TIM Participações S.A.
TIM PARTICIPAÇÕES S.A. Anuncia os Resultados
Consolidados do Terceiro Trimestre de 2007
BOVESPA 1
Rio de Janeiro, 7 de novembro de 2007 – A TIM Participações S.A. (BOVESPA: TCSL3 e
(lote = 1 ação)
TCSL4; e NYSE: TSU), Companhia que controla diretamente a TIM Celular S.A. e indiretamente a
TCSL3: R$10,65
TIM Nordeste S.A., anuncia os resultados referentes ao 3º trimestre (3T07). A TIM Participações
TCSL4: R$7,52
S.A. (“TIM Participações” ou “TIM”), através de suas controladas, presta serviço de telefonia
NYSE 1
móvel celular em todo o território brasileiro e é a maior operadora GSM da América do Sul. As
(1 ADR = 10 ações preferenciais) informações financeiras e operacionais a seguir são apresentadas em base consolidada e em Reais
TSU: US$43,87
(R$), de acordo com os princípios contábeis aceitos no Brasil, e as comparações referem-se ao
(1) Dados de 06 de novembro de 2007
terceiro trimestre de 2006 (3T06), exceto onde mencionado.
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• A TIM recebeu o prêmio “Top of Mind”, pelo terceiro ano consecutivo, como a
operadora de telefonia móvel mais lembrada pelos consumidores.
• Lançamento, em outubro, do “TIM Casa Flex”, um serviço convergente que
reúne um número fixo e um número móvel no mesmo chip e celular, em qualquer
modelo de aparelho GSM.
• Lançamento do pacote “TIM Mais Completo”, combinando telefonia móvel,
residencial e modem USB, também permitindo o acesso à internet, através de uma
solução totalmente wireless.
• Lançamento do “TIM Web”: pacote de dados inovador para acesso à internet
sem fio e sem necessidade de provedor, conjugado com oferta de modem USB.
• Desenvolvimento do “Plano 1”. Este novo produto, pioneiro no mercado
nacional, oferece recargas de baixo custo, ligações a tarifas reduzidas para números
definidos e TIM Torpedos bônus, promovendo maior acesso ao serviço de telefonia
móvel no Brasil.
• A TIM registra 29,2 milhões de clientes ao final de setembro, com 1,7
milhão de adições líquidas de assinantes no 3T07.
• Contínua melhoria na mix da base de clientes: Os assinantes pós-pagos
representaram 22,6% da base total.
• Liderança em receita líquida de serviços: R$2.877,9 milhões no 3T07, uma
expansão de 20,2% em relação ao 3T06.
• ARPU (receita média por usuário) de R$34,0 no 3T07, mantendo-se acima
da média do mercado.
• Inadimplência incremental no 3T07 resultante da baixa no contas a
receber de vendas parceladas de aparelhos.
• EBITDA de R$ 547,3 milhões no 3T07 (Margem EBITDA de 17,3%).
Excluindo-se o impacto não recorrente da baixa do contas a receber, para fins de
comparação com os períodos anteriores, o EBITDA teria sido R$720,5 milhões,
25,3% de crescimento em relação ao 3T06, representando a margem EBITDA de
22,4%.
• Os resultados da TIM no trimestre, aliados à atividade comercial estimada para os
últimos meses do ano, não obstante o impacto não recorrente da baixa no contas a
receber, permitem-nos manter nossas metas gerais anteriormente traçadas
para 2007.
• Aquisição de lotes remanescentes das Sobras de Licenças de Freqüência
do SMP visando aperfeiçoar a qualidade de cobertura já existente. O preço
pago (aproximadamente R$ 50 milhões) foi próximo ao mínimo (ágio médio de
9.9%).

