Local Conference Call
TIM Participações S.A.
Resultados do Segundo Trimestre de 2013
31 de julho de 2013

Operadora: Bom dia senhoras e senhores. Sejam bem vindos à
teleconferência e plenária de divulgação dos resultados do segundo trimestre
de 2013 da TIM Participações.
Informamos que este evento está sendo gravado e todos os participantes
estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. O replay
deste evento estará disponível no website após o seu encerramento.
Depois de realizada a apresentação da TIM Participações iniciaremos a seção
de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas.
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 futuros que podem ou não ocorrer.
Os investidores devem compreender que fatores internos e externos à TIM
Participações podem afetar o seu desempenho e conduzir a resultados
diferentes dos planejados.
Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência
queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero.
Agora gostaria de passara a palavra ao Sr. Rogério Tostes. Por favor, Sr.
Rogério, pode prosseguir.
Sr. Rogério Tostes: Bom dia a todos, quem fala é Rogério Tostes, diretor de
relações com investidores da TIM, sejam bem vindos ao nosso call de
divulgação do segundo trimestre. Hoje a gente está realizando um evento na
Bovespa em celebração aos nossos 15 anos de listagem. É com muita
satisfação que a gente celebra esse marco na nossa história, na construção da
história da companhia.
Presente comigo está o Rodrigo Abreu, o nosso presidente; Claudio Zezza,
CFO da Companhia; Lorenzo Lindner, chefe de operações; Roger Solé, chefe
de marketing; Rogério Takayanagui, diretor-presidente da TIM Fiber; Mario
Girasole, diretor de assuntos regulatórios e institucionais; além da diretoria da
companhia que vem nos prestigiar também; Carlos XXX, diretor da rede; Daniel
Hermeto, suprimentos; Jaques Horn, diretor jurídico e Ana Cristina, de
1

qualidade. Muito obrigado pela presença de todos, de toda a diretoria da
companhia quase aqui presente com a gente, é um grande privilégio.
Passo agora a palavra ao Rodrigo Abreu... desculpa, eu estava esquecendo de
uma peça também muito fundamental para gente, a presença do presidente do
conselho Manoel Horácio. Agradeço a presença contínua na participação e
interlocução com o mercado.
Passo agora para o Rodrigo Abreu para começar a apresentação dos
resultados. Rodrigo por favor.
Sr. Rodrigo Abreu: Bom, bom dia a todos e bem vindos à nossa sessão de
divulgação de resultados do segundo trimestre. Como o Roger comentou, para
nós essa é uma sessão que tem um significado especial justamente pela
comemoração dos 15 anos não só de listagem na BM&FBOVESPA mas
também de operação da companhia.
E hoje como de costume nós vamos falar um pouquinho sobre um pouco dessa
trajetória dos 15 anos dando uma introdução à nossa divulgação antes de
entrar propriamente nos números, os resultados, e depois eu vou passar a
destacar quais são os highlights do trimestre e quais são os principais
resultados tanto operacionais quanto financeiros que indicam, na nossa
opinião, uma boa evolução da performance da companhia, e aí entramos em
destaques mais detalhados, informações mais detalhadas em operações com o
Lorenzo, em marketing com o Roger, falando um pouquinho sobre o serviço
Live TIM e a TIM Fiber com o Rogério e finalmente com os dados financeiros
com nosso CFO Claudio Zezza antes que eu volte para fazer as conclusões
finais.
Então vamos começar talvez dando esse destaque que eu comentei, que esse
aniversário de 15 anos para nós é muito representativo porque os 15 anos da
empresa de uma certa maneira se confundem, como comentei na sessão de
abertura da BM&FBOVESPA hoje, com a própria história de transformação do
setor de telecomunicações no país.
A história de 15 anos da empresa é uma história de construção de uma
organização extremamente sólida, que passou por uma série de fases que
sempre tiveram na inovação talvez a marca central da companhia, e essas
fases e as renovação começou justamente com o fato até da própria TIM ter
sido a empresa que trouxe o GSM para o país, que trouxe uma modificação na
maneira de consumir o celular e a comunicação móvel e fez com que a
comunicação móvel e o telefone celular passassem a ser quase que um objeto
de desejo do dia-a-dia do consumidor.
E ao longo do percurso dos 15 anos os resultados foram aparecendo. A
empresa cresceu de uma maneira bastante representativa, fez várias
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aquisições principalmente de infraestrutura para suportar o crescimento do seu
negócio e foi a responsável por uma série de inovações no setor de
telecomunicações, em particular no setor móvel, com o lançamento de ofertas
como a cobrança por chamada, como a redução dos custos de longa distância,
como a introdução do serviço de dados para a base pré paga, e essa imagem
de liderança fez com que a TIM assumisse de fato a liderança do mercado pré
pago de telecomunicações no Brasil, que fosse a operadora ao longo dos
últimos quatro anos que mais cresceu em todo o país, que tenha mantido a
liderança tanto no volume quanto no valor ao longo dos últimos anos e se
consolidou como uma das 15 maiores empresas do Brasil e hoje com uma
base de usuários de mais de 72 milhões de clientes.
