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Operadora: Bom dia senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência
de divulgação dos resultados do 1º trimestre de 2015 da TIM Participações.
Informamos que este evento está sendo gravado e todos os participantes da
teleconferência estarão apenas ouvindo durante a apresentação. O replay deste
evento estará disponível no website após o encerramento.
Após as considerações da TIM Participações haverá uma sessão de perguntas e
respostas para os participantes. Nesse momento serão fornecidas instruções
adicionais.
Esclarecemos que declarações que possam ser feitas relativas às perspectivas,
projeções e metas da TIM Participações constituem-se em crenças e premissas
da Diretoria da Companhia. Considerações futuras não são garantias de
desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a
eventos que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que
fatores internos e externos à TIM Participações podem afetar o seu desempenho
e conduzir a resultados diferentes dos planejados.
Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência queira,
por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero.
Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Rogério Tostes, Diretor de RI da TIM.
Sr. Tostes pode prosseguir.
Sr. Rogério Tostes: Olá bom dia a todos, bem vindos à nossa conferência de
divulgação de resultados. Temos aqui a participação de nossos diretores nesse
call que estarão disponíveis na sessão de perguntas e respostas.
A apresentação vai ser conduzida pelo nosso CEO e Rodrigo Abreu e na parte
financeira pelo Guglielmo Noya, nosso CFO. Eu lembro que os participantes
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também podem realizar perguntas através da Internet na plataforma webcast
móvel incluindo nosso aplicativo.
Passo agora a palavra para o Rodrigo Abreu para iniciar a apresentação.
Rodrigo por favor.
Sr. Rodrigo Abreu: Obrigado Rogério, bom dia a todos. É um prazer tê-los
conosco mais uma vez para a nossa chamada de divulgação de resultados hoje
referentes ao primeiro trimestre do ano fiscal de 2015. Essa é a minha nona
chamada de resultados e eu gostaria de começar destacando que apesar de um
trimestre difícil dado o ambiente macroeconômico combinado com uma nova
rodada de redução da V-UM com tendências da indústria de redução de uso de
voz e SMS nós ficamos bastante satisfeitos em ver o desempenho da
companhia diante desse cenário difícil apresentando uma performance bastante
boa nas principais dimensões, sejam elas estratégicas, operacionais ou
financeiras como de costume.
E nós começamos com o destaque dessas três dimensões e depois entraremos
em detalhe em cada uma das principais áreas de divulgação dos resultados da
companhia.
Começando com os destaques estratégicos nós temos feito bastante...
chamado já a atenção para o desempenho da nossa performance em receitas
de dados. Nós acreditamos firmemente que os dados são o futuro da companhia
e que, portanto apresentar uma performance significativamente positiva nas
receitas de dados acaba apontando para a sustentabilidade de médio e longo
prazo da companhia diante da transformação no perfil de receita no mercado
indicando, dessa maneira, um posicionamento não só de bons desempenhos
atuais mais de indicação de possibilidade de bom desempenho futuro.
E mais uma vez a nossa receita de dados apresentou números bastante
impressionantes da ordem de 46% ano contra ano quando comparadas com a
receita do 1T14 e mais importante do que isso em ritmo constante de aceleração
comparados com os 16% em 2013 e os 33% em 2014. Sem dúvida nenhuma
esse potencial de receita de dados acelera o crescimento dos nossos serviços
inovadores e indica que muito está sendo feito para capturar receita além
simplesmente da receita de conectividade fazendo com que a receita total de
dados e serviços de valor adicionado já represente 32% da receita de serviços
móveis.
Ajudando esse desempenho nós tivemos também o excelente desempenho da
nossa utilização de serviços 4G: obtivemos um crescimento acelerado tanto na
adesão quanto no nosso market share de 4G e apresentamos durante o
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trimestre mais uma vez a maior rede 4G nas capitais dos estados de acordo com
a Anatel a partir da medida no número de antenas instaladas por cada uma das
operadoras.
Nesse primeiro trimestre nós crescemos a nossa base de usuários ano contra
ano em um ritmo de 4,5x quando comparado com ano passado, um
desempenho bastante positivo e que indica o potencial de crescimento futuro da
tecnologia 4G como um dos grandes pilares de sustentação do nosso
crescimento em dados.
Falando do desempenho operacional em particular relativamente ao
crescimento da base de usuários o trimestre apresentou um destaque que foi o
desempenho dos nossos usuários pós-pagos onde obtivemos um crescimento
de 6,4% da base de usuários quando comparado a 2014 com destaque principal
para o crescimento dos usuários dos nossos planos controle que apresentaram
crescimento ano contra ano de 23%. Isso indica não somente uma boa
performance no segmento que mais uma retomada do crescimento do market
share e uma participação em adições líquidas no segmento pós-pago
principalmente com base na nossa qualidade de rede, qualidade de serviço e
também um excelente desempenho das ofertas em particular com o lançamento
de várias novas ofertas para o segmento pós-pago.
No lado financeiro cabe destacar mais uma vez o forte foco em eficiência com
economias em várias frentes, em particular linhas alugadas, custos gerais e
administrativos e custos de vendas e marketing que apesar de uma inflação
bastante significativa acabou possibilitando que a Tim apresentasse uma
redução no seu Opex no primeiro trimestre na ordem de 5,3%, indicando dessa
maneira não só disciplina com custos, mas uma reação bastante forte quanto a
um cenário de receita mais desafiador para a sustentação da geração de
resultados financeiros para companhia.
Resultados esses que acabaram levando a uma margem Ebitda recorde no
primeiro trimestre da ordem de 29,5% como margem Ebitda total e quando
considerada como margem Ebitda de serviços da ordem de 35%, tudo isso
levando a um crescimento de Ebitda de 1,7% ano contra ano de maneira
coerente com a nossa estratégia de aumento de rentabilidade dada à transição
de perfil de receita para dados e de crescimento contínuo de Ebitda.
Passando agora aos detalhes de várias das nossas áreas de desempenho, eu
começo na página 3 com o desempenho no nosso core business com algumas
das principais métricas no nosso negócio principal, em particular começando
com a evolução da base de clientes onde eu já mencionei que o desempenho do
pós-pago apresentou uma excelente recuperação com um crescimento de 6,4%
3

chegando a uma base de 13 milhões de usuários, e no pré-pago apesar de um
crescimento menor da ordem de 1,7% nós continuamos mantendo uma
liderança destacada no segmento com uma adição líquida menor do que no
passado, porém com uma manutenção da posição competitiva e mais importante
do que isso também apresentando crescimento de recarga que foi da ordem de
2,4% quando comparado ao ano passado.
Em particular destacando a performance do pós-pago vale a pena observar que
aconteceu com as adições líquidas nos últimos trimestres em relação ao nosso
desempenho: nós começamos o ano de 2014 com adições líquidas praticamente
estáveis ou levemente negativas; tivemos um primeiro trimestre de preparação
para a recuperação e a partir do segundo semestre de 2014 entramos em uma
reta de crescimento positivo contínuo que levou no primeiro trimestre a um
crescimento de adições líquidas superior a 500.000 usuários.
Sem dúvida nenhuma isso acaba ajudando a fazer com que a nossa receita de
serviços móveis apesar do desafio de curto prazo no top line continue
apresentando uma performance nos negócios gerados satisfatória da ordem de
3,5% positivo compensando dessa maneira o impacto no negócio recebido que
teve uma redução da ordem de 38,7% dada não somente a redução da V-UM
que esse ano recebeu um corte de 33%, ou seja superior aos cortes nos anos
anteriores, mas também a tendência da redução de incoming em particular nos
serviços de SMS que mais uma vez apresentaram forte queda.
Porém os dados mais uma vez se apresentam se apresentam como um
catalisador dos negócios gerados fazendo com que tenhamos uma relativa
estabilidade de receita diante de um cenário desafiador e com crescimento de
rentabilidade, rentabilidade essa que pode ser vista pelo desempenho da curva
de crescimento da margem Ebitda que no 1T13 era da ordem de 26%, passou a
28% no ano passado e nesse primeiro trimestre chegou ao nosso número
recorde para um primeiro trimestre de 29,5% de margem Ebitda e um Ebitda
total de 1,34 bilhões. Isso indica uma forte e disciplinada abordagem de
eficiência acompanhando o que já dissemos sobre a mudança de perfil de
receita e Ebitda: mais dados, maior margem mesmo diante de um cenário de
receita total relativamente mais fraco.
Passando agora detalhes da execução do nosso plano de infraestrutura como
todos vocês sabem em fevereiro nós fizemos o anúncio do nosso projeto turbo
que elevou nosso para de investimentos de 3 anos de um patamar de 11 bilhões
para 3 anos a um patamar de 14 bilhões para 3 anos e que foi anunciado em
fevereiro.
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Dado o anúncio em fevereiro o nosso principal desafio está na execução desse
plano uma vez que para a execução sem dúvida nenhuma existe a necessidade
de um incremento de capacidade produtiva com aumento de equipes, aumento
de projetos com uma intensidade e o aumento do número da unidade de
produção do ponto de vista de instalação de equipamentos bastante significativo.
E nós ficamos bastante satisfeitos em observar no primeiro trimestre que esse
desafio de execução foi particularmente bem executado durante primeiro
trimestre apresentando um aumento comparado com o primeiro trimestre do ano
passado da ordem de 50% chegando a um investimento de mais de R$ 900
milhões, e isso mesmo diante de um primeiro trimestre normalmente mais difícil
do ponto de vista de implantação dado o volume de feriados, carnaval, férias e
todos os outros desafios de início de ano.
A partir disso nós temos obtido um progresso constante nos principais
componentes de infraestrutura como pode ser visto pelas métricas à direita a
começar por um aumento significativo do número de sites tanto 4G quanto 3G
quando comparados com os anos anteriores e também um aumento expressivo
de small cells no wi-fi e de quilômetros de fibra no backbone que esse ano
acabou sendo acrescentado de mais de 7.000 km quando comparado com o
primeiro trimestre do ano passado.
