TIM Participações S.A.
TIM PARTICIPAÇÕES S.A. Anuncia os Resultados
Consolidados do Segundo Trimestre de 2007
Rio de Janeiro, 23 de Julho de 2007 – A TIM Participações S.A. (BOVESPA: TCSL3 e
TCSL4; e NYSE: TSU), Companhia que controla diretamente a TIM Celular S.A. e
indiretamente a TIM Nordeste S.A., anuncia os resultados referentes ao 2º trimestre
(2T07). A TIM Participações S.A.(“TIM Participações” ou “TIM”), através de suas
controladas, presta serviço de telefonia móvel celular em todo o território brasileiro e é a
NYSE 1
maior operadora GSM da América do Sul. As informações financeiras e operacionais a
(1 ADR = 10 ações preferenciais) seguir são apresentadas em base consolidada e em Reais (R$), de acordo com os
TSU: US$36,80
princípios contábeis aceitos no Brasil, e as comparações referem-se ao segundo
(1) Dados de 20 de julho de 2007
trimestre de 2006 (2T06), exceto onde mencionado.
BOVESPA 1
(lote = 1 ação)
TCSL3: R$10,65
TCSL4: R$6,85

Destaques do Segundo Trimestre de 2007
Teleconferência
Inglês:
23 de julho de 2007, às 12:00 horas,
horário de Brasília.
(11:00 horas US ET)
Português:
23 de julho de 2007, às 14:00 horas,
horário de Brasília.
(13:00 horas US ET)
Para mais informações, acessar o
website da Companhia em:
www.timpartri.com.br

Contatos RI

• Liderança em serviços inovadores: Lançamento do pacote “TIM Mais
Completo”, produto inovador que une telefonia móvel, residencial, e
fornecimento de modem USB permitindo acesso a internet também pelo
computador numa solução totalmente wireless.
• Inovação da oferta de dados através do “TIM Web”: pacotes de dados
para acesso à internet wireless sem necessidade de provedor, conjugado
com oferta de modem USB.
• Maior cobertura de dados: todas as cidades cobertas pela tecnologia GSM
também possuem acesso ao GPRS e mais de 1.000 municípios já estão
habilitados à tecnologia EDGE.
• Aquisição da licença fixa nacional para ampliar ainda mais o portólio de
serviços para os segmentos corporativo e residencial.
• Atentos ao crescimento do mercado: +3,7 milhões de adições brutas
clientes no 2T07.

de

Stefano De Angelis
Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores

• Consolidação da liderança no segmento pós-pago: Em doze meses, a nossa
base de assinantes pós-pagos cresceu 31,5%, representando 22,0% da base total
no 2T07 (acima da média da concorrência de 18,7%). No período, a Companhia
capturou 41,5% das adições líquidas do mercado no segmento pós-pago.

Joana Serafim
Gerente de RI
(55 21) 4009-3742 / 8113-0571
jserafim@timbrasil.com.br

• Confirmando a liderança em receita líquida de serviços: R$2.781,9 milhões
no 2T07, uma expansão de 40,5% em relação ao 2T06 (ou 20,2%, considerando a
eliminação do sistema de Bill & Keep Parcial em janeiro de 2006).

Leonardo Wanderley
Analista de RI
(55 21) 4009-3751 / 8113-0547
lwanderley@timbrasil.com.br

• Incremento no ARPU (receita média por usuário): R$34,6 no 2T07, um
aumento de 0,7% em relação ao 1T07, mantendo o ARPU acima da média
de mercado.

Fabio Levy Costa
Analista de RI
(55 21) 4009-3446 / 8113-0024
flcosta@timbrasil.com.br

• Redução no custo de aquisição de cliente (SAC): declínio de 32,7% devido ao
a estratégia comercial focada em serviços ao invés de subsídios, e conseqüente
racionalização dos custos variáveis, principalmente nos subsídios de aparelhos. A
relação SAC / ARPU caiu para 3,3 meses no 2T07, versus 4,7 no 2T06 (em bases
comparativas).
• Crescimento com rentabilidade: EBITDA de R$743,7 milhões no 2T07
(44,2% de expansão em relação ao 2T06), representando uma margem EBITDA de
24,3%, superior em 4,5p.p. e 0,9p.p. se comparado com o 2T06 e 1T07,
respectivamente (em bases comparativas).
• Lucro líquido de R$34,0 milhões no 2T07, uma melhoria de R$272,7
milhões em relação ao prejuízo do 2T06.

Principais Mudanças Regulatórias e Contábeis
1. Reclassificações contábeis
As reclassificações
contábeis foram
elaboradas para
permitir a
comparação com
as informações do
2T07