Principais Mudanças Contábeis
1. Reclassificações contábeis
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. 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 3T06 foram ajustadas de forma a
permitir a comparabilidade com as do mesmo período de 2007.
1.2. 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 3T06 foram ajustadas de maneira
a permitir a comparabilidade com as do respectivo período.
1.3. Reclassificação da amortização de ágio pago na privatização
A partir do 1T07, a parcela da amortização relativa ao ágio pago na privatização, antes
contabilizada como “outras despesas operacionais”, está sendo alocada como despesas de
impostos de renda, num alinhamento ao padrão contábil internacional.
1.4. Reclassificação do incentivo fiscal ADENE
A partir do 3T07, o incentivo fiscal ADENE do imposto de renda, registrado pela controlada
indireta TIM Nordeste S.A., passou a ser contabilizado no demonstrativo de resultados do
período, e não mais como reserva de capital.
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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Mensagem da Administração
A TIM Participações mais uma vez destacou-se no mercado brasileiro pelo
reconhecimento de sua marca, pela satisfação e preferência do cliente, bem como
pelo incremento contínuo de sua participação de mercado e receita de serviços.
Continuamos crescendo com rentabilidade e solidez.
Em outubro, a TIM recebeu o prêmio “Top of Mind”, baseado em pesquisa do
Datafolha, por ter sido a operadora de telefonia móvel mais lembrada pelos
consumidores. A Companhia também se destacou como “A Empresa Mais Admirada
do Brasil” do segmento de telefonia móvel, segundo a CartaCapital/TNS
InterScience.
O sólido desempenho operacional e financeiro da Companhia no trimestre aponta
para a continuidade do crescimento de seus negócios. Foram adicionados 1,7 milhão
de clientes à sua base de assinantes, um número recorde nos nove primeiros meses
do ano. Dessas adições, 32,4% foram no segmento pós-pago, confirmando nossa
liderança no segmento de pós-pago. A receita líquida de serviços superou em 20,2%
a do 3T06 e, mais uma vez, o ARPU manteve-se acima da média do mercado
brasileiro.
Ao longo do terceiro trimestre, a TIM iniciou a implantação de um novo sistema de
crédito e cobrança, com o objetivo de aprimorar a gestão de “Contas a Receber”.
Este sistema permite a automatização de processos, unificação dos controles e
flexibilização das regras de cobrança. Durante a fase de implantação desse sistema, a
Companhia detectou que certos valores contabilizados como contas a receber,
derivados da modalidade de vendas parceladas de aparelhos celulares deixaram de
ser cobrados nas faturas mensais neste e nos três últimos exercícios fiscais.
Conseqüentemente, R$173,3 milhões foram baixados de seu contas a receber de
vendas de aparelhos, dos quais R$ 118,6 milhões foram registrados como
inadimplência e R$ 54,7 milhões foram deduzidas da receita bruta de aparelhos.
É importante destacar que a Companhia já tomou todas as medidas corretivas para
tal procedimento em relação aos seus clientes atuais, e para evitar futuras
ocorrências.
Excluindo-se os impactos não recorrentes mencionados anteriormente, o EBITDA
teria sido R$ 720,6 milhões. 25,3% superior ao do 3T06, com margem de 22,4%
versus 21,1% no 3T06. Este resultado está alinhado ao forte crescimento do mercado
no período, evidenciando um cenário mais competitivo e, ao mesmo tempo, reflete os
investimentos no desenvolvimento e lançamento de serviços convergentes
(móvel+fixo), parte integrante da estratégia de crescimento da Companhia.
Os resultados da TIM no trimestre, aliados à atividade comercial estimada para os
últimos meses do ano, não obstante os impactos não recorrentes relativos à baixa no
contas a receber, permitem-nos manter nossas metas gerais anteriormente traçadas
para 2007.
Em termos de estratégia de marketing, lançamos em julho dois produtos inovadores:
o “TIM Web”, plano pós-pago para acesso sem fio à internet, sem necessidade de
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provedor, e o “TIM Mais Completo”, que conjugou serviços de telefonia móvel,
residencial e acesso à internet.
No período, também desenvolvemos dois serviços inéditos no mercado brasileiro de
telefonia: o “TIM Casa Flex” e o “Plano 1”. O “TIM Casa Flex” é um serviço
convergente que reúne um número fixo e um móvel no mesmo chip e celular,
combinando mobilidade, praticidade e preços competitivos. O “Plano 1” oferece
recargas de R$1, R$3 e R$5, aliadas a tarifas reduzidas para números definidos e
possibilidade de adiantamento de créditos. Essa nova oferta, ao reduzir a barreira de
entrada ao serviço, com vantagens adicionais, representa um grande avanço na
universalização da telefonia móvel no Brasil.
Recentemente, a TIM finalizou uma aliança estratégica com a Microsoft para o
desenvolvimento e a oferta conjunta de soluções de mobilidade, para os segmentos
corporativo, profissionais liberais e de pessoas físicas.
Por último, A Companhia adquiriu, em setembro, no Leilão de Sobras de Licenças e
Freqüências do Serviço Móvel Pessoal promovido pela ANATEL, lotes remanescentes
das bandas “D” e “E”. A aquisição foi realizada em consonância com o plano
estratégico da operadora, visando aperfeiçoar a qualidade da cobertura já existente
nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e regiões
Norte e Centro Oeste. A média total de ágio do leilão, incluindo a compra de todas as
operadoras, foi de 21,4 %. A TIM adquiriu as licenças acima, por aproximadamente
R$ 50 milhões, com ágio médio de 9,9%.
A Administração

Performance no Mercado
Forte
crescimento
do mercado
celular:
112,8
milhões de
linhas no
3T07