Falando sobre o aumento do Capex e sobre o nosso plano de infraestrutura na
página 5 nós mantemos a nossa visão de longo prazo. Mesmo sabendo dos
desafios de curto prazo na execução de receita nós acreditamos firmemente que
o nosso Capex aumentado é absolutamente fundamental para o bom
posicionamento de médio e longo prazo e com isso a execução é apenas
dependente de um plano de alocação eficiente de Capex que temos executado.
Para isso cabe também chamar a atenção para um evento completado na
semana passada que foi o primeiro fechamento do nosso projeto de venda de
torres trazendo um cash in de R$ 1,9 bilhões com a venda de pouco mais de
4100 torres e fazendo com que exista mais uma vez a coerência do plano de
investimento em Capex a partir da otimização de ativos passando de ativos
passivos e não estratégicos como as torres para ativos estratégicos e de
crescimento como um investimento em fibra e o investimento em espectro,
investimento em espectro esse que a partir do passado com a aquisição da
licença de 700 MHz foi completamente financiado com a auto geração de
resultados e com a realocação de Capex investido a partir do projeto torres.
Nesse sentido temos hoje um portfolio de espectro bastante eficiente e não
apenas a partir da edição dos 700 MHz, mas também a partir de um projeto
bastante inovador de refarming na sequência de 1,8 GHz nós começamos a ter
uma estratégia de Capex que é muito voltada a um uso eficiente do portfolio de
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espectro e que permite um crescimento consistente com aumento de qualidade,
aumento de cobertura indoor em cidades já cobertas com LTE e com um
portfolio futuro de espectro que sustenta de maneira bastante eficiente e
bastante produtiva do ponto de vista de qualidade a nossa visão de crescimento
do uso dos dados.
Passando para as métricas de qualidade todo esse investimento obviamente
deve ser percebido em relação ao aumento de qualidade, e como de costume
trazemos um breve update sobre os principais indicadores de qualidade
começando com a qualidade percebida. Anualmente fazemos pesquisas de
satisfação do consumidor bastante detalhadas não só com os nossos usuários,
mas com os usuários de todas as operadoras no mercado e no último resultado
no final do ano passado voltamos à liderança geral no ranking de preferência de
operadoras dentro da nossa pesquisa ajudados pelos resultados de dominância
principalmente na base pré e controle e com um ranking de preferência de 29%.
Além disso, após um longo período de trabalho de recuperação de qualidade e
de margem vemos um excelente progresso na redução da rejeição da Tim no
pós-pago levando ao aumento do net promoter score e fazendo com que exista
a possibilidade de recuperação não só do nosso share de pós-pago, mas do
nosso share total. Além da qualidade percebida é também importante a aferição
da qualidade medida e para isso nós trazemos alguns dados relativos a testes
de velocidade de um aplicativo bastante popular que é o Speedtest da Ookla
que indica que ao longo do ano passado e no primeiro trimestre desse ano
existiu um progresso constante da média de velocidade de taxa de transferência
da Tim fazendo com que nesse primeiro trimestre nós obtivéssemos uma média
de taxa de transferência superior à média da taxa de transferência do mercado e
acompanhando o desempenho bastante positivo de latência onde uma latência
menor é sempre melhor fazendo com que ao longo do tempo nós
conseguíssemos manter um desempenho de latência menor do que a média de
latência no mercado,
E além da qualidade percebida e da qualidade medida existe também uma
métrica de qualidade de relacionamento que pode ser vista a partir da excelente
posição mantida em relação ao número de reclamações de consumidores e
demandas do Procon onde a Tim mais uma vez durante o 1T15 é a operadora
menos reclamada no Sindec com um índice de reclamações menor que metade
do seu concorrente mais próximo.
Isso reforça nosso compromisso de melhoria do relacionamento com os clientes
e também aponta para um compromisso público que foi firmado por todas as
empresas do setor há duas semanas para a melhoria da comunicação e
informação da Internet móvel, um marco significativo sem dúvida na história do
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relacionamento das empresas com o consumidor fazendo com que nós sejamos
bastante fiéis à nossa missão de cuidar melhor dos clientes.
Passando para as métricas de qualidade medidas pela Anatel, que é sempre
um checkpoint importante, esse quarter nós aproveitamos um evento bastante
significativo que foi a divulgação na semana passada do relatório de fechamento
dos resultados do plano de qualidade da Anatel que durou de 2012 até 2014, e
durante a execução desse plano pode ser percebido que a Tim apresentou uma
posição de destaque tanto no cumprimento das métricas quanto na melhoria
percentual de todos os seus indicadores.
Quando olhamos, observamos as métricas em relação ao número de estados
dentro da meta em particular para a melhoria de dados vemos um progresso
significativo atingindo 100% dos indicadores dentro da meta para a queda de
dados 3G e um progresso significativo na acessibilidade de dados 3G para 93%
e subindo. Com isso obtivemos o reconhecimento textual da Anatel no relatório
de fechamento falando que existem sinais claros de investimento em qualidade
com melhoria contínua nos resultados e na redução de reclamações.
Finalmente para acompanhar esse processo de melhoria contínua nós
seguimos acompanhando os resultados de São Paulo, que é uma cidade
emblemática não apenas por ser a maior cidade do país, mas por representar a
cidade onde a Tim apresenta a liderança de market share total com cerca de
30% de market share.
Na cidade de São Paulo mais uma vez durante o primeiro trimestre nós
podemos ver que terminamos o trimestre como líderes tanto na a acessibilidade
de voz com 99,4% contra uma média de mercado de 97,7% quanto na
acessibilidade de dados 3G com uma média de acessibilidade de 99,7% contra
uma média de mercado de 98,9%.
Tudo isso faz com que exista fortemente a possibilidade de seguir
impulsionando o nosso crescimento de dados como pode ser visto na página 8,
dessa vez já com um impacto bastante interessante do 4G nas métricas de
crescimento de dados. E nós começamos a avaliação do crescimento de dados
com as figuras de crescimento de receita bruta que mais uma vez apresentaram
números impressionantes como já destacado na abertura da sessão: o nosso
crescimento de utilização de dados web + conteúdo apresentou um crescimento
de 46% ano contra ano levando a um crescimento total, mesmo após um
declínio bastante significativo da receita de SMS, de 22% no serviço de valor
adicionado para 1,8 bilhões de receita e 32% da receita bruta.
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Mas esse crescimento vem de maneira importante por uma melhoria em todas
as métricas estratégicas do uso de dados a começar pelo número de usuários
de dados que cresceu 27% contra o mesmo período do ano passado; de
usuários como percentual da base total que atingiu 44% de base, ou seja,
chegando a praticamente metade da nossa base de usuários; como um
crescimento do ARPU de dados que obteve quase 30% quando comparado ao
mesmo trimestre do ano passado; e finalmente com um aumento no tráfego de
dados de 14% medido pelos bytes of use indicando que não somente o nós
temos mais usuários mais que os usuários usam mais dados e geram mais
receita de dados através de seu uso.
O 4G como mencionei começa a haver um impacto interessante principalmente
a partir do nosso market share de 32% que é um market share bastante superior
até mesmo ao nosso market share geral. Só durante esse período foram
acionados mais de 2,4 milhões de usuários e nós tivemos um market share de
venda de smartphones da ordem de 50% mantendo a nossa liderança nesse
segmento e fazendo com que a nossa base seja cada vez mais equipada para
continuar usando os nossos serviços de dados.
Falando de inovações relevantes essas inovações relevantes continuam
gerando resultados como pode ser visto na página 9 não apenas nos dados mas
praticamente em todas as dimensões da nossa oferta. Começamos com um
destaque em relação ao Liberty Controle que buscar atenuar o efeito
comunidade e impressionante perceber que o número de adições de usuários
dos planos Controle quando comparado ao mesmo trimestre do ano passado
observe com um percentual de 23% de crescimento, e nesse percentual de
crescimento já é possível ver importante participação em de nosso plano
controle Whatsapp que respondeu por aproximadamente metade das novas
adições fazendo com que a atração de novos usuários para usos dos nossos
serviços já não seja tão dependente do efeito comunidade, que era uma
preocupação bastante clara da indústria dado que existe um processo de
diminuição das tarifas de interconexão levando a uma redução no longo prazo
do efeito comunidade de voz para chamadas on-net.
Ao mesmo tempo falando da voz apesar de todas as tendências claras de
redução de MOU do mercado dados os hábitos de uso e dado o uso bastante
relevante de aplicativos de mensagem nós podemos verificar que apesar da
redução de MOU nós conseguimos sustentar um dos maiores MOUs no
mercado apresentando uma redução de MOU inferior à redução de MOU dos
pares que já divulgaram resultados, em particular atingindo uma penetração da
base da nossa oferta diária que sustenta o uso de voz já próxima de 40% da
base a partir de 4% em agosto do ano passado quando essa oferta foi lançada.
8

O terceiro destaque é que seguem sendo lançados serviços inovadores e esses
serviços começam a gerar números bastante impressionantes de usuários tais
como o do TIMmusic que o ultrapassou um milhão de usuários e do TIM Protect
que o ultrapassou 5 milhões de usuários. Novos serviços lançados como o Tim
Multibank em parceria com Mastercard e Caixa começam a ganhar tração e
certamente serão contribuidores bastante positivos de receita, de novas fontes
de receita ao longo do tempo.
Finalmente falando sobre os usuários pré-pagos com uma vez que a base
permaneceu relativamente mais estável do que os crescimentos anteriores é
importante ressaltar que os usuários pré-pagos também seguem consumindo um
volume bastante maior de dados. Como exemplo dessa tendência nós podemos
destacar o percentual de clientes pré-pagos que possuem planos não básicos,
ou seja, planos de 30 ou 100 Mbps/dia. No 1T14 esse percentual da base de
clientes pré-pagos era ao redor de 2%, durante 1T15 esse percentual subiu para
14%, ou seja, um aumento de adoção e um aumento de ARPU.
