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Operadora: Bom dia senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência
de divulgação dos resultados do 2T17 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. Bem-vindos ao call de resultados da TIM
para o 2T. Comigo temos a diretoria da companhia que estará disponível na
sessão de perguntas e respostas. Lembro que a primeira sessão será para
analistas em seguida para jornalistas e receberemos também perguntas via
webcast para serem lidas por que.
Passo agora a palavra para o Stefano para passar com apresentação. Stefano
por favor.
1

Sr. Stefano De Angelis: obrigado Rogério bom dia a todos e obrigado pela
participação em nossa conferência de divulgação de resultados. Os números do
2T demonstram sólidas evidências que é a companhia está entrando em uma
nova fase de performance operacional e resultados financeiros.
Como consequência do plano de turnaround iniciado no 2T17, agora olhando
para o resultado até junho temos a satisfação e também a convicção para dizer
que estamos em outro patamar desempenho, e queremos manter esse ritmo
para os próximos trimestres.
Começo minha apresentação destacando a sólida performance de nossa receita
líquida que atingiu crescimento de 5% ano sobre ano, melhorando em relação ao
1T e mais importante invertendo a tendência que vimos um ano atrás quando a
receita apresentou 6,8% negativo.
Ainda na análise financeira e com grande satisfação digo que estamos de volta
aos dois dígitos de crescimento anual para o Ebitda com a excelente marca de
15,5% nesse trimestre frente ao 2S de 2016, uma expansão em termos de
trajetória de mais de 2e p.p.
Do lado operacional ressalto o bom ritmo de adições do segmento pós-pago.
Nesses seis primeiros meses de 2017 trouxemos cinco vezes mais clientes que
no mesmo período do ano passado adicionando quase um milhão de linhas na
primeira parte do ano. Definitivamente estamos de volta ao jogo no pós-pago.
Por último e não menos importante chamam atenção para a evolução de nossa
infraestrutura de rede sobretudo no avanço do 4G com cobertura que atingiu
1850 cidades em junho, três vezes superior a igual período de 2016.
Nesse trimestre passamos por uma grande evolução de portfólio de ofertas
como demonstrado no próximo slide na página 3. Como destaque eu diria que o
lançamento do TIM Black no início de junho foi um grande ARPU para a
companhia, por que foi mais que um novo nome para a oferta no pós-pago puro;
foi uma remodelagem na proposta e no posicionamento no segmento de alto
valor.
Importante lembrar que não fizemos mudança de preço. Procuramos trabalhar
com outras alavancas também importantes, como o reforço também da
comunicação e a combinação de benefícios em um único plano, além de
atuação seletiva no subsídio.
Como resultado veremos nos próximos slides que o segmento pós-pago agora
está com uma melhor dinâmica operacional. Já também podemos ver que a
marca TIM após 18 meses está de volta ao topo do ranking top of mind.
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Lançamos também no 2T um ajuste ao plano controle de trazendo combo com o
smartfone 4G para fortalecer a oferta e aumentar a penetração de usuários de
dados no 4G, mas sem subsídio.
Para o pré-pago fizemos reforço na oferta e comunicação e continuamos
melhorando abordagem ao mercado. Lançamos também uma parceria com
Facebook um pacote dedicado à utilização da rede social e continuamos a
incentivar o incremento de recarga. Nosso foco e desafio do pré é acelerar
crescimento do plano semanal, que já representa mais de 50% das adições
brutas no mês de julho.
Colocando mais foco no valor que no volume, no slide 4 destacou o
desempenho recente do pós-pago e do pré-pago. De um lado o segmento póspago segue ganhando tração com crescimento de 15% ano sobre ano,
impulsionado pela migração pré para pós mas também com aumento na
portabilidade numérica, onde vivemos um dos melhores trimestres da serie.
É importante ressaltar que o ARPU do novo portfólio é acentuado quando
comparado aos antigos, o que significa que o aumento consistente no preço das
novas ofertas continuar a suportar a expansão do ARPU e da receita total.
