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Operadora - Bom dia senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência
de divulgação dos resultados do 2T19 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 da companhia após o encerramento. Após as
considerações da TIM Participações haverá uma sessão de perguntas e
respostas para os participantes, quando 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. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a
eventos que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que
fatores internos e externos à TIM Participações podem afetar o seu desempenho
e conduzir a resultados diferentes dos planejados.

[Instruções da Operadora]
Operadora - Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Pietro Labriola, DiretorPresidente da TIM Participações, para que apresente as principais mensagens
do 2T. Sr. Pietro pode prosseguir.

Pietro Labriola - TIM Participações S.A. - Diretor-Presidente (CEO), Membro
do Conselho Administrativo Estatutário
Pietro Labriola (CEO) - Bom dia a todos, e obrigado por participarem da nossa
teleconferência de resultados. Como disse no último trimestre, colocaremos
muito foco na execução e faremos alguns ajustes no curto prazo para recuperar
momentum. Retornaremos também ao nosso DNA de inovação e a agilidade.
1

Acredito que estamos atingindo isso um passo de cada vez. E, durante o 2T,
reportamos resultados que mostram que estamos no caminho certo. Falarei dos
principais destaques do 2T e depois nossa equipe vai nos ajudar a responder às
perguntas.
No 2T, tivemos resultados sólidos apesar dos desafios externos devido ao ritmo
lento da economia e a concorrência agressiva. A receita de serviços mostrou
pequena aceleração no crescimento, atingindo 2,4% ano a ano comparado a 1%
no último trimestre. Ainda precisamos melhorar para atingirmos nosso guidance
do ano, mas estamos no caminho certo.
Continuamos a performar bem em termos de custos, o que combinado à
melhora na receita levou uma aceleração do EBITDA. Nosso crescimento atingiu
6,2% comparado ao ano passado, permitindo uma expansão na margem para
37,9%. Esses resultados sólidos foram reforçados por uma abordagem de
mercado renovada, sempre aproveitando o que já estava funcionando e
alterando o que precisava de ajustes.
Nesse contexto, o TIM Black Família foi nosso principal lançamento durante o
trimestre. Este plano completa nosso portfólio de oferta de serviços móveis,
aumentando nossa presença no segmento de alta renda e oferecendo caminho
mais claro para o aumento de oferta. Como fomos os últimos a lançar uma
proposta de plano para famílias, não queríamos apenas copiar os outros players.
É por isso que trouxemos um conceito de hub de entretenimento, que se
distancia da competição de preços e ajuda no processo de upselling. Além disso,
e até mais, acreditamos que estamos criando para os clientes motivos para fazer
esse upgrade.
O TIM Black família, é a primeira oferta desse tipo no Brasil a incluir a assinatura
da Netflix. E, estamos ansiosos em enriquecer nossa proposta com outros
provedores de conteúdo no futuro. O plano oferece todas as funcionalidades que
um plano familiar ofereceria, como conteúdos de música, revistas, jornais
eletrônicos, redes sociais e pacote de roaming internacional com voz e
WhatsApp e serviços extras. Até agora a resposta do mercado tem sido muito
interessante. Próximo a 1/3 de nossas adições brutas no pós puro vem desse
plano de família.
Depois de um longo período fora da mídia, lançamos uma nova campanha para
o plano Controle, focando em suas principais características e garantindo que
continuamos relevantes na mente de nossos clientes. Enquanto no Pré-pago,
nós começamos a dar uma seletiva e reservada resposta aos nossos
concorrentes, com o objetivo de aumentar nossas aquisições e níveis de top up.
Nesse segmento nós somos mais caros que outros players, mas estamos
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acrescentando elementos a mais em relação àqueles que eles já possuem. Por
exemplo, quando oferecemos um período de teste dos serviços de dados, e para
isso implementamos a plataforma TIM Ads, nossa primeira investida nesse
campo. E ainda há mais por vir. Além disso, estamos aumentando nossos canais
de atendimento ao cliente, incluindo o chatbot no WhatsApp para usuários Prépagos.
A combinação destas ações sem ajustes de execução no segmento B2B está
nos ajudando a sustentar sólido crescimento no ARPU móvel de 5,8% A/A, com
o Pós-pago, excluindo M2M, caindo 1,9% e o Pré-pago crescendo 2,9%. A
dinâmica da base continua saudável com o Pós-pago ex-M2M subindo 4,8% e
usuários de dados Pré-pago próximo de 22%. Esse último número denota uma
mudança interessante no perfil da nossa base, saindo da posição de líderes do
segundo chip SIM e nos tornando o primeiro ou único chip SIM para um número
cada vez maior de clientes.
Serviços móveis tem sido um jogo de resiliência. Mas, como já comentei,
estamos ajustando nosso go-to-market para ajudar a acelerar o crescimento no
2S. E aguardamos um ambiente competitivo mais racional à medida que a
economia melhore e as reformas avancem.
Um dos principais destaques de nosso negócio é a TIM Live, que continua a
mostrar forte momentum. No 2T, o crescimento foi mais uma vez impulsionado
por uma combinação de uma expansão high-single-digit do ARPU e uma
expansão double-digit da base. Isso representou um importante marco com a
TIM Live ultrapassando 500.000 clientes. Como resultado disso, as receitas da
TIM Live cresceram mais de 30% em comparação ao ano anterior.
Desde o 1T, nossa expansão de FTTH tem ficado abaixo de nossa taxa de
expansão esperada, a medida que tivemos que fazer ajustes com fornecedores
em algumas regiões e lidando com processos feedstock. Entendemos que os
principais ajustes foram concluídos durante o 2T, e é por isso que pudemos
fechar o trimestre com cinco novas cidades com FTTH, atingindo 17 no total.
Estamos agora cobrindo 1,6 milhão de domicílios e devemos acelerar no terceiro
trimestre para compensar os atrasos ocorridos entre janeiro e maio.
Desde o último trimestre, comecei a apontar que estamos olhando outras fontes
de receita. Nesse sentido, gostaria de atualizá-los sobre as principais iniciativas
que estamos trabalhando por fora da esfera B2C. Estamos explorando cada vez
mais as soluções de IoT (“Internet of Things”) e comentei trimestre passado
sobre a iniciativa Conectar Agro, em que a TIM está promovendo a tecnologia
4G em 700 MHz no interior do Brasil, criando parcerias com as principais
empresas no setor de agronegócio. Esse trimestre concluímos a migração da
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base machine-to-machine da Porto Conecta, uma MVNO que costumava rodar
sobre nossa rede, e, junto com essas linhas, também trazemos expertise e
sistemas dessa operação.
E por fim estamos desenvolvendo parcerias para aplicativos para veículos
conectados. Esperamos ter mais notícias sobre isso em breve. O mais
importante é que essas verticais também oferecem oportunidades para vendas
cruzadas e upselling de produtos de consumo, e VAS. Então, embora hoje sejam
pequenas financeiramente falando, o efeito combinado pode ser relevante nos
próximos dois ou três anos.
Para dar suporte a tudo isso, precisamos desenvolver nossa infraestrutura e