A Companhia promoveu uma análise das melhores práticas contábeis aplicáveis ao
seu ramo de atividades que resultou em mudanças, cujos efeitos são apresentados
a seguir, e que por sua vez diferem substancialmente daqueles apresentados nas
informações trimestrais anteriormente publicadas e disponibilizadas aos seus
acionistas e mercado em geral.
1.1. Despesas antecipadas (Diferimento de subsídios de aparelhos)
A Administração mudou o tratamento contábil relativo aos custos relacionados à
venda de aparelhos a assinantes do sistema pós-pago. Desta forma, o subsídio passou
a ser diferido e amortizado pelo prazo do contrato de serviço assinado pelos clientes (12
meses) de forma a refletir mais adequadamente a performance do segmento pós-pago
(anteriormente, estes custos eram reconhecidos diretamente no resultado).
A prática foi adotada a partir do terceiro trimestre de 2006, e retroativa a 1º de
janeiro de 2006. Desta forma as informações do 2T06 foram ajustadas de forma a
permitir a comparabilidade com as do respectivo período.
1.2. Descontos concedidos sobre a venda de aparelhos celulares
No período, os descontos nos preços de venda de aparelhos ao consumidor final foram
integralmente registrados como “descontos sobre os produtos vendidos”, ao invés de
parcialmente alocados em despesas comerciais e custo das mercadorias vendidas.
A prática foi adotada a partir do quarto trimestre de 2006, e retroativa a 1º de
janeiro de 2006. Desta forma as informações do 2T06 foram ajustadas de forma a
permitir a comparabilidade com as do respectivo período.
1.3. Obrigações de descontinuidade de ativos (Assets Retirement Obligation –
ARO)
No quarto trimestre de 2006, a Companhia optou pela introdução de prática contábil
adequando-as àquelas utilizadas, inclusive, por outras empresas do setor de
telecomunicações e em conformidade com as disposições contidas na Deliberação
CVM nº 489, de 3 de outubro de 2005. O novo tratamento contábil consiste no
reconhecimento como obrigação dos custos estimados a incorrer na desmontagem de
torres e equipamentos em imóveis alugados, em contrapartida ao ativo imobilizado.
A depreciação desses ativos é calculada com base na vida útil dos mesmos. O passivo estimado
é descontado a valor presente de modo a refletir a melhor estimativa corrente.
A prática foi adotada a partir do quarto trimestre de 2006, e retroativa a 1º de
janeiro de 2006. Desta forma as informações do 2T06 foram ajustadas de maneira
a permitir a comparabilidade com as do respectivo período.
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1.4. Reclassificação da amortização de ágio pago na privatização
A partir do 1T07, a parcela da amortização relativa ao ágio pago na privatização esta sendo
alocada como despesas de impostos de renda, como forma de alinhar com o padrão contábil
internacional.
1.5. Reclassificação de PIS (Programa de Integração Social) e COFINS
(Contribuição de Social para o Financiamento da Seguridade Social)
No 2T06 o crédito de PIS e COFINS antes integralmente alocados como “outras
receitas/despesas operacionais” foram reclassificados para as contas de “deduções da receita
bruta” e “receitas financeiras”.
2. Eliminação do sistema de Bill & Keep parcial
Com a introdução do SMP (Serviço Móvel Pessoal) em 2000, a Anatel criou o conceito de Bill
& Keep parcial, o que significava que em chamadas entre operadoras de celular na mesma
área de registro (local), uma operadora só era obrigada a pagar a taxa de interconexão
(VUM), se o tráfego for acima de 55% do total em ambas direções.
Em 14 de julho de 2006, a Anatel eliminou completamente o sistema de Bill & Keep parcial,
através da Resolução 438, estabelecendo um sistema de Bill & Keep total, no qual cada
operadora de celular passa a pagar os custos de interconexão sobre cada chamada local para
a outra operadora.
As Demonstrações Financeiras Completas, incluindo as Notas Explicativas estão
disponíveis no nosso site de Relações com Investidores: www.timpartri.com.br

Mensagem da Administração
A TIM Participações continua crescendo com rentabilidade e solidez. No período, a
Companhia adicionou à sua base 1,2 milhões de clientes, dos quais 31,2% foram no
segmento de pós-pago. A receita líquida de serviços foi 40,5% maior que a do 2T06 e
o ARPU, mais uma vez, manteve-se acima da média brasileira. Os crescentes ganhos
de escala permitiram um aumento expressivo do EBITDA, que subiu 44,2% no
comparativo ano a ano, resultando em uma margem EBITDA de 24,3%. O lucro
líquido registrado no 2T07 foi de R$34,0 milhões, confirmando a rentabilidade do
nosso negócio também no resultado final.
Segundo pesquisas independentes, a Companhia manteve a liderança na satisfação
de seus clientes e também mantendo-se como a favorita entre os usuários de
telefonia móvel. Essas pesquisas, além de confirmar o posicionamento competitivo
da TIM em relação aos concorrentes, contribuíram para o desenvolvimento de ações
voltados à melhoria no atendimento aos clientes, como a Diretoria de Operações a
Clientes, criada no trimestre passado com o objetivo de implementar iniciativas para
aprimorar a gestão de riscos, otimização de processos de faturamento, arrecadação
de cobrança e a gestão do ciclo de vida dos clientes.
A TIM é a única operadora com presença nacional, e possuí a mais extensa rede de
transmissão de dados por celular no País, utilizando o GPRS e EDGE, tecnologias que
permitem a conexão à Internet de qualquer dispositivo móvel (laptop, celular,etc.).
Todas as cidades cobertas pela tecnologia GSM da Companhia possuem acesso ao
GPRS. Destacamos que ao final de junho, mais de 1.000 municípios estavam
habilitados à tecnologia EDGE.
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A inovação é um forte atributo da marca TIM, resultado do contínuo investimento no
desenvolvimento de serviços de comunicação móvel. Nossa estratégia é oferecer
cada vez mais serviços convergentes. Esta estratégia foi iniciada no ano passado,
com o lançamento do TIM Casa, que permite a realização de chamadas do celular
para números fixos com um comprometimento mensal menor que o da assinatura do
telefone convencional. Ressaltamos a aquisição, em maio deste ano, da licença
nacional do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), alinhada à nossa estratégia de
convergência. Com o STFC, nosso portfolio de licenças nos permitirá oferecer uma
ampla gama de serviços para os segmentos corporativo e residencial.
Na área de entretenimento, lançamos em maio a TIM Music Store, a primeira loja de
música integrada no celular que é uma novidade no mercado brasileiro. A TIM Music
Store conta com uma oferta completa, basta acessar o nome do artista para
encontrar os conteúdos relativos a ele disponíveis para o celular do cliente, sejam
músicas, imagens ou vídeos.
No início de julho, lançamos dois outros produtos inovadores: o TIM Web, plano póspago para acesso à internet em laptops ou desktops sem necessidade de provedor, e
o, TIM Mais Completo, que introduziu o modem USB conjugando serviços de telefonia
móvel, residencial e acesso à internet. Esses produtos fazem parte da estratégia da
TIM de oferecer cada vez mais opções para a comunicação sem fronteiras.
Acreditamos que os resultados e iniciativas do trimestre confirmam, uma vez mais,
os nossos esforços em desenvolver serviços diferenciados, com soluções de voz e
dados, de forma a defender nossa posição de liderança e capturar novas fontes de
receita, gerando valor aos nossos acionistas.
Não poderíamos deixar de mencionar que a Companhia foi certificada pelo
cumprimento dos dispositivos exigidos pela seção 404 da Lei Sarbanes-Oxley, que é
mais uma demonstração do compromisso da TIM em seguir elevados níveis de
governança corporativa, credibilidade e transparência.
A Administração