É importante também mencionar que ao longo desse processo o acesso ao
mercado de capitais tem sido um fator absolutamente crítico, determinante da
estratégia. Foi feita uma oferta de ações que nos ajudou a fazer várias das
aquisições de infraestrutura que hoje ajudam a operação da companhia e essa
tem sido uma marca, a de valorização, a de performance financeira e de
valorização da companhia que ao longo dos últimos quatro anos praticamente
dobrou, fez seu valor de bolsa dobrar a partir dos resultados obtidos.
Finalmente eu acho que vale destacar que ao longo dessa trajetória muitas
conquistas foram obtidas; mas hoje essa trajetória acabou culminando com um
ponto que indica um ótimo momento para frente: não só nós somos o segundo
player, temos o maior crescimento, estamos construindo uma rede, uma
infraestrutura de rede fixa robusta, mantivemos a liderança nas adições
líquidas de mercado e contamos com uma base tanto de tecnologia quanto de
infraestrutura quanto de inovação quanto de um conjunto hoje de profissionais
diretos e indiretos que nos permite ter uma posição de crescimento, de
liderança continuada, nós esperamos, na sequência da nossa atuação no
mercado de telecomunicações brasileiro.
Então é um resumo muito rápido, realmente, de 15 anos de empresa, mas é
uma posição e uma trajetória da qual nós nos orgulhamos bastante.
Passando diretamente para os resultados do trimestre eu gostaria de destacar
em particular alguns dados tanto financeiros quanto operacionais que na nossa
opinião acabam indicando que a empresa de fato está obtendo melhorias
praticamente em todas as suas frentes.
É importante mencionar antes de entrar nos detalhes dos resultados e dos
indicadores que os números aqui mostrados têm um número considerado
orgânico e um outro número que é um número reportado. Essa pequena
diferença se deve a um evento não recorrente que foi registrado no segundo
trimestre referente a pendências de disputas de interconexão passadas. Esse
número gerou fez um pequeno impacto não recorrente durante ou Q2 referente
aos trimestres anteriores e por isso nós estamos corrigindo aqui e mostrando
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os números tanto reportados quanto os números orgânicos que são aqueles
que demonstram de fato qual é a performance operacional da companhia.
Do ponto de vista de indicadores financeiros, indicadores de performance
financeira, eu gostaria de destacar em particular quatro grandes tópicos a
começar pela manutenção e pela aceleração do crescimento da receita líquida
orgânica. A gente tem aqui uma receita líquida se aproximando a 10% ano
contra ano (9,7 no número orgânico, 8,7 no reportado), o que indica de fato
uma continuação da estratégia de aceleração da sua receita.
E em particular quando nós olhamos para a receita de serviços, que é um
indicador da performance de serviços excluindo-se toda a parte de venda de
aparelhos, nós temos também um bom indicador da aceleração, um indicador
que passou por uma redução ao final do ano passado, voltou a acelerar no
primeiro trimestre deste ano e se nós olharmos para o número do segundo
trimestre a gente já vê uma nova aceleração bastante importante, um número
que chega a 3,1% de crescimento orgânico na receita líquida de serviços ou
2% no reportado.
Importante também mencionar, embora não seja aqui destacado mas mais
para frente a gente vai ver, que o crescimento líquido da receita móvel teve um
desempenho também bastante favorável e novamente uma aceleração
chegando a um índice de crescimento de 5,7%, o que representa um
movimento na direção correta.
O Ebitda é outra métrica absolutamente importante. Também mostra sinais de
resiliência e de aceleração, então nós passamos de um crescimento de 4,1 no
primeiro trimestre para um crescimento de 4,4 no segundo trimestre excluindo
esse evento não recorrente, e isso mostra uma tendência de fato de
recuperação do crescimento do Ebitda se aproximando mais dos números de
guidance em relação a mid-digits.
E finalmente o crescimento do lucro líquido orgânico que também acaba
demonstrando obviamente uma das métricas mais importantes da companhia:
nós tivemos novamente uma excelente aceleração partindo de 13,9% no
primeiro trimestre e chegando de maneira orgânica a quase 18% (17,9%) no
segundo trimestre ou 12% de número reportado e sob qualquer métrica são
métricas bastante positivas do ponto de vista de tendência e de aceleração, de
demonstração de reconhecimento da performance financeira da companhia.
Importante mencionar também que essa boa performance financeira vem
acompanhada ou até mesmo em consequência, em boa parte dos casos, da
boa performance operacional nas várias métricas que nós acompanhamos com
mais atenção e em particular nesse trimestre eu gostaria de destacar a boa
performance de recuperação do ARPU da receita média por usuário, que após
uma longa sequência - do próprio setor, não só da empresa, do próprio setor
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de comunicação móvel - de queda, apresenta no segundo trimestre de 2013 de
forma orgânica uma reversão de tendência é um pequeno crescimento de 0,4%
ou -0,7 incluindo o efeito não recorrente.