Ao final de setembro de 2007, o mercado brasileiro de telefonia móvel atingiu
112,8 milhões de linhas, o que equivale a um crescimento de 17,6%. A penetração
nacional de celular alcançou 59,4%, um aumento de 8,2 p.p. no comparativo anoa-ano. O número de linhas móveis no país já representa aproximadamente 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.
As adições líquidas de clientes do mercado totalizaram 6,1 milhões, número 35,0%
superior às adições registradas no 2T07 e 48,2% acima das adições no 3T06.
A TIM encerrou o terceiro trimestre do ano com uma base de 29.160 mil clientes,
uma expansão de 21,1% nos últimos 12 meses. O market share da TIM cresceu
de 25,1% no 3T06 para 25,9% no 3T07.
No 3T07, a TIM Participações adquiriu 1.681 mil novos clientes, o que representa
27,6% de participação nas adições líquidas do mercado.
Confirmando seu foco no segmento pós-pago, a TIM registrou um crescimento de
33,2% na base pós-paga nos últimos 12 meses, bem acima do crescimento de
19,9% registrado pelo mercado pós-pago brasileiro. No período, a Companhia
registrou a expressiva participação de 42,7% no total das adições líquidas do
mercado no segmento pós-pago.
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No segmento corporativo, o crescimento da base de clientes foi ainda maior:
41,4% em relação ao 3T06.
Base de Clientes da TIM (milhões)

Market Share
+0,8p.p.
25,9%
25,1%
29,2

25,4

26,3

27,5

20.5%

21.3%

21.6%

22.0%

22.6%

3T06

4T06

1T07

2T07

3T07

24,1

Mix Pós-pago

A base GSM da TIM Participações representou 95,2% do total no 3T07. A cobertura
GSM atingiu 92,4% da população urbana brasileira, servindo a 2.538 municípios. Todas as
cidades cobertas pela tecnologia GSM da TIM também possuem acesso ao GPRS. Vale
ressaltar que a TIM também conta com mais de 1.000 municípios habilitados à tecnologia
EDGE. A ampla cobertura de dados facilita e estimula o uso de serviços de valor agregado
(VAS), permitindo alavancar ainda mais o crescimento da receita de serviços da Companhia.

Atividades comerciais
Em termos de inovação, a nossa estratégia é oferecer cada vez mais serviços
convergentes, desenvolver novas fontes de receitas e manter nossa liderança no
mercado, antecipando e satisfazendo as necessidades dos nossos clientes.
No trimestre destacamos o lançamento dois produtos inovadores e inéditos: o “TIM
Web”, que permite acesso sem fio à internet e o “TIM Mais Completo”, que
combina telefonia móvel, fixa e acesso à internet. Estas soluções possibilitam aos
nossos clientes mobilidade e portabilidade de acesso à Internet a preços
competitivos.
Complementando este pacote de ofertas, também desenvolvemos o “TIM Casa
Flex”, uma solução de comunicação de voz integrada, que reúne um número fixo e
um número móvel no mesmo chip e celular, em qualquer modelo de aparelho GSM.
O lançamento ocorreu em outubro, e é inédito no mercado nacional de telefonia.
Um avanço em relação ao “TIM Casa”, é que o “TIM Casa Flex” pode ser adquirido
sem a necessidade de contratação de um plano de voz móvel, reduzindo assim sua
barreira à entrada.
Ainda no período, a TIM desenvolveu o “Plano 1”, conceito inédito de plano prépago no Brasil, que oferece recargas de R$1, R$3 e R$5, além de vantagens como:
a escolha de três números fixos ou TIM para falar com tarifa reduzida (R$0,20 o
minuto), o Crédito Especial, que adianta créditos caso a recarga acabe, e a
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promoção de ganhar TIM Torpedos bônus por ligações. O “Plano 1” proporciona ao
cliente do segmento pré-pago maior facilidade no acesso ao serviço de telefonia
móvel.
As iniciativas promocionais foram direcionadas ao “Dia dos Pais”, data
comemorativa do trimestre, e mais uma vez visaram estimular a utilização dos
serviços e o aumento do tráfego intra-rede, ao invés de subsídios nos aparelhos.
Neste sentido, a TIM lançou a campanha “Feliz TIM dos Pais”, que oferece tarifa
zero para os clientes dos planos pós-pagos, incluindo um pacote de 500 minutos
mensais (no qual estão inclusos 40 minutos para interurbanos de TIM para TIM,
usando o código 41). Para o segmento pré-pago e “Conta-Fixa”, a Companhia
utilizou a promoção “7 Centavos”, que considera a tarifa de 7 centavos para
chamadas locais de TIM para TIM, DDI para determinados países (utilizando do
código 41) e Torpedos de TIM para TIM.
Cabe ressaltar também o lançamento da promoção “Quem tem TIM tem mais”,
que visa a fidelização de clientes pré-pagos com mais de um ano na base TIM, para
os quais foram oferecidos bônus em minutos nas chamadas locais para celulares
TIM e telefones fixos, para recargas a partir de R$15, com validade de 30 dias.
A promoção “Seu TIM Chip Vale Mais”, a qual restitui ao cliente o valor pago pelo
chip caso faça uma recarga de R$15 em 48 horas, foi utilizada em paralelo às
demais promoções como estímulo à primeira recarga.
Pioneira ao trazer o BlackBerry ao Brasil, em janeiro de 2005 para o mercado
corporativo e, em maio de 2006, para clientes individuais, a TIM também é a
primeira operadora a oferecer o “BlackBerry Assinatura Zero”, lançado em outubro
de 2007, em que o cliente paga apenas pelo tráfego, não precisando contratar uma
assinatura para utilizar o serviço.