Desempenho Operacional
Mercado
Celular com
106,7
milhões de
linhas no
2T07

A base de telefonia móvel no Brasil atingiu 106,7 milhões em junho de 2007,
correspondendo a um crescimento de 16,2% se comparado ao mesmo período em
2006. A penetração nacional de celular alcançou 56,4%, um aumento de 7,2 p.p.
no comparativo ano-a-ano. O número de linhas móveis no país já representa quase três
vezes o de linhas fixas em serviço e continua sendo uma das principais alavancas para a
inclusão digital no Brasil, levando a comunicação a municípios antes sem telefonia. O cenário
positivo da economia e o aumento do poder de compra dos consumidores também vem
permitindo este crescimento.
O segundo trimestre, sazonalmente registra um incremento nos esforços de
vendas, tendo em vista as promoções voltadas para as datas comemorativas do
período como o “Dia das Mães” e o “Dia dos Namorados”. Desta forma, as adições
líquidas de clientes do mercado totalizaram 4,5 milhões, o dobro das adições
registradas no 1T07 e 91,8% acima das adições no 2T06 (ou mais de 40% deduzindo o efeito
da limpeza de base de 1.823 mil linhas feita pelo primeiro competidor em junho de 2006).
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No 2T07, a TIM Participações adquiriu 1.172 mil novos clientes, representando
26,0% de participação nas adições líquidas do mercado. A redução da participação
nas adições líquidas no período em relação ao 1T07 foi basicamente concentrada no
segmento pré-pago, onde a Companhia vem mantendo uma estratégia mais conservadora
em termos de subsidios de aparelhos celulares, principalmente em períodos com maior
atividade comercial em função das datas comemorativas.
A TIM fecha o semestre com uma base de 27,5 milhões de clientes, uma
expansão de 23,0% nos últimos 12 meses, superior aos 16,2% registrado pelo
mercado no mesmo período. O market share da TIM cresceu de 24,3% no 2T06
para 25,8% no 2T07.
Líder no
Segmento
de valor

A TIM confirmou o seu foco no segmento de valor, conforme demonstrado pelo
crescimento de 31,5% na base de pós-pago no 2T07 versus o 2T06, uma
expressiva participação de 41,5% nas adições líquidas do mercado no segmento
pós-pago relativas ao 2T07.
No segmento corporativo o crescimento da base de clientes foi ainda maior,
46,6% em relação ao 2T06.

Base de Clientes (milhões)

Melhoria no
mix da base na
comparação
ano-a-ano

are
Market Sh
.
+ 1,5 p.p

24,3%
22,3

24.1
24,1

20,6%
20.6%

20,5%
20.5%

2T06

3T06

25,8%

27,5

25.4
25,4

26.3
26,3

21,3%
21.3%

21,6%
21.6%

22,0%
22.0%

4T06

1T07

2T07

Mix Pós-Pago

Forte
expansão da
cobertura
EDGE no
trimestre

A base GSM da TIM Participações representou 93,6% do total no 2T07. A cobertura
GSM atingiu 92,3% da população urbana brasileira, servindo a 2.501 municípios. Todas as
cidades cobertas pela tecnologia GSM da TIM também possuem acesso ao GPRS. Cabe
ressaltar que mais de 1000 localidades estam habilitadas à tecnologia EDGE. A ampla
cobertura de dados facilita e estimula o uso de serviços de valor agregado, contribuindo ainda
mais para o crescimento da receita de serviços da empresa.

5 / 17

Atividades de Mercado
O trimestre foi marcado pelas promoções direcionadas principalmente às datas comemorativas
do período, o “Dia das Mães” e o “Dia dos Namorados”. Mesmo num ambiente
fortemente competitivo, a TIM manteve seu foco no segmento de valor do mercado
de telefonia móvel, buscando o desenvolvimento de soluções de comunicação aos
clientes e que incentivem o uso freqüente dos serviços de voz e dados. O “TIM
Web” e o “TIM Mais Completo”, são exemplos da evolução das nossas atividades
de mercado, mas que foram lançadas no início de julho.
O TIM Web é um plano pós-pago para o acesso à Internet em laptops ou desktops sem a
necessidade de provedor, e o TIM Mais Completo conjuga serviços de telefonia móvel,
telefonia fixa e acesso à Internet. Os dois produtos fazem parte da estratégia da TIM de
oferecer cada vez mais opções convergentes, e permitem aos nossos clientes, além
de preços competitivos, mobilidade e a portabilidade da Internet, inclusive sem a
necessidade de provedor de acesso.
Dado o sucesso do “TIM Casa” a Companhia lançou um novo pacote do “TIM Casa”
destinado ao segmento Pré-Pago, tornando mais atraente o uso do celular como o telefone
de casa, pois permite ao usuário fazer chamadas locais para telefones por um custo reduzido, se
tornando mais acessível a este segmento de clientes devido ao lançamento de um pacote de
menor comprometimento mensal.
Pioneira ao trazer o BlackBerry ao Brasil, em janeiro de 2005 para o mercado
corporativo e em maio de 2006 para clientes individuais e pequenas e médias
empresas, a TIM trouxe para seus clientes o BlackBerry Pearl 8100, mais prático e
com recursos adicionais de multimídia.
Na
área
de
entretenimento,
lançamos
a
TIM
Music
Store
(www.timmusicstore.com.br), a primeira loja de música integrada no celular, uma
novidade no mercado brasileiro. É uma oferta completa, que disponibiliza através do
celular músicas, imagens ou vídeos dos artistas selecionados.
As promoções da TIM para as datas comemorativas do período continuaram a
priorizar o estímulo à utilização dos serviços, através do tráfego intra-rede, ao invés
do subsídio nos aparelhos pré-pagos. Neste contexto, a Companhia estendeu a
promoção 7 centavos, com tarifa altamente competitiva nas chamadas locais de TIM
para TIM, para os clientes dos segmentos pós e pré-pago, até o final de 2007.
Adicionalmente, a mesma tarifa está sendo aplicada nas ligações internacionais, realizadas
através da TIM, para números fixos e móveis nos Estados Unidos e números fixos para
Alemanha, Espanha, Reino Unido e Itália, limitados a 20 minutos mensais. A promoção é válida
para os novos clientes e também para quem já é cliente TIM.
Estas são apenas algumas das atividades comerciais do trimestre, mas que
refletem o contínuo esforço da Companhia em desenvolver produtos e serviços
customizados, combinando preços e praticidade, de forma a conquistar a lealdade
do cliente e incrementar a utilização dos mesmos.
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Desempenho Econômico-Financeiro
R$ milhares

Dados Selecionados 1
2T07

Receita Bruta Total
Receita Bruta de Serviços
Receita Bruta de Venda de Aparelhos
Receita Líquida Total
Receita Líquida de Serviços
Receita Líquida de Venda de Aparelhos
EBITDA
Margem EBITDA s/ Receita Líquida Total
EBIT
Margem EBIT s/ Receita Líquida Total
Lucro (Prejuízo) Líquido

2T06

Var. %
Ano

Var. %

1T07

Trim

Sem. 07

Sem. 06

Var. %
Ano

4.215.510

3.201.785

31,7%

3.895.334

8,2%

8.110.845

6.090.743

33,2%

3.715.937

2.654.569

40,0%

3.545.946

4,8%

7.261.884

5.120.215

41,8%

499.573

547.216

-8,7%

349.388

43,0%

848.961

970.528

-12,5%

3.059.568

2.274.794

34,5%

2.843.173

7,6%

5.902.741

4.340.516

36,0%

2.781.858

1.980.060

40,5%

2.661.540

4,5%

5.443.398

3.826.561

42,3%

277.710

294.734

-5,8%

181.633

52,9%

459.343

513.955

-10,6%

743.711

515.661

44,2%

664.052

12,0%

1.407.763

1.089.532

29,2%

24,3%

22,7%

1,6 p.p.