Essa performance de ARPU ela vem após um menor crescimento do mercado
de maneira geral da base de usuários, mas vem também e principalmente, no
nosso caso, pelo que nós gostamos de considerar três fatores primordiais, que
são a melhora do nosso mix de clientes pós pagos e pré pagos, e aqui nós
temos a evolução da base pós paga como um dos indicadores. A base pós
paga cresceu ano contra ano 14% de maneira geral ou 20% se nós
considerarmos só os usuários excluindo machine-to-machine, e esse mix sem
dúvida nenhuma tem contribuído para a melhoria do ARPU e para o bom
desempenho de crescimento de receita de serviços.
Da mesma maneira nós gostaríamos de destacar o crescimento das receitas
de dados, que são de fato o componente do qual se espera um maior
crescimento na contribuição de receita de serviços e resultados, e nós vemos
aqui uma aceleração bastante importante em relação ao segundo trimestre do
ano passado da participação das receitas de VAZ (na qual se inclui dados) de
18,7% no ano passado para 22,1% no segundo trimestre deste ano, então uma
performance bastante saudável e que indica também como base desse
crescimento um crescimento exclusivamente da receita de VAZ da ordem de
25% como a gente vai ver detalhado um pouquinho mais à frente.
E finalmente existe também um terceiro componente que é difícil de capturar
em uma única métrica mas que está presente em toda a gestão do dia-a-dia da
companhia, que é a gestão da sua base de clientes. A TIM é hoje uma
empresa com uma base de clientes grande e saudável e tem feito um exercício
de gestão da base na ativação, na recuperação de receita, no lançamento de
novos planos, na inovação comercial, no estímulo de tráfego, a conquista de
novos usos dentro da base já existente, e esses três fatores têm contribuído
então para essa melhoria de performance do ARPU, então bons indicadores de
tendência do ponto de vista de resultados financeiros.
E por último nesse slide gostaria de destacar como destaque do trimestre que
todo esse crescimento, esses bons resultados eles vêm acompanhados de
uma abordagem extremamente eficiente, não vem à custa de um investimento
ineficiente. Eles vêm à custa de uma abordagem bastante eficiente, e aqui nós
mostramos uma das métricas que é bastante acompanhada para denotar essa
eficiência de abordagem que é exatamente o percentual de PDD/receita bruta e
esse percentual tem se mantido estável - até caiu em relação ao trimestre
passado - se mantendo estável com relação ao mesmo trimestre do ano
passado com o número de 0,9% da receita bruta. A gente vai ver que essa
eficiência se estende também a vários outros indicadores desde o atendimento
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a clientes até o custo de aquisição, que vai certamente ser melhor detalhado
pelo Lorenzo quando a gente falar dos itens operacionais.
Em suma nós acreditamos que o desempenho é bastante positivo tanto do
ponto de vista quanto... tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de
vista operacional, apesar obviamente de um cenário macroeconômico que
inspira um pouco mais de cautela, foi um pouco mais difícil do ponto de vista de
crescimento de condições gerais do que aquele esperado inicialmente e apesar
disso a companhia apresenta uma boa resiliência de resultados.
Com isso eu gostaria de passar então para a as informações detalhadas e
convido o nosso COO Lorenzo para falar um pouquinho sobre os resultados de
operações da companhia. Obrigado.
Sr. Lorenzo Lindner: Obrigado Rodrigo, bom dia a todos. Vamos para o slide
6 e aqui a gente faz um mergulho em algumas métricas operacionais da
companhia e o slide mostra que a companhia continua com métricas
operacionais muito sólidas. Fomos a única operadora que cresceu no segundo
trimestre de 2003. Além disso, a companhia continuou mostrando sua força no
pré pago continuando crescendo e consolidando sua liderança nesse
segmento.
E como a gente já havia falado antes, depois de consolidar a liderança no pré
pago o desafio seguinte seria acelerar muito no pós pago e isso deixou de ser
uma promessa para ser uma realidade. A TIM já é hoje a empresa que mais
cresce em market share no segmento de pós pago voz, então mostrando aí
que a empresa não é só uma empresa de pré pago mas também de pós pago,
e muito importante: a gente vem conseguindo crescer no pós pago com uma
abordagem muito eficiente de go-to-market. A gente vê que o nosso custo de
aquisição de clientes está estável comparando a ano-a-ano e a nossa
inadimplência também está estável. Então a gente está conseguindo combinar
aí crescimento com rentabilidade acelerando no pós pago.
Vamos agora para slide seguinte. Aqui a gente dá um panorama do cenário da
qualidade do serviço oferecido por todas as operadoras do mercado mostrado
por vários indicadores (esses indicadores medidos pelo operador quanto pelo
Procon). Fica claro aí que a TIM é ou a primeira ou segunda operadora em
termos de qualidade do serviço prestado ao usuário, e também um ponto a
destacar aí é que a satisfação dos nossos os usuários em todos os segmentos
tem mostrado um crescimento, uma melhoria trimestre após trimestre,
mostrando o compromisso da companhia em oferecer uma qualidade de
serviço a seus clientes.
