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Operadora: Bom dia senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência
de divulgação dos resultados do 4º trimestre e do ano de 2014 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 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: Ok obrigado. Bom dia a todos, bem vindos à nossa
conferência de divulgação de resultados. É com prazer que informo que temos
aqui a participação de nossos diretores e eles estarão disponíveis na sessão de
perguntas e respostas. Antes disso a apresentação será conduzida pelo Rodrigo
Abreu, nosso CEO, e pelo Guglielmo Noya, nosso CFO na parte financeira.
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A partir do trimestre passado os participantes podem fazer perguntas
diretamente pela Internet e pela plataforma de webcast além do nosso aplicativo
TIM_RI.
Eu passo a palavra para o Rodrigo para começar a apresentação. Rodrigo por
favor.
Sr. Rodrigo Abreu: Obrigado Rogério, bom dia a todos. Estamos aqui em mais
um call de resultados da TIM Participações desta vez relativo ao quarto trimestre
de 2014 e também ao ano completo de 2014, pelo qual nós vamos estar durante
a apresentação fazendo referência tanto aos resultados específicos do trimestre
bem como aos resultados do ano completo de 2014 na comparação com os
resultados consolidados de 2013.
E como sempre eu faço menção à nossa capa da apresentação de resultados
que dessa vez chama a atenção para nossa ênfase em 4G dado o excelente
desempenho da empresa e toda essa estratégia de crescimento em dados, na
qual o 4G certamente será um dos componentes principais para o seu
crescimento futuro.
E eu chamo a atenção ainda para um outro item de inovação: a partir desse
trimestre nós estamos inaugurando um novo formato de press release para a
imprensa que vocês podem conferir também não só a partir de uma versão
impressa nas bem como a partir de uma versão animada, sempre inovando
como já foi feito com os relatórios e com os aplicativos de RI e de imprensa.
Mas vamos aos resultados. Começando pelo slide número 2 sempre nós
fazemos os principais destaques do trimestre e nesse caso no ano, e a
mensagem é mais uma vez a de um trimestre bastante sólido para fechar um
ano bastante sólido. Como sempre destaques tanto operacionais como
financeiros começando pelos operacionais: em relação à nossa base de clientes
apesar de um ano de crescimento mais lento para todo o mercado mais uma vez
mantivemos uma excelente performance, mantendo com destaque a liderança
no segmento de pré-pago chegando a 3,4% de crescimento no ano e a mais de
63 milhões de usuários.
E também o final do ano e quarto trimestre marcam uma retomada do nosso
excelente crescimento nos planos controle nos usuários pós-pago com um
crescimento durante o ano de 2014 na base de planos controle de quase 14%
ano contra ano.
Esse crescimento de base segue acompanhado também do crescimento da
aceleração dos nossos principais objetivos estratégicos de crescimento de
receita que são os resultados de dados. Durante o ano atingimos um número de
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34 milhões de usuários de dados com mais de 26% de crescimento ano contra
ano impulsionados ainda pela nossa manutenção do excelente market share em
4G, que mantém a força do crescimento futuro terminando o ano com 30% de
market share.
Quando olhamos para o crescimento da receita bruta de dados e excluídos os
SMSs, que certamente passam a fazer parte de um mundo de aplicações
legadas, o crescimento é ainda mais impressionante e em aceleração: no quarto
trimestre de 2014 comparado com o quarto trimestre de 2013 o crescimento
dessa receita obteve um número impressionante de 56% ano contra ano após
números não menos impressionantes de 33, 42 e 49 nos três primeiros
trimestres do ano.
Novamente a boa performance operacional vem também acompanhada de uma
boa performance financeira: durante o ano melhoramos a rentabilidade da
empresa e fechamos o ano com a maior margem Ebitda da empresa desde 2010
com 30,1% no quarto trimestre de 2014. Isso foi impulsionado sem dúvida
nenhuma pelo crescimento dos dados e pelo controle de custos, e quando
olhada a margem Ebitda no ano integral essa margem consolidada para 2014 foi
de 28,4% quando comparada a 26,1 de 2013. Sem dúvida nenhuma isso ajudou
no crescimento consistente do Ebitda que terminou o último trimestre de 2014
com um crescimento de 4% e terminou ano de 2014 com um crescimento
impressionante de 6,4%.
Além dos bons resultados na performance da companhia do ponto de vista do
seu principal negócio se analisamos ainda um ótimo turnaround no nosso
negócio fixo que apresentou bons resultados durante o ano: nós havíamos
sempre dito que 2014 marcaria uma reversão positiva na tendência de
decrescimento no negócio fixo e de um fato isso assim aconteceu durante o
último trimestre de 2014, revertendo uma tendência de queda e passando a um
crescimento de 2,6% comparado com o último trimestre de 2013. Esses bons
números do último trimestre acabam coroando o que acreditamos ser um bom
ano para toda a operação da empresa.
Em retrospectiva vale destacar alguns dos principais pontos de performance
durante o ano de 2014: do ponto de vista financeiro como já dissemos não só
um excelente resultado financeiro com crescimento em Ebitda, Ebit e lucro
líquido mas também um crescimento consistente na receita do negócio gerado,
que tende a ser nosso principal indicador de crescimento futuro e que atingiu
durante o ano 6,3%.
Além disso, do ponto de vista de infraestrutura e continuamos a efetuar uma
excelente abordagem de infraestrutura centralizada em dados, o que nos
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prepara para o crescimento nos próximos vários anos. E isso por coroado pelo
sucesso no leilão 4G que nos posiciona de maneira assegurada diante de um
dos principais componentes de infraestrutura para o crescimento futuro dos
dados.
Do ponto de vista de ofertas ainda continuamos gerando ofertas inovadoras que
geram valor tanto do ponto de vista de voz quanto do ponto de vista de dados, e
cabe aqui lembrar talvez os dois principais destaques do ano que foram o
lançamento do plano Infinity Dia e do nosso plano controle Whatsapp sobre os
quais faremos mais área de destaque nas ofertas e da estratégia de
posicionamento de mercado.
Do ponto de vista do mundo fixo além do turnaround concluído no fixo
corporativo o Live TIM segue sendo a melhor banda larga fixa no mercado e
apresentando um excepcional crescimento de desempenho da sua base de
usuários.
Obviamente, como nem tudo são dados são dados positivos, apesar de todo o
resultado positivo tivemos também uma série de pontos de atenção e que nos
acompanham para 2015: em particular o impacto da redação da VU-M que ainda
se apresentou bastante de um ativo atingindo um impacto de cerca de 370
milhões no Ebitda em 2014, acompanhado também de uma forte redução do
negócio de SMS que teve um decréscimo de receita de 26% ao ano contra ano
sinalizando uma nova tendência de uso das aplicações e dos smartfones pelos
nossos usuários. Isso tudo diante de um ambiente macroeconômico também
ligeiramente mais difícil com um crescimento de PIB muito próximo a zero e uma
inflação muito próxima do teto da meta na casa de 6,4% de acordo com BC. De
qualquer maneira esses resultados mostram a solidez da empresa em geração
de resultados tanto financeiros quanto operacionais.
Mudando para a página 3 é possível ver que esses bons resultados seguem
como um resultado de um esforço independentemente dos desafios na
manutenção do foco da empresa na execução, e cabe aqui lembrar talvez cinco
principais pontos que lembram como esse foco na execução tem gerado bons
resultados e sólida performance para a companhia.
Início com sólida performance em adições líquidas que demonstrou tanto uma
resiliência no segmento pré-pago onde continuamos com o primeiro lugar de
market share pré-pago (mais de 2,1 milhões de clientes adicionados durante o
ano) quanto no segmento pós-pago, que depois de um período difícil no início do
ano acabou se recuperando e apresentou em dezembro um net share de
adições líquidas em 25% excluídos os usuários de M-to-M e usuários de
dongles.
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Esse número também é corroborado por um aumento de 14% ano contra ano
na base nos planos controle como eu já havia destacado. Essa sólida
performance em adições líquidas vem também acompanhada de uma eficiência
operacional como podemos ver no canto superior esquerdo, porque mesmo com
o crescimento da base segue a ferrenha disciplina na aquisição seja com
manutenção de um baixo custo...
Operadora: Senhoras e senhores por favor aguardem, dentro de instantes
retomaremos a áudio conferência. Obrigada. Com licença senhor palestrante
pode prosseguir.