Passando brevemente ao desempenho de duas unidades de negócio que
acabam complementando o nosso portfolio móvel nós iniciamos com a
performance do Live Tim. O Live Tim mantém o histórico de desempenho e,
continua sendo reconhecido como o melhor serviço de banda larga fixa
residencial do país e apresentou todas as métricas principais em constante
evolução, começando com o número de MSAN e Homes Passed que subiu a 2
milhões de Homes Passed no primeiro trimestre dado 1,3 milhões de Homes
Passed no mesmo trimestre do ano anterior com um reflexo de crescimento da
base de clientes que praticamente dobrou no ano passado para este atingindo
150.000 usuários no primeiro trimestre, e mais importante do que somente o
crescimento de base também com crescimento de ARPU da ordem de 20%
dada a introdução de novas ofertas de velocidade que mais altas como as
ofertas de 70 Mega, 90 Mega e a nossa oferta flagship de 1Gbps.
Falando no segmento corporativo onde temos a nossa unidade de negócios Tim
soluções corporativas mais foco, melhores resultados que têm sido o mantra da
unidade Tim soluções corporativas, e aqui nós começamos a separar o
desempenho da Tim soluções corporativas dos componentes fixos e móveis
porque a partir do ano passado os dois componentes passaram a estar
integrados para todos os nossos principais grandes clientes.
Começando com soluções fixas vemos mais uma vez uma performance
bastante positiva com um aumento de vendas da ordem de 124% quando
comparado ao primeiro trimestre do ano passado, 144% mais ativações que são
os eventos que marcam o início de geração de receita e com uma margem dos
projetos vendidos superior em 100% àquela no primeiro trimestre do ano
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passado. Todas essas métricas levaram a um crescimento de Ebitda e de
receita positivos e fazem com que nós consideremos o percurso de recuperação
no segmento corporativo em relação às soluções fixas plenamente completado e
ingressando numa nova fase de crescimento.
Falando de soluções móveis foi bastante produtivo perceber que durante o
primeiro trimestre nós começamos a obter números bastante mais positivos do
que no passado em relação ao segmento corporativo com crescimento de
adições brutas de 16% crescendo tanto em dados quanto com novas linhas de
smartphones e, além disso, com uma redução do churn de -2%, ou seja, uma
melhora nos indicadores em praticamente todas as dimensões fazendo com que
exista uma grande confiança no potencial de colaboração das soluções móveis
dentro do segmento corporativo como um contribuinte tanto para a receita como
para a geração de crescimento de Ebitda.
Com isso nós podemos destacar as principais métricas operacionais e
estratégicas do negócio e agora eu passou palavra para nosso CFO Guglielmo
Noya que vai nos apresentar alguns dos highlights sobre a performance
financeira da companhia durante primeiro trimestre. Guglielmo.
Sr. Guglielmo Noya: Obrigado Rodrigo. Eu abro minha sessão comentando o
desempenho de nossa receita líquida. À esquerda apresentamos a evolução do
nosso negócio gerado que é composto basicamente pela receita de voz sainte e
serviços de valor agregado. A dinâmica mostra que apesar do cenário desafiador
no qual continuamos vendo a substituição de serviços de voz por serviços de
dados que fomos capazes de crescer 3,5% na comparação anual.
O principal responsável por esse resultado ainda é a nossa excelente
performance na receita de dados que cresceu 46% ano contra ano conforme já
mencionado pelo Rodrigo.
No canto inferior à esquerda podemos ver outra sólida performance dessa vez
vinda do nosso negócio fixo. Como resultado do processo de turnaround da Tim
soluções corporativas e fortes tendências positivas no Live Tim. As receitas fixas
cresceram mais de 12% quando comparadas ao 1T14. A receita de produtos
apresentou ligeira melhora em relação ao ano anterior crescendo
aproximadamente 1%. Essa performance é resultado principalmente de um
crescimento de cerca de 25% ano contra ano no preço médio de venda
compensado pela queda de cerca de 20% ano contra ano nos números de
aparelhos vendidos no trimestre.
O negócio recebido apresentou queda de aproximadamente 39% versus 2014
devido à deterioração do tráfego de SMS e do corte da V-UM que foi de mais de
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30% em fevereiro impactando as receitas em cerca de 160 milhões. A exposição
da receita à V-UM atingiu cerca de 10% nesse trimestre, bem abaixo dos 30%
em 2010. No futuro próximo acreditamos que o impacto negativo nos cortes de
V-UM serão consideravelmente menores do que no passado recente.
No próximo slide na página 13 discutiremos a nossa abordagem em relação à
eficiência operacional. Conforme apresentado no gráfico no topo à esquerda os
custos totais caíram 5,3% no trimestre mantendo a tendência iniciada no ano
passado. O controle de custos é uma obsessão na nossa companhia e por isso
continuaremos trabalhando para descobrir maneiras de sermos ainda mais
eficientes e de melhorar a nossa estrutura de custo.
Do lado direito desse slide destacamos os principais motores que nos ajudaram
a atingir este forte resultado em custos: estamos realizando grandes esforços
para melhorar a nossa infraestrutura e um importante benefício desses
investimentos é a capacidade de utilizar a nossa própria rede de transporte ao
invés de utilizar rede de terceiros. No primeiro trimestre essa abordagem nos
permitiu reduzir o custo de linhas alugadas em mais de 10% em relação ao ano
passando.
Os custos gerais e administrativos estão caindo sequencialmente. Na
comparação anual observamos uma redução de 4,4% como resultado da queda
das despesas com consultoria jurídica relacionada ao processo de venda de
torres e economia com custos de manutenção.
Na frente comercial os custos de aquisição permaneceram sob controle apesar
do aumento de 6% nas adições líquidas no pós-pago e 23% no plano Controle.
É importante destacar que a relação a que SAC/ARPU se manteve estável em
2,1 meses.
Apesar do cenário macroeconômico desafiador fomos capazes de manter a
PDD em 0,8% da receita total bruta, um sinal claro de como a nossa estratégia
de longo prazo direcionada a este ponto está funcionando bem.
Movendo para o próximo slide analisaremos a performance do Ebitda. A nossa
abordagem de eficiência em custos e a contínua transformação no mix de
receita em direção ao mundo de dados contribuíram para um crescimento de 2%
no Ebitda na comparação anual. O Ebitda foi impactado significativamente pela
V-UM em R$ 95 milhões e excluindo esse efeito o Ebitda teria avançando cerca
de 9%.
Acima encerramos o trimestre com uma exposição do Ebitda em
aproximadamente 14%, abaixo dos quase 45% em 2010. No trimestre a margem
Ebitda alcançou 29,5%, um avanço de 1,4 pontos percentuais em relação ao ano
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anterior. Já margem Ebitda de serviços que exclui o negócio de aparelhos
alcançou 35,3%.
O nosso lucro líquido totalizou R$ 313 milhões no trimestre impactado pelos
elementos descritos anteriormente que e pela aceleração da depreciação que
acompanha a expansão do Capex.
Devido à sazonalidade do nosso fluxo de caixa ficou negativo em R$ 1,58
bilhões no trimestre, praticamente estável em relação ao ano passado.
A dívida líquida totalizou R$ 3,12 bilhões resultado de 6,7 bilhões em dívida
bruta antes e 3,6 bilhões em caixa e equivalentes considerando o pagamento do
espectro do 4G. Para o próximo trimestre já comunicamos a entrada de R$ 1,9
bilhões no caixa vindo do primeiro fechamento do processo de vendas das
torres.
Agora eu passo novamente a palavra ao Rodrigo para suas considerações
finais.
Sr. Rodrigo: Obrigado Guglielmo. Em conclusão quatro principais pontos. O
primeiro é que como já destacado a companhia apresentou uma performance
positiva no primeiro trimestre mesmo em meio a um cenário de desafios:
crescimento de Ebitda, crescimento da margem Ebitda, crescimento da receita
gerada e aceleração de dados foram todos elementos que compensaram de
alguma maneira um ambiente mais desafiador com a macroeconomia, a inflação
e sentimento de consumo com a redução da V-UM e com a trajetória do SMS e
da voz.
Importante também destacar que esse trimestre marcou mais um trimestre de
racionalidade no setor indicando uma possibilidade de sustentação no longo
prazo, e em particular no nosso caso com o foco na inovação de oferta para
geração de resultados.
O segundo ponto é que continuamos com relevante progresso no nosso plano
de infraestrutura, em particular a partir do rollout do nosso projeto turbo que
continua incrementando todas as nossas métricas de qualidade e fazendo com
que o 4G, que é a principal tecnologia de sustentação futura, continue ganhando
tração seja do ponto de vista de infraestrutura seja do ponto de vista de uso.
E finalmente continuamos demonstrando o DNA inovador da Tim dessa vez
cada vez mais voltado à dados, e em particular a disponibilidade da parceria
com o Whatsapp em todos os nossos planos gerou uma diferenciação
significativa ajudando a recuperação do desempenho do pós-pago e também
aumentando o uso de dados nos planos pré-pagos.
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Finalmente eu gostaria de destacar que todas as nossas principais métricas
estratégicas apresentaram bons resultados: nós temos dito que para o futuro de
longo prazo é absolutamente crítico o acompanhamento de algumas métricas
como crescimento de receita de dados, crescimento dos usuários de dados, os
usuários como percentual total da base, o crescimento do ARPU de dados, o
crescimento da receita gerada pelos nossos usuários e o crescimento na
margem Ebitda.