23,4%

0,9 p.p.

23,8%

25,1%

-1,3 p.p.

173.726

(38.300)

81.786

112,4%

255.511

(2.425)

5,7%

-1,7%

2,9%

2,8 p.p.

4,3%

-0,1%

34.014

(238.641)

14.549

(340.202)

7,4 p.p.
-

(19.465)

-

4,4 p.p.
-

Nota: (1) Dados consolidados

Receita Operacional
A TIM Participações registrou uma receita bruta de R$4.215,5 milhões no 2º
trimestre de 2007, um crescimento de 31,7% em relação a registrada no mesmo
período em 2006.
A receita líquida total, deduzindo-se os impostos, foi de R$3.059,6 milhões, sendo
34,5% superior a verificada no 2T06, principalmente em função da expansão das
operações e da eliminação do Bill & Keep parcial (B&K) em julho de 2006. Considerando o
resultado ajustado do 2T06, na mesma base para fins de comparação, o
crescimento da receita líquida total seria de 17,3%, acima do registrado no ano de
2006.
Mantendo a
liderança na
receita líquida
de serviços

Considerando somente a receita líquida de serviços, a Companhia registrou um
valor de R$2.781,9 milhões no 2T07, uma expansão de 40,5% em relação ao
R$1.980,1 milhões apresentados no 2T06. O forte crescimento no comparativo
ano-a-ano pode ser explicado pela expansão da base de clientes, maior volume de
utilização, além do impacto positivo da eliminação do B&K parcial em julho de
2006. Ajustando-se os resultados do 2T06, de forma a refletir os efeitos da
eliminação do regime de B&K parcial, a receita líquida de serviços teria registrado
um crescimento de 20,2%. Esta contínua expansão garantiu a manutenção da
nossa liderança em receita líquida de serviços no setor de telefonia móvel nacional
no 2T07.
A TIM tem direcionado suas estratégias comerciais para o desenvolvimento de produtos e
serviços que estimulem o uso, através do trafego intra-rede e do conceito de comunidade,
favorecendo o crescimento sustentável da receita. No comparativo ano-a-ano, o tráfego
total da Companhia cresceu 43%, sendo que o MOU (média de minutos mensal por
cliente) aumentou 16% (para 94 min/mês), mantendo o indicador acima da média
de mercado.

Receita de
VAS: 7,2% da
Receita Bruta
de Serviços

No 2T07, a receita bruta de serviços de valor agregado (VAS) totalizou R$266,3 milhões,
registrando um crescimento no comparativo ano-a-ano de 12,2%, mesmo considerando que
2T06 foi positivamente impactado pelo aumento do volume de mensagens de texto (SMS),
devido aos serviços disponibilizados no período da Copa do Mundo de futebol (votação e
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“quiz” via SMS). Cabe ressaltar que os serviços inovadores (tais como MMS e downloads, entre
outros), representaram 50,5% do total da receita de VAS do 2T07.
ARPU acima
da média do
mercado

Estímulo à
venda de
cartões
avulsos

A receita média por usuário (ARPU) foi de R$34,6, um aumento de 0,7% em
relação ao 1T07 (R$34,4), resultado de um mix de clientes de alto valor superior à
média do mercado, o que levou a TIM a manter um ARPU também acima da média
do mercado.
A TIM manteve sua tendência de queda de receita líquida de aparelhos, de R$294,7
milhões no 2T06 para R$277,7 milhões no 2T07 (-5,8%), apesar do forte
crescimento das adições brutas de clientes no comparativo ano-a-ano (25,8%) e
do volume recorde de vendas no trimestre. O declínio reflete a estratégia da
Companhia de reduzir sua participação na venda de aparelhos no segmento prépago, e de estimular a venda do SIM Card. A participação da vendas de SIM Card
no total das vendas aumentou de cerca de 40% no 2T06 para mais de 70% no
2T07.
Com a crescente escala de aparelhos GSM e com o objetivo de estimular ainda mais o uso de
serviços de valor agregado, a Companhia vem aumentando a participação na vendas de
aparelhos mais sofisticados. O percentual de aparelhos vendidos no 2T07 com MMS, visor
colorido e Java representaram 64,5%, 97,2% e 71,3%, respectivamente.
Custos e Despesas Operacionais
No 2T07, os custos e despesas operacionais totalizaram R$2.315,9 milhões versus
R$1.759,1 milhões no 2T06. O aumento verificado está relacionado à expansão
dos custos variáveis resultantes do forte crescimento da receita e da base de
clientes, combinado com o incremento dos custos de interconexão em função da
eliminação do B&K no segundo semestre de 2006.

Custos de
interconexão
refletem os
efeitos do fim
do sistema
“Bill & Keep”