Sr. Rodrigo: (inaudível 10:51) em relação à eficiência operacional mencionavase além do custo de aquisição... que teve uma redução de cerca de 15% quando
comparado ao final do ano de 2013. Também obtivemos um excelente resultado
em relação a níveis de inadimplência que seguem descendo e atingiram no
último trimestre de 2014 0,5% sobre a receita bruta com uma diminuição de 16%
em relação a 2013.
Tudo isso vem acompanhado de uma aquisição que mais uma vez capacita a
base a partir da nossa excelente performance na venda de aparelhos, que
atingiu no quarto trimestre de 2014 o número de 3,4 milhões de unidades
vendidas com um crescimento de 6,3% no ano quando comparado a 2013. Isso
significa que o nosso percentual na venda de smartfones nos posiciona na
liderança do mercado de venda de aparelhos com aumento de 16 pontos
percentuais no quarto trimestre de 2014 versus o quarto trimestre de 2013
atingindo um market share de 48% e fazendo com que a nossa estratégia de
capacitação dos nossos usuários para o uso de dados siga de maneira bastante
sólida.
Tudo isso também vem acompanhado no lado da operação de reduções dos
nossos custos de rede e interconexão fazendo com que a operação continue a
funcionar de maneira bastante eficiente. Em relação aos custos de interconexão
uma redução de 31% que apontam para o lado positivo das quedas da VU-M e
das tarifas de interconexão.
E do ponto de vista de linhas alugadas seguindo a nossa estratégia de
substituição de infraestrutura alugada por infraestrutura própria observamos
durante o ano uma redução do custo de linhas alugadas na ordem de 10%
quando comparados ao ano de 2013.
Tudo isso também apresenta um bom progresso no negócio fixo: como último
destaque de execução em relação a soluções corporativas o nosso leading
indicator de novas vendas apresentando um crescimento no último trimestre de
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39% quando comparado a 2013, e na base do Live TIM ultra banda larga
seguem a atração da base de usuários, que mais do que dobrou durante 2014
atingindo o número de 130.000 usuários.
Em relação à infraestrutura, que continua sendo um dos nossos principais
senão o principal pilar estratégico, mais uma vez o trimestre trouxe sólido
avanço de todos indicadores de infraestrutura. Iniciando por um update sobre a
evolução do nosso principal projeto de infraestrutura que é o projeto banda larga
móvel, durante o quarto trimestre de 2014 atingimos um número de 125 cidades
conectadas ao projeto banda larga móvel por backbones e backhauls de fibra de
alta capacidade. Essas 125 cidades representam mais de 50% no tráfego total
da rede.
A estratégia de crescimento da capacidade da nossa rede através do projeto de
banda larga móvel vem em 2014 também acompanhada de uma estratégia de
grande aumento da cobertura a partir da densificação nos nossos sites: quando
observamos o crescimento no número de sites seja 3G seja 4G podemos ver um
excelente número de expansão complementando ainda uma estratégia que
chamamos de (incompreensível 14:16) com a utilização de wi-fi e small cells e
implantação de elementos de cobertura indoor para a melhoria da qualidade de
cobertura.
Cabe destacar ainda ao final do ano a aprovação do projeto que isenta do Sistel
as small cells que foi sancionado pela presidente Dilma em janeiro de 2015
dando um exemplo de bom trabalho regulatório da companhia na persecução de
um melhor ambiente de negócios em relação a seus custos de operação.
Tudo isso vem complementado também por uma inovação na cobertura como
foi visto para nosso projeto Biosite, que ao final do ano já se encontrava
implantado no Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, Manaus, Natal e São Luís e
seguramente deve ser expandido para adicionais cidades durante o ano de
2015.
A partir dessa excelente evolução tanto da capacidade quanto da cobertura
cabe ainda destacar o uso eficiente do nosso portfolio de espectros: após o
leilão de 700 MHz a companhia se encontra com excelente portfolio de espectro
na sua possibilidade de evolução para o 4G contando desde frequência baixas
como 850 MHz para 2G e 3G a exemplo de 900 MHz até 700 MHz que passa a
ser utilizada a partir de 2016, passando ainda pelas frequência está tradicionais
de 2,1 e 2,5 e ainda para um início da utilização do refarming na frequência de
1,8 MHz que passa a ser utilizada não só para 2G mas também para o 4G.
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Com isso mais uma vez apresentamos uma mudança no nosso perfil de
investimento durante o ano: se em 2013 os investimentos em estrutura 3G e 4G
representaram apenas pouco mais da metade do total de investimentos da
companhia durante 2014 os investimentos em 3G e 4G chegaram a quase 90%
do total de investimentos, sendo que os investimentos em 2G ficaram restritos
aos investimentos de manutenção obrigatória.
Cada vez mais o investimento segue focado em cobertura inovadora fazendo
com que o nosso Capex siga em um ritmo bastante intenso que atingiu ao longo
de 2014 R$ 3,9 bilhões de Capex orgânico adicionados de 2,9 bilhões
associados às licenças e à limpeza de faixa dos 700 MHz para a utilização no
4G, totalizando desta maneira um Capex de 6,85 bilhões, que acreditamos ser
não só necessário mas fundamental para o crescimento da companhia em
dados e um excelente posicionamento para o futuro.
Todos os investimentos em rede e infraestrutura continuam ressaltando a nossa
melhoria da qualidade como pode ser visto no slide número 5. Aqui nós temos
mais uma vez um exemplo do progresso de vários índices de qualidade tomando
em particular a cidade de São Paulo como um exemplo, como pode ser visto
pelos dados obtidos a partir da última medição da Anatel no seu aplicativo
celular que posiciona a TIM como a companhia mais bem posicionada no
ranking de accessibilidade de dados 3G na cidade com um índice de
acessibilidade de 99,57%. Sem dúvida nenhuma o resultado é fruto do
investimento e do esforço seja na melhoria de capacidade, seja na melhoria de
cobertura, seja na melhoria de disponibilidade dos nossos elementos de rede.
Seguimos ainda com o fechamento num ano de 2014 como a companhia com
maior número de sites 4G em todas as capitais do país com um total de quase
3.100 antenas comparadas com um número bastante menor de antenas de
todas as concorrentes.
Tal número de antenas e tal aumento de investimento na infraestrutura levaram
também a uma melhoria em todas as métricas de clientes iniciando para as
métricas da Anatel. Quando analisamos o número de reclamações de rede na
Anatel é possível ver que durante 2014 e em particular no último trimestre
obtivemos uma redução de reclamações ligadas à rede de voz de cerca de 30%
e de reclamações de rede de dados na casa de 10%, o que significa um bom
progresso nas duas principais infraestruturas de suporte aos nossos usuários.
Em relação à satisfação dos consumidores percebemos ainda uma excelente
evolução nas nossas pesquisas internas que indicam uma retomada da nossa
liderança de satisfação média com cobertura e qualidade de ligações como
observado pelos nossos dados de novembro de 2014.
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E finalmente com dados bastante recentes ainda desta semana foi possível
observar que segundo os dados divulgados pelos Procons nacionais a TIM
continua como a operadora menos demandada nos Procons no Brasil com um
número de reclamações bastante inferior que praticamente a metade do seu
concorrente mais próximo em relação número de reclamações.
Sem dúvida nenhuma, tais indicadores ressaltam a correteza da estratégia de
investimento em infraestrutura e o excelente foco da empresa em continuar a
disponibilizar um serviço cada vez melhor à sua base de clientes. Tal serviço,
como podemos ver na página 6, vem ainda acompanhado sem dúvida nenhuma
da nossa contínua evolução estratégica da oferta.
E olhando para o primeiro pilar dessa evolução, que é a inovação, é possível
ver que essa inovação aconteceu tanto nas ofertas e protegem as suas
principais receitas como o lançamento do Infinity Dia que defende o uso da voz
pré paga ao disponibilizar o uso de até 300 minutos de voz/dia por apenas R$
0,75 ao nosso público pré-pago, como nas nossas ofertas inovadoras que vão
além apenas da conectividade e cujo início mais intenso no percurso aconteceu
ao final do ano passado com o lançamento do nosso pacote controle Whatsapp.