Desempenho Econômico-Financeiro
R$ milhares

Dados Selecionados 1
3T07

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

3T06

Var. %
Ano

Var. %

2T07

Trim

2007

2006

Var. %
Ano

4.436.364

3.692.860

20,1%

4.215.510

5,2%

12.547.209

9.783.603

28,2%

3.937.155

3.157.577

24,7%

3.715.938

6,0%

11.199.039

8.277.793

35,3%

499.209

535.283

-6,7%

499.573

-0,1%

1.348.170

1.505.810

-10,5%

3.163.387

2.719.974

16,3%

3.059.568

3,4%

9.066.128

7.060.489

28,4%

2.877.941

2.394.326

20,2%

2.781.858

3,5%

8.321.339

6.220.888

33,8%

285.446

325.648

-12,3%

277.710

2,8%

744.789

839.601

-11,3%

547.281

575.199

-4,9%

743.711

-26,4%

1.955.043

1.664.729

17,4%

17,3%

21,1%

-3,8 p.p.

24,3%

-7,0 p.p.

21,6%

23,6%

-2,0 p.p.

(21.970)

6.321

173.725

-112,6%

233.541

3.895

-0,7%

0,2%

5,7%

-6,4 p.p.

2,6%

0,1%

(121.836)

(93.768)

(107.287)

(420.569)

Nota: (1) Dados consolidados
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-0,9 p.p.
29,9%

34.014

-

5895,9%
2,5 p.p.
-74,5%

Receita Operacional
A TIM Participações registrou uma receita bruta de R$4.436,4 milhões no 3º
trimestre de 2007, um crescimento de 20,1% em relação à registrada no mesmo
período em 2006.
Mantendo a
liderança na
receita líquida
de serviços

A receita líquida total foi de R$3.163,4 milhões, sendo 16,3% superior à verificada
no 3T06, principalmente em função da expansão das operações. No período, parte
do evento não recorrente relativo à baixa do contas a receber de vendas
parceladas de aparelhos (R$54,7 milhões) está sendo deduzido na receita líquida
de aparelhos. Excluindo esse efeito, a receita líquida total teria crescido 18,3% na
comparação ano-a-ano.
Considerando somente a receita líquida de serviços, a Companhia registrou um
valor de R$2.877,9 milhões no 3T07, uma expansão de 20,2% em relação aos
R$2.394,3 milhões apresentados no 3T06, em linha com o crescimento ano a ano
apresentado no 2T07, excluindo-se os impactos resultantes da eliminação do sistema de Bill &
Keep parcial. O forte crescimento no comparativo ano-a-ano deveu-se basicamente à
expansão da base de clientes e ao aumento do tráfego total (+20%). O MOU (total médio de
minutos mensal por cliente) manteve-se em linha com os trimestres anteriores
(aproximadamente 94 minutos/mês).

Receita de
VAS: 48% de
crescimento
ano-a-ano.

No 3T07, a receita bruta de serviços de valor agregado (VAS) totalizou R$321,9
milhões, representando 8,2% da receita bruta de serviços. Cabe ressaltar que os
serviços inovadores expandiram 101% em relação ao 3T06.