Forte
expansão nas
vendas de
SIM Card

Os custos de rede e interconexão representaram R$899,8 milhões no 2T07, comparados à
R$442,2 milhões no mesmo período de 2006. Com a eliminação do sistema de Bill & Keep
parcial, todas as empresas de telefonia móvel passaram a pagar por todas as chamadas locais
móvel-móvel, o que representou um signficativo incremento nos custos de interconexão.
Combinado a isto, registramos uma forte expansão no volume de tráfego ano-a-ano (+43%
no tráfego total), acompanhada pelo crescimento da base de clientes no período, em especial
no segmento pós-pago (+31,5%) que é caracterizado por um maior volume de utilização.
O custo de produtos vendidos, composto basicamente pela venda de aparelhos
celulares e acessórios, foi de R$376,4 milhões no 2T07, uma queda de 2,6% em
relação ao mesmo trimestre do ano passado. O declínio reflete a estratégia da Companhia de
reduzir sua participação na venda de aparelhos no segmento pré-pago, e de estimular a venda
do SIM Card (mais de 70% das adições brutas do 2T07 foram representadas pelas vendas de
SIM Card avulsos) que por sua vez, foi parcialmente compesada pelo resultado positivo do
diferimento de aparelhos para o segmento pós-pagos no 2T06 (R$ 45,8 milhões) versus um
resultado negativo no 2T07 (R$8,7 milhões). Por outro lado, o incremento no custo de
produtos vendidos do período em relação ao 1T07, reflete a forte expansão das adições brutas
do período, e consequentemente incremento do diferimento de subsídios.
As despesas de comercialização no 2T07 totalizaram R$618,7 milhões,
representando um incremento de 9,5% em relação ao 2T06, refletindo principalmente
a evolução de 25,8% nas adições brutas de clientes (3,7 milhões no 2T07 versus 3,0 milhões
no 2T06). O aumento na base de clientes no período impactou basicamente as despesas
variáveis relacionadas à taxa FISTEL (cobrada pela ANATEL em cada nova ativação e sobre a
8 / 17

base total inicial) e às comissões. Estas foram adicionalmente afetadas pela expansão da
comissão da venda de cartões de recarga, que demonstra um aumento positivo no volume de
utilização na base pré-paga.
Significante
redução do
SAC

O custo de aquisição de clientes (SAC) do 2T07 registrou uma queda de 32,7% na
comparação ano-a-ano (R$ 113 no 2T07 versus R$168 no 2T06), refletindo a estratégia
comercial focada na eficiência dos canais de vendas, na intensificação da venda de SIM Cards
e a concentração de esforços nas aquisições do segmento pós-pago. Com isso, a relação
SAC/ARPU sai de 4,7 meses em 2T06 para 3,3 meses no 2T07 (em bases comparativas).
As despesas gerais e administrativas (G&A) - excluindo-se as despesas de
depreciação&amortização e de pessoal – encerraram o 2T07 com R$108,0 milhões
versus R$ 113,6 milhões no 2T06. O declínio reflete o controle nas despesas de suporte
ao negócio da TIM.
As despesas de pessoal totalizaram R$156,6 milhões no 2T07, comparada com
R$149,1 milhões no 2T06, resultante principalmente do incremento nas despesas
relacionados ao Plano de Previdência implementado no segundo semestre de 2006,
parte do programa de fidelização dos seus colaboradores internos.

Redução da
inadimplência
em termos %
sobre a receita
líquida de
serviços na
comparação
com o 1T07

As despesas com inadimplência foram de R$168,4 milhões no 2T07, representando
6,0% da receita líquida de serviço, abaixo dos 6,5% do 1T07. O aumento na
comparação ano-a-ano, reflete principalmente a forte expansão das receitas geradas pelo
segmento pós-pago e aumento das provisões associadas ao uso de serviços de longa distância
(LD 41) por clientes não TIM. Excluindo-se o impacto relativo a inadimplência de LD
41 para fins de comparação, a participação das despesas com inadimplência na
receita líquida de serviço no 2T07 teria sido de 5,3%, inferior a registrada no 2T06
(5,7%).
As outras receitas operacionais líquidas somaram R$12,0 milhões no 2T07 versus R$10,1
milhões no 2T06. O aumento em relação ao trimestre passado, resulta pricipalmente do
recebimento de multas contratuais.
EBITDA

Crescimento da
rentabilidade

No 2T07, o EBITDA (resultado operacional antes do resultado financeiro, impostos,
depreciações e amortizações) alcançou R$ 743,7 milhões, 44,2% e 12,0% superior ao
2T06 e 1T07, respectivamente.
A Margem EBITDA foi de 24,3% no 2T07 versus 22,7% no 2T06. Considerando o
impacto diluitivo da eliminação do B&K desde primeiro de janeiro de 2006, a
expansão da margem EBITDA teria sido ainda maior, um aumento de 4,5p.p.
(24,3% comparado a 19,8% no 2T06, ao invés de 22,7%)
Apesar da sazonalidade negativa característica do período versus o primeiro
trimestre do ano, a Companhia incrementou 0,9 p.p. na margem EBITDA em
relação ao 1T07 (23,4%), com o forte crescimento da receita de serviços
compensando o aumento das despesas comerciais.
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EBITDA e EBITDA Margem
743,7
515,7

Margem
EBITDA: +4,5
p.p. de
expansão no
2T07 vs 2T06
em bases
comparativas

44,2%

24,3%
22,7% *
515.7

743.7

2T06

2T07

Margem EBITDA Ajustada **
19,8%**

24,3%
+R$ 228 milhões
+4,5 p.p.

* Margem EBITDA divulgada
** Margem EBITDA ajustustada, considerando a eliminação do B&K a partir de 1 de janeiro de 2006.

Margem EBITDA

EBITDA (R$ milhões)

Depreciação e Amortização
As despesas com depreciação e amortização totalizaram R$ 570,0 milhões, 2,9%
superior aos R$ 554,0 milhões registrados no 2T06. O aumento no período reflete expansão e
à modernização da rede, bem como da infra-estrutura de tecnologia da informação.
EBIT
Contínua
melhora do
EBIT

O EBIT – resultado operacional excluindo-se juros e impostos – foi positivo em R$173,7
milhões no 2T07, um incremento de R$212,0 milhões em relação ao 2T06. A
margem EBIT foi de 5,7% no 2T07, representando uma melhora de 7,4 p.p. em relação ao
2T06.
Resultado Financeiro Líquido
O resultado financeiro líquido da TIM Participações apresentou uma despesa de
R$81,5 milhões no 2T07, 15,1% acima da despesa de R$70,7 milhões registrada
no 2T06. Além do declínio nas taxas de juros médios, o resultado do 2T07 reflete o
incremento nas despesas financeiras líquidas de R$19,8 milhões, resultante da atualização
monterária das contingências. Por outro lado, o resultado financeiro líquido do 2T06 foi
positivamente impactado pela receita financeira de R$30,2 milhões, relativa à recuperação de
créditos fiscais (PIS/COFINS).
Endividamento