Essa oferta acaba representando uma inversão da lógica tradicional dos planos
controle do mercado fazendo com que a oferta seja centrada em dados e que a
voz seja considerada um elemento opcional desses pacotes. Sem dúvida
nenhuma a parceria com o maior serviço de mensagens no mundo faz também
com que exista uma excepcional diferenciação dentre os concorrentes com
impacto positivo na nossa performance de aquisição de clientes pós-pagos.
Tudo isso leva à continuação do forte progresso nos resultados de dados da
companhia. A penetração de smartfones segue crescendo de maneira bastante
acelerada e atingiu ao final de 2014 o índice de 49,5%. Essa penetração leva
ainda ao excepcional crescimento da base de usuários de dados, cuja
penetração como percentual da base total atingiu ao final de 2014 praticamente
45%.
Tudo isso sustentado por uma venda de smartfones que atinge um número
superior a 80% no quarto trimestre de 2014. Esses dados fazem com que a
penetração da nossa receita de dados siga crescendo e atinja um número
recorde de 30,9% no quarto trimestre de 2014 impulsionadas ainda pelo
excepcional aumento do ARPU de dados que atingiu o número de 25% de
crescimento no último trimestre do ano de 2014.
Como temos destacado, na página 7 estamos assim diante de uma
transformação do nosso modelo de negócio e seguimos executando a nossa
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estratégia de maneira bastante focada. Olhando para os diferentes perfis de
receita gerados pelo negócio durante o ano de 2014 é possível ver a
transformação dramática dos componentes da receita líquida de serviços móveis
e o excelente desempenho no indicador de negócios gerado durante o ano de
6,3% com uma componente de crescimento no quarto trimestre de 2014 de 4,8%
e isso tudo obviamente apesar do decréscimo planejado no negócio recebido de
-30% durante 2014 e -34% durante o último trimestre de 2014 devido
principalmente à redução da VU-M.
Quando observamos o componente de negócio gerado e de maior crescimento
certamente podemos apontar mais uma vez para a excepcional performance de
todos nossos serviços de dados, conteúdo e outros que apresentaram de
maneira agregada, como já mencionado, um crescimento de 56%, mas que
mesmo quando analisados no seus componentes individuais apresentam
crescimentos excepcionais como o crescimento de conectividade em dados que
atingiu 47% no último trimestre e o crescimento de conteúdos que atingiu 82%
de crescimento no último trimestre.
Quando combinados com o crescimento - ou decrescimento neste caso - das
receitas de SMS ainda assim o nosso negócio de dados, SMS, conteúdos e
outros continua em aceleração atingindo um crescimento da receita bruta no
último trimestre de 28%.
Esse novo perfil de uso mais todos investimentos em infraestrutura realizados
pela companhia acabaram fazendo com que existisse uma melhora de
rentabilidade no modelo de negócio da TIM com o crescimento de 4,5 pontos
percentuais na primeira margem móvel no último trimestre do ano e fazendo com
que existisse um crescimento de Ebitda de serviços no último trimestre de 4,2%
atingindo uma margem Ebitda de serviço de 38% no último trimestre quando
comparado a 35% no último trimestre de 2013.
Finalmente como último destaque operacional antes dos resultados financeiros
eu gostaria de apontar na página 8 para a nossa aceleração de performance no
negócio fixo iniciando pela TIM Soluções Corporativas, que como vocês sabem é
a nova denominação da Intelig a partir de julho que o ano passado. Certamente
2014 marcou o ponto de transformação central do negócio com foco na gestão
da sua base de clientes, lançamento da sua nova rede multisserviços,
reorganização da equipe de vendas, reposicionamento da marca e redesenho do
portfolio de serviços iniciando a integração fixo - móvel para os clientes
corporativos.
As receitas de novas vendas, que são o principal sinal de futuro do sucesso da
companhia, apresentaram um crescimento de mais de 3x durante 2014 e pela
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primeira vez em algum tempo existiu o crescimento da receita líquida
consideradas as receitas intercompany de 1% quando comparado a 2013.
Além disso, o Ebitda segue em grande recuperação com uma recuperação
principal de todas as margens de novos projetos vendidos e o crescimento
desse número de Ebitda apresentou um número de quase 3x durante 2014, 2,7x
quando comparado ao mesmo período no ano passado.
Em relação à nossa oferta Live TIM, a operação de banda larga residencial, o
Live TIM segue comprovando o bom modelo de negócios adotado desde o
lançamento da companhia com um produto com performance diferenciada e
reconhecimento por diversas fontes de comparação públicas de mercado tais
como Netflix, Steam e Ookla.
E esses resultados diferenciados de performance também levaram a sólidos
resultados financeiros e operacionais com aumento do investimento no segundo
semestre do ano passado, com aumento significativo do número de home sets e
de domicílios endereçáveis, como já mencionado mais do que dobrando a base
de clientes do serviço Live TIM ao final de 2014.
Tudo isso acompanhado de uma abordagem eficiente de Capex que teve uma
redução no último trimestre do payback de novas linhas de 21 meses para 14
meses e um posicionamento de qualidade que levou também ao aumento de
ARPU de 24% no último trimestre de 2014 quando comparado ao último
trimestre de 2013.
Assim sendo, uma excelente performance operacional estratégica em
praticamente todos os principais indicadores da companhia. Dessa maneira
passo a palavra agora para análise dos resultados financeiros ao nosso CFO
Guglielmo Noya.
Sr. Guglielmo Noya: Obrigado Rodrigo. Eu gostaria de iniciar a minha
apresentação comentando o desempenho da receita. Como apresentado no
canto superior esquerdo a receita líquida total no trimestre ficou praticamente
estável quando comparada ao quarto trimestre de 2013. Esse resultado
representa uma recuperação quando comparado ao desempenho dos trimestres
anteriores.
Os principais fatores para essa melhoria são a manutenção de capacidade de
serviços atraentes aos nossos clientes, conduzindo os negócios gerados a
crescer quase 5% ano a ano além da recuperação das vendas de celulares que
apresentam crescimento de 16%. Como mencionado pelo Rodrigo anteriormente
o principal destaque nos negócios gerados são as receitas provenientes de
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dados, que acelerou novamente e cresceu quase 30% no quarto trimestre na
comparação ano a ano.
O desempenho no nosso top line ainda é fortemente influenciado pela redução
de tarifas de VU-M e também pela redução do negócio de SMS. Ambos estão
impactando as receitas entrantes como demonstra a coluna de negócios
recebidos com uma redução de 34% ano a ano. O impacto da VU-M no trimestre
foi de cerca de R$ 167 milhões.
Como pode ser observado no gráfico no canto superior direito o desempenho
anual da receita líquida de serviços apresenta uma redução de 2,3% em relação
a 2013. No entanto, desconsiderando o impacto momentâneo do corte da VU-M
a receita líquida de serviços teria crescido 1,6% para R$ 17 bilhões. Vale notar
que os negócios gerados em todo o ano de 2014 apresentou crescimento de
6,3% em um comparativo anual.
Passamos ao Ebitda no canto inferior esquerdo. A mudança no mix de receita é
explicada pelo Rodrigo juntamente com a manutenção do controle de custos
ajudou o Ebitda a crescer 4% versus o quarto trimestre de 2013 e em 6,4% no
ano de 2014 comparado com 2013. Mais uma vez o corte da VU-M afetou o
Ebitda impactando o trimestre em R$ 97 milhões e o ano em R$ 362 milhões.
Excluindo esses efeitos o Ebitda trimestral teria crescido 10,4%, o Ebitda no ano
de 2014 teria crescido 13,5%.
No trimestre a margem Ebitda atingiu 30,1%, superior em 1,2 pontos
percentuais no ano a ano. A margem Ebitda de serviços (que exclui o negócio de
aparelhos) atingiu seu nível mais alto a 38,1% com uma expansão de 2,8 pontos
percentuais em relação ao quarto trimestre de 2013. No ano de 2014 a margem
Ebitda atingiu 28,4%, 2,3 pontos percentuais de expansão na comparação
anual. Para o ano a margem Ebitda de serviços (que exclui o negócio de
aparelhos) atingiu seu nível mais alto ficando em quase 35%, o que representa
uma expansão de 2,9 pontos percentuais.
No canto inferior direito apresentamos a exposição da companhia à VU-M. Fica
clara a confirmação das tendências informadas nos trimestres anteriores. Nossa
exposição tanto de receita quanto no Ebitda encerrou o ano em seus níveis mais
baixos: 12 e 18 respectivamente.