estamos trabalhando em diversas frentes. Na rede móvel, por exemplo, a
cobertura 4G continua a expandir-se com a expansão do 700 MHz. Estamos
cobrindo mais de 1,5 mil cidades com essa banda. Ao mesmo tempo, nossa
cobertura 4.5G atinge mais de 57% de população urbana. Continuamos a
ganhar capacidade adicional com nosso projeto de refarming do espectro de 1,8
e 2,1 GHz. Como resultado disso, a nossa rede 4G é a maior, mais disponível e
com menor latência do país, trazendo um alto nível de experiência para nossos
clientes.
Ainda na rede móvel, estamos começando a implementar técnicas que foram
projetadas originalmente para o 5G na nossa rede 4G e temos tido muito
sucesso. Nossos testes mostraram que o MIMO massivo pode aumentar a
capacidade de 2x a 3x em condições reais.
No lado da fibra, estamos aumentando nossa rede de transporte para suportar
tanto o segmento móvel quanto a implementação de FTTH. Nos últimos doze
meses aumentamos a penetração do backhaul de alta capacidade em cinco
pontos percentuais, atingindo quase 70% dos locais. A cobertura FTTH também
aumentou significativamente. Agora damos cobertura a 4x mais domicílios.
Como vocês viram na semana passada assinamos um MOU com a Vivo para
explorar diferentes iniciativas de infraestrutura compartilhada. Os objetivos
dessas discussões são para encontrar oportunidades para as duas empresas
trabalharem juntas aumentando a experiência do cliente, enquanto realizam um
gasto em Capex e Opex de forma mais eficiente, levando recursos para áreas
que trazem mais benefícios para os clientes. Focaremos nossas discussões em
single grid do 2G LTE em 700 MHz na maioria das cidades, o que pode ser
estendido posteriormente. Mas também discutiremos outras tecnologias, bandas
e operações e iniciativas de manutenção. Achamos que este é o caminho certo
para empresas de telecom inteligentes. O quarto elemento é tecnologia da
informação. O quinto elemento foi o período de grande desenvolvimento para o
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nosso sistema. Sabemos que isso pode criar alguma instabilidade no início, mas
certamente há uma base fundamental para a evolução da empresa.
Implementamos uma nova plataforma de IoT conectada com nossa rede.
Concluímos a migração dos sistemas de gestão M2M da Porto Conecta. Na
digitalização da rede, assinamos um novo contrato para implementar 37 data
centers até 2021. E concluímos a entrega de novas features de recarga e
cobrança para dar suporte aos novos produtos e às atividades de atendimento
ao cliente.
O progresso da nossa infraestrutura é elemento chave para atingir elevado nível
de experiência e satisfação dos clientes. É por isso que precisamos resolver as
questões de hoje, enquanto nos prepararmos para o futuro. Tendo isso em
mente, nesse trimestre, a TIM foi a primeira operadora no Brasil a iniciar os
testes 5G em bandas de 3,5 GHz. Estamos testando em três locais diferentes
com três fornecedores diferentes. Estamos fazendo testes com institutos de
tecnologia para avaliar diferentes produtos, soluções, novos modelos de negócio
e desenvolver um centro de referência nessa nova tecnologia.
O desenvolvimento da nossa infraestrutura tem sido um elemento chave para
transformar a companhia em diversas áreas. O processo de digitalização, por
exemplo, nos ajuda a mudar a experiência do cliente de forma significativa e a
aumentar sua satisfação, e ao mesmo tempo tem impactos positivos no Opex.
Nosso programa de transformação digital ataca quatro frentes principais:
atendimento, faturamento e pagamento, aquisição de clientes e recargas do Prépago. Em todas elas temos entregado forte evolução que nos ajuda a obter as
economias previstas no plano de eficiência de R$ 1,2 bilhão entre 2019 e 2021.
Nosso plano de eficiência é uma combinação de iniciativas digitais e tradicionais
e a correta implementação de ambas está gerando economias robustas. No 1S
elas totalizaram aproximadamente R$ 330 milhões. Isso levou o Opex
normalizado a permanecer estável no trimestre e durante os primeiros seis
meses de 2019. Apesar da dinâmica positiva de custos no geral e apesar de
manter-se sendo 3% da receita bruta, a PDD ainda representa um desafio.
Colocando em perspectiva, excluindo a PDD, nosso Opex normalizado teria
caído apenas 2,1% A/A. Nossa expectativa é que cheguemos a um ponto de
inflexão nessa linha durante o 2S19.
Passando agora para os outros destaques financeiros, como mencionei
anteriormente, apesar do cenário macroeconômico e da concorrência difíceis, a
companhia conseguiu acelerar o crescimento de receitas comparado ao
trimestre anterior.
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No 2T, as receitas cresceram 2,4% A/A. A aceleração comparada ao 1T foi
basicamente impulsionada pela receita de serviços móveis que cresceu 1,9%,
combinada a uma expansão de low double-digit da receita do fixo, refletindo o
crescimento da TIM Live.
A performance da receita de serviços móveis foi impulsionada pela dinâmica do
ARPU, que mostrou crescimento sólido de mid-single-digit. Esta resiliência é
uma consequência da expansão de uma base de clientes de alto valor. As linhas
do Pós-pago agora representam cerca de 40% da base de clientes enquanto as
receitas de Pós-pago representam 66%. Apesar disso, é importante destacar
que não esperamos que o Pré-pago chegue a zero. Acreditamos que o Brasil
sempre terá uma parcela significativa das receitas e da base neste segmento.
Ambos os segmentos estão ajudando na melhor performance. A receita de Póspago cresceu 5% na comparação anual, enquanto o Pré-pago saiu de queda de
dois dígitos no 1T para um dígito no 2T.
Como descrito até agora, nossa sólida execução levou a receitas resilientes e
custos controlados, que combinados resultaram em uma expansão do EBITDA
de mais de 6% e, mais uma vez, a um número recorde para o 2T. A margem
EBITDA aumentou 140 bps atingindo outro recorde de 37,9%.
No 2T, reportamos lucro líquido normalizado de R$ 423 milhões, 27% mais alto
na comparação anual.
O EBITDA - Capex aumentou 24,1% atingindo 16% das receitas totais, enquanto
a posição financeira líquida caiu R$ 640 milhões nos últimos doze meses
levando a uma alavancagem de 0,40x dívida líquida/EBITDA. Para concluir,
entregamos um 1S consistente que nos coloca numa posição de atingir as metas
anuais. Em cima disso, os processos tributários relacionados ao PIS e Cofins
obtivemos decisões favoráveis nos tribunais, desbloqueando R$ 3,4 bilhões em
créditos tributários, dos quais 2,9 bilhões foram contabilizados nesse trimestre.
Nosso Conselho também aprovou a distribuição de R$ 370 milhões em
pagamentos de juros sobre capital próprio. Esperamos atingir cerca de R$ 1
bilhão em distribuições.
Vamos continuar a focar na execução, enquanto procuramos oportunidades para
acelerar a criação de valor no 2S do ano, em que esperamos apresentar um
ambiente externo ainda mais positivo.
Obrigado, abriremos agora para perguntas e respostas. Operadora, por favor.
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Perguntas e Respostas
[Instruções da Operadora]
Operadora - Agradeço Sr. Pietro. Agora começaremos a sessão de perguntas e
respostas e pedimos que cada participante se restrinja a duas questões por vez.
Para fazer uma pergunta em português, por favor, envie através do webcast.