Já para o pré-pago a rígida política desconexão foi mantida. Nosso foco é para
geração de valor no pré-pago, especialmente nos combos recorrentes como
demonstrado no gráfico abaixo à direita. As recargas nas ofertas recorrentes já
somam mais de 40%.
Suportando essa trajetória de busca por mais valor, no slide cinco
apresentamos a evolução da rede com o rápido crescimento da cobertura 4G.
Como já dito na abertura atingimos a forte marca de 1850 cidades cobertas com
4G ao final de junho, cobrindo cerca de 80% da população urbana.
Somente no 2T adicional nos 528 novas cidades no 4G. Essa evolução foi
possível devido ao refarming do espectro de 1800 MHz para o 4G, aplicação do
refarming da frequência 2G e olhando para o futuro também do 3G e autorização
da agregação de portadora chamada Carrier Aggregation são iniciativas que
continuarão suportar a melhoria da experiência de uso do serviço de 4G.
Todo esse esforço de ter uma sólida estrutura de rede está permitindo que a
utilização de serviços de dados continue crescendo altas taxas. A migração de
3G para 4G seria acelerada em junho chegamos a 71% do total de tráfego de
dados da TIM sendo gerado por dispositivos 4G.
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O 2T foi também marcado pela aceleração na implementação do 4G na
frequência de 700 MHz como vocês podem ver no slide 6. A TIM já conta com
dez capitais arquivadas na frequência de 700 MHz.
O efeito prático dessa nova frequência fica claro nas figuras que representam a
cobertura atual em Brasília. Veja que a propagação do sinal é muito superior na
frequência de 700 MHz em azul do que sobre as demais em 1800 e 2.600 MHz,
ou seja há uma substancial melhora na cobertura.
Observamos também que a resposta dos usuários frente à melhoria da
cobertura foi instantânea, com o tráfego no 4G aumentando em cerca de 60%.
Em áreas onde ainda não temos os 700 MHz continuamos trabalhando no
refarming disponibilizando banda adicional para a utilização do 4G em 1.800
MHz e aumentando nossa capacidade de carregar o tráfego. Nas regiões onde
liberando os o adicional de 5 MHz a velocidade de download melhorou em 60%
dando uma experiência de uso muito melhor a nossos usuários.
Por último gostaria destacar o serviço de voz em alta qualidade, o Voice over
LTE, que lançamos nesta semana para as áreas com cobertura em 700 MHz.
Além de trazer inúmeros benefícios para usuários do 4G como melhoria da
qualidade na chamada, otimização da bateria, melhoria da cobertura indoor, há
também o relevante impacto para a companhia simplificando arquitetura de rede,
ou seja uma otimização de custo e melhorando a eficiência espectral.
Antes de passar para a sessão financeira gostaria de fazer uma atualização
também sobre nosso serviço de ultra banda larga fixa detalhado no slide número
7. Podemos observar que tanto a parte de assinantes quanto a receita seguem
na direção de sólidos dois dígitos, com a receita expandindo ainda mais que a
parte de usuários. O percentual da base que está em velocidade igual ou
superior a 50 Mb cresceu 11% ano sobre ano, obviamente contribuindo também
para uma expansão do ARPU.
Seguimos na liderança de satisfação geral para São Paulo e Rio conforme o
ranking da Anatel e também do ranking de velocidade do Netflix, onde a TIM
Live é confirmada como líder nos últimos dois anos.
Posso agora para a sessão financeira onde no slide número 8 trazemos as
evidências, as receitas estão na nova trajetória. Destaco a receita de serviços
total que atingiu crescimento de 5% ano sobre ano. É uma forte evolução em
relação ao passado recente onde a performance estava negativa em 5,8 no
2T16.
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O desempenho desse trimestre pode ser atribuído ao melhor mix de usuários de
combos recorrentes seja no pré e no pós-pago em nossa base com o serviço de
dados sendo o forte motor em termos de serviços.
Entrando um pouco mais nos detalhes das receitas o componente que
chamamos de negócios gerados, ou seja, excluindo as receitas entrantes,
cresceram 7,5% ano sobre ano. A cada trimestre o componente de receita
entrantes proveniente da VU-M reduz sua relevância sobre o negócio como um
todo.