Passando para o slide seguinte, neste último slide sobre o desempenho
financeiro temos no canto superior esquerdo a evolução do lucro líquido em
2014. O lucro líquido totalizou R$ 1,5 bilhões, um aumento próximo de 3% em
relação a 2013. Apesar do aumento na depreciação e na amortização de mais
de 10% o desempenho operacional ajudou a compensar esse efeito.
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No canto superior direito é possível perceber que fechamos o ano com dívida
líquida de R$ 1,3 bilhões em comparação com uma posição de caixa líquida de
R$ 421 milhões em 2013. Essa variação é explicada por uma dívida... que
totalizou 6,5 bilhões e por uma caixa menor de R$ 5,2 bilhões após o
desembolso de R$ 1,7 bilhões para o pagamento de licença de 4G.
Por fim o fluxo de caixa operacional livre... excluindo os efeitos causados pelo
leilão de 4G e pelo leasing da LT Amazonas totalizou R$ 1,5 bilhões em 2014,
uma diminuição em relação a 2013 devida principalmente ao maior investimento
de (inaudível 32:55).
O fluxo de caixa operacional livre é reportado negativo em R$ 45 milhões devido
a eventos não recorrentes: o primeiro foi o impacto positivo de R$ 162 milhões
em Capex decorrente do leasing de LT Amazonas; o outro foi a aquisição do
centro de 4G no valor de 2,9 bilhões composto pelo valor da licença e da
limpeza da faixa; a variação do capital de giro foi afetada positivamente pelo
leilão de 4G em R$ 1,2 bilhões, montante composto pelo valor presente líquido
dos custos de limpeza de faixa, pelo seguro (inaudível 33:38).
Passo agora novamente a palavra ao Rodrigo para suas considerações.
Sr. Rodrigo: obrigado Guglielmo. Com vocês puderam ver mais uma vez um
ótimo ano apesar dos desafios em todas as nossas métricas, sejam elas
estratégicas, operacionais ou financeiras. E talvez como um grande resumo da
performance durante o ano mais uma vez podemos ver que se mudou o perfil do
negócio durante 2014 com uma alteração bastante significativa do peso de
receita, com a transformação dos dados pré-pagos como a principal chave de
crescimento para o futuro. E nós acreditamos que a TIM está estrategicamente
muito bem posicionada com foco nos dados para o que nós chamamos do big
little.
Esse perfil do negócio vem acompanhado ainda de um foco na execução com
grande manutenção do controle de custos mesmo diante de toda a pressão
macroeconômica, com uma grande manutenção da nossa inovação de oferta e
com o turnaround dos nossos negócios fixos além do próprio crescimento da
operação Live TIM. Isso tudo vem legando aumento de rentabilidade como pode
ser visto pelo crescimento do Ebitda em 2014 e pela expansão das margens
fazendo com que o modelo de negócios se reequilibre diante de um novo quadro
de receita.
Tudo isso suportado por uma infraestrutura que alavanca o crescimento.
Estamos construindo o futuro com toda a infraestrutura 3G e agora
principalmente 4G e através nosso projeto de banda larga móvel que como
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comentamos segue num ritmo bastante acelerado. Esse investimento vem com
eficiência não apenas pela análise bastante cuidadosa de como investir e onde
investir, mas também acompanhado por estratégias interessantes de liquidez
como foi o projeto da venda de torres concluído ao final do ano de 2014.
Com tudo isso nós acreditamos que a TIM continua a ser uma sólida operadora,
entregando importantes resultados operacionais e financeiros; com um
posicionamento de mercado bastante voltado para o crescimento; com
renovação da nossa cultura de inovação em qualidade de atendimento; e
principalmente mantendo-se forte, comprometida com o longo prazo através de
uma reconhecida liderança institucional e da melhor governança na indústria
como a única operadora de telecomunicações presente no Novo Mercado.
Como vocês sabem, não apresentamos dados de perspectivas em 2015 e do
nosso plano 2015 – 2017 uma vez que esses dados detalhados bem como todas
as projeções de investimento serão realizadas em 20 de fevereiro de 2015 em
evento conjunto com a Telecom Italia.
Por isso tudo acreditamos mais uma vez num ótimo ano e abrimos então dessa
maneira para nossa sessão de perguntas e respostas que contará com a
participação de todo o time de diretoria da TIM. Obrigado.

Sessão de Perguntas e Respostas

Operadora: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e
respostas. Pedimos que cada participante se restrinja a duas questões por vez.
Para fazer uma pergunta digite asterisco um e para retirar a pergunta da lista
digite asterisco dois. Novamente, para fazer uma pergunta digite asterisco um e
para retirar a pergunta da lista digite asterisco dois.
Nossa primeira pergunta vem de Suzana Sallaro, Itaú.
Sra. Suzana Sallaro: Bom dia pessoal. A gente tem duas perguntas. Primeiro
em relação ao crescimento do volume de vendas de headset. Houve alguma
mudança na forma da TIM promover as vendas? A que vocês atribuem essa
performance forte? A gente tinha na cabeça que o volume na verdade não fosse
crescer tanto e ficou um pouco surpresa com a performance no aumento da
venda de handsets. Essa seria a primeira pergunta.
E a segunda em relação à despesa de pessoal. Vocês mencionaram que teve a
expansão de rede, uma criação de lojas próprias então a pergunta é: essa
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expansão de lojas próprias ela já foi concluída ou a gente ainda pode esperar
um pequeno crescimento este ano? E como é que a gente relaciona esse
crescimento das lojas próprias com a estratégia de marketing da TIM? É isso
pessoal, obrigada.
Sr. Rodrigo: obrigado Suzana. Eu passo a palavra ao Roger para responder
para você a sua primeira pergunta relativa ao crescimento dos handsets e
depois volto para falar um pouquinho sobre a estratégia de pessoal.
Sr. Roger Solé: Suzana na prática a gente não mudou de forma substancial a
nossa estratégia de venda de handsets no quarto trimestre. O mercado de
smartfones é um mercado diferente do mercado de venda de serviços, então são
lógicas diferentes. É um mercado onde todos vendors vendem diretamente
através do mercado open e também todos os fabricantes a todas as operadoras.
Então mudanças é um mercado muito rápido, muito dinâmico, então qualquer
estratégia diferente de algum grande varejo ou de algum vendor, de algum
fabricante de handsets pode acabar alterando a dinâmica competitiva. O nosso
foco não é ter um market share muito alto, isso é uma consequência. Na prática
nós vendemos handsets unicamente para dar suporte à nossa capacidade de
atrair e reter clientes de alto valor no caso do mercado pós-pago, e tem sim um
pouco a ver com a questão das lojas próprias que você comentou.
Como fomos crescendo pouco a nossa capilaridade de lojas próprias - e se
vende muito o smartfone, muito handset nas lojas próprias - isso claramente
ajudou a venda de mais de smartfones e também nos serve muito para ter uma
grande capacidade de interação com o grande varejo onde vendemos também
grande parte da nossa venda de planos pré-pagos.
Então a venda de smartfones é uma forma de ter uma capilaridade maior e uma
atratividade maior no nosso ponto de venda, assim como também uma forma de
habilitar a nossa base de clientes para o mundo dos dados e por isso você vê
depois também a nossa receita de dados crescendo de forma acelerada e
liderando esse crescimento no mercado entre as operadoras também porque
estamos focando muito na venda de smartfones que habilitam o uso dos dados.
Mas não teve uma mudança grande, é uma consistência na nossa evolução da
estratégia de venda de handsets. É claro que nós temos uma curadoria muito
forte para escolher os SKUs, os handsets, os smartfones que achamos que
serão os melhores, os mais apropriadas para cada segmento. E no quarto
trimestre tivemos de fato... acertamos muito bem em escolher que smartfones
seriam os que funcionariam e a que preço vendê-los, e fizemos uma negociação
excelente junto com o time de suprimentos para conseguir preços atrativos para
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o consumidor. Então isso ajudou também nesse caso no quarto trimestre - mas
não é mais do que uma evolução da nossa estratégia muito sólida de uso da
venda de smartfones para atrair e fidelizar clientes.