Desembolsos
sazonais:
pagamento de
dividendos e
da taxa anual
FISTEL

Ao final do 2T07, a dívida líquida da Companhia (dívida total menos o caixa e
equivalentes) foi de R$1.972,9 milhões, comparado aos R$1.582,3 milhões no 1T07.
O incremento está associado principalmente a efeitos sazonais relacionados aos
desembolsos relativos aos pagamentos da taxa anual FISTEL sobre a base de clientes
(R$341,1 milhões) e ao pagamento de dividendos (439,7 milhões). Eliminando-se esses
desembolsos, a dívida líquida no 2T07 teria sido de R$1.192,1 milhões, uma melhora de R$
390,2 milhões em comparação ao 1T07.
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Em 30 de junho de 2007, a dívida da Companhia era de R$2,3 bilhões, representada
principalmente por empréstimos e financiamentos junto ao BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social) e ao BNB (Banco do Nordeste do Brasil). As
disponibilidades de caixa registradas eram de R$327,5 milhões, representadas por
aplicações financeiras de liquidez imediata.
Imposto de Renda e Contribuição Social
O imposto de renda e a contribuição social são calculados com base nos resultados
separados das subsidiárias, ajustados ao lucro real pelas adições e exclusões
previstas na legislação fiscal. No 2T07, o imposto de renda e contribuição social
totalizaram R$55,7 milhões, sendo R$12,6 milhões relativos a parcela da amortização do ágio
pago na privatização.
Resultado Líquido
O lucro líquido no trimestre foi de R$34,0 milhões, representando uma reversão
de R$272,7 milhões em relação ao prejuízo registrado no 2T06, demonstrando a
melhoria do resultado operacional da Companhia.
Investimentos
Investimento
de R$ 323,5
milhões no
2T07

Os investimentos relativos ao 2T07 foram de R$323,5 milhões (não incluindo o
montante de R$2,7 milhões referente às obrigações decorrentes da descontinuidade de ativos
(Assets Retirement Obligation – ARO) comparado com R$351,0 milhões no 2T06. Do total
investido no trimestre, 56,9% foram direcionados à expansão e melhoria da capacidade e
qualidade da rede GSM, 30,5% dos investimentos foram alocados para o desenvolvimento e
melhorias nos sistemas de tecnologia da informação, 9,1% ao programa de comodato,
componente da estratégia de expansão e fidelização do segmento corporativo e 3,5% relativo
a ouros items.

Composição Acionária
Ordinárias
TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S/A

%

644.404.708

81,21

OUTROS

149.139.569

18,79

TOTAL

793.544.277

100

Preferenciais

%

Total

%

978.715.255

63,71

1.623.119.963

69,67

557.455.328

36,29

706.594.897

30,33

1.536.170.583

100

2.329.714.860

100

Dividendos
Pagamento de
dividendos no
dia 25 de
junho de 2007

Os dividendos aprovados na Assembléia Geral de Acionistas, que ocorreu em 12 de abril de
2007, referentes a realização de parte da Reserva para Expansão, no montante de R$450,8
milhões, foram disponibilizados aos acionistas a título de dividendos, equivalente a R$0,1935 por
lote de 1.000 ações para as ações ordinárias e preferenciais e R$1,9348 por ADR (10.000 ações
preferenciais), no dia 25 de junho de 2007.

Grupamento de ações
A Assembléia Geral de Acionistas, realizada em 30 de maio de 2007, aprovou o grupamento das
ações na proporção de 1.000 (mil) ações existentes para 1 (uma) ação da respectiva espécie,
passando o capital social a ser representado por 2.329.714.860 ações, sendo 793.544.277 ações
ordinárias e 1.536.170.583 ações preferenciais
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A partir de 3 de julho de 2007, as ações representativas do capital social da Companhia
passaram a ser negociadas grupadas e com cotação unitária. Os detentores de ADR passaram a
ter seus títulos representativos de 10 (dez) ações preferenciais por recibo.

Sobre a TIM Participações S.A.
Por meio de suas controladas, a TIM Participações é a maior prestadora de serviços
de telefonia móvel pessoal do Brasil, utilizando a tecnologia GSM (Global System for
Mobile Communications). Através de suas controladas TIM Celular S.A. e TIM
Nordeste S.A., é a única operando em todo o território nacional.
Focada no crescimento sustentável e rentável, a Companhia concentra
suas operações nos clientes de valor em todos os segmentos de
atuação – seja do mercado corporativo, planos pós-pagos ou pré-pagos.
Para isso, tem investido intensamente na qualidade e diferenciação dos
produtos e serviços oferecidos, ao mesmo tempo em que busca
desenvolver ofertas inovadoras e de baixo custo.
A TIM Participações é controlada pela TIM Brasil Serviços e
Participações S.A., subsidiária do Grupo Telecom Italia.
Desde o início de suas atividades no Brasil, o Grupo Telecom Italia tem
focado fortemente em sua marca, que hoje é reconhecida
nacionalmente, sendo sinônimo de inovação e primeira opção,
principalmente para os clientes do segmento de negócios.
A TIM Participações possui a mais extensa rede de transmissão de
dados por celular no País, utilizando o GPRS (General Packet Radio
Service)/ EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution) tecnologia
que permite a conexão à Internet de qualquer dispositivo móvel
(laptop, PDA - Personal Digital Assistants ou celular) sem a
necessidade de um modem, a qualquer hora e de qualquer lugar
coberto pela Rede GSM da Companhia.
As ações da TIM Participações são negociadas nas Bolsas de Valores de
São Paulo (Bovespa: TCSL3 e TCSL4) e de Nova York (NYSE: TSU).

Única Companhia com presença
nacional
Segunda maior companhia em
número de clientes
Maior operadora GSM em número de
clientes
Maior rede de transmissão de dados
por celular
Líder no segmento de valor
Leader em receita de serviços
ARPU acima da média nacional

Disclaimer
Este documento pode conter algumas previsões acerca de eventos futuros. Tais
previsões não constituem fatos ocorridos no passado e refletem apenas expectativas
dos administradores da Companhia. Os termos “antecipa”, “acredita”, “estima”,
“espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “projeta”, “objetiva”, bem como outros
similares, visam identificar tais previsões que, evidentemente, envolvem riscos ou
incertezas futuras previstas ou não pela Companhia. Portanto, os resultados futuros
das operações da Companhia podem divergir das atuais expectativas e o leitor não
deve se basear exclusivamente nas posições aqui realizadas. Estas previsões emitem
a opinião unicamente na data em que são feitas e a Companhia não se obriga a
atualizá-las à luz de novas informações ou de desdobramentos futuros
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Anexo 2:

Demonstração de Resultado (BR GAAP)

Anexo 3:
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Demonstração do Cálculo do EBITDA (BR GAAP)

Anexo 5:

Indicadores Operacionais Consolidados

Anexo 6:

Glossário

As Demonstrações Financeiras Completas, incluindo as Notas Explicativas estão disponíveis no
nosso site de Relações com Investidores: www.timpartri.com.br
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Anexo 1
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.