Vou passar agora a palavra ao diretor de marketing Roger Solé.
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Sr. Roger Solé: Obrigado Lorenzo. Na página 9 temos um pouco mais de
detalhe desta evolução. Aquilo que queremos destacar fundamentalmente é a
nossa boa performance no ARPU. Pela primeira vez em 17 quarters temos
uma estabilização de ARPU year-on-year e chegamos à marca de R$
18,3/cliente de ARPU orgânico, o que de fato representa crescimento de 0,4,
então de fato uma estabilização de ARPU (inaudível 18:13) devido a dois
motores fundamentalmente: o primeiro deles é o uso de voz, que seguimos...
estimulando, e aqui o principal fator é aquilo que o Lorenzo estava introduzindo
que é a nossa lógica de gestão da base ativa para que os clientes... passem
para um plano Liberty, um plano controle.
E isso está conectado com uma tendência muito forte estrutural da sociedade
brasileira, que é o crescimento socioeconômico das classes C e D que
precisam de um produto de melhor conveniência e que proporcione um uso
maior, e nós no Liberty controle temos esse instrumento, e com as diferentes
ações estamos conseguindo fazer uma migração e uma gestão ativa dessa
base para o plano pós pago, o plano controle e com isso chegando a mais de
9,3 milhões de clientes de pós pago voz, que é um crescimento de 23% ano
contra ano, e também vemos isso refletido no MOU que cresceu 16% até
quase 150 minutos de uso também derivados dessa melhora de mix da nossa
base onde o pós pago de fato está crescendo como o mix total da base.
O segundo ponto, o segundo motor desse crescimento, desse desempenho do
ARPU, é o crescimento na área de dados, na área de Internet
fundamentalmente, que de novo é uma tendência estrutural que estamos
conseguindo capturar e que representa uma grande opção de desenvolvimento
futuro ainda maior. De fato conseguimos crescer os nossos usuários de dados
em 23% ano contra ano.
E o uso do SMS crescendo também em 13%. Então um desempenho muito
forte ano contra ano revelando uma tendência não só do Brasil, mas nesse
caso uma tendência mundial do uso cada vez mais intenso da Internet no
próprio celular.
Na próxima página temos um detalhe um pouco maior sobre essa segunda
onda, essa tendência do uso da Internet no celular. Na prática estamos
migrando de forma acelerada os nossos clientes para o mundo do smartfone,
para o mundo do webfone. Hoje em dia nós somos líderes entre as operadoras
na venda de aparelhos celulares com 38% de market share, o que nos permitiu
aumentar a penetração de Internet-enabled smart e webfones para uns 50% da
base. É uma marca realmente representativa. Temos a metade dos clientes
com aparelhos com Internet enabled e portanto... um consumo de dados no
celular. Por isso os nossos usuários de dados foram crescendo até 32% da
nossa base. Hoje em dia 23 milhões de clientes TIM todo mês usam Internet no
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celular, e aqui estamos nos referindo especificamente à Internet e não dados
como um todo.
Com isso a nossa receita de VAZ teve um desempenho notável. A nossa
receita bruta cresceu 25% ano contra ano para quase 1,3 bi, o que representa
já 22% da nossa receita de serviço.
Agora passa a palavra para o Rogério Takanayagi para as atualizações sobre o
Live TIM.
Sr. Rogério Takanayagi: Obrigado Roger, bom dia a todos. Na TIM Fiber a
gente está observando uma forte aceleração do crescimento da companhia. A
gente chegou no final do segundo trimestre com 26.000 clientes, o que é
praticamente o dobro do crescimento em relação ao primeiro trimestre e então
nos deixa bastante confiantes de atingir o nosso guidance para o final do ano,
alguma coisa entre 65 e 70.000 clientes de base.
Com essa base, apesar de apenas um ano de existência a TIM Fiber
conseguiu introduzir uma nova categoria de Internet a ultra banda larga (ultra
banda larga é qualquer Internet com velocidade acima de 34 Mbps) e a gente
já consolidou a liderança tanto em termos de crescimento quanto em termos de
base. Então praticamente três em cada quatro novos clientes de ultra banda
larga vem para a TIM. Apesar de toda a concorrência ter ofertas em fibra
também o grande crescimento está sendo puxado pela TIM Fiber.
Consolidamos também quase 40% de market share nessa nova categoria.