De maneira muito consistente todos esses indicadores ao longo do período de
acompanhamento têm gerado resultados positivos. Dessa maneira nós
seguimos muito confiantes com foco no posicionamento e sustentabilidade de
longo prazo e prontos para enfrentar os próximos desafios. Estamos bastante
confiantes não só a capacidade do time mas na estratégia seguida e nos
resultados da execução de curto prazo.
Com isso passo palavra para perguntas coordenadas pelo Rogério. Obrigado.
Sr. Rogério: Obrigado Rodrigo, obrigado Guglielmo pela apresentação.
Andamos agora para a sessão de perguntas e respostas primeiro para analistas
e em seguida para jornalistas. Por favor, podemos prosseguir.

Sessão de Perguntas e Respostas

Operadora: Pedimos que cada participante se restrinja a duas questões por vez.
Para fazer uma pergunta digite asterisco com e para retirar a pergunta da lista
digite asterisco dois.
Nossa primeira pergunta vem da Sra. Suzana Salaro, Itaú.
Sra. Suzana Salaro: Oi bom dia pessoal. A primeira pergunta que a gente
queria fazer para vocês é em relação à oferta Whatsapp e ao próprio Blah que
foi lançado um pouco antes? Como é que vocês estão vendo a evolução disso, a
transição do Blah para Whatsapp, se são coisas complementares ou coisas que
estão se substituindo?
E o segundo ponto como é que a empresa vê, como é que a empresa imagina
gerenciar a rede com potencial de aumento de tráfego que tanto o Whatsapp
quanto o Blah podem trazer para a rede? Essa seria a primeira pergunta.
E a segunda pergunta se a gente pudesse discutir um pouco dinâmica de custo
porque a gente vê que se por um lado a empresa está conseguindo controlar o
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custo diminuindo o aluguel de rede de terceiros a gente sabe que com a venda
de torres a gente vai ter uma pressãozinha de aluguel, a gente sabe que se
continuar crescendo no pós-pago a o comissionamento vai começar... vai ser
alto e controlar o comissionamento de publicidade com redução de aluguel ou
redução de limite de conta deve ter algum limite. Então daqui para frente
pensando no aluguel de torres e na continuação do comissionamento de póspago como é que a gente deve pensar na evolução dos custos? É isso obrigada.
Sr. Rodrigo: Obrigado Susana bom dia. Começando com a tua primeira
pergunta sem dúvida nenhuma quando nós pensamos na oferta Whatsapp e na
própria liberação do tráfego do Blah existia um estudo bastante detalhado do
aumento potencial de tráfego na rede e esse estudo foi baseado em particular
nos perfis de utilização das duas aplicações de mensagens e histórico, e esse
perfil quando comparado com outros aplicativos como o Facebook como outros
aplicativos de vídeo como mesmo navegação acaba apresentando um perfil
bastante eficiente em relação ao uso de tráfego.
Então obviamente existe um crescimento mas a nossa rede está preparada
para esse crescimento; mas esse perfil acabou tendo nas nossas projeções um
impacto bastante menor do que seria aquele impacto tradicional do uso
crescente de aplicações que consomem mais vídeo ou que são mais pesadas.
Nesse sentido a oferta foi dimensionada para tal.
Nós temos que lembrar também que essa oferta é uma oferta que tem sido
divulgada de maneira promocional. Ela ao longo do tempo pode sofrer ajustes,
mas ela é uma excelente maneira não só de estimular o uso dos dados mas de
fazer com que exista um nível de diferenciação eliminando de uma certa maneira
aquela grande dependência que a indústria tinha do elemento comunidade.
E, além disso, a própria utilização dos apps acaba justificando o uso dos dados,
acaba fazendo com que exista uma percepção melhor de experiência do uso da
nossa rede dada toda a mudança de modelo pelo qual a indústria está passando
a partir do final do ano passado, e isso por si só já mais do que compensa a
modelagem de crescimento de tráfego.
Agora isso é uma modelagem que é acompanhada em tempo real,
acompanhada de maneira bastante frequente e como eu comentei ao longo do
tempo existem sim possibilidades de mudança em relação aos perfis, em relação
aos volumes liberados para uso desse tipo de aplicativos.
Em relação à complementaridade ou competição Whatsapp Blah a gente
entende que são dois mundos bastante diferentes: o Whatsapp é uma
comunidade global, o Blah acabou se tornando uma comunidade local, já tem
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um número bastante grande de usuários. A ideia não é que exista a substituição
de um pelo outro mas simplesmente de fazer com que o Blah seja mais uma
maneira de aproximar não só os usuários que já são nossos usuários mas
usuários em particular que podem ser usuários de outras operadoras a se
aproximar do mundo de ofertas de dados da Tim.
Em relação à dinâmica de custos dois comentários: o primeiro em relação à
venda de torres. Obviamente o processo de venda de torres contem algum tipo
de impacto de aumento de aluguel, mas todo o processo de venda Susana foi
feito de maneira a neutralizar o máximo possível o impacto de Opex no longo
prazo, ou seja, foi até de uma certa maneira minimizado o cash-in em troca de
uma equação sustentável de Opex ao longo do tempo.
Obviamente esse processo poderia ter sido muito diferente, poderia ter gerado
mais cash-in inicialmente em troca de uma equação pior de Opex ao longo do
tempo mas não foi essa a nossa escolha; a nossa escolha for basicamente uma
de realocação de ativos e com isso uma sustentação da geração de Opex
baseada principalmente no fato de que o principal elemento de aumento do
Opex nesse caso acaba sendo compensado pelo benefício de eficiência de CoTenancy da Tower Company que com isso conseguem sustentar um perfil de
Opex relativamente equivalente a aquele que a gente trazia anteriormente.
Em relação ao comissionamento do pós sem dúvida nenhuma a gente viu um
crescimento do comissionamento do pós, mas ao mesmo tempo nós temos
buscado ganhos de eficiência seja do ponto de vista de estrutura de
comissionamento, seja de estrutura de canal, seja de aplicação de todo o nosso
investimento em trade, do nosso investimento em custo de venda.
E, além disso, existe o início de preocupação com o fenômeno washing
machine que o fenômeno de vendas muito elevadas de pré para um churn muito
elevado. Nós acreditamos que esse fenômeno acabava sendo uma necessidade
estrutural da indústria num período de grande crescimento do pré pago e a partir
do momento que o pré pago começa a crescer a um ritmo muito mais reduzido
quando comparado com o passado existe também todo um esforço que nós
acreditamos que podemos liderar na redução desse fenômeno de vendas que
acabam se convertendo em churn muito rapidamente. Então isso ajuda a
diminuir os custos de comissionamento, ajuda a diminuir os custos comerciais e
mantém dessa maneira os custos relativamente em xeque.
Obviamente falando sobre dinâmica de custos existe sim uma preocupação
quanto ao impacto de inflação, existem limites, como você mencionou, de curto
prazo para a aplicação de reduções em relação a linhas alugadas; mas de
qualquer maneira nós estamos trabalhando num projeto de eficiência em três
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dimensões: a primeira dimensão é aquela dimensão dos quick-wins, são várias
coisas que podem ser mudadas no curtíssimo prazo e que são basicamente
discricionárias dentro da atuação da companhia; a segunda é a aplicação de
grandes mudanças de processo interno para fazer com que nós utilizemos os
nossos processos, aumentemos o nível de automação, façamos a análise de
outsource investment insourcing e nós já tomamos várias decisões baseadas
nesse critério; e o terceiro é a mudança de alguns modelos de negócio e esse
exemplo da redução, por exemplo, é de número de sim cards habilitados de prépago ao longo do tempo é um exemplo de mudança de modelo de negócio.
Dessa maneira nós vamos conseguir continuar perseguindo a eficiência de
maneira bastante intensa. Obviamente é difícil prever para você exatamente qual
vai ser essa possibilidade de eficiência ao longo do tempo, mas essa é uma das
dinâmicas principais da gestão da companhia dado o ambiente mais desafiador
de receita.
Sra. Suzana: Perfeito Rodrigo obrigado pela resposta.
Sr. Rodrigo: De nada Susana.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Daniel Federle, Credit Suisse.
Sr. Daniel Federle: Bom dia a todos. Minha primeira pergunta é com relação a
esse comentário de maior racionalidade do mercado. Eu gostaria de ouvir um
pouquinho mais a respeito dessa racionalidade, eu gostaria de ver se tem
realmente espaço para aumento de preços porque o que a gente percebeu
principalmente nesse plano controle é que ao longo de 2014 quando o preço foi
aumentado os net adds não foram tão fortes e agora quando teve uma redução
de volta para 29,90 e foi ofertado o Whatsapp de graça realmente teve um
impacto no mercado, o que mostra que o usuário está bem sensível a preço
ainda, eu queria ouvir um pouquinho a respeito disso.
E me aprofundando nesse tema de Whatsapp se lança a promoção de ofertar o
Whatsapp de graça é realmente rentável. A gente viu que a Claro estava
oferecendo Facebook, parou de oferecer o Facebook de graça. Eu queria ouvir
de vocês se compondo tudo - maior uso de rede, a menor contratação de dados
dado que o Whatsapp é o maior uso de dados e vem de graça - se tudo isso
somado realmente torna esse usuário rentável para a Tim, obrigado.
Sr. Rodrigo: Obrigado Daniel. Começando mãos com o comentário quanto à
maior racionalidade sem dúvida nenhuma que nós vimos ao longo do tempo e
no passado era um cenário onde existia não só um modelo de ofertas muito
parecidas, mas um modelo de ofertas muito parecidas com descontos
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significativos entre uma oferta e outra, e esse cenário que era cenário por busca
de crescimento de base perdurou até mais ou menos o final de 2013.
A partir do final de 2013 eu acredito que o setor inteiro acabou percebendo que
a receita de outgoing acabava crescendo menos do que o progresso hoje de
reajuste salarial básico a partir dos reajustes obrigatórios, mandatórios e acordos
coletivos para reposição de inflação.