Operadora - A primeira pergunta vem da Sra. Suzana Salaru, Itaú.
Susana Salaru (Itaú) - Olá a todos, obrigado pela pergunta. Eu tenho duas. A
primeira está relacionada a devedores duvidosos. O que vocês estão fazendo
para aumentar a cobrança para redução de devedores duvidosos? A segunda
pergunta eu sei, Pietro, que você mencionou; mas eu queria entender melhor a
tendência de receita de serviços móveis no 2S. Se entendi corretamente você
espera que isso se acelere. Se pudesse elaborar um pouco mais se isso está
correto e como será, qual será o driver desse aumento, por favor?
Pietro Labriola (CEO) - Olá Suzana obrigado. Como já dissemos no call anterior
esperamos, com relação à primeira pergunta de PDD, como já foi mencionado
no call do 1T, esperamos melhorar essa situação no 2S. É claro que não
estamos satisfeitos com o nível de devedores duvidosos atual, e como estamos
otimistas normalmente nós temos uma área em que nossa performance não é
tão boa como uma área onde podemos ter uma melhor performance no futuro, é
uma área de oportunidade. Então o que nós esperamos, o que nós
implementamos e que também já foi descrito no trimestre anterior, esperamos
melhora nessa área.
É claro, podemos trabalhar melhor no lado do marketing. Tenha em mente que
esse é um país onde atingimos uma penetração no Pós-pago com 108 milhões
de clientes nesse segmento. Então, o que acontece hoje que é importante e
também devemos começar a gerenciar. Digamos assim, o cliente que estava na
fronteira entre o Controle e o Pré-pago de uma forma diferente.
O que nós fizemos foi lançar no início de julho uma nova oferta Controle com
pagamento adiantado, que nos permitirá controlar melhor o risco de crédito ao
mesmo tempo em que atingimos o mercado de Pós-pago. E isso é uma boa
oportunidade de explicar melhor o que acontece nas receitas, porque tenho
certeza de que quando é dito que o mercado atingiu 108 milhões de clientes
Pós-pago, alguns acreditam que não há mais espaço para crescer no mercado,
o que não é verdade.
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Em primeiro lugar o crescimento das receitas do móvel, e também está
relacionado à segunda pergunta, vem em primeiro lugar do upselling intraplano,
ou seja, nós podemos fazer um upgrade dos clientes Controle para Pós-pago, e
estamos elevando os que são Pós-pago para ofertas de ARPU superior. Esse é
um dos principais motivos pelo qual fizemos o TIM Black Família, que permite
um aumento no ARPU dos nossos clientes. Então, temos que tentar continuar a
trabalhar no Controle como temos feito hoje, ou seja, de forma mais racional
sem elevar muito nos preços, porque isso seria irracional. E nunca faremos um
aumento muito grande em termos de elasticidade no volume, e aí precisamos
trabalhar em outros dois elementos.
No primeiro, como foi mencionado que era a fronteira entre Controle e Pré-pago,
há clientes que estão dispostos a pagar R$ 40, mas pode ter algum risco. Então
nesta área uma oferta de Controle com pagamento adiantado poderia ajudar.
Enquanto no Pré-pago, e isso é uma boa notícia, as cargas de julho foram flat
comparadas às recargas de maio. Então, estamos recuperando nossa base de
Pré-pago. Todos esses elementos nos ajudarão a continuar a aumentar as
receitas móveis. E nos números de julho, já vemos uma melhora também nas
receitas do Pós-pago.