Por último tivermos ótima performance do ARPU com crescimento de dois
dígitos em 12,6% na comparação anual registrando R$ 19,3. Notem que se
olharmos somente para o ARPU sainte, ou seja sem na receita entrante, e o
crescimento foi de 15,5%.
Concomitantemente com os esforços para melhorar nossa receita trabalhamos
sempre na busca pela eficiência operacional, que apresentou agora no slide
número 9. Em linhas gerais eu diria que uma grande marca de nossa execução
é a disciplina nos custos. Nesse trimestre as despesas totais reduziram em 2%
frente a igual período de 2016 atingindo o valor nominal de R$ 2,5 bilhões.
Um dos principais destaques positivos está na componente de tráfego com
menor custo de interconexão em função da queda da VU-M do valor de linhas
alugadas que neutralizar um aumento provocado pelo crescimento da
infraestrutura. Tivemos nesse grupo dois eventos não recorrentes que se
anularam: a disputa sobre preços regulados de LT com impacto positivo em e
outra disputa sobre a tarifa de interconexão da rede fixa, a TU-RL, com o
impacto negativo referente à reversão de benefícios que foram registrados no
resultado de 2015.
Já no componente de mercado que engloba comercialização, marketing e
inadimplência, tivemos crescimento em 3% ano a ano que está justificado pelas
adições de pós-pago que cresceram 32% e as despesas associadas como
faturamento e call center.
O último destaque para a componente de gastos com recursos humanos, sendo
importante mencionar que o crescimento anual se deve pormenor provisão para
MBO nos resultados do 2T16.
Um ponto que gostaria destacar aqui é o plano de eficiência operacional
atualizado no início de 2017. O plano engloba várias frentes como o redesenho
dos canais de venda, a digitalização do negócio e processo administrativo, o
projeto de zero leased line, a racionalização de fornecedores para a rede e TI
dentre outras frentes.
5

Na última atualização do plano em fevereiro afirmamos que teríamos um desafio
na economia e da ordem de R$ 1,1 bilhões entre 2017 e 2019. Passados esses
primeiros seis meses do ano estamos cumprindo cerca de 60% do total previsto
para 2017 e um consistente ritmo para alcançar a meta.
Chego ao penúltimo slide com mais detalhes sobre a evolução do Ebitda e
também da geração de caixa. Como já dito temos um forte crescimento no
Ebitda de 15,5% alcançando a marca de R$ 1,4 bi e uma margem de 35%,
recorde para um 2T da companhia.
Estamos muito satisfeitos com o retorno ao patamar de crescimento de dois
dígitos para o Ebitda. O crescimento do Ebitda é o principal motor para
observarmos uma considerável expansão no indicador de Ebitda menos Capex.
A relação entre esse número e a receita, que é um dos nossos principais
objetivos do plano estratégico, atingiu o patamar de dois dígitos também.
O fluxo de caixa operacional em valor absoluto também apresentou incrível
melhora frente ao número do ano passado crescendo 2,5x.
Por último o lucro líquido atingiu 219 milhões, um crescimento de quase 3x ao
valor de igual período de 2016.
Concluo então minha apresentação deixando três mensagens finais: a primeira
nossa infraestrutura segue com sólida execução. Deveremos atingir ao final de
junho 2000 cidades cobertas com 4G, antecipando e melhorando objetivo de
cobertura esperada para o final de 2017.
A segunda mensagem: nosso mix de receita entre usuários de combos... e que
pagam por uso segue evoluindo. Já ultrapassando 70% da receita a parcela
proveniente de usuários com combos recorrentes.
Por último o aumento de foco na melhoria da experiência de uso de nossos
serviços não somente... nos pilares da oferta mas também alavancamos
serviços digitais e capacidades, o atendimento especializado para clientes de
alto valor e uso de big data para a divisão de marketing e receber.
Enfim a competição moverá mais e mais para a experiência do usuário e tenho
a convicção que a TIM já reúne todos os elementos necessários para seguir
crescendo no mercado brasileiro.