ARPU acima
da média do
mercado

A receita média por usuário (ARPU) foi R$34,0, praticamente estável em relação
aos R$34,4 e R$34,6 registrados no 3T06 e 2T07, apesar do forte incremento nas
adições líquidas de clientes no período.
A receita líquida de aparelhos foi de R$285,4 milhões no 3T07. No período está
sendo considerada a dedução de R$54,7 milhões relativa à venda de aparelhos
celulares, cujas parcelas não foram cobradas nas faturas mensais.
Desconsiderando tal ajuste, a receita líquida de aparelhos teria sido de R$340,1
milhões, comparada aos R$325,6 milhões registrados no 3T06. Tal aumento se deve à
expansão nas adições brutas de clientes e ao crescimento de 36,7% no volume de vendas de
aparelhos no trimestre (1,9 milhões no 3T07 frente 1,4 milhões no 3T06). A Companhia
também incrementou a venda de aparelhos mais sofisticados, tendo em vista a crescente
escala de aparelhos GSM, de forma a incentivar o uso de serviços de valor agregado. A TIM
também prosseguiu com sua estratégia de estímulo às vendas de SIM Card avulsos, que no
período representaram mais de 50% do total das vendas.
Custos e Despesas Operacionais
No 3T07, os custos e despesas operacionais totalizaram R$2.497,5 milhões
(excluindo-se R$118,6 milhões de inadimplência incremental resultante da baixa
de contas a receber relativas à venda parcelada de aparelhos) versus R$2.144,8
milhões no 3T06. O aumento verificado está principalmente relacionado à
expansão dos custos variáveis resultantes do forte crescimento da receita, da
expansão da base de clientes e das despesas comerciais associadas ao
desenvolvimento e lançamento de novos serviços convergentes.
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Os custos de rede e interconexão representaram R$996,5 milhões no 3T07,
comparados a R$815,1 milhões no mesmo período de 2006, um incremento de 22,3%. Este
incremento se deu em função da expansão no volume de tráfego total ano-a-ano
(+20%), acompanhada pelo crescimento da base de clientes no período, em
especial no segmento pós-pago (+33,2%). Em julho, a tarifas de interconexão foram
reajustadas em torno de 2% (68,5% do reajuste da VC1 da telefonia fixa).
O custo de produtos vendidos, composto basicamente pela venda de aparelhos
celulares e acessórios, foi de R$420,7 milhões no 3T07, um crescimento de 14,6% em
relação ao mesmo trimestre do ano passado, alinhado à expansão das adições brutas no
período de 14,1%. No trimestre foram vendidos 1,9 milhões de aparelhos celulares versus 1,4
milhões no 3T06. O impacto do diferimento dos subsídios de aparelhos para o segmento póspagos foi de R$34,5 milhões no 3T06 versus R$21,8 milhões no 3T07.
Despesas
comerciais
impactadas no
desenvolvimento
e lançamento de
serviços
completos de
comunicação

Relação
SAC/ARPU
reduziu de
4,4 meses
no 3T06
para 3,8
meses no
3T07

As despesas de comercialização no 3T07 totalizaram R$674,7 milhões,
representando um incremento de 11,9% em relação ao 3T06, refletindo
principalmente a forte evolução nas adições brutas de clientes e o lançamento de
produtos integrando voz (fixa+móvel) e acesso à internet, de acordo com a
estratégia de convergência da Companhia, como o “TIM Web” e o “TIM Mais
Completo”. Esses eventos impactaram basicamente as despesas variáveis relacionadas à
publicidade e comissões (+R$53,5 milhões ano-a-ano). Cabe ressaltar que as despesas de
comissões foram adicionalmente afetadas pela expansão da comissão da venda de cartões de
recarga, o que por sua vez, demonstra um aumento positivo no volume de utilização na base
pré-paga. Além disso, o aumento na base de clientes no período impactou as despesas
variáveis relacionadas à taxa FISTEL (cobrada pela ANATEL em cada nova ativação e sobre a
base total inicial).
O custo de aquisição de clientes (SAC) do 3T07 registrou uma queda de 11,6% na
comparação ano-a-ano (R$146 no 3T06 versus R$129 no 3T07), tendo em vista a
estratégia comercial focada na eficiência dos canais de vendas e na intensificação da venda de
SIM Cards e no estímulo às aquisições do segmento pós-pago. Comparado ao trimestre
anterior, o SAC aumentou tendo em vista uma maior concentração de esforços em clientes
corporativos, elevando assim o peso dos comodatos no SAC total registrado, em adição às
promoções de vendas do Modem USB, associadas ao “TIM Web” e “TIM Mais Completo”.
As despesas gerais e administrativas (G&A) - excluindo-se as despesas de
depreciação e amortização e de pessoal – encerraram o 3T07 com R$102,8 milhões
versus R$98,9 milhões no 3T06.
As despesas de pessoal totalizaram R$149,4 milhões no 3T07, comparada com
R$153,7 milhões no 3T06, resultantes da redução nas provisões relativas a gratificações e
remuneração variável.