Em então de uma certa maneira mesmo com as inclusões dos últimos price ups
de indústria o setor seguiu sendo relativamente deflacionário, ligeiramente
deflacionário. Dessa maneira existe sim espaço para essa maior racionalidade
de maneira a não impactar demasiadamente o consumo.
E nesse sentido talvez valha a pena lembrar um item que é o seguinte: o dos
grandes responsáveis pela sensibilidade em relação ao crescimento de consumo
é justamente o segmento pré-pago e uma boa parte do segmento controle e
como você bem lembrou. Mas uma vez que você passa a ter impactos
relativamente pequenos a partir de percentuais que são razoáveis de
crescimento o consumo acaba podendo ser substituído por outros itens.
Nós começamos uma campanha muito interessante, Daniel, em várias áreas do
país mostrando e comparando o que significa, por exemplo, você ter uma
semana de Internet quando comparado ao consumo de itens corriqueiros no diaa-dia. Então uma das campanhas virais que acabou fazendo bastante sucesso
foi a comparação do uso de Internet com o consumo de um brigadeiro; então a
partir de um brigadeiro você consegue ter vários dias internamente. Essa
campanha se realizou e ao longo do tempo acabou ganhando contornos
regionais: em São Paulo foi a comparação com chiclete, na Bahia foi a
comparação com acarajé, ou seja, a partir das substituições de pequenos itens
de consumo você consegue sim aumentar o potencial de consumo em particular
de dados dos usuários que são mais sensíveis a preço.
Nesse sentido eu acho que cabe lembrar também que minimamente uma
reposição inflacionária dos principais custos na medida do possível tem sido
uma busca do setor até para que ele seja sustentável no longo prazo. Nós temos
visto e acompanhado os resultados financeiro de todos os operadores e existe
uma preocupação quanto à sustentabilidade de margem Ebitda e a partir dessa
constatação a competição tende a ser muito mais em função da inovação e do
tipo de tarifação e do tipo de relacionamento oferecido com o cliente do que
simplesmente a partir da pura competição de preços.
Em relação ao Controle e em particular ao Whatsapp nós fizemos muitas
análises antes de fazer o lançamento de oferta entendendo que é uma oferta
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promocional, ou seja, é uma oferta lançada com um componente de
diferenciação que inicialmente é o Whatsapp incluído além da franquia sem
limite inicialmente até o meio do ano, até junho, e a partir de junho
potencialmente com um limite estendido, mas com algum tipo de limite.
Nesse sentido existe sim não só uma análise de rentabilidade muito precisa
mas o reconhecimento de que ofertas que são agressivas nesse sentido em
relação a inclusão do uso de tráfego deve ser temporais. Agora apesar disso
todas as nossas análises em relação à comparação da base que acabou
aderindo ao plano Controle Whatsapp apresentam dados muito interessantes de
aumento de ARPU.
Então você poderia até imaginar que por contar com tráfego de mensagens
incluído após o término da franquia existiria uma menor contratação ou uma
redução do ARPU quando comparado com outros planos, e que o que a gente
viu nesses planos é que o ARPU dos planos Controle Whatsapp é maior do que
o ARPU dos planos tradicionais, isso porque nós conseguimos capturar um
cliente que tem o seu principal interesse no consumo de dados, e a partir do
consumo de dados ele começa a usar também a voz.
Então isso acaba trazendo dois benefícios positivos: o primeiro é que de fato
existe sim um ARPU maior; o segundo é que existe uma redução do fator
comunidade, ou seja, o cliente está vindo para a Tim não porque a Tim tem a
maior comunidade pré - embora esse obviamente seja um elemento importante
de escolha - mas porque ele vê na fruição do benefício de um plano de dados
bastante interessante um diferencial competitivo significativo.
Ao longo do tempo obviamente vai existir uma diminuição dessa dependência
de um único aplicativo, como eu mencionei as ofertas evoluem, as ofertas
mudam; mas é mais uma inovação na trajetória dos dados e que nos associa
com a inovação em relação aos padrões de consumo de dados dos nossos
principais usuários.
Em relação aos planos controle cabe ainda lembrar que durante aquele período
de aumento em que você mencionou que existiu um impacto de net adds talvez
a principal diferença significativa daquele momento é que nós estivéssemos
praticamente sozinhos com esses reajustes de planos controle e hoje, como nós
podemos ver depois de praticamente mais de um ano já daquele primeiro
movimento, a indústria se moveu então hoje já é possível ver que vários outros
planos controle acabam já estando com preços um pouquinho superiores aos
nossos então existe sim um espaço competitivo para recuperação de
posicionamento.
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Mas de maneira geral é uma oferta muito pensada Daniel, e que vai ser alterada
ao longo do tempo, mas que continuará trazendo um diferencial interessante do
ponto de vista de atratividade seja para a nossa base seja para os resultados
gerados por isso.
Sr. Daniel: Tá ótimo Rodrigo muito obrigado. Só um ponto: o Whatsapp não
paga nada para vocês, não é que nem aqueles dados patrocinados que a gente
vê nos estados unidos?
Sr. Rodrigo: Não, não existe nenhum tipo de troca financeira apenas um
acordo estratégico de uso de marca, de compromisso de divulgação de marca
mas não existe pagamento de lado a lado.
Sr. Daniel: Tá ótimo obrigado.
Sr. Rodrigo: De nada.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Maurício Fernandes, Merrill
Lynch.
Sr. Maurício Fernandes: Bom dia a todos. Rodrigo ainda na pergunta anterior
do Daniel o aumento do Infinity Pré aconteceu se não me engano na metade de
fevereiro que talvez não tenha havido tempo suficiente para que isso pudesse
gerar algum impacto de receita e eventualmente durante o primeiro tri e eu
queria saber se isso foi possível observar depois do encerramento do trimestre.
E então por outro lado eu vi que o Infinity Dia ele aumentou bastante desde o
final do ano passado e agora já representa quase 40%, ou no final de março
representava quase 40% então talvez que o aumento do Infinity Pré tenha
estimulado a migração para o Infinity Dia e com isso talvez não tenha havido ou
possa não haver nenhum impacto sobre receita proveniente disso, a não ser que
o Infinity Dia os usuários gerem um ARPU mais alto.
Então é essa dinâmica que está difícil pegar, entender, para saber se isso
eventualmente possa gerar algum efeito positivo para a receita e Ebitda ao longo
dos próximos trimestres, por favor.
Sr. Rodrigo: Obrigado Maurício. Em relação ao teu comentário eu gostaria de
destacar talvez três efeitos que acabam acontecendo em paralelo em relação a
Infinity Pré, Infinity Dia e consumo em ARPU: o primeiro deles é em relação ao
Infinity Dia. De fato quando nós fizemos o lançamento da oferta Infinity Dia o
principal racional foi criar uma dinâmica que acaba equivalendo a um price up
mas com uma percepção de valor para o usuário maior do que o valor que ele
tinha anteriormente.
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Então se nós fizemos uma média do consumo de voz do usuário pré ao longo
do tempo esse consumo é menor do que o consumo de um token no Infinity Dia
na média, então você tem na média um Infinity Dia apesar de um preço unitário
por chamada ao por minuto ou um ARPM "menor" você acaba gerando um
ARPU maior da oferta dado que a base em média usava menos que os R$
0,75/dia.
Nesse sentido a transição para a base do Infinity Dia ela é positiva, ela é
ligeiramente positiva, ligeiramente accretive entendendo que existe um período
para que esse efeito se reconheça uma vez que como qualquer tipo de transição
num primeiro momento você tem uma transição dos usuários mais heavy users e
ao longo do tempo a sua base inteira vai migrando e fazendo com que exista
esse efeito positivo na geração do ARPU.
Em relação a isso um aumento do Infinity Pré acompanha sim essa tendência
fazendo com que como nós temos que uma oferta pouco mais atraente do ponto
de vista de custo/minuto de ARPM exista a possibilidade de fazer um price up na
oferta básica. Esse price up como você mencionou de fato ainda não contempla
um quarter inteiro de receita, então existiria um espaço para observar esse feito
ao longo do próximo trimestre.
Mas isso acaba havendo um terceiro fator, acaba compensando esses dois
fatores que eu mencionei para você acabam compensando um terceiro fator que
a migração natural e independente de preço no uso de voz para uso de dados.
Então fatores como a integração da chamada Whatsapp nos planos Whatsapp, a
integração com uma substituição natural mesmo sem ser chamadas de voz por
message; mudança de perfil demográfico, então uma população mais jovem com
mais smartphones que acaba substituindo mais a voz pelo uso de dados
acabam fazendo com que na prática esses dois primeiros fatores de "price up"
compensem e segurem o uso de voz, não necessariamente que eles
apresentem um grande crescimento.
Então nossa principal intenção é segurar o uso da voz menos até do que
crescer; crescer seria ótimo mas dado o cenário de uso de mercado o principal
objetivo é segurar o máximo possível o ARPU de voz, e nesse sentido cabe
ressaltar mais uma vez o que a gente tem observado de resultado de MOU de
mercado. Então o nosso MOU de mercado sempre foi o dos MOUs mais altos
dada a nossa estratégia de precificação e a nossa comunidade.
Então nós temos, tínhamos um MOU no ano passado de 140 minutos. Esse ano
o nosso MOU caiu para 120 minutos, ou seja, uma queda expressiva (14% de
queda no ano passado para este) mas ainda assim um MOU bastante
significativo. Comparando com os resultados de pares - e até este momento só
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existiu a divulgação de um dos nossos pares de indústria - a gente pode ver que
o efeito de queda de MOU é um efeito de indústria, não é um efeito de
operadora e nesse sentido o único par que fez essa divulgação apresentou uma
queda de MOU de 34% enquanto a nossa queda foi de 14%. Então ou MOU do
par acabou passando de 120 para um pouco mais de 80 minutos, então uma
queda muito dramática e que não é relativa a preço; ela é relativa a hábito de
consumo.