Finalmente olhando para os retornos financeiros eu chamo atenção para a
expansão do Ebitda e também do free cash flow yield, onde nossa recente
performance sustenta a meta que traçamos para o plano de negócios que estou
satisfeito em confirmar.
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Retorno agora a palavra para o Rogério para a sessão de Q&A, ressaltando que
o foco de nossa interação deve ser o desempenho financeiro e industrial da TIM
no Brasil e que não trataremos de questões relativas aos recentes eventos na
Telecom Italia. Rogério por favor.
Sr. Rogério: obrigado Stefano, agora a gente pode passar para a primeira
sessão de perguntas e respostas com os analistas e na sequência para
jornalistas por favor.

Sessão de Perguntas e Respostas

Operadora: Pedimos a cada participante que se restrinja a duas questões por
vez. Para fazer uma pergunta digite asterisco um e para retirar a pergunta da
lista digite asterisco dois.
A primeira pergunta vem de Fred Mendes, Bradesco.
Sr. Fred Mendes: bom dia a todos novamente, obrigado pelo call. Só duas
perguntas pendentes, a primeira em relação ao aluguel de redes. Me parece que
nesse trimestre já começou a bookar grande parte do ganho da disputa com a Oi
na qual Anatel já deu causa para a TIM, mas na minha conta teria mais ou
menos uns 80 a 100 milhões a serem bookados de maneira retroativa e que
ainda obviamente não foram revertidos. Eu não sei se essa leitura está correta, o
que vocês poderiam falar a respeito disso? Essa seria a primeira pergunta.
E a segunda pergunta a linha de comercialização também surpreendeu
positivamente, a gente esperava um número bem mais alto do que veio em
função do TIM Black, obviamente o market por trás dessa campanha. Então se
vocês pudessem falar um pouquinho mais sobre essa linha e como ela deve se
comportar nos próximos trimestres seria ótimo, obrigado.
Sr. Stefano: sobre o tema da 639 vamos lembrar que aqui estamos falando de
uma disputa referente à aplicação de uma resolução da Anatel do ano passado.
Primeiro é muito importante ressaltar que nós já colocamos no resultado no 4T
do ano passado o impacto positivo e a primeira decisão positiva frente à
resolução de conflito que nós abrimos na Anatel e que chegou da
superintendência de concorrência, que é demandada para tomar essa decisão e
que foi tomada em dezembro.
Depois que aconteceu essa decisão foi elevada, chamamos assim, para o
conselho da Anatel então no 1T nos continuamos mantendo os efeitos da 639,
7

mas frente ao parecer não vinculante que falava de uma possibilidade de limitar
aplicação da 639 a regiões do Brasil, mas fizemos uma provisão reduzindo o
impacto 100% aplicação da lista de preço das 639 aproximadamente 75%.
Então o número que está não refletindo o impacto positivo full da 619 é só o
número do 1T17. Esse valor é aproximadamente R$ 30 milhões, que foi
revertido nesse trimestre frente à decisão final do conselho da Anatel.
Então não temos valores pendentes; temos um impacto positivo que já foi
alocado no resultado a partir do 4T esta é a única diferença referente ao que
aconteceu no 1T frente à suspensão da eficácia da decisão e a espera da
decisão final do conselho da Anatel.
Tem uma última parte que é importante ressaltar sobre essa decisão que a
única componente que ainda não foi refletida no resultado é a componente
referente ao período que vai de março a junho do ano passado e por quê?
Porque você sabe que esse período está em discussão se tem que entrar na
recuperação judicial o menos e por quê? Porque é teoricamente um crédito, mas
praticamente é uma restituição de dinheiro.
Por nossa postura prudencial no resultado nós suspendemos para o fim de
resultados esta parte de aplicação da resolução 639, volto a repetir, referente ao
mês de março até junho, que é exatamente o período que cabe no procedimento
de recuperação judicial - mas já foi feito no 4T do ano passado, não é um
câmbio que aconteceu em 2017 nem no 1T de no 2T.
Sr. Fred: perfeito.