Operadora - Próxima pergunta vem de Diego Aragão, Goldman Sachs.
Diego M. Aragão (Goldman Sachs) - Olá bom dia a todos, obrigado pela
pergunta. Com relação ao MOU, assinado com a Vivo, haverá uma economia
potencial de Opex e Capex nas tecnologias de 2G e 4G?
Pietro Labriola (CEO) - Diego é muito cedo para falar ainda em números. Nós
fizemos um compromisso de trabalhar nos próximos 90 dias. Do nosso lado, Léo
Capdeville, que é nosso CTIO, irá liderar o projeto e devemos retornar no
próximo trimestre com mais números, mais detalhes. O que é importante é dizer
que hoje achamos que esse é o caminho correto. O compartilhamento da rede
pode aumentar a eficiência da nossa rede e desenvolver ainda mais os nossos
investimentos em áreas que irão melhorar a experiência da nossa base de
clientes.
Diego M. Aragão (Goldman Sachs) - Ok, obrigado Pietro e a segunda pergunta
se eu puder fazer é relacionada ao perfil de fluxo de caixa. Nós vemos
claramente grandes avanços no fluxo de caixa e também o EBITDA - Capex está
melhorando ainda mais de 20% A/A. E agora há a expectativa de distribuir R$ 1
bilhão em IOE e isso mostra grande melhora comparado há três anos atrás. O
que vocês esperam com relação à concentração de mercado se apresentar
8

oportunidades? Por exemplo, pode-se optar por explorar todas as opções para
aumentar o valor ao acionista, então num cenário hipotético vocês pensam em
uma consolidação?
Pietro Labriola (CEO) - Olá, Diego. Se posso fazer uma piada, a frase “estamos
explorando todas as oportunidades possíveis para aumentar o valor para os
acionistas”, parece um slogan, porque, senão me engano, foi a mesma frase que
usada pela Vivo na teleconferência deles. Mas voltando à realidade, estamos
num período onde há boas oportunidades, porque há muita coisa acontecendo
ao mesmo tempo. Esse MOU com a Vivo nos dá a oportunidade de aumentar
ainda mais nossa capacidade para elevar a qualidade da nossa rede de uma
forma eficiente. O fato de que teremos um novo leilão para a nova frequência,
nos permite fazer uma avaliação do que pode fazer sentido para nós. E
enquanto isso, a consolidação de mercado parece que vai acontecer, o que
pode nos dar oportunidade de ter, não apenas uma opção, mas a possibilidade
de escolher. Estamos preparando a parte financeira da nossa empresa para
explorar todas as oportunidades que podem aumentar o valor da nossa
companhia para nossos acionistas. O 2S pode trazer várias surpresas.