E nesse sentido eu havia dito há algum tempo, Maurício, que a nossa visão de
longo prazo e a minha visão particular de longo prazo é que em determinado
momento - e infelizmente eu não trouxe minha bola de cristal, esqueci ela em
casa para dizer para você exatamente quando isso possa acontecer - mas em
um determinado momento muito provavelmente o que vai passar a acontecer em
relação a tarifação é que a voz deixa de ser tarifada como um serviço separado
e passa a ser mais um dos serviços dentro de um grande pacote de dados que o
usuário tem à sua disposição.
Obviamente essa é uma tendência de médio e longo prazo, mas os efeitos de
curtíssimo prazo de substituição de voz por dados já começam a acontecer isso a gente tem visto e para isso todo o esforço de banda, para isso todo o
esforço de novos planos que acabem fazendo com que a voz seja incluída em
alguns tipos de oferta mais atraentes, o ARPM acabe diminuindo para sustentar
no curtíssimo prazo da melhor maneira possível o ARPU de voz.
Sr. Maurício: Tá certo obrigado Rodrigo. Só mais uma pergunta em relação aos
aparelhos: vocês venderam menos aparelhos no primeiro tri assim como a
receita também caiu. Isso já é efeito do dólar ou é alguma reação de mercado
natural que não deu nem tempo de passar o dólar para o preço do aparelho?
Sr. Rodrigo: Essa é uma combinação Maurício de dois fatores: sem dúvida
nenhuma existe o impacto do dólar que fez com que talvez a queda de preço
não pudesse continuar; e ao mesmo tempo também sem dúvida nenhuma existe
sim com um impacto de consumo. O impacto de consumo dada a inflação, dado
o sentimento de consumo foi percebido de maneira muito clara nos principais
segmentos de bens de consumo e o segmento de smartphones não foi diferente.
Nesse sentido talvez o que a gente tenha visto é uma substituição do tipo de
aparelho que está sendo comprado. Então nós continuamos observando um
desempenho bastante positivo nos aparelhos de menor gama mas um
desempenho muito mais difícil nos aparelhos de gama mais alta, lembrando que
a partir da disponibilidade dos sistemas operacionais principais é razoavelmente
possível você substituir a funcionalidade de um aparelho mais caro para um
aparelho ligeiramente mais barato, o que acaba acontecendo é uma diminuição
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do tíquete médio no curto prazo e então você tem como efeito uma redução em
particular do volume de venda de aparelhos em relação a preço.
E nesse sentido esse resultado pôde ser observado não só pelo nosso
resultado mas também pelo resultado da indústria, então se você observar os
resultados da indústria de primeiro trimestre - eu acredito que os dados já
tenham sido publicados até fevereiro pela GFK - é possível verificar essa
tendência de redução de vendas.
No nosso caso essa tendência acaba sendo relativamente neutra do ponto de
vista de resultado, lembrando que nós tentamos sempre trabalhar com um
Ebitda neutro nos aparelhos com nível de subsídio muito baixo e basicamente
com o objetivo de equipar a base. Nesse sentido um número razoável de venda
de aparelhos continua sustentando o crescimento da penetração no percentual
de smartphones na base que nesse trimestre atingiu 53%.
Então a gente já tem mais de metade da base com smartphones e se a gente
levar esse número para a web mais smartphones esse número já está se
aproximando dos 70% fazendo com que de fato a base de usuários não
habilitados a usar nenhum tipo de dados acabe diminuindo bastante ao longo do
tempo.
Então essa tendência é uma tendência que não muda; o que muda é o tipo de
perfil de aparelho comprado e obviamente é um impacto, sim, de curto prazo
seja de câmbio seja de ambiente macroeconômico.
Sr. Maurício: Obrigado Rodrigo.
Sr. Rodrigo: De nada.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Diego Aragão, Morgan
Stanley.
Sr. Diego Aragão: Olá bom dia Rodrigo, bom dia a todos. Aproveitando a
pergunta tanto do Daniel quanto do Maurício ainda sobre o tráfego de voz e
tráfego de dados eu queria entender se a gente fosse olhar para as principais
linhas (o SMS, MOU e ARPU) nos segmentos pré, pós e controle, como a que
está dinâmica em cada um desses segmentos, ou seja, tem algum dos
segmentos que vem puxando uma queda mais drástica tanto do MOU quanto do
próprio SMS ou eles vem sendo...ele está na mesma ordem de grandeza a de
todos esses três grandes segmentos? Obrigado.
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Sr. Rodrigo: Obrigado Diego bom dia. Bom, a tua pergunta a uma pergunta
bastante complexa dado que você falou sobre uma abertura em relação a todos
os principais tipos de tráfego em todos os principais segmentos.
Eu gostaria talvez de destacar um elemento interessante que é o seguinte:
quando nós observamos o nosso ARPU total ele apresentou uma ligeira queda
de 18 a R$ 17 quando comparado com mesmo trimestre do ano passado; porém
a observar o que acontece com o comportamento do ARPU mais uma vez assim
como nós estamos fazendo já há bastante tempo no componente de receita é
muito importante fazer uma separação entre o que é ARPU outgoing, ARPU
gerado versus ARPU de interconexão.
O ARPU de interconexão sem dúvida nenhuma cai em todos os segmentos de
maneira bastante acentuada, e isso é uma função sem dúvida nenhuma
principalmente da queda de V-UM de 33% mas também com um ligeiro efeito,
um pequeno efeito adicional de uso de voz. Então de fato o que a gente tem
nesse caso é uma queda do ARPU total.
No entanto quando nós olhamos o ARPU outgoing o ARPU cresce em todos os
segmentos, então nós crescemos ARPU outgoing incluindo voz mais dados mais
SMS, ou seja, com os componentes totais de receita o ARPU outgoing cresceu
no pré, o ARPU outgoing cresceu no pós controle, o ARPU outgoing cresceu no
pós-pago puro. Então se nós consideramos os três principais segmentos o
ARPU outgoing cresce em todos os segmentos.
Sem dúvida nenhuma existe uma tendência de compensação de queda de
ARPU de SMS e ARPU de voz por ARPU de dados em particular porque a gente
vê o ARPU de dados crescendo a níveis superiores a 25%, 30% então é um
crescimento muito grande isso porque existe tanto um crescimento de uso
quanto um crescimento do ponto de vista de tráfego.
De maneira interessante em relação à equação de tráfego uma grande
preocupação em relação ao futuro de dados é como equilibrar a equação
crescimento de tráfego versus crescimento de ARPU de dados, e na prática
quando nós observamos todos os dados ao longo do último ano esse
desequilíbrio estava presente.
Qual foi a grande mudança estrutural da indústria que faz com que esse
desequilíbrio volte a um controle bastante maior? Foi justamente a mudança de
modelo para a interrupção de uso da rede após o término da franquia. Esse
efeito foi muito positivo do ponto de vista de gestão de rede e a gente pode ver
que o crescimento de MOU foi um crescimento de 20%. Então o crescimento de
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tráfego na rede acabou sendo um pouco mais controlado mesmo como um
crescimento de ARPU significativo ao redor de 30%.
Então curiosamente a gente vê o ARPU crescendo mais do que o tráfego
durante esse último período, então essa é uma métrica bastante positiva - mas
sem entrar obviamente no detalhe de cada um dos ARPUS, de cada um dos
MOUs, de cada uma das medidas que você mencionou o ARPU cresce,
outgoing cresce em todos segmentos, o ARPU de dados cresce muito em todos
os segmentos e o ARPU de SMS decresce bastante em todos os segmentos, o
ARPU de voz decresce ligeiramente em todos os segmentos. Essa é um pouco
a equação como a gente está acompanhando Diego.
Sr. Diego: Perfeito. Era só para ter certeza de que não tem nenhum dos três
grandes segmentos puxando algum desses movimentos mas acho que ficou
claro, Rodrigo.
E ainda uma segunda pergunta se eu puder com relação ao Capex: vocês
anunciaram esse Capex, esse guidance de 14 bi nos próximos três anos. Se a
gente acompanha o histórico de guidance da companhia talvez se eu voltar ao
guidance de 2009 a 2011 (R$ 7 bi) a gente já chegou num espaço de seis, sete
anos a um guidance que já é o dobro do valor que era projetado no passado.
Eu queria entender um pouco da dinâmica, como a que você enxerga a
necessidade da Tim em investimento em infraestrutura física para suportar esse
crescimento do tráfego daqui para frente, até quando o Capex deveria ficar
próximo a 20... desculpa 24%, 23% da sua receita? Obrigado.
Sr. Rodrigo: Ok Diego obrigado. Dois grandes componentes da tua observação
quanto ao Capex num período de três anos anterior de um passado
relativamente distante. Naquele momento cabe lembrar duas enormes
diferenças quanto ao momento atual de Capex e de modelo de mercado: o
primeiro deles é que naquele momento existia uma relativa estabilidade em
relação ao modelo de negócio da rede, ou seja, você não tinha ainda a
necessidade de um grande investimento em 4G; você ainda tinha um perfil muito
mais voltado à voz com um perfil mais light de expansão de infraestrutura, o que
faria com que no curto prazo a necessidade de Capex fosse bastante,
substancialmente menor do que a necessidade de Capex hoje para
posicionamento futuro.
Então em particular em relação ao tipo de momento de indústria, naquele
momento era uma transição para o 3G, mas que acontecia de maneira bastante
mais suave do que acontece hoje a transição do ponto de vista de necessidade
de implantação de Capex de 4G e de dados.
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O segundo é que naquele momento também o que acabou acontecendo é que
a gente tinha praticamente o extremo oposto da curva de Capex sobre receita
fazendo com que num período de relativamente pouco tempo (dois, três anos)
existisse uma necessidade de revisão da nossa estrutura de investimento em
Capex de rede, infraestrutura de rede, e nesse sentido obviamente naquele
momento talvez fosse possível correr atrás do crescimento de tráfego.