Inadimplência
incremental:
Medidas foram
tomadas para
correção dos
processos

Durante o terceiro trimestre, a Companhia introduziu um novo sistema de crédito e
cobrança com o objetivo de aprimorar a gestão de contas a receber. Durante a
implementação, verificou-se que certos valores contabilizados como contas a receber
pela Companhia, derivados de vendas parceladas de aparelhos celulares ao segmento
pós-pago, deixaram de ser cobrados em faturas mensais durante este e os últimos
três exercícios fiscais. Não obstante já terem sido tomadas medidas voltadas à
correção desse procedimento aos seus atuais clientes, a Companhia baixou de seu
contas a receber de aparelhos o montante de R$173,3 milhões no 3T07, dos quais R$
118,6 milhões foram registrados como despesa de inadimplência.
As despesas com inadimplência, excluído o valor incremental mencionado
anteriormente, somaram R$156,8 milhões no 3T07, representando 5,4% da
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receita líquida de serviço, comparada com 6,0% do 2T07 e 5,3% no 3T06. A
variação em relação à tendência do 3T06 é justificada pela expansão significativa das receitas
geradas pelo segmento pós-pago (que por sua vez mostra uma tendência estável em termos
de arrecadação) e pelo incremento da provisão para a inadimplência associada ao uso dos
serviços de longa distância (Código 41) por clientes não TIM.
As outras receitas operacionais líquidas somaram R$3,4 milhões no 3T07 versus
R$19,0 milhões no 3T06. As receitas operacionais incluem basicamente as multas relativas
aos pagamentos em atraso ou cancelamento dos serviços, prescrição de dividendos etc,
parcialmente compensadas pelas despesas operacionais, tais como: provisões de
contingências, impostos diversos incidentes sobre movimentações operacionais. Cabe ressaltar
que a redução verificada em relação ao 3T06 e 2T07 resulta das receitas não recorrentes
registradas naqueles períodos, relativa à recuperação de tributos em favor das subsidiárias.
EBITDA
O EBITDA (resultado operacional antes do resultado financeiro, impostos, depreciações e
amortizações) foi de R$547,3 milhões, refletindo numa margem de EBITDA de 17,3%. O
resultado operacional da Companhia foi impactado basicamente pela baixa do contas a receber
relativas a vendas parceladas de aparelhos.
O EBITDA ajustado, deduzindo-se o efeito acima, para fins de comparação com os
períodos anteriores, seria de R$ 720,5 milhões, um aumento de 25,3% em relação
ao EBITDA de R$ 575,2 milhões registrados no 3T06. Desta mesma forma, a margem
EBITDA ajustada seria 22,4%, um aumento de 1,3 p.p. em relação ao 3T06 (21,1%).
Não obstante os ajustes contábeis resultantes da baixa no contas a receber, o contínuo
crescimento da receita de serviços compensou os custos variáveis relacionados ao forte
crescimento da base no período e ao lançamento de novos serviços convergentes. Desta
forma, a Companhia estima que seus objetivos e expectativas para o ano em curso sejam
mantidos.

EBITDA e Margem de EBITDA

Impacto da baixa no
contas a receber de
venda de aparelhos

R$ Milhões

118,6
54,7

720,6

575,2

547,3

3T06
EBITDA

3T07 Dedução da Inadimplência 3T07
EBITDA Receita de Incremental Ajustado
Aparelhos
EBITDA

21,1%

17,3%
Margem EBITDA
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22,4%

Depreciação e Amortização
As despesas com depreciação e amortização totalizaram R$569,2 milhões,
mantendo-se em linha com os R$569,0 milhões registrados no 3T06.
EBIT
O EBIT – resultado operacional excluindo-se juros e impostos – foi negativo em R$22,0
milhões no 3T07, frente a um valor positivo de R$6,3 milhões no 3T06. O incremento reflete
basicamente o impacto do evento não recorrente relacionado a baixa de contas a receber de
vendas de aparelhos. Excluindo-se tal efeito, para fins comparativos, o EBIT ajustado
teria sido positivo em R$151,3 milhões.
Resultado Financeiro Líquido
O resultado financeiro líquido da TIM Participações apresentou uma despesa de
R$80,9 no 3T07, 8,9% abaixo da despesa de R$88,8 milhões registrada no 3T06. O
resultado financeiro líquido do período reflete basicamente a queda da dívida bruta e a
redução nas taxas de juros que, por sua vez, resultou num menor custo médio da dívida
(11,0%a.a. no 3T07 ante 13,9% a.a. no 3T06).
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 3T07, o imposto de renda e contribuição social totalizaram R$8,0 milhões,
sendo R$12,6 milhões relativos à parcela da amortização do ágio pago na privatização e
R$11,6 milhões referentes à provisão de contingência de imposto de renda e contribuição
social, parcialmente compensados pela reversão para imposto de renda e contribuição social
no valor de R$16,2 milhões.
Resultado Líquido
O resultado do período apresentou o prejuízo de R$121,8 milhões, impactado
basicamente pela inadimplência incremental, resultante da baixa de contas a receber relativas a
vendas parceladas de aparelhos. Excluindo-se tais efeitos não recorrentes, para fins
comparativos, a Companhia teria apresentado um lucro líquido no trimestre de
R$51,5 milhões, representando uma reversão de R$145,3 milhões em relação ao
prejuízo registrado no 3T06.
Investimentos
Investimento
de R$ 341,0
milhões no
3T07