Sr. Rodrigo: obrigado Roger. Suzana em relação à sua segunda pergunta
sobre pessoal além do término do projeto de implantação de redes de lojas
próprias e do projeto de crescimento de rede vale a pena mencionar também um
aumento na nossa internalização ao longo de 2014. Ao longo de 2014 nós
completamos alguns projetos de internalização em particular de pessoal ligado à
supervisão de rede e melhoria de qualidade de rede, e com isso então se
observou esse crescimento das despesas de pessoal.
Quando nós olhamos as despesas de pessoal do ponto de vista de crescimento
vale a pena destacar talvez dois grandes componentes: um deles é o
componente de fato de crescimento em número de pessoas: nós adicionamos
quase 700 pessoas ao longo de 2014 por esses dois motivos, aumento do
contingente de rede e aumento da internalização; bem como obviamente da
reposição de inflação, que como se sabe acabou tendo um impacto importante
sobre todas as folhas de pessoal de todas as grandes operadoras dados os
índices de inflação praticados no ano passado.
Acreditamos que na prática esses aumentos vêm acompanhados de uma
eficiência operacional que acaba se verificando em outros componentes como
os próprios custo de qualidade, custos de manutenção, e do ponto de vista de
estratégia comercial de uma redução nos custos de aquisição uma vez que
existe uma grande eficiência no uso de lojas próprias em particular no segmento
pós-pago.
Hoje não existe um enorme projeto de expansão na nossa rede de lojas
próprias. Nós vamos seguir crescendo de maneira razoavelmente orgânica e
isso então não deveria trazer um grande impacto de crescimento do ponto de
vista de expansão de pessoal de lojas próprias.
Mas de qualquer maneira a nossa busca em relação a pessoal, sabendo que
existe sempre um impacto inflacionário devido a reajustes salariais mandatórios,
é o da busca de eficiência estrutural sempre buscada pela melhoria de
processos. E quando isso significar em alguns casos internalização nós assim o
vamos fazer para obter uma eficiência global e não necessariamente só uma
eficiência voltada exclusivamente para o custo de pessoal.
Sra. Suzana: perfeito. Só uma consideração em relação ao crescimento de
lojas próprias: tem algum ratio de quanto o número de lojas próprias em relação
a terceiros que vocês querem ter? Tem algum target que vocês querem atingir
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com não? Qual é o número de vocês buscam ou vocês já atingiram a meta que
vocês queriam?
Sr. Rodrigo: não, não existe um ratio definindo Suzana; que nós temos é uma
avaliação praticamente constante, permanente, contínua de oportunidades de
expansão. Nesse momento quando nós olhamos o número de lojas próprias que
é um número próximo de 180 lojas nós olhamos para esse número de uma
maneira muito eficiente, são as nossas lojas mais eficientes e isso se compara a
um número de lojas de terceiros premium que é um número superior a 2000
lojas.
Obviamente quando nós olhamos o nosso número de lojas próprias ele indica
uma estrutura muito enxuta, muito eficiente quando comparado com o
benchmarking de mercado. Então existe eventualmente ainda alguma
oportunidade de crescimento, mas esse crescimento é analisado caso a caso.
Não existe um target, uma métrica-alvo que nós estejamos na abertura de novas
lojas.
Sra. Suzana: beleza e obrigada.
Sr. Rodrigo: de nada.
Operadora: a próxima pergunta vem de Diego Aragão, Morgan Stanley.
Sr. Diego Aragão: Olá bom dia a todos. Rodrigo uma pergunta com relação a
pricing: num momento em que o mercado ele vêm migrando um pouco o tráfego
de voz para dados eu queria entender a sua estratégia e como você está
precificando o seu portfolio dado que numa forma bem simples eu ainda não
consegui entender uma queda no preço da voz em função da redução da VU-M
enquanto o mercado ele consome e demanda mais dados, até mesmo para
entender como isso pode afetar ou não a demanda no seu cliente tanto pré-pago
como pós-pago. Obrigado.
Sr. Rodrigo: ok obrigado Diego. Bom, os nossos componente de voz, de pricing
em relação a voz e dados, seguem a estratégia da companhia de obviamente se
posicionar de maneira muito destacada no crescimento de dados, e como você
pode ver isso acabou gerando resultados excepcionais não só do ponto de vista
de crescimento de receita total de dados mas inclusive do ponto de vista do
crescimento de ARPU de dados. Então toda a estratégia de pricing acabou
sendo bastante efetiva ao gerar um aumento no custo efetivo médio de dados.
No caso da voz existe uma consideração que é: independentemente de como
se precifica a voz hoje o nível de elasticidade de mercado já é bastante menor
do que aquele observado pelo crescimento dos dados. Então o que nós temos
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feito em relação à voz é uma tentativa de proteger os MOUs que estruturalmente
tendem a cair - como tendência de uso e não como resultado de pricing - através
de bandas como é o caso do Infinity Dia, fazendo com que no longo prazo você
possa ter uma suavização do declínio dos MOUs mesmo ao custo de uma
redução ligeira nos ARTMs, significando então que você suaviza o declínio no
uso de voz como um componente de decréscimo de receita.
Agora em relação ao futuro obviamente a nossa ideia é trabalhar com pacotes
no caso dos dados cada vez mais inovadores para fazer seja possível capturar
um pedaço das receitas ligadas à dados não somente ligadas à conectividade,
como é o caso praticamente todas as grandes receitas hoje no setor de
telecomunicações do Brasil, mas também ligadas aos conteúdos, ligadas aos
aplicativos.
O controle Whatsapp eu acho que é um bom exemplo desse tipo de movimento
assim como foi a oferta TIM Music by Deezer que nós relançamos no final do
ano passado a partir da plataforma Deezer, que é uma das maiores plataformas
de música no mundo, e isso segue acontecendo em outras áreas. Então você
pode esperar um aumento de defesa da nossa receita core de voz a partir de
bundling, a partir de ofertas que a exploram o fato de que a elasticidade ela é
pequena mas que existe um potencial de banda interessante, e no caso de
dados a inovação de oferta.
Sr. Diego: perfeito Rodrigo obrigado. Só uma segunda pergunta em relação à
tua exposição para a VU-M. Vocês colocaram no release que ela atingiu 18%, o
menor patamar agora no quarto tri. Você consegue dar uma ideia de quanto foi
isso em 2013 e qual a expectativa de vocês para 2015? Obrigado.
Sr. Rodrigo: Diego sem dúvida nenhuma essa exposição vai seguir
decrescendo. Então nós tivemos já esse patamar de exposição de Ebitda em
32% em 2010 para quem não se recorda, e esse patamar vem decrescendo
rapidamente. Em 2013 esse patamar era superior aos 18% que nós
apresentamos no quarto trimestre de 2014, então era um patamar mais próximo
da casa dos 20%, vinte e poucos por cento, assim como a exposição de receita
também era uma exposição mais próxima dos 15% e atinge agora na casa de
12%.
A projeção de futuro em relação a essa exposição é uma projeção de queda
sem dúvida nenhuma de vários pontos percentuais trimestre a trimestre até
atingir praticamente em 2019 uma redução para um índice muito pequeno da
receita. A gente estima que ao longo dos próximos três a quatro anos nós vamos
chegar a um impacto de receita inferior a 2%.
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Sr. Diego: perfeito Rodrigo obrigado e se eu puder fazer só mais uma pergunta
voltada a aquele primeiro tópico: se você olha hoje para a tua rede e para a tua
capacidade de espectro disponível dado que 700 ainda... desculpa, a frequência
de 700 ainda não está disponível para vocês, você enxerga que o teu tráfego de
dados ele vai crescer de uma maneira que você vai conseguir... a sua rede vai
conseguir suportar isso?
Porque a gente começa a enxergar uma canibalização da voz muito grande e
um aumento muito forte também desse tráfego de dados. A tua rede está
papada nesses próximos dois anos para suportar esse crescimento?
Sr. Rodrigo: obrigado Diego. Em primeiro lugar e voltando ao início da sua
pergunta, sem dúvida nenhuma toda a nossa estratégia de aquisição da
frequência de 700 MHz para o 4G vem justamente em função da expectativa de
um crescimento acelerado do tráfego de dados ao longo dos próximos anos.