Sr. Stefano: espero ter chegado... obrigado Fred. Deixo para o Pietro só um
tema que acho que até foi escrito, então estava comentando também nessas
últimas semanas com investidores: o grande catalisador do net adds do póspago no mercado é o controle e não só para a TIM; o resultado de Black foi
positivo, mas o que vai mudando o resultado mês a mês - é claro, tem o impacto
do corporativo, pode ter um mês o corporativo ter mais impacto porque tem
leilões que se pode dar 5000, 10000 net adds em um mês, então tem mais esse
efeito.
O pós puro tem a contribuição, tem a própria relevância em termos de
participação na customer base sobretudo porque é um ARPU que é 3x o ARPU
do controle; porém o grande catalisador do resultado no net adds pós-pago do
mês continua sendo o controle. Pietro por favor.
Sr. Pietro Labriola: Fred está lendo também o seu report onde mencionava
exatamente uma diluição para contribuição de TIM Black no crescimento de net
8

adds da TIM no mês de junho. É importante que você falou, a contribuição do
pós-pago não somente para a TIM mas para todo o mercado brasileiro. É uma
contribuição pequena ao crescimento de net adds. Isso não está a significar que
a TIM não está trabalhando sobre o pós-pago; o primeiro ponto TIM Black não é
um ponto de chegada, TIM Black é um ponto de partida para o reposicionamento
da TIM sobre o segmento da classe A e B.
A TIM não estava na escolha de preferência desse segmento. O TIM Black está
ajudando como ponto de partida, mas é um plano de contínuo desenvolvimento
da oferta em termos de melhoria da customer experience do cliente, bundle com
terminais, bundle de serviço VAZ, vídeo também, para melhorar constantemente
a performance.
A briga nesse segmento é para o crescimento de ARPU, porque como falava
Stefano mediamente um cliente pós-pago puro tem um ARPU que é 3x o ARPU
do controle. Por essa razão também o primeiro resultado que tivemos no mês de
junho que é depois de uma campanha tivemos um crescimento entre 15% e 20%
no pós-pago e posso garantir para você que é um resultado muito, muito
positivo, porque não lembro uma elasticidade desse tipo na frente de uma
campanha.
Também em termos de brand awareness e isso está ajudando muito todo nosso
posicionamento, mas lembramos que o pós-pago até hoje vai ser uma oferta
prevalentemente para a classe A e B.
Sr. Fred: perfeito obrigado Pietro, obrigado Stefano.
Sr. Rogério: obrigado Fred.
Operadora: a próxima pergunta vem de Paulo Imerglik, Santander.
Sr. Paulo Imerglik: bom dia obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas sobre
a provisão para devedores duvidosos de vocês. A primeira quanto do
crescimento da PDD nesse trimestre veio de clientes corporativos e a segunda é
até onde pode chegar a PDD em termos da receita bruta em percentual, se você
pode dar essa previsão.
Sr. Stefano: em termos de - obrigado Paulo pela pergunta - em termos de
contribuição ao crescimento é claro que a PDD do segmento corporativo tem um
andamento muito volátil, porque não é baseada em cálculos,... estatísticas no
caso do consumo então nós tivermos, digamos, uma PDD extraordinária que
impacta por uns 30% do crescimento que tivemos.
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outro grande driver que posso te falar que é positivo é o mix da customer base
da receita. É claro que nosso indicador de 1,2% onde estava ano passado era
muito influenciado pela grande participação da receita pré-pago. É claro que a
receita pré-pago tem estruturalmente um PDD zero.
Obviamente quando você vai na receita pós-pago a receita pós-pago
infelizmente porém estruturalmente tem uma componente de PDD. Se nós
olhamos a incidência da PDD sobre os gross revenues do pós-pago esta está se
mantendo estável. Então tirando o efeito do corporativo 100% do impacto desse
crescimento de 1,2 para 1,5 está vindo da melhora, deixa-me dizer, do mix da
receita em favor do pós-pago.