Os investimentos relativos ao 3T07 foram de R$341,0 milhões, comparados a
R$374,4 milhões no 3T06. Neste valor, não está incluído o montante de R$3,5 milhões
referente às obrigações decorrentes da descontinuidade de ativos (Assets Retirement
Obligation – ARO). Do total investido no trimestre, 44,0% foram direcionados à expansão e
melhoria da capacidade e qualidade da rede GSM, 33,2% ao desenvolvimento e melhorias nos
sistemas de tecnologia da informação, 18,4% ao programa de comodato, componente da
estratégia de expansão e fidelização do segmento corporativo, e 2,7% a outros itens.
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Endividamento
Ao final do 3T07, a dívida líquida da Companhia (dívida total menos o caixa e
equivalentes) foi de R$1.787,9 milhões, comparado aos R$1.972,9 milhões no 2T07.
A redução deveu-se à melhoria do fluxo de caixa operacional livre.
Em 30 de setembro de 2007, a dívida da Companhia era de R$2,2 bilhões,
representada principalmente por empréstimos e financiamentos junto ao BNDES (Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e a empréstimos sindicalizados. As
disponibilidades de caixa registradas eram de R$393,9 milhões, representadas por
aplicações financeiras de liquidez imediata.

Composição Acionária em 30 de setembro de 2007
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

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). A
Companhia atua através de suas controladas TIM Celular S.A. e TIM
Nordeste S.A.
Focada no crescimento sustentável e rentável, a TIM
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).
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Líder em receita de serviços
Segunda maior companhia em
número de clientes
Maior operadora GSM em número de
clientes
Maior rede de transmissão de dados
por celular
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

EXOS
ANEXOS
Anexo 1:

Balanço Patrimonial (BR GAAP)

Anexo 2:

Demonstração de Resultado (BR GAAP)

Anexo 3:

Demonstração do Fluxo de Caixa (BR GAAP)

Anexo 4:

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

Set/07

ATIVO

Jun/07

%

13.242.326

13.187.998

0,4%

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

4.360.246
277.884
116.049
2.982.321
244.967
402.519
42.041
270.897
23.568

4.063.586
233.277
94.230
2.763.928
180.342
368.227
50.450
346.689
26.443

7,3%
19,1%
23,2%
7,9%
35,8%
9,3%
-16,7%
-21,9%
-10,9%

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

8.882.080

9.124.412

-2,7%

9.826
230.485
98.249
8.949
7.256

11.272
242.754
4.204
87.807
10.282
7.265

-12,8%
-5,1%
11,9%
-13,0%
-0,1%

5.543
6.584.483
1.736.451
200.838

5.938
6.744.957
1.798.511
211.422

-6,7%
-2,4%
-3,5%
-5,0%

13.242.326

13.187.998

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

3.672.485
2.059.934
780.846
129.081
448.741
45.908
27.752
59.782
120.441

3.164.994
1.874.787
540.165
114.058
430.354
38.806
33.101
47.536
86.187

16,0%
9,9%
44,6%
13,2%
4,3%
18,3%
-16,2%
25,8%
39,7%

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

1.790.750
1.400.984
203.754
6.083
179.929

2.122.109
1.760.219
176.250
6.083
6.637
172.920

-15,6%
-20,4%
15,6%
0,0%
4,1%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reservas de capital
Reservas de lucros
Lucro (Prejuízo) do período

7.779.091
7.512.710
135.230
238.438
(107.287)

7.900.895
7.512.710
135.230
238.438
14.517

-1,5%
0,0%
0,0%
0,0%
-

Permanete
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Diferido
PASSIVO

13 / 16

Anexo 2
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.

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

3T07

3T06

Trim. %

2007

2006

Ano %

4.436.364

3.692.860

20,1%

12.547.209

9.783.603

28,2%

3.937.155

3.157.577

24,7%

11.199.039

8.277.793

35,3%

Receita de Mercadorias

499.209

535.283

-6,7%

1.348.170

1.505.810

-10,5%

Venda de produtos

499.209

535.283

-6,7%

1.348.170

1.505.810

-10,5%

(1.272.977)

(972.886)

30,8%

(3.481.081)

(2.723.114)

27,8%

(1.059.214)

(763.251)

38,8%

(2.877.700)

(2.056.905)

39,9%

(213.763)

(209.635)

2,0%

(603.381)

(666.209)

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

3.163.387

2.719.974

Serviços

2.877.941

Produtos

285.446

-9,4%

16,3%

9.066.128

7.060.489

28,4%

2.394.326

20,2%

8.321.339

6.220.888

33,8%

325.648

-12,3%

744.789

839.601

-11,3%

Custos da Operação

(2.616.106)

(2.144.775)

22,0%

(7.111.085)

(5.395.760)

Custo de pessoal

(149.426)

(153.680)

-2,8%

(458.231)

(445.779)

2,8%

Comercialização

(674.698)

(602.883)

11,9%

(1.865.121)

(1.625.875)

14,7%

Rede e interconexão

(996.524)

(815.084)

22,3%

(2.805.020)