O que nós temos feito é acelerar de maneira proporcional o nosso Capex
inovativo para suportar esse crescimento. Quando a gente olha para
especificamente os anos de 2015, 2016 e 2017 a gente pode observar talvez
alguns fenômenos diferentes até entrada e a adoção mais massiva nos 700 MHz
a partir de 2017 para frente, que são por um lado a implantação de algumas
estratégias interessantes por exemplo como o refarming do 1800 no 4G fazendo
com que nós liberemos capacidade no mundo 2G que cada vez diminui mais e
aloquemos capacidade adicional para o espectro de 4G, que é um uso de
frequência muito eficiente fazendo com que exista uma eficiência bastante maior
do que aquele do espectro alocado para 3G hoje.
Um segundo movimento é a própria expansão do número de antenas, no
número de estações rádio base, de node bees. Como você pode ver pela
apresentação nós vamos apresentar um novo plano de investimento e este
plano certamente vai contemplar a continuidade de uma expansão bastante
acelerada no número de antenas 3G e 4G para suportar esse crescimento de
tráfego.
E um terceiro ponto é o ponto de uma adoção de uma estratégia de arquitetura
de rede (incompreensível 51:41) net, ou seja, ela não só depende das macro
células instaladas mas passa a usar de maneira cada vez mais intensa o
advento das small cells, das femto cells, das pico cells e do offload wi-fi.
Esse complemento de estratégia ele estava de uma certa maneira
razoavelmente travado pela questão do Sistel nas small cells que faziam com
que a expansão através de small cells fosse razoavelmente pouco eficiente do
ponto de vista fiscal, do ponto de vista de custo do investimento, e com o
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destravamento do decreto que acaba liberando o Sistel das small cells no início
desse ano a gente acredita que a estrutura de crescimento de rede possa ser
bastante mais eficiente daqui para frente com uma combinação entre esses
vários elementos de rede.
Então por tudo isso nós não prevemos grandes dificuldades no crescimento da
infraestrutura para suporte a dados e pelo contrário, quando nós olhamos para o
horizonte de 2016 e 2017 eu diria que o portfolio de frequência vai ficar bastante
completo com três frequências alocadas para o 4G; duas ou três na verdade, se
nós considerarmos os 900 MHz em São Paulo frequência alocadas para o 3G; e
obviamente o 2G de manutenção e com uma perspectiva de diminuição da
ocupação de faixa cada vez maior até eventualmente a sua total desocupação
no futuro.
Sr. Diego: perfeito Rodrigo obrigado.
Sr. Rodrigo: de nada.
Operadora: nossa próxima pergunta vem de Maurício Fernandes, Merrill Lynch.
Sr. Maurício Fernandes: Bom dia a todos. Primeiro uma pergunta sobre queda
de MOU. Eu acho que vocês até comentam no press release que a voz está
sendo substituída por dados; mas além disso a gente tem visto também como
vocês comentam press release uma maior racionalidade com alguns aumentos
de preço, a recomposição do que não foi aumentado nos últimos anos.
Eu queria saber se vocês já têm uma ideia em relação a esses aumentos versus
a substituição do hábito de comunicação do voz para dados, o que tem
contribuído mais para essa queda na voz em relação a dados por favor?
Sr. Rodrigo: obrigado Maurício. De maneira geral eu diria para você que o
principal componente da redução de MOU é uma mudança de tendência de uso
e não necessariamente um nível de elasticidade ou uma migração por
capacidade de consumo. Embora esse efeito de migração de voz para dados por
capacidade de consumo certamente exista em particular no segmento pré-pago
onde qualquer alocação de custo, de despesa é uma alocação bastante
cuidadosa pelos usuários dada capacidade de consumo médio da base, o
principal efeito que nós temos observado é um efeito de redução do MOU devido
a hábitos de uso.
Isso pode ser verificado quando nós verificamos o consumo e o MOU dos
bundles, ou seja, daqueles minutos de voz que já são pré-pagos pela inclusão
nos pacotes mensais ou nos pacotes de uso contratados pelos usuários prépagos, e que de uma certa maneira em boa parte dos casos apresentaram
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também redução, ou seja, demonstrando que não é um efeito de elasticidade
mas é um efeito de fato de tendência de uso e de hábito e eventualmente de
substituição até pelo advento dos aplicativos de mensagem.
Nesse sentido a maior racionalidade que você comenta ela acaba vindo de duas
maneiras: ela acaba vindo primeiro por uma manutenção de um índice razoável
de correção e de realinhamento dos preços de voz e então a gente vê que
certamente existe, há espaço ainda para poder fazer algumas correções desses
custos médios de voz assim como a indústria tem feito - então a gente viu alguns
players no ano passado em particular fazendo até mais de uma vez uma
correção dos preços de voz.
E existe espaço também para a inovação no caso da cobrança de voz. Nós
sempre preferimos seguir pelo caminho da inovação ao invés de simplesmente o
caminho de price up, embora obviamente em alguns casos a correção
inflacionária acabe sendo necessária ao longo do tempo - e eu acredito que nós
hoje sejamos um dos players que têm maior espaço para fazer isso dado o
nosso histórico de sucesso e de muita estabilidade na oferta, mas a inovação
continua a ser o principal componente e o Infinity Dia é o principal exemplo
disso.
E além disso talvez para complementar a resposta: nós acreditamos que no
médio prazo vai existir um pequeno rebound dos MOUs devido a dois
componentes: o primeiro é esse efeito bundle que comentei para vocês: nós
acabamos disponibilizado pacotes com um número maior de minutos incluído
então necessariamente você pode observar um aumento da elasticidade - e nós
já temos observado isso para a parcela da base que passa a usar o Infinity Dia e
que apresenta um aumento de MOU e um aumento de ARPU. Esse aumento de
MOU e o aumento de ARPU fazem com que a gente tenha uma sustentação da
receita.
E por outro lado no médio prazo a gente certamente vai acabar experimentando
na indústria uma redução do fenômeno de multi-simm, e isso certamente
também vai acabar fazendo com que exista uma pequena concentração de MOU
e um aumento marginal de MOU ao longo do tempo.
Sr. Maurício: está claro obrigado.
Sr. Rodrigo: de nada.
Sr. Maurício: só uma outra pergunta se eu puder: eu não sei se você abrem...
eu sei que vocês comentaram no press release que o Infinity pré representa 95%
da base pré paga se não me engano; o Day ele faz parte também... imagino que
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tenha uma pessoa que use o Infinity pré e ela pode também usar o Infinity Day?
Ou não, os outros 5% são das pessoas que usam Infinity Day?
Sr. Rodrigo: com certeza passo a tua pergunta para o Roger que pode explicar
com um pouco mais de detalhes a mecânica, e de fato sua segunda afirmação
está correta. Roger.
Sr. Roger: Os usuários do Infinity Dia na prática são usuários do Infinity pré,
que que é quase 100% da nossa base pré paga (mais de 60 milhões de
clientes). O cliente precisa fazer um opting, precisa fazer uma adesão ao plano
Infinity Dia e então ele migra de uma tarifação por chamada, chamada duração
ilimitada net, para uma tarifação por dia, 300 minutos/dia on net local e longa
distância.
Então na prática é uma decisão do cliente, sendo que os novos clientes, todo o
nosso gross up mensal, já vem pré-habilitado com o Infinity Dia já que achamos
que é a melhor proposta que tem no mercado - mas o cliente também pode
escolher se ele quiser fazer um opt out e voltar à mecânica anterior de chamada.
Sr. Maurício: e aí o cliente pode ir e vir do pré, o Day, Infinity Dia, no momento
em que ele quiser, é isso?
Sr. Roger: sim. Ele pode voltar para uma tarifação por chamada caso ele ache
mais conveniente. Mas isso é muito pouco já que realmente a tarifação por dia é
bem mais conveniente.
Sr. Maurício: entendi. Então vocês... como a tarifação por dia ela é mais
conveniente vocês vêm uma migração que vai continuar acontecendo do Infinity
pré para o Infinity Dia ao longo do tempo?
Sr. Roger: sim. Na verdade todos são Infinity pré. Clarificando o Infinity por
chamada para o Infinity por dia. Sim, estamos vendo uma migração forte. Todos
os novos clientes a maior parte fica nessa nova tarifação e boa parte da base
está migrando para essa tarifação por dia.