Em termos de evolução de rede terminamos o trimestre com aproximadamente
800.000 casas cobertas, 800.000 casas para quem gente pode vender essa
Internet, cobertura por exemplo em São Paulo ao interno dos rios praticamente
todos os bairros nós já estamos presentes e graças à nossa inovação na
arquitetura tecnológica também a gente consegue cobrir desde bairros como
Jardins, Moema, até Itaquera, Artur Alvim. 26 bairros em São Paulo, mais ou
menos a mesma quantidade de bairros no Rio de Janeiro, RJ da mesma forma:
de Urca, Lagoa até Duque de Caxias, Jacarepaguá. Então a ideia é continuar
no segundo semestre tanto a aceleração nas vendas como a aceleração no
crescimento da cobertura chegando mais ou menos a 1 milhão de casa que
pode comprar a TIM Fiber.
Agora passa a palavra para o Claudio Zezza, nosso CFO.
Sr. Claudio Zezza: Bom dia a todos. Temos um slide que é um pouco o
resumo dos resultados que já foi comentado. Na parte de net revenues, de
crescimento de receita, tivemos uma contribuição positiva se olhamos a parte
móvel de 5,7 ano contra ano; uma componente negativa na parte do fixo
basicamente atrelada ao reposicionamento que já comentamos... Intelig; uma
contribuição positiva ainda esse quarter comparado com o ano anterior de 300
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milhões nos aparelhos. O evento one-time, one-off já comentado pelo Rodrigo
leva o nosso crescimento da nossa receita de 10%... para 8,7 report.
Na parte direita estamos explicando um pouco a contribuição à margem da
nossa receita de serviço crescendo ainda 3%, 3,1; do nosso componente de
margem, que apesar de ser uma margem um pouco negativa teve incremento
quando comparado, então está melhorando na comparação ano contra ano,
está agregando nessa explicação de crescimento com valor (inaudível 25:00).
Área de marketing... justamente está com um crescimento de 5,8, mas aqui a
componente de basicamente commissioning, de publicidade, está atrelada ao
crescimento do negócio. A nossa base de... pago como já foi comentado
cresceu bastante e só parte de (incompreensível 25:24), de pós pago voz
cresceu 23%, então faz muito sentido um crescimento de 5,8 nesse agregado
de custo.
Na parte de network interconnection, na parte de interconexão no custo de rede
temos um crescimento de 1% e aqui vale à pena destacar o nosso
decrescimento ano contra ano na componente de leased line, de circuitos
alugados graças à substituição com rede própria. Então a gente está
substituindo meios alugados por rede própria e isso faz com que o trend ano
contra ano, um trend decrescente que já observamos no primeiro tri e que
estamos acelerando esse crescimento no segundo tri.
Enfim, a parte que está atrelada ao pessoal, custo de RH, G&A está crescendo
8,3 e aqui temos basicamente componentes de crescimento de headcount de
mais ou menos 7% ano contra ano, dados de loja própria, customer care,
crescimento de negócio. O evento one-off explica o crescimento que passa de
4,4 por 1,8.
Embaixo temos depreciação, amortização depois o Ebitda está basicamente
em linha. A parte financeira está com uma leve melhora devido ao market-tomarket, então essa oscilação é normal do mercado. Os nossos contratos de
hedge que cobrem a nossa dívida atrelada à moeda estrangeira estão
mostrando um resultado comparado com o... anterior positivo mais ou menos
em 20 milhões... a performance da parte financeira.
Nos impostos e taxas a gente está com um resultado de crescimento de 5%,
mas aqui estamos incluindo um benefício fiscal... essa é performance que leva
o nosso tax rate mais ou menos para 26%.
Crescimento então do lucro, 18% e quando tiramos a componente one-off, onetime, estamos com um crescimento double-digit...
Na segunda página nossa posição de caixa. Estamos abaixo de 2 bilhões,
sendo que esta componente, esta posição tem 4,5 de dívida depois líquida do
hedge e 2,5 bi de caixa, bem forte. Comparado com o ano anterior tivemos
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uma melhora de cerca de 300 milhões, mas com um destaque: este ano a
gente pagou licença 4G por cerca de 330 milhões e uma Sistel também está
contribuindo negativamente, então mesmo com essa situação de pagamento,
licença de Sistel adicional estamos crescendo cerca de 300 milhões na posição
de caixa líquida.
Enfim, o Capex estamos em crescimento quando comparado com ano anterior
de 1,1 bilhões neste quarter e se agregamos também a componente primeiro tri
a gente chega a mais ou menos 1,6 bilhões, que é bastante em linha com o
primeiro semestre do ano anterior. O guidance deste ano continua R$(inaudível
29:15), então estamos avançando 44%.
Deixo a palavra então ao presidente para as conclusões.
Sr. Rodrigo: Como nós vimos, praticamente todas as áreas têm sinais
positivos, indicadores positivos, e talvez como um resumo da nossa estratégia
e das prioridades estratégicas que foram divulgadas no nosso call de
resultados do primeiro trimestre, eu gostaria de fazer alguns destaques em
relação a cada uma das prioridades que eu mencionei na nossa call do
primeiro tri: então rede e infraestrutura, inovação da oferta, melhoria das
nossas relações institucionais e o foco em pessoas e organização.