Quando a gente passa para o mundo de dados não existe a figura de correr
atrás do crescimento de dados. Se você não tenha tua infraestrutura preparada
você não vai poder competir em dados, então o perfil hoje de investimento é
bastante diferente e esse perfil é composto por essa mudança estrutural de tipo
de uso do serviço mas também é composto por um momento de peak season de
Capex pelos fatores de crescimento acelerado de dados, mudança de voz para
dados; de introdução do 4G e de necessidade de crescimento muito rápido do
4G para praticamente replicar a estrutura de cobertura do 3G para sustentar o
uso futuro de dados; e de implantação de fibra ótica de maneira bastante intensa
para criar toda a infraestrutura capilar seja de backbone seja de backhaul.
Eu tenho dito bastante que esses investimentos que nós estamos fazendo em
particular em backbone e backhaul e infraestrutura 4G acabam sendo
investimentos mais duradouros ao longo do tempo por algumas razões: a
primeira delas é que o investimento em fibra acaba tendo um pico de
investimento num primeiro momento e o investimento de manutenção e mesmo
de expansão bastante menor ao longo do tempo uma vez que você tenha a fibra
passada. O investimento na eletrônica ao longo do tempo é muito menor do que
o investimento inicial de lançamento de fibra.
A mesma coisa acontece em relação ao investimento no 4G. O 4G hoje
demanda a implantação de número de sites novos relativamente grande e que
ao longo do tempo para a expansão de capacidade passa a ter um percentual
de Capex sobre o potencial de infraestrutura gerado futuro menor uma vez que
você passa a fazer refarming de frequência, substituição de placa, adição de
novos setores e não por exemplo a construção de novos sites. Então nesse
sentido acaba sendo uma infraestrutura um pouco mais perene no longo prazo
do que infraestrutura 3G foi.
Já existe uma série de discussões, por exemplo, em relação ao que vai
acontecer com o futuro do investimento em móvel quando nós começamos a nos
deparar com a necessidade do investimento em 5G, e se você for discutir com
praticamente todos os principais visionários em relação ao uso de tecnologia
existe um consenso de que a tecnologia 4G vai ter um potencial de sustentação
de base de perfil de maturação muito mais longo do que teve o 3G, e ela não vai
ser substituída pelo 5G; ela vai ser complementada pelo 5G. Em relação ao 3G
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do ponto de vista de uso de dados a tecnologia 4G praticamente substitui a
tecnologia 3G.
Então é um perfil de maturação muito diferente do passado dada a
característica tecnológica para suportar o crescimento de dados. Então nesse
sentido nós podemos sim considerar que estamos vivendo um peak season de
investimento de Capex e que deveria diminuir para um ritmo bastante mais
normal da indústria - e normal na indústria não significa 10%, significa ao redor
de 15% a 17% - ao longo dos próximos três anos.
Sr. Diego: Perfeito Rodrigo muito claro, obrigado.
Sr. Rodrigo: De nada.
Operadora: Não restando mais perguntas dos analistas agora iniciaremos a
sessão de perguntas dos jornalistas. Para fazer uma pergunta digite asterisco
um e para retirar a pergunta da lista digite asterisco dois.
Primeiramente teremos perguntas de jornalistas na webcast. Por favor, Sr.
Rogério.
Sr. Rogério: Temos aqui a primeira pergunta da plataforma web da Mariana do
Estadão que faz a seguinte pergunta: diante de uma necessidade de corte de
custos no cenário macroeconômico mais difícil a Tim prevê fazer um corte de
funcionários assim como ocorreu com outras empresas do setor?
E a segunda pergunta mais na linha de consolidação e ela pergunta se as
conversas de consolidação do setor esfriaram, a Tim está avaliando o tema
atualmente? São duas perguntas na Mariana que o Rodrigo vai responder.
Sr. Rodrigo: Obrigado Rogério, bom dia Mariana no webcast. Em relação a tua
primeira pergunta é bastante direto: a nossa estratégia tem sido uma estratégia
de foco no crescimento, e dessa maneira todo o nosso foco de eficiência tem
sido voltado a processos, tem sido voltado à mudança do modelo de negócio e
menos voltado a cortes de curto prazo em estrutura, pelo contrário; mas até
tivemos ao longo do último período um pequeno incremento de infraestrutura de
pessoal a partir da internalização de algumas funções que antes eram
terceirizadas. Então nesse sentido não existe nenhuma grande previsão nesse
sentido.
Obviamente é um ambiente macroeconômico como você menciona mais difícil
e, portanto tem que ser acompanhado de maneira muito cuidadosa e
permanente, mas hoje com o plano da Tim e não prevê nenhuma grande ação
ligada à redução de estrutura.
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Em relação à consolidação o que nós vimos durante o último trimestre de
maneira bastante positiva foi uma redução no nível de rumor no mercado sobre
operações que até certo ponto eram muito fruto de especulação e que
acabavam fazendo com que existisse uma distração do foco principal que
deveria ser o foco principal no negócio.
Nós sempre mencionamos de maneira muito clara, muito direta, que o nosso
principal foco de atenção é na execução do nosso plano estratégico: é no
investimento, é no crescimento orgânico, é em aproveitar as oportunidades de
mercado e que de maneira absolutamente estratégica nós estaríamos
acompanhando as possibilidades de oportunidades trazidas por qualquer
movimento de consolidação e se assim fosse o caso estaríamos dispostos a
analisar e a participar caso exista sentido estratégico.
Mas de fato existe uma diminuição bastante grande nos rumores, o que na
nossa opinião é bastante positivo para o setor uma vez que o foco passa a ser o
foco na operação, o foco no crescimento, o foco no setor e não o foco em
especulações.
Operadora: Para fazer perguntas digite asterisco um e para retirar a pergunta
da lista digite asterisco dois.
Sr. Rogério: Temos a última aqui da plataforma do Bruno da Convergence.com
e ele pergunta se houve aumento... quer dizer ele fala que houve aumento de
79% na small cell e gostaria de saber qual o número total e o percentual das
small cells são hot spots wi-fi.
Sr. Rodrigo: Bruno obrigado pela pergunta, bom dia no webcast mais uma vez.
Até para dar uma visão bastante mais precisa da nossa estratégia de small cell
que acabou ganhando um impulso bastante significativo no começo desse ano a
partir da aprovação da lei que isenta as small cells de Sistel e acaba facilitando o
processo de implementação eu vou passar a palavra para o nosso CCO Leo
Capdeville que vai nos contar um pouquinho da estratégia de small cells e o que
vem pela frente.
Sr. Leonardo Capdeville: Bruno bom dia. Comentando um pouquinho sobre
small cells, como o Rodrigo falou havia alguns itens que estavam sendo
resolvidos na pauta para que a gente de fato pudesse ganhar massificação e
industrialização desse processo.
O primeiro item aconteceu no fim de 2014 que foi a exoneração da taxa do
Sistel que foi bastante comemorada pela indústria; o segundo item passa pela
questão da negociação de acordos com a possibilidade da gente ter a
capilaridade necessária para fazer a implantação da small cell. A small cell ela
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precisa ser pontuada no aspecto de saber exatamente onde está o hot spot
tendo em vista que a aderência dela ao tráfego é geograficamente mais reduzida
do que uma macro célula.
A Tim tinha anunciado já no ano passado o acordo com uma grande rede de
postos de gasolina e agora nós estamos comemorando o fechamento de novos
acordos que estão vendo principalmente com as companhias elétricas e, e
podemos citar o caso da Copel que atinge todo o Paraná que é uma praça
extremamente relevante para a gente e também em São Paulo já com a
Eletropaulo.
Isso então permite a gente começar a trabalhar no processo de industrialização
para capilarizar a small cell, que como comentamos nos ajuda no tráfego
principalmente de hot spot. O nosso objetivo é implantar 3500 small cells no
período trienal que vai até 2017, e como comentário eu posso dizer que o último
mês foi um mês bastante satisfatório porque somente uma única cidade que
seria a cidade de São Paulo, nós conseguimos implantar 80 small cells. Tendo
em referência que isso é o início de um processo de industrialização e que a
gente está falando de uma cidade é um resultado bastante animador do que a
gente pode ter pela frente e atingir talvez um número próximo a cerca de 1000
small cells ainda no ano de 2015.
Sobre... complementando ainda a sua pergunta, a questão do wi-fi; nós vemos o
wi-fi como uma oportunidade a ser capturada tendo em vista que é um espectro
hoje disponível e não licenciado. Não vemos no wi-fi uma rede já pronta para ser
o que nós chamamos de seamless, que aquela em que você tem uma
transferência de uma tecnologia para outra de forma assistida, mas vamos
trabalhar especificamente no wi-fi no modelo de parceria e no modelo de
atendimento a determinadas soluções indoor onde a gente consegue fazer o
upload da rede convencional.
Então estamos bastante focados na rede 4G, no complemento da rede 3G e 4G
através de small cells e complementando a estratégia de hat net através de wi-fi
principalmente para modelos de cobertura indoor.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem da senhora Miriam Aquino,
Telesíntese.
Sra. Miriam Aquino: Bom dia a todos. Eu tenho uma duvidazinha Rodrigo, eu
queria que você conversasse um pouquinho sobre a decisão da Anatel em
relação à qualidade que você, enfim, apresentou alguns números de melhoria da
rede da Tim, mas a Tim não escapou da nova medida da Anatel de cumprimento
das metas de qualidade.
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Eu queria que você fizesse uma avaliaçãozinha sobre essa nova cautelar da
Anatel e eu queria entender um pouquinho duas coisas: em relação às torres
você apresentou que tem mais 2000 torres a serem vendidas eu queria saber se
ainda vão ser vendidas esse ano; e em relação à promoção do Whatsapp eu vi
no painel... acho que entendi errado, eu sei que a promoção era agora até o
1T15, se isso mesmo ou não e vai até quando? Obrigada.