De fato pensa que ele passa de ter que contar cada chamada se ele faz ou não
faz para não se preocupar mais pelo número de chamadas que ele faz, porque
de fato 300 minutos é muito mais do que todo mundo usa por dia. Então na
prática o cliente usa à vontade a chamadas on net pela TIM.
Sr. Maurício: o último ponto nesse assunto Roger: o ARPU mensal desse
cliente no dia é maior do que no pré?
Sr. Roger: olha realmente essa é uma informação que a gente não faz
disclosure, mas na prática podemos dizer que tendencialmente ele é maior. Nós
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damos um benefício muito maior. A lógica é: damos muito mais minutos, muito
mais comunicação por um pouco de ARPU a mais. Então de fato a nossa
intenção e a nossa tendência é sim quem está nesse tipo de plano ter um ARPU
de voz local maior.
Sr. Maurício: tá claro, obrigado Roger, obrigado Rodrigo.
Sr. Rodrigo: de nada Maurício.
Operadora: nossa próxima pergunta vem de Daniel Federle, Credit Suisse.
Sr. Daniel Federle: bom dia a todos, muito obrigado pela pergunta. Eu gostaria
de ouvir uma opinião de vocês com relação à eficiência de Capex, se uma
operação por mobile é eficiente do ponto de vista de Capex ou se tivesse o
desenvolvimento de uma operação fixa junto com a TIM se a gente poderia ver
um Capex de sales menor do que o patamar atual. Obrigado.
Sr. Rodrigo: obrigado Daniel. Bom, deixa eu responder inicialmente nos
conceitos gerais e depois eu passo a palavra para Leonardo Capdeville que é o
nosso CTO para elaborar um pouquinho o conceito. Mas de maneira geral
obviamente quando nós olhamos para o crescimento de dados seguramente a
intensidade de Capex é uma característica da indústria independente se a gente
está falando de uma operadora que seja predominantemente móvel - lembrando
que nós não somos pure mobile, nós somos centrados nas receitas móveis mas
ainda com uma receita fixa que não é desprezível, uma receita significativa seja
do lado corporativo seja do lado de banda larga residencial - e ela vai
certamente necessitar de uma intensidade de Capex bastante grande.
Olhando para o ponto de vista de como combinar a infraestrutura móvel com a
infraestrutura fixa, sem dúvida nenhuma quando nós temos principalmente a
operação móvel existe a possibilidade de concentrar o seu investimento nas
áreas em que ele é realmente necessário e não fazer uma cobertura across-theboard, uma cobertura que necessariamente tem que ser nacional quando você
tem uma operação combinada.
Mas eu passo a palavra para Leonardo Capdeville que é o nosso CTO e ele
elabora um pouquinho mais conceito.
Sr. Leonardo Capdeville: Só para complementar eu acho que essa sinergia ela
já de fato ocorre, ou seja, como o Rodrigo comentou nós temos que fazer um
investimento em termos do que seria uma estrutura fixa convencional de fibra
ótica para levar a capacidade de dados até os pontos onde se faz necessário.
Mas uma vez feito esse investimento – e eu destaco o investimento que a gente
fez na aquisição da AES e mesmo na cidade da (incompreensível 1:02:43)
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aparece uma oportunidade da gente alavancar algumas oportunidades fixas, e
isso tem sido verdade tanto pelo aspecto da TIM Live, onde nós temos a
presença hoje em Rio e São Paulo, como também pelo crescimento
demonstrado no segmento corporativo.
Então a infraestrutura fixa que é lançada para suportar a infraestrutura móvel
também tem ajudado a alavancar outros tipos de negócio, e o crescimento no
mundo corporativo está muito baseado nesse aspecto, ou seja, a necessidade
móvel como ponta-de-lança levando por trás uma infraestrutura fixa
principalmente baseada em fibra ótica onde se faz necessário alavancando outro
tipo de produto.
Então essa sinergia de fato ela já existe e a gente está buscando ela a
intensificar cada vez mais à medida que o crescimento do mundo móvel assim
determine.
Sr. Rodrigo: além disso Daniel eu gostaria de destacar que em relação à
metodologia de uso eficiente de Capex talvez esse tenha sido o nosso principal
foco durante o ano de 2014 e vai continuar sendo durante o ano de 2015. Para
poder fazer uma alocação eficiente de Capex, uma vez que esse Capex vai ser
necessária dado o crescimento dos dados, nós temos lançado mão de um
projeto específico de análise baseada em big data.
Então só no ano passado foram mais de 30 bilhões de CDRs analisados para
que se possa fazer uma análise baseada em antena-a-antena qual é a
necessidade de crescimento, qual é a alternativa mais eficiente de crescimento,
se é a expansão de uma antena existente, se é a criação de um novo site, se é a
adoção de uma small cell ou até mesmo se esse investimento não seria eficiente
dado o crescimento de tráfego.
Isso faz com que nós acabemos podendo mais do que compensar essa
possibilidade de sinergia onde ela não existe, e além disso é fazer um pouco de
cherry picking, ou seja, nós vamos fazer investimento em infraestrutura que
possa ser sinérgica no fixo e móvel apenas onde isso fizesse sentido, lembrando
que boa parte do nosso investimento já é investimento em fixo como o próprio
Leonardo mencionou.
Sr. Daniel: perfeito. Esse plano de Banda Larga Para Todos então
provavelmente é uma boa maneira de monetizar melhor a rede já existente e em
construção, correto?
Sr. Rodrigo: correto. Obviamente é um plano que ainda está em construção
junto com o ministério das comunicações e as contribuições da própria Anatel;
mas o que se espera no Banda Larga Para Todos é que ele acabe corrigindo
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algumas das ineficiência de mercado em relação às áreas onde o lançamento de
infraestrutura principalmente de suporte - não de infraestrutura de acesso ao
usuário mais infraestrutura de suporte (bachauling, backbones) - não sejam
inicialmente rentáveis para a indústria, e aí a partir desse lançamento comum e
coberto obviamente por subsídios, por incentivos, complementação de incentivos
do governo federal, seja possível para cada operadora melhor posicionada nas
áreas fazer uma complementação de cobertura fazendo dessa maneira a
expansão da disponibilidade do serviço para o usuário final.
Como ele é um plano que ainda está em evolução, ainda está em preparação e
certamente ainda vai existir muita discussão e muito detalhamento do que é
possível fazer, hoje nós estamos certamente inseridos nessa discussão.
Acreditamos que pela nossa infraestrutura, e como eu mencionei e o Leo
mencionou já é uma infraestrutura que disponibiliza uma infraestrutura fixa do
ponto de vista de suporte em boa parte do país, nós acreditamos que possamos
também nos inserir no contexto no Banda Larga Para Todos quando ele estiver
disponível.
Sr. Daniel: perfeito muito obrigado.
Operadora: não restando mais perguntas dos analistas agora iniciaremos a
sessão de perguntas dos jornalistas.
A primeira pergunta vem de Miriam Aquino, Telesíntese.
Sra. Miriam Aquino: Bom dia a todos, tudo bom? Eu na verdade Rodrigo eu
estou com uma duvidazinha em relação ao refarming na 1.8. Eu queria se você
puder... uma questão pouquinho... se você já começam esse ano, quais seriam
as cidades, enfim, eu queria saber um pouquinho sobre isso.
E eu queria saber também em relação à crise energética. Eu sei que o setor de
telecom é forte consumidor de energia elétrica e há não sei... enfim, se vocês
estão se preparando pelo aumento de custo que vem aí e eu queria saber se
vocês já fizeram alguma projeção que o impacto disso nos custos de vocês.
Sr. Rodrigo: Ok obrigado Miriam, primeiro em relação ao refarming. Como você
sabe o refarming de 1.8 de 2G para 4G ele é amplamente dependente da
capacidade de espectro disponível combinado com a redução do tráfego 2G, ou
seja, é necessário que se libere espectro 2G para a alocação de 4G e
certamente isso vai acontecer ao longo do tempo.
A nossa abordagem e a nossa estratégia, uma vez que nós somos detentores
de um portfolio bastante significativo de espectro 1.8 hoje para 2G, é sempre
que possível mesmo que ainda com pequenas porções de alocação de banda,
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fazer essa alocação uma vez que o número de usuários 4G ainda começa de
maneira relativamente pequena e vai crescer ao longo do tempo, mas ainda
começa de maneira bastante pequena, é fazer esse refarming e adiantar o uso
dessa frequência sempre que possível.