A começar por rede e infraestrutura, como já foi mencionado em diversas
vezes e tem sido a nossa rotina de acompanhamento intenso da melhoria de
qualidade e da expansão de rede e infraestrutura da companhia, nós
continuamos a ver um progresso sólido nessas dimensões.
Aqui nós trazemos apenas um indicador do ponto de vista numérico para
mostrar que de fato nós estamos progredindo na direção correta, que é a
diminuição do número de reclamações de rede tanto no nosso call center
próprio quanto no call center da Anatel. No nosso caso, no call center próprio,
15% de redução dessas reclamações ligadas a problemas de rede e no da
Anatel uma redução de 8% do primeiro tri para o segundo tri.
Mas de maneira geral essas reclamações, os indicadores de qualidade
apresentam melhoria praticamente em todas as disciplinas de atendimento
como vocês puderam ver, e de fato existe um vínculo bastante direto entre os
planos de infraestrutura, de melhoria de qualidade e todos os indicadores que
nós mostramos.
O principal projeto da companhia que eu havia mencionado no primeiro
trimestre do ponto de vista de infraestrutura, que é o projeto fiber-to-the-site,
levar fibra até a grande maioria dos nossos principais sites de rádio nas
principais cidades do país, continua apresentando um bom progresso. Só
durante o segundo trimestre nós estamos falando de quase 600 novos sites, e
sem dúvida nenhuma até o final do ano esse projeto vai apresentar um índice
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de conclusão próximo a 90%, significando uma mudança significativa na
capacidade de transmissão da grande maioria dos sites das principais cidades
do país usando fibra ótica própria, o que tem um duplo efeito: tanto o efeito de
qualidade quanto o efeito de redução do custo operacional.
Em relação ao 4G também vale à pena destacar a boa performance de toda a
ampliação, toda a instalação 4G. Nós não só cumprimos os objetivos todos
relatórios para o lançamento em abril mas também já fizemos antecipação do
lançamento de 4G em São Paulo e agora em Curitiba, e como pode ser visto
pelos últimos números - pelos primeiros números na verdade - de market share
divulgados pela Anatel no 4G, apesar dos números do mercado ainda serem
relativamente pequenos a TIM tem mostrado uma boa atração e está
disputando a segunda posição em relação aos números de market share ou
liderança de novas adições.
E ainda vale à pena mencionar aqui dois outros tópicos, um deles que nós
havíamos mencionado em relação à infraestrutura: durante agora o começo do
terceiro trimestre nós estamos finalizando projeto da linha de transmissão
Amazonas, a fibra que vai até os três estados da região norte, e durante esse
projeto, como conclusão desse projeto nós vamos poder passar a oferecer
serviços de mais alta velocidade e levar um nível de velocidade de conexão, de
transmissão, uma capacidade de transmissão para a região que nunca existiu,
a TIM é a pioneira em elevar essa infraestrutura para o nordeste.
E finalmente eu gostaria de destacar também, é quase que um evento
simbólico mas que marca uma transformação e um início de deployment de
uma das estratégias da companhia que foi o rollout, pela primeira vez, de small
cells (são as micro células e de atendimento ao tráfego móvel) que foi realizado
já para atendimento da jornada mundial da juventude no Rio na semana
passada.
A TIM foi a pioneira e já é implementou um pequeno número de small cells
para esse evento e esse rollout vai ser estendido. Nós estamos começando,
iniciando o rollout de small cells como parte da nossa estratégia de
implantação, ampliação de infraestrutura de rede e em particular da rede de
acesso de rádio.
Então de maneira geral a rede de infraestrutura continua apresentando bons
indicadores. Os projetos seguem no trilho, seguem de acordo com o planejado
e a gente espera continuar mostrando melhoria contínua ao longo do segundo
semestre desse ano.
Falando um pouco a sobre a inovação da oferta, o Roger já mencionou vários
pontos da inovação da oferta mas vale à pena destacar, como ele já fez, o
crescimento da base de voz pós paga e o aumento significativo da participação
nos smartfones sobre o total de vendas de aparelhos da companhia, fazendo
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com que nós habilitemos cada vez mais a base para crescer no consumo de
dados. Isso mostra não só uma força estratégica nos resultados de consumo,
de uso, mas também o sucesso do nosso plano controle (que é o híbrido pré e
pós) com um impacto direto a partir da adoção de 3G, do crescimento da base
de 3G sobre, como eu comentei, o crescimento dos serviços móveis.
Além disso várias ações têm sido feitas para rentabilizar essa base de clientes.
Nós temos lançado frequentemente vários micro pacotes de oferta. Muitas
vezes acabam não sendo tão visíveis no dia-a-dia mas eles estão
rentabilizando a base, estão aumentando opções de recarga, nós estamos
aumentando opções de novo consumo incremental de dados tanto para o pré
quanto para o pós.