(1.714.792)

63,6%

Gerais e administrativas

(102.812)

(98.923)

3,9%

(323.385)

(332.735)

-2,8%

Custo dos produtos vendidos

(420.673)

(366.952)

14,6%

(1.060.701)

(986.137)

7,6%

Provisão para devedores duvidosos

(275.371)

(126.227)

118,2%

(616.744)

(328.696)

87,6%

3.398

18.974

-82,1%

18.117

38.254

-52,6%

547.281

575.199

-4,9%

1.955.043

1.664.729

17,4%

21,1%
(568.878)

-3,8 p.p
0,1%

21,6%
(1.721.502)

23,6%
(1.660.834)

-2,0 p.p

Depreciação e Amortização

17,3%
(569.251)

Depreciação

(338.563)

(368.365)

-8,1%

(1.051.395)

(1.075.006)

-2,2%

Amortização

(230.688)

(200.513)

15,0%

(670.107)

(585.828)

Outras receitas (despesas) operacionais
EBITDA
Margem EBITDA

EBIT
Margem EBIT

(21.970)

6.321

-

233.541

3.895

2,6%
(14.641)

0,1%
1.207

31,8%

3,7%
14,4%
5895,9%

-0,7%
(10.931)

0,2%
884

-0,9 p.p

Resultado Financeiro Líquido

(80.893)

(88.811)

-8,9%

(225.610)

(248.566)

-9,2%

Despesas financeiras

(89.645)

(101.478)

-11,7%

(286.585)

(356.285)

-19,6%

Variações cambiais, líquidas

(4.348)

(20.936)

-79,2%

(1.832)

(43.236)

-95,8%

Receitas financeiras

13.100

33.603

-61,0%

62.807

150.955

-58,4%

(113.794)

(81.606)

39,4%

(6.710)

(243.464)

-97,2%

(8.042)

(12.162)

-33,9%

(100.577)

(177.105)

-43,2%

(121.836)

(93.768)

29,9%

(107.287)

(420.569)

-74,5%

Outras receitas (despesas) não operacionais

Lucro (Prejuízo) antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social
Prejuízo Líquido
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-

2,5 p.p
-

Anexo 3
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.

Demonstração do Fluxo de Caixa em Legislação Societária (R$ Milhares)
3T07
EBIT

3T06

(21.970)

Depreciação e amortização
Adições ao ativo imobilizado
Variações nos ativos e passivos operacionais
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL LIVRE
Impostos (IR e CSSL)
Dividendos e Juros sobre o capital próprio pagos
Resultado financeiro líquido
Contingências, líquidas de depósitos judiciais
Outras movimentações
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO

6.319

569.250
(341.003)
26.451

568.878
(374.436)
(97.233)

232.728

2007

2006

233.541

3.894

1.721.502
(919.206)
(1.190.321)

1.660.834
(894.709)
(2.041.022)

103.528

(154.484)

(1.271.002)

4.603
(204)
(80.893)
17.061
11.684

451
(172)
(88.811)
(3.835)
24.164

(62.707)
(440.061)
(225.610)
34.792
87.138

(52.361)
(114.749)
(248.566)
(31.546)
28.998

184.980

35.326

(760.932)

(1.689.226)

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
(-) Receitas Financeiras Líquidas
EBIT
(+) Amortização e Depreciação
EBITDA

3T07
(121.836)
(8.042)
(10.931)
(80.893)
(21.970)
(569.251)
547.281
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3T06
(93.768)
(12.162)
884
(88.811)
6.321
(568.878)
575.199

Anexo 5
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.

Indicadores Operacionais Consolidados
3T07
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 Brutas
Adições Líquidas
Churn
ARPU TOTAL
MOU TOTAL
Investimentos ( R$ milhões)
Empregados

189,8
2.538
112,8
59,4%
25,9%
29.159.522
22.570.834
6.588.688
3.996.155
1.681.220
8,4%
R$34,0
94
344,5
9.854

2T07
189,2
2.501
106,7
56,4%
25,8%
27.478.302
21.435.018
6.043.284
3.723.591
1.171.603
9,7%
R$34,6
94
326,2
9.675

3T06
187,2
2.412
95,9
51,2%
25,1%
24.084.501
19.138.001
4.946.500
3.501.045
1.746.102
7,8%
R$34,4
95
374,4
9.478

Var. %

Var. %

Trim

Anual

0,3%
1,5%
5,7%
3,0 p.p.
0,1 p.p.
6,1%
5,3%
9,0%
7,3%
43,5%
-1,3 p.p
-1,9%
0,1%
5,6%
1,9%

1,4%
5,2%
17,6%
8,2 p.p.
0,8 p.p.
21,1%
17,9%
33,2%
14,1%
-3,7%
0,6 p.p
-1,2%
-1,6%
-8,0%
4,0%

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)