Olhando para o futuro esse trend pode, e até eu espero que vai um pouco
piorar. Vou explicar por que falo espero, porque a gente espera que o pós-pago
continue ganhando participação na receita total - estamos falando de bps,
estamos falando que pode chegar a ser 1,6, 1,7% se vai aumentar ainda mais a
participação na base da receita o pós-pago esse claramente se vai refletir em
um ajuste de mix que vai comportar uma participação do PDD de bps, não
estamos falando de p.p. Está claro Paulo?
Sr. Paulo: sim está totalmente claro, obrigado pela resposta.
Sr. Stefano: perfeito.
Operadora: com licença, lembrando que para fazer perguntas basta digitar
asterisco um, estrela um.
Sr. Rogério: posso agora, tivemos duas perguntas pelo webcast, uma do Pedro
e outra do Rafael, obrigado pela participação. A do Pedro ele pergunta que a
TIM anunciou em setembro de 2015 um contrato de R$ 2 bilhões com 3
fornecedores para 3000 small sites... small cells desculpa, até o final de 2017 ele
pergunta como está esse processo, quantas small cells foram instaladas. Passo
a palavra para o Leonardo Capdeville para ajudar na resposta. Leonardo por
favor.
Sr. Leonardo Capdeville: bom dia Pedro. Na verdade esse contrato não era
exclusivo para small cell; foram contratos firmados com os três fornecedores que
nós temos de rede, envolvia small cell mas também envolviam outros
equipamentos de 3G, 4G e assim por diante.
Especificamente falando de small cell o small cell foi extremamente importante
na época em que o crescimento de tráfego 3G ainda era muito forte e a gente
necessitava fazer investimento para obter offload de tráfego em zonas pontuais.
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Com o advento do 4G essa situação de fato mudou. O 4G é uma rede muito
mais resiliente, muito mais preparado para dados então a gente optou por
primeiro expandir fortemente a cobertura em 4G usando a rede macro, porque
hoje é o que está dando vazão para o tráfego, e possivelmente no futuro a gente
deve voltar com o processo já da densificação da small cell voltada agora para o
4G e não para mais do 3G como era no passado.
Sr. Rogério: obrigado Leonardo. A segunda pergunta que veio do Rafael ele
pede para a gente comentar como está o negócio B2B. Eu passo para o Pietro
Labriola, por favor Pietro.
Sr. Pietro: Rafael temos que distinguir a parte do mercado no B2B da fixa da
componente móvel. O móvel lembrando que a contribuição do negócio da B2B
na parte móvel da TIM é muito mais baixa comparado com o que acontece na
outra operadora. É com certeza uma das áreas mais difíceis.
Acho que lembrando como todas as operadoras no último ano mudaram o
responsável da área de business isso demonstra como mais ou menos todo o
mercado não está completamente satisfeito do resultado.
Acho que também essa é uma área que temos que encontrar uma modalidade
para voltar a um modelo de negócio mais saudável. A TIM com certeza os
operadores que tem menos problema... porque a contribuição mais baixa, não
temos legacy então a oportunidade de crescer nessa área em modalidade
razoável é mais alta que comparado com os outros.
Podemos falar da mesma oportunidade também no fixo. Também aqui não
temos legado, estamos trabalhando muito bem com todas as áreas da Intelig
estamos também começando a olhar com modelo de parceria com parceiros na
área de (incompreensível 31:58) e todo esse serviço.
Acho que na metade de agosto vamos fazer algum anúncio de parceria com
algum líder nesse setor. Isso nos ajudou muito, porque diferentemente do nosso
concorrente não tendo legacy podemos também alavancar parceria com primeira
operadora nesse setor. Isso é em rápida síntese o B2B.
Sr. Rogério: obrigado Pietro. Podemos agora voltar para as perguntas, e aí
acho que a gente pode passar para as perguntas dos jornalistas por favor.
Operadora: com licença, não restando mais perguntas dos analistas agora
iniciaremos a sessão de perguntas dos jornalistas. Para fazer uma pergunta
digite asterisco um.
Próxima pergunta vem de Rodrigo Carro, Valor Econômico.