Fizemos o lançamento do Tim Music. O Tim Music é uma plataforma de música
sobre a qual nós comentamos no primeiro trimestre que já conta com mais de 6
milhões de downloads e então as ações de oferta também estão caminhando
na direção correta de acordo com nosso check de prioridades estratégicas.
Do ponto de vista de relações institucionais o segundo trimestre marcou a
consolidação da nossa campanha portas abertas. Nós não só lançamos a
nossa efetiva, o nosso website, mas também os nossos aplicativos móveis para
tanto aumentar o nível de transparência no fornecimento de informações da
companhia para seus clientes quanto também receber informações dos seus
clientes para auxiliar no desenvolvimento, na melhoria da qualidade do ponto
de vista de feedback em tempo real.
Um outro evento importantíssimo do ponto de vista de relações institucionais chegou a ser comentada no primeiro trimestre mas ainda não estava encerrado
- foi logo no início do segundo trimestre a publicação do relatório final da Anatel
que de fato e isenta a companhia de qualquer conduta irregular no caso da
suposta queda de chamadas, e esse episódio então fica definitivamente
encerrado durante o segundo trimestre e reforça a posição da companhia, que
sempre havia dito de maneira muito transparente, colaborado com esse
processo de que não existia nenhum tipo de conduta irregular e pelo contrário,
se nós olharmos hoje todas as nossas métricas de qualidade e de queda de
chamadas elas estão absolutamente em linha com as métricas do mercado e
demonstrado um bom progresso ao longo desse primeiro semestre.
E finalmente no ponto de vista de relações institucionais da companhia têm
adotado, como eu já comentei, uma posição bastante proativa no
relacionamento do setor tanto com o congresso quanto com o regulador quanto
com o ministério e também com os governos estaduais. A gente reconhece a
importância do papel de telecomunicações nas relações de consumo e temos
tido uma postura bastante proativa no relacionamento tanto com o público
quanto com as instituições públicas. Então de maneira geral também boas
medidas de progresso no item relações institucionais.
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E finalmente do ponto de vista de foco em pessoas e organizações nós temos
várias ações - e essas são menos visíveis para vocês mas são ações internas que reforçam nosso compromisso com o time da TIM e com a cultura, com os
valores da organização.
Em particular foi feito o lançamento de uma iniciativa nesse segundo trimestre
de a TIM e, como uma das melhores empresas para se trabalhar no país - pela
primeira vez a TIM passou para a fase final do processo de melhores empresas
para se trabalhar conduzido pela Exame e Você S.A. - e é uma iniciativa que
está movimentando uma série de ações internas e que de fato contribui para o
aumento não só da satisfação interna mas também do nível de qualidade de
trabalho do dia-a-dia.
O nosso total de colaboradores atingiu mais de 11.500 colaboradores diretos,
um incremento de quase 600 colaboradores comparado ao segundo tri do ano
passado, em particular devido a ações de atendimento, à expansão de lojas
próprias e também ao reforço de posições-chave nas áreas em particular de
rede e nas áreas regionais. Então continua existindo um foco bastante intenso
na valorização das pessoas, na valorização da cultura e sem dúvida nenhuma
esse vai ser um dos pilares que vai nos levar a continuar a manter uma
trajetória de sucesso.
Para finalizar e partir para a seção de perguntas e respostas nós temos então
um negócio que, apesar de um cenário econômico macroeconômico de um
crescimento mais baixo do que o esperado, de um crescimento razoavelmente
limitado, um negócio que apresentou uma excelente resiliência, uma liderança
tanto em valor quanto e volume, uma boa recuperação segundo a nossa
análise e pesquisas na preferência dos clientes do ponto de vista de tendência
a consumo e tendência à adição mostrado também pela liderança nas adições
líquidas de novos clientes e com KPIs, com indicadores de performance tanto
de qualidade quanto dito estrutura que já apresentam melhorias em várias
frentes.
E como perspectivas nós temos aí, como eu comentei, a continua inovação da
oferta com o auxílio na manutenção da liderança do mercado em um ambiente
de um crescimento um pouco mais baixo, o que leva a um ambiente
competitivo um pouco mais estável.
Dados e VAZ vão continuar a liderar essa trajetória de crescimento de serviços
e nós estamos bastante bem posicionados em particular devido à estratégia de
aparelhos e à estratégia de microbrowsing e à estratégia de fazer os pacotes, a
micro segmentação de consumo.
Acreditamos que a substituição fixo - móvel ainda é uma tendência e isso pode
ser observado pela resiliência dos minutos de uso e pelo crescimento dos
serviços em função do mix pós pago e existe, continua existindo a possibilidade
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de se alavancar a enorme base de clientes existentes, o que é de maneira
bastante clara uma oportunidade para inovação, para a tradição de inovação
de oferta que a companhia sempre demonstrou até aqui.
Então em suma nesse nosso 15º aniversário tanto de empresa quanto de
listagem nós acreditamos que a companhia conta hoje com fundamentos
bastante sólidos, uma história que demonstra capacidade de execução e não
só isso, mas também um momento muito claro para continuar essa trajetória de
sucesso com base nos fundamentos que nós já mostramos para vocês.