Balanço Patrimonial pela Legislação Societária (R$ Milhares)
DESCRIÇÃO

Jun/07

Mar/07

13.187.998

13.131.272

0,4%

CIRCULANTE
Caixa e Bancos
Aplicações Financeiras
Contas a receber
Estoques
Impostos e contribuições a recuperar
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Despesas antecipadas
Outros ativos

4.063.586
228.693
98.814
2.763.928
180.342
368.227
50.450
346.689
26.443

3.733.413
344.527
165.444
2.511.835
116.072
320.467
50.450
203.129
21.489

8,8%
-33,6%
-40,3%
10,0%
55,4%
14,9%
0,0%
70,7%
23,1%

NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Partes relacionadas
Impostos e contribuições a recuperar
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Depositos judiciais
Despesas antecipadas
Outros ativos

9.124.412

9.397.859

-2,9%

11.272
242.754
4.204
87.807
10.282
7.265

17.100
263.139
16.817
67.330
11.587
7.265

-34,1%
-7,7%
-75,0%
30,4%
-11,3%
0,0%

5.938
6.744.957
1.798.511
211.422

6.333
6.925.721
1.860.561
222.006

-6,2%
-2,6%
-3,3%
-4,8%

13.187.998

13.131.272

0,4%

CIRCULANTE
Fornecedores
Financiamentos e empréstimos
Obrigações trabalhistas
Impostos, taxas e contribuições
Autorizações a pagar
Dividendos e JSCP a pagar
Partes relacionadas
Outros passivos

3.164.994
1.874.787
540.165
114.058
430.354
38.806
33.101
47.536
86.187

3.128.084
1.643.262
273.485
114.338
459.747
38.545
472.788
48.356
77.563

1,2%
14,1%
97,5%
-0,2%
-6,4%

NÃO CIRCULANTE
Exigível a Longo Prazo
Financiamentos e empréstimos
Impostos, taxas e contribuições
Provisão para contingências
Passivo atuarial
Autorizações a pagar
Obrigações decorrentes de descontinuidade de ativos

2.122.109
1.760.219
176.250
6.083
6.637
172.920

2.136.275
1.818.824
138.077
6.083
6.603
166.688

27,6%
0,0%
0,5%
3,7%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reservas de capital
Reservas de lucros
Prejuízo do período

7.900.895
7.512.710
135.230
238.438
14.517

7.866.913
7.512.710
135.230
238.438
(19.465)

0,4%
0,0%
0,0%
0,0%
-

ATIVO

Permanete
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Diferido
PASSIVO
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%

-93,0%
-1,7%
11,1%
-0,7%
-3,2%

Anexo 2
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.

Resultado pela Legislação Societária (R$ Milhares)
DESCRIÇÃO
Receita Bruta

2T07

2T06

Trim. %

Sem 07

Sem 06

Sem. %

4.215.510

3.201.785

31,7%

8.110.845

6.090.743

33,2%

3.715.937

2.654.569

40,0%

7.261.884

5.120.215

41,8%

3.449.644

2.417.135

42,7%

6.742.121

4.701.817

43,4%

266.293

237.434

12,2%

519.763

418.398

24,2%

Receita de Mercadorias

499.573

547.216

-8,7%

848.961

970.528

-12,5%

Venda de produtos

499.573

547.216

-8,7%

848.961

970.528

-12,5%

(1.155.942)

(926.991)

24,7%

(2.208.104)

(1.750.227)

26,2%

(934.079)

(674.509)

38,5%

(1.818.486)

(1.293.654)

40,6%

(252.482)

-12,1%

(456.573)

-14,7%

Serviços de Telecomunicações
Serviços
VAS

Impostos e Descontos
Impostos e descontos s/ serviços
Impostos e descontos s/ venda de produtos

(221.863)

(389.618)

Receita Liquida

3.059.568

2.274.794

34,5%

5.902.741

4.340.516

36,0%

Serviços

2.781.858

1.980.060

40,5%

5.443.398

3.826.561

42,3%

513.955

-10,6%

Produtos

277.710

294.734

-5,8%

459.343

Custos da Operação

(2.315.857)

(1.759.133)

31,6%

(4.494.978)

(3.250.984)

Custo de pessoal

(156.631)

(149.094)

5,1%

(308.804)

(292.098)

5,7%

Comercialização

(618.680)

(564.843)

9,5%

(1.190.422)

(1.022.992)

16,4%

Rede e interconexão

(899.760)

(442.244)

103,5%

(1.808.495)

(899.709)

101,0%

Gerais e administrativas

(108.011)

(113.614)

-4,9%

(220.573)

(233.812)

-5,7%

Custo dos produtos vendidos

(376.408)

(386.346)

-2,6%

(640.028)

(619.185)

3,4%

Provisão para devedores duvidosos

(168.405)

(113.088)

48,9%

(341.373)

(202.469)

68,6%

12.038

10.096

19,2%

14.717

19.281

-23,7%

743.711

515.661

44,2%

1.407.763

1.089.532

29,2%

22,7%
(553.961)

1,6 p.p
2,9%

23,8%
(1.152.252)

25,1%
(1.091.957)

-1,3 p.p

Depreciação e amortização

24,3%
(569.985)

Depreciação

(347.241)

(357.491)

-2,9%

(712.833)

(706.642)

0,9%

Amortização

(222.744)

(196.470)

13,4%

(439.419)

(385.315)

14,0%

173.726

(38.300)

-553,6%

(2.425)

-10636,5%

-1,7%
(94)

2617,0%

4,3%
(3.710)

-0,1%
323

-1248,6%

Outras receitas (despesas) operacionais
EBITDA
Margem EBITDA

EBIT
Margem EBIT
Outras receitas (despesas) não operacionais

5,7%
(2.554)

7,4 p.p

255.511

38,3%

5,5%

4,4 p.p

Resultado Financeiro Líquido

(81.463)

(70.747)

15,1%

(144.717)

(159.755)

-9,4%

Despesas financeiras

(109.553)

(117.061)

-6,4%

(196.939)

(254.809)

-22,7%
-111,3%

Variações cambiais, líquidas
Receitas financeiras
Lucro (Prejuízo) antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social
Lucro (Prejuízo) líquido

1.955

(22.787)

-108,6%

2.515

(22.298)

26.135

69.101

-62,2%

49.707

117.352

-57,6%

89.709

(109.141)

-182,2%

107.084

(161.857)

-166,2%

(55.695)

(129.500)

-57,0%

(92.535)

(178.345)

-48,1%

34.014

(238.641)

-114,3%

14.549

(340.202)

-104,3%
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Anexo 3
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.