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Sr. Rodrigo Carro: boa tarde senhores. Minha pergunta é dirigida ao CEO. Na
conferência em inglês Stefano colocou o interesse pela Cemig Telecom. De fato
as empresas de banda larga fixa têm crescido, as pequenas, as outras, as
médias na verdade, tem crescido num ritmo muito mais acelerado que as
grandes. Qual é o principal empecilho para uma aquisição nessa área?
E a segunda pergunta tem a ver também com aquisições. Uma vez concluído o
processo de recuperação judicial da Oi de forma positiva, de forma bemsucedida, seria natural começar já as negociações para uma consolidação,
enfim num ritmo acelerado quero dizer, obrigado.
Sr. Stefano: boa tarde Rodrigo obrigado pela pergunta. Só esclarecendo e não
tentando retratar o que falei, a gente estava dando um paramount de possível
oportunidade quando eu estava falando de consolidação do mercado, e se pode
confirmar acho que a TIM vai ser um ator dessa consolidação no mercado.
A Cemig Telecom é um clássico exemplo quando eu falo que M&A não
necessariamente tem que chegar nas grandes operações. No caso da Cemig
Telecom nós na verdade estamos falando de uma operação de M&A que é um
Capex feito comprando uma empresa. No nosso business plan estão muito
dinheiro, bilhões de reais nos três anos, colocados para a construção de fibras.
Então por que não olhar a possibilidade de comprar essa fibra que já foi
construída pela Cemig Telecom? Então naturalmente nós temos, até eu falaria, a
obrigação de olhar se as condições de uma venda de uma empresa que tem
como principal ativo a fibra que está no interesse está coerente no nosso
business plan.
Em primeira avaliação a resposta é sim; por outro lado a gente tem que ver
quais são as condições econômica e financeira dessa aquisição para nesse
esse, que até podemos chamar de make or buy, faz ou não sentido.
Falando das pequenas operadoras também é importante ressaltar um tema:
esse crescimento de pequenas operadoras demonstra a grandíssima
oportunidade que tem um mercado - até falaria o país, o Brasil - dessa demanda
latente de banda larga e ultra larga que temos frente uma disponibilização em
termos de oferta não necessariamente coerente.
Então nós vemos uma grande oportunidade em crescimento... residencial, que
pode ser explorado por nossos investimentos orgânicos e pode ser explorado
também com as tecnologias móveis e pode também ser explorado com
aquisições de operações locais que nós sabemos ser importantes valores e
volumes e de clientes envolvidos.
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E parece que tem outra parte? Estava tentando escapar... parece que caiu a
ligação.
Sr. Rogério: Rodrigo pode me ouvir?
Sr. Rodrigo: posso. Alô? Posso ouvir sim.
Sr. Stefano: perfeito, desculpe. A Oi é um tema mais delicado e quero falar,
esclarecer muito bem. É claro, a gente já no passado estudou uma integração
com a Oi. A integração com a Oi é uma operação que para falar a verdade se
olhamos é uma integração natural que teria entre a operação da TIM e operação
da Oi, porque é claro você tem uma grande operação fixa e tem uma grande
operação móvel.
Então tem sinergias? É claro que tem. O que nós ressaltamos faz um ano é que
hoje a situação da Oi está em outra mesa de discussão, porque está num
processo de recuperação judicial onde a TIM obviamente está interessada por
outros completamente diferentes motivos. Sendo um dos credores da Oi nós
continuamos acompanhando, porém não estamos vendo algum motivo de
análise, estudo sobre possíveis integrações com a Oi até hoje, eu acho até nos
próximos quarters.
Quando a situação da Oi voltar a ser uma situação os aspectos industriais,
comerciais e de evolução do mercado de telecomunicações vão ser a principal
alavanca de qualquer análise a gente com certeza vai continuar olhando a
possível consideração de mercado também olhando para a Oi.
Sr. Rodrigo: perfeito obrigado.
Sr. Rogério: passando aqui para uma outra pergunta que vem do webcast do
Bruno, Teletime, obrigado pela pergunta Bruno. Ele pergunta: vocês esperam
crescimento de market share com o aumento do 4G, a cobertura do 4G? Parece
ter havido pouca mudança neste ano com a TIM na casa dos 27%. Stefano por
favor.