Sr. Rodrigo: Ok bom dia Miriam obrigado pelas perguntas. Começando com o
plano de qualidade da Anatel, como o próprio relatório da Anatel ressaltou existiu
um excepcional progresso de qualidade ao longo do período 2012 - 2014, o que
fez com que a Anatel mesmo considerasse como bastante satisfatório o
desempenho da Tim e em particular em relação aos índices de melhoria obtidos
que levaram a empresa a ser um dos destaques em relação ao plano de
qualidade tanto do ponto de vista de investimentos quanto do ponto de vista de
resultado.
Sem dúvida nenhuma nós vemos que a atenção da Anatel para com as
métricas de qualidade ela não se encerra com o término do plano de qualidade
2012 - 2014; ela passa a ser uma atribuição praticamente permanente da
agência na relação com as empresas, aliás como deveria ser; nós não
deveríamos pensar num plano de qualidade como algo que termina e nunca
mais é acompanhado - é o contrário: talvez o efeito do plano de qualidade 2012 2014 tenha sido chamar atenção para o tema de maneira muito estruturada, com
o plano formal apresentado pelas empresas e com um acompanhamento muito
detalhado.
Então nós comemoramos bastante o resultado desse plano, mas passamos a
considerar os planos de melhoria como um percurso permanente da empresa.
Então a partir do plano de qualidade da Anatel nós criamos dentro de casa o que
nós chamamos de plano de qualidade anual que sempre tem o foco em um
número relativamente grande de cidades voltadas primeiro ao atingimento das
métricas mínimas da Anatel e então a Anatel define quais são as principais
cidades onde existe uma necessidade de melhoria em algumas métricas críticas;
segundo em relação às nossas principais métricas de negócio onde nós
queremos ter a melhor infraestrutura e as melhores métricas de rede; e terceiro
em relação à previsão de crescimento futuro.
Então nós temos todo um plano de qualidade que é acompanhado anualmente.
Esse plano de qualidade é 100% aderente às recomendações, às necessidades
preconizadas pela nova “obrigação" da Anatel, mas de maneira tradicional ela
não deveria mais ser considerada como uma ação extraordinária e sim como um
recurso estrutural, como uma ação constante de acompanhamento da qualidade
e melhora da qualidade ao longo de toda a nossa infraestrutura.
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Em relação ao processo de torres nós sim fizemos o primeiro fechamento na
semana passada. Esse fechamento foi o fechamento na casa de 65% do total de
torres, então nós vendemos um pouco mais de 4100 torres. Ainda existem 2300
torres aproximadamente a serem vendidas ao longo dos próximos meses. Existe
um percentual que vai ser vendido sem dúvida nenhuma dentro deste ano,
talvez a grande maioria dessas torres remanescentes seja vendida ainda dentro
desse ano mas vão ser processos sucessivos de closing.
Esse primeiro closing foi um closing bastante grande, mas agora nós vamos ter
múltiplos closings a cada três, quatro meses pelos próximos meses todos até
concluir o processo de venda total desse número de torres de aproximadamente
6500. Então é um processo que continua andando, mas 65% dele já foi
concluído.
Em relação à tua observação sobre o Whatsapp nós acabamos fazendo sim um
anúncio promocional de Whatsapp que iria até metade do ano. Nós imaginamos
sim continuar com a promoção de alguma maneira. Obviamente podem existir
pequenas alterações dadas às análises de uso, em análises comerciais e até
mesmo análises competitivas.
Então nós temos usado esse plano como um plano bastante interessante do
ponto de vista de diferenciação mas no momento os resultados são bastante
positivos e ao longo do tempo o que a gente vê é que sem dúvida essa
atribuição, essa associação de Tim como inovadora em relação aos planos que
inclua um tipo de diferenciação e message permanece mesmo que não
necessariamente na condição exatamente igual à condição de lançamento.
Sra. Miriam: Só uma coisinha: você tem alguma preocupação em relação à
questão do zero rating já que a mais agressiva em relação a isso?
Sr. Rodrigo: A nossa crença do ponto de vista tanto filosófico quanto
regulatório quanto de discussão do ponto de vista do conceito da neutralidade é
bastante precisa em relação ao zero rating. Entendendo que o zero rating não
fere nenhum tipo de princípio de neutralidade de rede, e é interessante ver que
nesse caso nós estamos bastante bem acompanhados em relação a essa
interpretação a começar talvez por um dos próprios expoentes do comitê gestor
de Internet que afirmou com todas as letras que zero rating não era uma questão
relativa à neutralidade, não feria a neutralidade.
Esse posicionamento tem sido acompanhado por várias discussões dentro do
setor, por várias discussões internacionais e a gente acredita que ao trazer um
excepcional benefício para o usuário o zero rating é mais uma forma de prover
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instrumentos de competitividade e não de violação do princípio da neutralidade
de rede trazido para marco civil.
Então existe sim a crença de que o zero rating é possível. O que nós vamos ver
com toda certeza é uma mudança de condições de zero rating dada a
sustentabilidade de rede, dadas as mudanças de condição concorrencial; mas
de alguma maneira ele é sem dúvida nenhuma do ponto de vista de conceito um
grande benefício para o usuário do ponto de vista de oferta.
Sra. Miriam: Obrigada.
Sr. Rodrigo: De nada.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Rodrigo Carro, Brasil
Econômico.
Sr. Rodrigo Carro: Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas, a primeira
Rodrigo eu queria entender qual o impacto dessa questão do 4G, do
crescimento da base 4G e do fato de mais usuários de pré-pago estarem usando
planos que não são básicos, qual a contribuição desses fatores para o uso de
dados, se há uma contribuição expressiva ou se ela é marginal.
E com relação às torres que já foram vendidas eu gostaria de saber qual a
expectativa de impacto no longo prazo nas despesas com aluguel dessas torres
que foram vendidas, obrigado.
Sr. Rodrigo: Obrigado Rodrigo. Como nós já ressaltamos durante a
apresentação sem dúvida nenhuma o 4G é um impulsionador de uso. O que nós
podemos observar – sem te dar dados precisos até porque são dados
concorrenciais sensíveis - mas é que os usuários 4G apresentam um ARPU total
e um ARPU de dados bastante maiores do que os usuários 3G, então existe sim
um impacto positivo do usuário 4G em relação ao consumo de dados em
particular.
E os usuários de pré como você mencionou que passam cada vez mais a
adotar planos mais altos têm uma participação, uma contribuição significativa
para o crescimento dos dados; não é marginal, ela é significativa e isso pode ser
observado até mesmo pelo incremento do ARPU de dados total da companhia
que é um incremento de quase 30%.
Considerando que a nossa base pré paga é responsável por praticamente 80%
dos nossos assinantes seria absolutamente impossível atingir um crescimento
de ARPU de 30% sem uma participação uma contribuição expressiva da base
pré paga, e a base pré paga tem sim apresentado um perfil de incremento, de
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aumento no uso de dados e consequentemente do aumento da receita de dados
muito significativo. Nós acreditamos inclusive que esse é um dos grandes
potenciais de crescimento futuro da companhia que é o crescimento de dados no
médio e longo prazo seja da base pré-paga seja na base controle.
Em relação ao crescimento de despesas dada a venda de torres eu já tinha
mencionado também uma pergunta anterior que o nosso processo foi feito
levando em consideração a realocação de ativos como principal objetivo
estratégico.
Então a liberação de valor de um ativo não estratégico para a realocação em
ativos estratégicos como infraestrutura de fibra, cobertura e frequências, e nesse
sentido o nosso processo foi feito tentando preservar o equilíbrio de Opex ao
longo do tempo, ou seja, fazendo com que existisse um impacto pequeno no
incremento de despesas de longo prazo e essa possibilidade existe porque,
naturalmente, uma companhia especialista em torres acaba podendo utilizar
melhor o ativo do que nós através de índices maiores de Co-Tenance no site, de
mais usuários do que nós seríamos capazes de acomodar no site fazendo com
que exista um processo ganha - ganha, ou seja, existe uma realocação de
capacidade de ativos do nosso lado e existe o uso efetivo melhor do ativo do
lado da companhia de torres.
Sr. Rodrigo: Obrigado.
Sr. Rodrigo: De nada.
Operadora: Senhoras e senhores não havendo mais perguntas passo a palavra
ao Sr. Rodrigo Abreu para as considerações finais. Por favor, Sr. Rodrigo pode
prosseguir.
Sr. Rodrigo: Mais uma vez obrigado a todos pela participação no nosso call.
Obrigado pelas perguntas tanto de analistas quanto de jornalistas e nós
acreditamos, como já tem sido a norma em todas as últimas divulgações, que
estamos diante de uma situação onde a companhia apresenta uma posição
muito sólida de crescimento futuro.
Eu gostaria de ressaltar mais uma vez o compromisso e o foco no crescimento
de médio e longo prazo sem necessariamente ser muito impactado pelos ativos
de curto prazo, e para isso a companhia continua executando seu plano
estratégico de maneira muito precisa, muito fiel, muito intensa e certamente vai
continuar a colher bons resultados no seu percurso estratégico de crescimento.
Então agradeço mais uma vez a participação de todos e espero vê-los numa
próxima oportunidade o que sabia nosso próximo call do 2T15.
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Obrigado, bom dia a todos.
Operadora: Com isto concluímos a teleconferência de resultados da Tim
Participações, suas linhas podem ser desconectadas agora. Para mais
informações e detalhes sobre a companhia acesse nosso site tim.cm.br/ri e
aproveite para download do aplicativo TIM RI disponível para as plataformas
Android e IOS e siga também o Twitter “@TIM_RI”. Obrigada.
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