Demonstração do Fluxo de Caixa em Legislação Societária (R$ Milhares)
2T07
EBIT
Depreciação e amortização
Adições ao ativo imobilizado
Variações nos ativos e passivos operacionais

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO

2007

2006

173.726

(38.299)

569.987
(323.532)
(255.111)

553.961
(351.034)
(284.439)

1.152.252
(578.203)
(1.152.985)

1.091.956
(520.273)
(1.930.428)

165.069

(119.812)

(323.425)

(1.361.169)

(43.082)
(439.687)
(81.462)
8.625

(25.009)
(58.287)
(70.747)
(12.465)

(67.310)
(439.857)
(144.717)
29.398

(66.213)
(114.577)
(159.755)
(22.837)

(390.538)

(286.321)

(945.912)

(1.724.552)

FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL LIVRE
Impostos (IR e CSSL)
Dividendos e Juros sobre o capital próprio pagos
Resultado financeiro líquido
Outras movimentações

2T06

255.512

(2.424)

Anexo 4
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.

Reconciliação do EBITDA (R$ Milhares)

Reconciliação do EBITDA
Lucro Liquido (Prejuízo)
(+) Provisão para IR e CS
(+/-) Resultado Não-Operacional
(+/-) Participação Minoritários
(-) Receitas Financeiras Líquidas

2T07

2T06

34.014
55.695
2.554
81.463

(238.641)
129.500
94
70.747

EBIT
(+) Amortização e Depreciação

173.726
569.985

(38.300)
553.961

EBITDA

743.711

515.661

16 / 17

Anexo 5
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.

Indicadores Operacionais Consolidados
2T07
População estimada da área (milhões)
Municípios Atendidos - GSM
Base Celular Brasil (milhões)
Penetração Total estimada
Market share
Total de Clientes
Pré-pago
Pós-pago
Adições Líquidas
Churn
ARPU TOTAL *
MOU TOTAL
Investimentos ( R$ milhões)
Empregados

1T07

189,2
2.501
106,7
56,4%
25,8%
27.478.302
21.435.018
6.043.284
1.171.603
9,7%
R$34,6
94
323,5
9.675

2T06

188,5
2.460
102,2
54,2%
25,8%
26.306.699
20.629.112
5.677.587
896.221
8,7%
R$34,4
89
255,0
9.520

186,6
2.394
91,8
49,2%
24,3%
22.338.399
17.743.944
4.594.455
1.320.167
7,7%
R$30,2*
81
351,0
9.307

Var. %

Var. %

Trim

Anual

0,3%
1,7%
4,4%
2,2 p.p.
0,0 p.p.
4,5%
3,9%
6,4%
30,7%
1,0 p.p
0,7%
4,8%
26,9%
1,6%

1,4%
4,5%
16,2%
7,2 p.p.
1,5 p.p.
23,0%
20,8%
31,5%
-11,3%
2,0 p.p
14,6%
15,6%
-7,8%
4,0%

*ARPU divulgado no 2T06 sem o efeito da eliminação do B&K

Anexo 6
Glossário
Indicadores operacionais

Termos Financeiros
EBIT = Resultado operacional antes de juros e impostos.
EBITDA = Resultado operacional antes de juros, impostos,
depreciação e amortização.
Margem EBITDA = EBITDA/ Receita Operacional Líquida.
CAPEX – (capital expenditure ) investimento de capital
Subsídio = (receita líquida de mercadorias – custo de
mercadorias vendidas + descontos dados por fornecedores) /
adições brutas
Dívida líquida = Dívida bruta – disponibilidades.
PL – Patrimônio líquido.

Tecnologia e Servi ços
TDMA (Time Division Mutiple Acces s) – Tecnologia de acesso
por múltipla divisão de tempo.
GSM (Global System for Mobile Communications ) – Sistema
global avançado de tecnologia de comunicação móvel. Sistema
que armazena e codifica os dados do celular, como ligações e
dados do usuário, permitindo o reconhecimento de um
assinante em qualquer país a partir da rede GSM. O GSM é
hoje o padrão mais popular implementado mundialmente.
EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution ) –
Velocidades elevadas de transmissão de dados para a
evolução global. Técnica desenvolvida para
aumetnar a
velocidade de transmissão de dados por celular, criando uma
verdadeira banda larga para os aparelhos que utilizam a
tecnologia GSM. Os primeiros celulares EDGE disponíveis
oferecem velocidades que podem atingir até 200
Kbps ,
dependendo do modelo do aparelho utilizado.
SMS (Short Message Service ) – Serviço de mensagens curtas
de texto para aparelhos celulares, possibilitando o envio e
recebimento de mensagens alfanuméricas.
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Clientes – número de linhas m ó veis em servi ço
Adi ções brutas – total de novos clientes adquiridos no
per íodo
Adi ções l íquidas = adi ções brutas – desconex õ es
Market share : participa ção do mercado estimado = n º de
clientes da Companhia / n º de clientes da área de atua ção
Marginal Market share : participa ção de adi ções l íquidas
da companhia no total estimadas de adi ções l íquidas na
área de atua ção
Penetra ção do mercado: = n º de clientes da companhia +
nº de clientes estimado das concorrentes / cada 100
habitantes da área de atua ção da Companhia
Churn rate – taxa percentual que mede o n úmero de
clientes desconectados durante um determinado período
de tempo.
ARPU (Average Revenue per user) – Receita líquida de serviços
por base média de clientes no período.
Blended ARPU – ARPU da base total de clientes (pré -pagos)
ARPU p ó s-pago – ARPU dos clientes do serviço pós-pago
ARPU pr é-pago – ARPU dos clientes do serviço pr é-pago
MOU (minutes of us e) – média mensal, em minutos, do
tráfego por cliente = (Total de minutos originados + minutos
entrantes) / m édia mensal de clientes do período
MOU p ó s-pago – MOU dos usu ários do servi ço pós-pago.
MOU pr é -pago – MOU dos usu ários do servi ço pré-pago.
SAC – Custo de aquisição por cliente = (despesas de
publicidade e propaganda + comissões + taxa Fistel +
comodato + custos de retenção)