Sr. Stefano: Bruno obrigado pela pergunta, esse é um tema muito relevante.
Primeiro o market share nós olhamos o market share de receita, e se você olha
o market share de receita... tem uma trajetória de mais positiva que se você olha
o market share de sim card, digamos de clientes.
Se nós olharmos o market share que hoje nós temos no 4G e se está em outro
patamar comparado com o nosso market share no 3G. O nosso esforço hoje tem
que ser de manter esse market share que hoje temos no 4G, essa é uma
evolução que não vai ser instantânea, e isso não vai mudar em um quarter
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porque essa vem da frente industrial, do nosso trabalho super enfocado em
capacidade e sobretudo cobertura nessa base no 4G e vem de um trabalho mais
complicado, que é a transformação da base de clientes, que claramente vem de
um esforço que nós estamos fazendo para trazer sempre mais clientes com
aparelhos 4G - só que tem a inércia que nós bem conhecemos olhando o que
aconteceu no mercado nos últimos vinte anos, e se você olha hoje ainda temos
10 milhões de clientes na nossa base que tem aparelho 2G.
Onde nós estamos confiantes é que essa transformação é um fato, vai
acontecer, está acontecendo está trazendo esse resultado que nós estamos
aumentando nosso market share, nossa participação nos revenues, porque é
claro o maior valor está nos clientes 4G quando comparado ao cliente 3G e 2G.
Estamos bem confiantes que essa trajetória é uma trajetória estrutural que vai
continuar frente à nossa coerência no foco, na infraestrutura de rede 4G e no
desenvolvimento da fibra que vai suportar a experiência do nosso cliente na
utilização no serviço ultra broadband de dados.
Sr. Rogério: obrigado Stefano.
Operadora: com licença, lembrando que para fazer perguntas basta digitar
asterisco um, estrela um.
Sr. Rogério: então temos aqui uma última pergunta pelo webcast do Rafael da
Caixa, obrigado pela pergunta. Ele fala gostaria de saber da perspectiva da
companhia para pagamento de dividendos e se há possibilidade de pagamento
via JCP - juros sobre capital próprio. Passo para o Stefano.
Sr. Stefano: obrigado Rogério, obrigado Rafael pela pergunta. Eu já comentei
na conferência em inglês esse tema. Aqui temos dois temas: um é pontual, outro
é estrutural. Agora com a evolução da nossa geração de caixa, com a melhora
contínua do nosso balanço, é claro que olhando para o futuro uma das
oportunidades que temos é de ter um improvement, uma melhoria na nossa
distribuição em termos de resultados.
É claro que uma empresa saudável, uma empresa madura e que tem resultados
positivos tem também que alavancar os próprios acionistas com uma coerente
distribuição de dividendos.
Frente o tema dos juros sobre capital próprio a gente já comentou no passado,
já comentei o hoje pela manhã, temos que continuar atuando nesse sentido que
é de ter a melhor forma de distribuir dividendos e estou bem confiante que a
gente vai ter uma comunicação referente a esse tema já nesse ano, porque esta
seria uma forma de otimizar e melhorar ainda a nossa eficiência 360 °.
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Sr. Rogério: obrigado Stefano.
Operadora: Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas passo a
palavra ao Sr. Stefano De Angelis para as considerações finais. Sr. Stefano
pode prosseguir.
Sr. Stefano: Obrigado a todos pela participação em nossa conferência e nós
esperamos ter o próximo contrato em novembro ainda com uma apresentação
de resultados do 3T que a gente espera ser nesse caminho de contínua melhoria
da companhia atuando no Brasil. Obrigado.
Operadora: Com isto concluímos a teleconferência de resultados da TIM
Participações, suas linhas podem ser desconectadas a partir de agora. Para
mais informações e detalhes sobre a companhia acesse o nosso site
www.tim.com.br/ri e aproveite para fazer o download do aplicativo TIM RI
disponível para as plataformas Android e IOS e siga também o Twitter @TIM_RI.
Obrigada.

15