Operadora - Próxima pergunta vem de Fred Mendes, Bradesco.
Fred Mendes (Bradesco) - Bom dia a todos, obrigado pela pergunta. Eu tenho
duas perguntas, a primeira com relação à receita. Eu queria entender um pouco
melhor a linha de “outras receitas”, especialmente, eu não sei se poderiam dar
esse número, mas sobre os cancelamentos, as receitas decorrentes de
cancelamentos, qualquer esclarecimento nessa área seria bom.
A segunda pergunta é um pouco mais abrangente. Pietro, qual é a estratégia da
TIM atualmente? No passado ficava bem claro que a empresa estava focada
numa estratégia de melhor sua rede através de upselling. Agora, parece que há
uma restrição muito maior desse upselling, por causa do impacto da PDD.
Então, apenas para entender melhor, a TIM hoje em dia estará mais focada nos
clientes do Pré-pago? Especialmente agora que o TIM Pré Top vem ganhando
relevância, vocês continuam a focar em aumentar a base do Pós-pago? E agora,
qual será a estratégia da TIM para os próximos um ou dois anos?
Pietro Labriola (CEO) – Olá, Fred, obrigado. Com relação a linha de “outras
receitas”, temos algo que também é muito importante para nós em termos de
fluxo de caixa. E também, é um importante acelerador em termos de
desenvolvimento da nossa rede. Então, ajuda em ambos os lados. Lembremos
que, de qualquer forma, nós continuamos a apresentar ótimo número de
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lucratividade. No EBITDA atingimos 37,9%. O outro ponto que é relacionado a
estratégia, sobre o que devemos esperar no futuro. O que estamos fazendo - se
eu puder dizer, em termos de slogan – é descontinuando em continuidade. O
que quero dizer? É claro que a estratégia de continuar o upsell da base de
clientes do Pré-pago para Pós-pago, não é mais o único mantra da nossa
empresa. O que nós vamos fazer?
Na área de serviços tradicionais nós temos que trabalhar muito bem em
qualidade, para elevar nosso nível de serviço em Pós-pago, o nível de serviço,
tentando criar uma continuidade de oferta para continuar a convencer os clientes
de Controle para mudar para Pós-pago. A criação do Plano Família foi feita para
oferecer alguma coisa a mais no Pós-pago para essa migração. Para dar uma
ideia, no Plano Família, que também será colocado na oferta de Pós-pago do
TIM Black, nós temos a possibilidade de fazer rollover ou falar diretamente com
um atendente. Porque isso? Porque você tem que justificar para a pessoa por
que ele deve passar de R$ 50-60 do Controle para o plano Pós-pago, e essa é a
parte que mencionamos relacionados à migração intraplanos.
No Controle, temos que continuar a migração da base de Pré-pago para
Controle. Mas está claro que, posso lhe dizer que, o volume que atingimos no
passado não pode ser mantido. Por isso, temos que trabalhar de uma forma
diferente reduzindo as dívidas com um novo tipo de oferta com pagamento
adiantado.
E por fim, no segmento Pré-pago, nós temos que continuar a trabalhar porque
temos uma grande oportunidade de aumento do ARPU com a consolidação do
segundo chip SIM para nossos clientes. Nesse sentido, devemos considerar que
há áreas em que iremos desenvolver, que discutiremos mais no final do ano na
preparação para o próximo plano estratégico de 3 anos, e em que estamos
trabalhando para entender as oportunidades que surgem de publicidade do
segmento móvel e dos serviços financeiros. Não preciso mencionar que nossos
concorrentes estão adicionando a essas áreas receitas entre R$ 100-120
milhões. Não digo que é uma coisa que se possa conseguir em um mês, mas
mostra que existe oportunidade também nessa área.
Então, vamos continuar a executar bem nessa área de serviços tradicionais, em
algo que não é mais apenas uma ação, mas três ou quatro ações. Enquanto
isso, temos que aumentar a qualidade e o desempenho na nossa base de
clientes, porque o nome do jogo seria redução em cadeia, e temos que começar
a explorar também outras coisas como, por exemplo, serviços financeiros, IoTs,
publicidade dos serviços móveis. No médio longo prazo, temos que avaliar a
oportunidade que surge com acesso wireless fixo, porque somos a operadora
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que está com melhor entregando a melhor condição para explorar esse tipo de
oportunidade, sendo o operador com o menor legado na rede fixa.
Adrian Calaza (CFO, Diretor de Relações com Investidores e Membro do
Conselho Administrativo Estatutário)
Adrian Calaza (CFO) - Na primeira pergunta, como Pietro mencionou, a
principal parcela dessas outras receitas estão relacionadas ao compartilhamento
de rede, e no 2T mais relacionada a swaps. Então como já discutimos, os swaps
são muito importantes para nós. Não é somente uma fonte de receita. Acima de
tudo, é uma fonte de eficiência em termos de Capex e o Opex e em termos de
timing também, onde, por exemplo, a cobertura por fibra que precisamos
construir levará tempo para ser feita. Apenas para te dar uma ideia da
importância dessas “outras receitas”. Então, no futuro, provavelmente você verá
em diferentes trimestres alguns saltos em termos de “outras receitas”, cuja
maioria está relacionada a esses swaps. Por outro lado, há também os contratos
de aluguel de compartilhamento que temos, que são receitas mais estáveis.
Novamente, apenas para ressaltar a importância dessa linha, de “outras
receitas”.
Frederico Mendes (Bradesco) – Obrigado, Adrian. Só um follow up na mesma
questão. Então vocês esse ano estão investindo mais na infraestrutura, a maior
parte do Capex está indo para essa parte. Então faz sentido parte dessa
infraestrutura considera sua rede e essa linha também vai continuar crescendo.
Imagino que a margem dessa linha é relativamente semelhante a vender um
plano no B2C. Então não devem haver muitas mudanças no crescimento dessa
linha no futuro, não deve haver uma mudança grande nas margens. Isso está
certo?
Adrian Calaza (CFO) - Eu não tenho certeza se entendi corretamente sua
pergunta. Em termos de margem, como vocês sabe, essa receita teria margens
bem baixas. O que traz eficiências adicionais em relação a Capex e no Opex
futuro. Então estamos melhorando nossa infraestrutura. É uma cobertura de fibra
adicional que temos, além das que vendemos para outras operadoras. Então é
sempre importante termos esse compartilhamento de rede. Você viu que houve
muita movimentação nos anos anteriores relacionada ao compartilhamento de
rede. É imperativo para as operadoras ser muito mais eficientes no uso de
infraestrutura. Então, tudo está relacionado.
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Operadora - A próxima pergunta vem de Valder Nogueira, Santander.
Valder Nogueira (Santander) - Obrigado. Eu tenho uma pergunta rápida:
quanto do ritmo do Pós-pago foi prejudicado pelo que avem acontecendo na
PDD? Vocês estão mais cautelosos? Você mencionou, Pietro, que está
trabalhando com os clientes que estavam na fronteira entre os dois planos. Mas
quanto a PDD afetou vocês? Essa é minha primeira pergunta.
Pietro Labriola (CEO) - Olá, Valder. Uma parte da PDD se deve exatamente a
isso. Nós estamos mais cautelosos. Só para dar uma ideia do que geralmente
acontece, nós temos a aquisição e então os clientes que podem gerar PDD
aparecem em termos de cancelamento depois de seis meses, essa PDD
continua a ser gerada até atingir 9 meses nove meses. É por isso que agora
prevemos uma inflexão das taxas no 2S. Estamos fazendo ajuste fino na nossa
estratégia, mas é algo que faz sentido para aumentar ainda mais nossos ganhos
financeiros no geral. Essa é a razão pela qual esperamos uma PDD menor no
3T que não vai impactar nossas receitas e margem, porque, diferentemente do
que aconteceu no passado, conseguiremos administrar essa transição sem
afetar nossos números.
Valder Nogueira (Santander) – Ok, obrigado pela resposta. A segunda
pergunta, muito tem sido dito sobre alguns M&As que estão acontecendo em
termos de espectro. E temos o leilão do 5G que acontecerá. E nós temos
algumas frequências novas ano que vem e em 2023. Como a que vocês tratam
sua capacidade de espectro, à vista de outros espectros que virão, não apenas
de competidores? As possibilidades de fazer M&As considerando os espectros
de outros players? E quão preocupados vocês estão com a renovação das
licenças de serviços móveis atuais e a qual o custo?
Pietro Labriola (CEO) – Valder, eu vou passar a palavra ao Mario. Nós estamos
entrando num período, onde se agirmos de uma forma inteligente e racional,
teremos mais oportunidades de aumentar a nossa posição em comparação ao
que aconteceu no passado. Eu vou dar a palavra ao Mario.
Mario Girasole - Obrigado pela pergunta. Essa questão pode ser analisada em
três dimensões. Primeiro, em algum momento no ano que vem provavelmente
nós teremos novos espectros disponíveis, não apenas espectros de 5G, mas
também de 700 MHz que é tipicamente de 4G. Então, o 700 MHz, 2.3 GHz, 3,5
GHz e espectro milimétrico. Por outro lado, atualmente temos diversos acordos
entre os players em determinadas áreas para compartilhar espectro, o que
também aumenta a capacidade do sistema para gerenciar esses recursos
escassos. Então a terceira parte qual era mesmo? Não me lembro.
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Valder Nogueira (Santander) - As licenças.
Mario Girasole - As licenças, sim. As licenças são um dos principais pilares do
PLC79. O PLC79 que, é claro, é fundamental para o setor no sentido de
concessão para o segmento fixo e na de renovação sucessiva no segmento
móvel, que esperamos ser aprovada esse ano, porque isso é algo que, numa
perspectiva regulatória, é necessário ao setor como um todo. Então, o PLC79
para renovação, compartilhamento de espectro para eficiência e o novo espectro
para o próximo ano.
Valder Nogueira (Santander) - Mais uma pergunta: você tem uma expectativa,
assumindo que a PLC 79 seja aprovada e ela traga a possibilidade de renovação
das licenças, vocês consideraram a que custo essa renovação ocorreria?
Mario Girasole - A referência que nós temos hoje, o custo que temos hoje de
renovação, que é 1% ao ano das receitas líquidas relacionadas a aquele
espectro. Eu acho que a boa notícia poderia ser o fato de que atualmente é uma
saída de caixa. No novo esquema poderemos ter, por exemplo, um “pay or play”,
uma possibilidade, não de ter uma saída de caixa desse valor, mas sim de
utilizar esse valor nas áreas de menor cobertura. Então o valor de referência é
mais ou menos parecido com o que temos hoje. A ideia é considera-lo como
Capex adicional.
Valder Nogueira (Santander) - Essa é uma área na qual acredito não ser
explorada propriamente, reverter esse aprendizado em cobertura?
Mario Girasole - Correto.
Valder Nogueira (Santander) - Está confiante de que essa possibilidade possa
ocorrer?
Mario Girasole - Bem, é o que estamos discutindo no âmbito legislativo. Está
claro. A base da PLC79 é que todos os recursos criados pela PLC79 estarão
disponíveis para a cobertura da qual o país precisa. Por isso acreditamos que
isso também vale para o espectro, teremos esse novo acordo.
Valder Nogueira (Santander) - Ok, muito obrigado.
Leonardo De Carvalho Capdeville
Administrativo Estatutário)