Existe uma estratégia que obviamente vai depender da análise caso a caso ao
longo do tempo. É impossível você planejar com segurança como e onde isso
vai ser feito mas isso já está sendo feito em algumas cidades-piloto, os
resultados são excepcionais e nós acreditamos que com essa complementação
de cobertura 1.8 não só se libera a capacidade de espectro total uma vez que o
espectro 4G é muito mais eficiente, mas se aumenta também a própria eficiência
da cobertura indoor do 4G que é hoje um dos grandes problemas do mundo de
2,5, - lembrando que a 1.8, embora não seja tão eficiente quanto o 700 do ponto
de vista diária de cobertura, tem uma penetração indoor bastante boa, bastante
razoável hoje e complementa de maneira muito interessante a presença do 2,5.
Em algumas localidades ele poderia ser uma alternativa até exclusiva para uso
do 4G e não necessariamente você precisaria fazer uma implantação de 2,5 mas
poderia cobrir apenas com 1.8 ao longo do tempo dependendo do perfil da
cidade, do perfil de uso 2G.
Em relação à sua segunda pergunta da crise energética é curioso você
mencionar a crise energética porque de fato aquela pequena interrupção que
nós tivemos no início da nossa chamada de hoje foi um pico de energia
comercial que aconteceu aqui na Barra, mas felizmente dados os nossos
investimentos em infraestrutura o backup, que era um celular, funcionou
extremamente bem e sem nenhum tipo de problema, ou seja, se a infraestrutura
fixa de energia pode vir a ter problemas o celular continua funcionando muito
bem obrigado.
Em relação a como nós estamos nos preparando para isso, sem dúvida
nenhuma é uma atenção especial aos principais site da empresa sejam eles
sites concentradores, sites de datacenter, sites que concentrem num número
maior de equipamentos centrais, além de obviamente um reforço da estratégia
de baterias mas principalmente uma conscientização de que há um problema
que vai ter ser monitorado em tempo real, e de certa maneira nós estamos até
criando dentro do time de operações de rede às vezes pequenos war rooms
para acompanhar a situação de fornecimento de energia elétrica.
Em relação a custos cabe lembrar que sem dúvida nenhuma se espera um
incremento importante de custos - no caso de energia se fala de um crescimento
da ordem de 20 até 40% - mas lembrando que o custo de energia para nós
embora seja significativo ele não é um dos maiores custos operacionais, ele
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acaba sendo um custo operacional relativamente modesto frente ao todo, o que
faz com que o impacto seja mitigado através de várias outras ações, em
particular através da eficiência energética.
A eficiência energética que nós temos acaba fazendo, seja pela adoção do 4G
que mais eficiente que o 2G, seja pelo aumento de 3G em relação a 2G, seja
pela estratégia de RAN sharing que nós acabamos adotando que faz com que
você reduza o número de equipamentos totais, a gente acaba compensando
esse impacto de custo ao longo do tempo.
Talvez valha lembrar que de maneira importante não só em relação ao custo a
crise energética precisa ser notada como um ponto de conscientização e até
porque em alguns casos, por exemplo em localidades remotas onde você não
tem um site central e você tem capacidade de bateria basicamente para
sustentar uma pequena interrupção e não interrupções prolongadas, se existirem
interrupções prolongadas, por exemplo de mais de 3h de suspensão de
fornecimento, certamente você vai poder ter impacto para o país qualquer que
seja a operadora, ou seja, nenhuma operadora acaba tendo infraestrutura de
energia nos sites - não nos seus sites principais mas nas antenas - com
capacidade para absorver longos períodos de interrupção de energia elétrica.
Então se isso acontecer é importante que exista também uma conscientização
institucional - e nós estamos iniciando discussões a partir do próprio Sind
Telebrasil - para mostrar que é um problema que deve ser enfrentado e que
deve ser notado como algo a ser acompanhado de maneira bastante cuidadosa
pela indústria mas também pelos órgãos de regulação e pelos órgãos de
acompanhamento das métricas de qualidade e assim por diante.
Sra. Miriam: ok Rodrigo só mais uma questãozinha: você acha que com a
instalação da empresa de negociação da limpeza da faixa vocês têm o pleito e
você ainda acha que é possível limpar a 700 no Rio de Janeiro para as
olimpíadas ou isso está afastado?
Sr. Rodrigo: olha ainda é muito cedo talvez para te responder uma vez que a
EAD está sendo constituída como você sabe neste momento. Nós esperamos a
constituição da EAD agora até meados de março então em março a EAD vai
estar funcionando, já foi anunciada toda a estruturação da empresa a partir da
contratação de um consórcio de consultorias que estamos ajudando a estruturar
a própria EAD.
E a boa notícia é que ao longo das primeiras reuniões seja da EAD seja do
GIRED já foi possível perceber que em algumas localidades vai ser possível o
adiantamento dos cronogramas de 700 MHz. Então embora daquele cronograma
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publicado oficialmente durante a época do leilão preveja um cronograma
bastante rígido de disponibilização de faixa em vários casos, dada a
disponibilidade de frequência limpa, vai ser possível essa antecipação em vários
casos.
No caso do Rio de Janeiro eu acho que o que nós temos que ter é a ambição de
fazer com que o Rio esteja disponível. Se isso vai ser possível vai depender de
uma série de negociações, de uma ação muito forte da EAD junto ao próprio
GIRED e obviamente com a colaboração de todos os setores, seja o de
telecomunicações seja ou de radiodifusão. Mas isso certamente vai ser
analisado com muito mais detalhe a partir de março Miriam.
Sra. Miriam: Ok e só mais uma duvidazinha: quando você fala várias cidades
que podem já ter a banda larga em 700 ocupada são todas essas milhares de
municípios pequenininhos que não tem...
Sr. Rodrigo: sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma.
Sra. Miriam: ok muito obrigada.
Sr. Rodrigo: de nada.
Operadora: a próxima pergunta vem da plataforma de webcast e será lida pelo
palestrante.
Sr. Rodrigo: a plataforma a pergunta vem pela web no Samuel: Rodrigo, eu
queria ver se a sua leitura de que a tendência de queda nas receitas se manterá
em 2015.
Samuel, como nós já mencionamos ao longo de todo o ano passado nós
acreditamos que estamos passando por uma remodelação do perfil de receitas
seja no setor seja da companhia, e no caso da companhia de uma maneira
muito acentuada dada nossa estratégia de liderar o crescimento de dados
móveis.
O principal impacto como você sabe da queda de receita ao longo do ano
passado foi o resultado da diminuição da VU-M acompanhado também
obviamente por uma parte de redução no SMS.
Quando nós olhamos para as projeções de 2015 - obviamente é bastante difícil
fazer projeção precisa - mas nós vemos que esse impacto, embora ainda exista
e embora vá existir um novo corte de VU-M - ele acaba acontecendo sobre um
percentual um pouco menor da receita do que aconteceu nos anos anteriores, e
então a nossa expectativa é que ao longo de 2015 e para frente eventualmente
chegue um período em que essa receita se estabilize e volte a crescer.
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Obviamente esse crescimento não vai ser um crescimento no passado que era
um crescimento acima de dois dígitos de receita, mas ele volta a crescer e volta
a crescer em linha com as nossas projeções de médio e longo prazo.
Operadora: Com isso e não havendo mais perguntas passo a palavra ao Sr.
Rodrigo Abreu para as considerações finais. Sr. Rodrigo pode prosseguir.
Sr. Rodrigo: Bom, mais uma vez agradeço a participação de todos vocês no
nosso call de resultados no último trimestre de 2014 e do ano de 2014. Reforço
a mensagem de uma empresa sólida com resultados sólidos e principalmente
gostaria de agradecer a todo o time da TIM pela sua imensa dedicação e
compromisso ao longo do último ano e tenho certeza que com essa dedicação,
com essa mesma dedicação e com toda a infraestrutura e plataforma que nós
construímos ao longo desses últimos dois anos nós partimos com toda a força
para 2015.
Então agradeço a participação e espero rever vocês nas nossas próximas calls.
Muito obrigado.
Operadora: Com isto concluímos a teleconferência de resultados da TIM
Participações. Suas linhas podem ser desconectadas agora. Para mais
embarcações e detalhes sobre a companhia acesse o nosso site em
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.
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