(CTIO

e Membro do Conselho

Leonardo Capdeville (CTIO) - Apenas complementando uma parte dessa
estratégia de espectro... Como disse o Mario, nós temos focado em três pilares
principais. O foco é sobre o novo espectro, você tem razão. Temos um leilão
pela frente. O que é importante para nós é que com o PLC79, nós temos uma
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comercialização de espectros. Então, talvez uma oportunidade aparecesse
nessa linha. O segundo é a oportunidade que obtemos com os acordos de
compartilhamento. Lembre-se que no passado, tivemos esse acordo de
compartilhamento de RAN com a Oi e nós fizemos, digamos, um upside do
compartilhamento de RAN da MORAN para o MOCN que é usado como
compartilhamento de espectro de uma forma mais avançada.
O terceiro, e também importante, é que a tecnologia está tendo aumento de
otimização, incrementado para eficiência de usuários nesse espectro. Nisso,
gostaria de destacar que fomos a terceira companhia, digamos, no mundo, a
testar as novas tecnologias de MIMO em 4G na nossa rede. E o resultado foi
muito interessante. Por exemplo, nós temos 2-3x mais capacidade no mesmo
espectro utilizando esse tipo de MIMO. Essa é uma tecnologia que é usada no
5G e o que alguns fornecedores estão fazendo é antecipar essa tecnologia,
MIMO no 4G. Então é muito interessante, porque temos oportunidade de
aumentar nossa capacidade utilizando o espectro existente.
Valder Nogueira (Santander) – Ok, muito obrigado Leo, sempre ótimo ouvi-lo.

Operadora: Próxima pergunta vem de Marcelo Santos, JP Morgan.
Marcelo Santos (JP Morgan) - Bom dia. Eu tenho duas, a primeira se puderem
comentar um pouco mais sobre quanto de espaço ainda há para ganhar
margens nas iniciativas de digitalização. Há vários indicadores que vocês
preparam que mostram crescimento? A segunda pergunta seria em relação a
fibra da TIM. Quais têm sido os principais entraves ao crescimento? O time de
vendas, a concorrência? Há pessoal suficiente para fazer a instalação? Eu sei
que estão crescendo rápido, mas o que impede de crescer ainda mais rápido?
Pietro Labriola (CEO) - Obrigado, Marcelo. Sobre as iniciativas de digitalização,
ainda achamos que temos bastante área para melhorar. Só para lhe dar uma
ideia, internamente movemos parte das funcionalidades dos nossos clientes
para funcionalidades de inteligência artificial. Acredito que conseguiremos
concluir isso em setembro ou outubro, e isso nos permitirá ter uma aceleração
na digitalização, no custo de atendimento aos nossos clientes.
Ao mesmo tempo, nós mudamos nosso sistema de URA. Não quero entrar muito
em detalhes, apenas digo que não é um slogan, mas sim a verdade. Estamos
mudando nosso sistema de URA para o Pré-pago e no DDD, onde já fomos
capazes de fazer isso, nossa capacidade de ter uma interação automatizada
com nossa base de clientes mudou de 69% para 75%. Isso lhe dá uma ideia do
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que temos feito. E esperamos mudar todo o nosso segmento com esse URA
automatizado até o final do ano.
A automatização está melhorando no atendimento ao cliente, mas também
estamos trabalhando para melhor entender todas as atividades que ainda tem
um número intensivo de interação humana, porque ano que vem nós
imaginamos um projeto para trabalhar com inteligência artificial em áreas onde
há o uso intensivo de interação humana. Nós também achamos que podemos
melhorar ainda mais nas recargas, onde já atingimos um bom nível. Mas
acreditamos que podemos melhorar ainda mais. E no próximo trimestre,
apresentaremos um novo conceito de projeto que se chama Next TIM, que pode
aumentar nossa capacidade de ser eficiente usando a digitalização.
Com relação a fibra da TIM, o que aconteceu é que entre os diferentes players
que nós usamos para manutenção e entrega havia uma empresa que não
estava desempenhando bem. Tivemos que mudar, e mudar esse tipo de
empresa leva tempo. De fato, a questão atual estava relacionada não a nossa
performance comercial, porque atingimos o maior nível de adições brutas; mas
estava mais relacionada ao nível de serviço que estávamos garantido por causa
desse problema.
Outro fator que causou desaceleração, é que em algumas cidades isso
aconteceu também no segmento móvel na instalação de novas antenas, foi
usado postes para colocar nossa fibra. Nós dobramos o número de projetos que
temos que gerenciar. Porque assim, se houver uma rejeição de 50%, estaremos
aptos, em qualquer caso, de entregar o que estava no plano. Temos certeza
disso, porque estamos recuperando uma parte do gap que foi gerado no primeiro
semestre, e temos certeza porque também já começamos a instalação. E o
principal gargalo, que era a burocrática autorização, já foi resolvido.

Operadora - próxima pergunta vem de Maria Teresa Azevedo, UBS.
Maria Tereza Azevedo (UBS) - Fazendo um follow up da pergunta anterior
sobre Capex, poderiam comentar sobre o quão disruptivo o 5G será na sua
estratégia, se esperam um rollout mais gradual? Será mais focada em B2B
inicialmente? No passado, falávamos muito sobre WTTx e banda larga wireless
fixa. Quão importante você acha que isso será para seu 5G e sua estratégia no
residencial, daqui para frente? Obrigada, essa é a primeira pergunta.
Pietro Labriola (CEO) - Estou tentando responder às duas perguntas. A
segunda pergunta sobre o WTTx e o quanto é importante na nossa estratégia
futura? Isso também confirma o que eu disse antes. Nós vemos nesse mercado
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uma grande oportunidade vinda da banda larga wireless fixa. A atividade que
nós fizemos com o WTTx foi muito útil para nós, porque nos permitiu melhor
entender como gerenciar esse tipo de negócio, que não é tão complexo, no
segmento fixo em termos de entrega, e tal. No entanto, não é o mesmo que
vender um chip SIM no shopping. E isso é muito útil. Então, uma parte dos
outros players relacionados ao 5G também estão relacionados ao fato de que
eles veem o 5G como um acesso ao wireless fixo como uma ameaça ao modelo
de negócios deles.
Com relação ao Capex no 5G nós não imaginamos que será uma abordagem
disruptiva, mas uma abordagem gradual de desenvolvimento. Está claro que
ainda é cedo demais para tentar entender o nível de Capex, e etc., porque é
importante entender melhor o que será estabelecido pela Anatel com a opinião
pública, que nos permitirá ter um melhor entendimento do que pode ser feito.
Mas o que te disseram foi exatamente a posição da SindiTelebrasil, a posição de
todas as operadoras que não querem uma abordagem que pode levantar um
grande montante de Capex no início, e com um desenvolvimento gradual nisso.
Não sei se consegui responder sua pergunta?
Maria Tereza Azevedo (UBS) - Perfeito, obrigada. A segunda pergunta é sobre
a concorrência. Vocês disseram no ano passado que toda a indústria deveria dar
um passo atrás em relação às ofertas zero ratings. Quão racional vocês veem
seus competidores nessa frente? Vocês esperam ter pressão para melhorar em
termos de preço, mas também em termos de bundle, e aplicativos zero ratings?
Pietro Labriola (CEO) - O que posso dizer é que o que nós estamos
experimentando, com algumas pequenas exceções, é que vejo mais
possibilidade de racionalidade para nós, e os outros dois players que devem ser
controlados em termos de racionalidade são Nextel e Oi. Enquanto a Nextel está
muito agressiva, nas ofertas below the line. E você entenderá melhor isso
olhando o balanço da portabilidade de números móveis. Somos também muito
agressivos na aquisição, que é uma coisa sempre arriscada em termos de PDD.
Mas achamos que existe um momentum, porque é muito difícil conseguir êxito
nisso, com essa quantidade de gigas nesse tipo de rede. Então, não faz sentido
agir de forma irracional. E estamos vendo um pouco de irracionalidade do lado
da Oi, mas é compreensível. Não acho que será uma estratégia sustentável no
médio e longo prazo. Ontem, eu vi na TV uma oferta de R$ 99 por 50 gigas e
não é preciso muito para entender que isso é sustentável no curto prazo para um
pequeno número de clientes. Enfim, continuo a ver racionalidade e talvez a
consolidação de mercado provavelmente levará a continuidade dessa
racionalidade, que levará todos a melhorar. A qualidade de serviços aos nossos
clientes deve melhor a qualidade da rede no país.
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Operadora - A próxima pergunta vem de Alejandro Lavin, Citigroup.
Alejandro Lavin (Citigroup) – Obrigado, bom dia. Tenho duas perguntas
rápidas sobre o guidance. A pergunta é só para confirmar: vocês ainda estão
confiantes que atingirão todas as metas para esse ano? E a segunda é se isso
será possível com esse ritmo de crescimento do PIB, ou se vocês esperam, ou
precisariam de uma aceleração do crescimento do PIB no 2S para isso?
Pietro Labriola (CEO) - Nosso guidance foi construído com uma expectativa de
crescimento do PIB de 2,5%. Portanto, reafirmamos que estamos confiantes de
que atingiremos o nosso guidance num ambiente desafiador. Esperamos
também que a melhora seja mais psicológica, porque o impacto da reforma da
previdência não vai gerar tanto fluxo de dinheiro no Brasil no 2S, mas pode gerar
um impacto psicológico que pode melhorar a disposição dos clientes de gastar
com consumo. Novamente, estamos confiantes no atingimento do nosso
guidance também nesse tipo de ambiente, que mudou se comparado ao início
do ano.

Operadora - Já que não há mais perguntas dos analistas começaremos a
sessão de perguntas e respostas com a imprensa.
Vicente Ferreira - Aqui é Vicente Ferreira, a primeira pergunta veio de Ana, da
Convergência Digital. Poderia detalhar sobre o novo contrato de implementação
dos novos 37 data centers até 2021, em um momento em que seus concorrentes
estão diminuindo essas iniciativas?
Leonardo De Carvalho Capdeville (CTIO) - Na verdade preciso destacar que
estamos falando de um tipo de data center diferente. Os data centers que
nossos concorrentes estão reduzindo são do tipo antigo, um data center maior e
mais focado em TI. O novo data center que nós falamos aqui na TIM trata da
evolução da virtualização do core na rede. Isso é menor e mais aplicado a uma
topologia futura que será muito necessária para o 5G, porque no 5G nós
precisaríamos ter mais power computing e mais entrega de conteúdo na borda,
para aproveitarmos o máximo essa tecnologia.
E é importante destacar que agora estamos testando o 5G em 3 diferentes
regiões no Brasil: em uma cidade no sul, outra no sudeste e outra no nordeste, e
a forma pela qual estamos fazendo é exatamente para usar esse novo conceito
de topologia num core de virtualização e no nosso cache. Assim, conseguimos
entregar uma qualidade muito importante no 5G. Portanto, a ideia aqui é
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aumentar essa presença. Lembre-se que no Brasil, estamos falando de um país
com território continental. Então, é muito importante para a experiência do cliente
que nós tenhamos mais no limite esse poder de capacidade e adequação.

Vicente Ferreira - A segunda pergunta de Miriam, do Telesíntese. Ela gostaria
de saber sobre o MOU com a Vivo, se haverá também um compartilhamento de
frequência nesse MOU?
Leonardo De Carvalho Capdeville (CTIO) - Olá Miriam, aqui é Leonardo
novamente. O MOU com a Vivo tem como foco ter uma maior eficiência nos
investimentos e no uso de dados para gerar uma melhor qualidade de crédito e
experiência para o cliente. Então, acredito que teremos mais detalhes ao final
desse trabalho, e temos 90 dias para concluí-lo. Mas é possível que usemos
esse tipo de compartilhamento de espectro. Novamente, isso não é novidade.
Nós já fizemos isso com a Oi em 2,5 GHz. Então é o tipo de discussão que
nosso time técnico terá que apresentar a melhor maneira de uso do espectro.

Vicente Ferreira - A última pergunta da imprensa vem do Sr. Alexandre Melo,
Valor Econômico. Ele gostaria de saber se o compartilhamento dessa
infraestrutura de forma mais avançada significa que, nas licitações que estão por
vir, a TIM e outras operadoras formarão um consórcio para fazerem um leilão
juntas trabalharem nesses lotes que serão comercializados pelo governo.
Mario Girasole - Obrigado, Alexander, aqui é Mario. As opções de participação
no leilão estão escritas nas regras do leilão. Então, não sabemos quais serão as
regras dessa licitação. Em geral, com base na experiência passada, formar um
consórcio não era uma opção, do ponto de vista do regulador. Ao mesmo tempo,
o 4G leiloou o 2,5 GHz e 700 MHz, o que cria incentivos para o
compartilhamento de rede para implementar essa rede, isso é o que nós fizemos
desde 2013. E, nos últimos anos, temos tentado criar essa prática comercial.

Operadora - Senhoras e senhores, como não há mais perguntas estou
voltando a palavra ao Sr. Pietro para suas considerações finais. Sr. Pietro,
por favor.
Pietro Labriola (CEO) - Obrigado. Gostaria de reiterar o que disse durante o
último call de resultados. A TIM Brasil tem fundamentos sólidos e estamos
posicionados para aproveitar totalmente a recuperação econômica que deve se
18

acelerar no 2S e no ano de 2020. Com os ajustes no go-to-market que estamos
implementando enquanto retornamos ao nosso DNA, estamos conseguindo
novamente momentum. O caminho terá sobressaltos, mas estamos de volta ao
caminho certo.
Antes de concluir gostaria de dizer que temos duas novas adições na nossa
equipe e que contribuirão muito para nosso negócio: Sr. Alberto Griselli entrou
na equipe executiva como Chief Revenue Officer, com mais de quinze anos de
experiência em consultorias; e a Sra. Flavia Bittencourt como membro
independente do Conselho, com muitos anos de experiência em telecom, em
bancos, private equity e bens de consumo.
Obrigado mais uma vez por participarem da nossa teleconferência. Tenham um
ótimo dia e esperamos encontrá-los novamente logo.

Operadora - Isso conclui a teleconferência de resultados no 2T da TIM
Participações. Podem ser desconectar agora, por favor. Para mais detalhes, por
favor, acessem nosso website www.ri.tim.com.br. Obrigada.
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