Esse é o resumo do nosso desempenho no primeiro trimestre, podemos passar
agora para a outra sessão.

Sessão de Perguntas e Respostas

Operadora: Com licença, pedimos que cada participante se restrinja a duas
questões por vez. Aos participantes presentes na plenária solicitamos que se
identifiquem falando seu nome e firma para a qual trabalham. Aos parti cipantes
da teleconferência, para fazer uma pergunta digite asterisco um e para retirar a
pergunta da lista digite asterisco dois.
A primeira pergunta vem da plenária por favor.
Sr. Diego Aragão, Morgan Stanley: Obrigado bom dia a todos, Diego Aragão
do Banco Morgan Stanley. Minha primeira pergunta é com relação à redução
da VUM, qual foi um impacto para o Ebitda no trimestre?
Sr. Claudio: Tem uma dependência da margem de 20% (incompreensível
42:19) receita menos custos de interconexão.... na nossa área base que
impacta no Ebitda, então qualquer mudança claramente - não mudando outros
fatores como dizer elasticidade - impacta mais ou menos em relação de 20%
do nosso Ebitda. Então é um pouco em termos relativos o impacto, que vai... a
perda de receita, na companhia uma queda de... o impacto foi de 3 meses,
então a gente compara a nossa performance com o segundo tri do ano anterior
que estava claramente com esses mais ou menos 11% de variação negativa...
Sr. Diego: Ok perfeito Claudio, e minha segunda pergunta é com relação ao
ILD, como anda a renegociação com as prestadoras? Enfim, já conseguiu
absorver uma parte da redução de preço?
Sr. Claudio: Posso responder depois... nos números nesse momento não está
incorporando alguma variação (inaudível 42:42).
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Sr. XXX: É. Só complementando a informação, nós acreditamos que do ponto
de vista de leased lines dois efeitos estão acontecendo para companhia ou
podem acontecer para companhia, um deles já registrado nos resultados que é
a boa performance de substituição de infraestrutura alugada por infraestrutura
própria, o que marca uma redução do custo total de meios físicos.
E outro que é a redução regulatória, a resolução 590, e de fato durante o
segundo trimestre foi obtido o acordo já como uma das prestadoras. Ainda falta
um segundo acordo que está em negociação, e portanto talvez a maior parte
da redução do ILD ainda não se verifica nesse resultado nesse exercício.
Certamente esse é um resultado esperado para a frente.
Sr. Diego: Obrigado Rodrigo, Claudio.
Sr. Daniel Federle, Banco Credit Suisse: Daniel Federle, Banco Credit
Suisse. Minha primeira pergunta é com relação ao guidance, desse último
ponto comentado pelo Rodrigo do PIB do Brasil. Quando vocês divulgaram no
começo do ano a expectativa de crescimento para o Brasil girava em torno de
3,5%, 4% e hoje a gente vê uma expectativa mais próxima de 2% para o
crescimento em 2013. Isso vai pesar nas projeções de vocês se comparar o
que vocês pretendem entregar agora com o que vocês pretendiam no começo
do ano?
E como vocês veem o ano de 2013 nessa trajetória de Cagr de high-single
digit? Vai ser um ano mais fraco em relação a 14 e 15 ou é alguma coisa
alinhada? Porque lembrando que em 14 e 15 a gente vai ter um corte ainda
mais forte de VUMs.
Sr. Rodrigo: Vamos lá, duas partes para a tua pergunta. Na verdade a
primeira vale à pena sempre lembrar em relação ao guidance que o guidance é
um guidance de três anos, não é um guidance necessariamente e
exclusivamente de 2013. Então é um guidance de três anos de tentar atingir
mid-high singles, o que está em linha com as previsões de crescimento do
ponto de vista composto entre dados e voz para a indústria, imaginando um
desempenho não só a nível da indústria mas talvez um pouquinho superior ao
nível da indústria.
Então de maneira geral esse guidance é um guidance que, olhando a curva de
crescimento de consumo da indústria, é um guidance que ainda é viável, e
obviamente ele pode apresentar variações ao longo do período como tem sido
o caso durante 2013.
Em 2013 sem dúvida nenhuma um ambiente macroeconômico mais difícil tem
um impacto direto no consumo. A boa notícia no caso é que a partir dos
resultados do segundo trimestre a gente vê que esse impacto existe mas ele
não é um impacto que fez com que, por exemplo, existisse uma redução
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dramática de crescimento do Ebitda. A gente obteve um Ebitda orgânico, um
crescimento de Ebitda orgânico de 4,4% ainda com alguns fatores a realizar do
ponto de vista de eficiência e com uma receita de dados que apesar de estar
crescendo de uma maneira bastante saudável ainda representa um percentual
relativamente pequeno, muito menor do que aquele que nós esperamos que
siga sendo atingido com o crescimento da base.
Então esse guidance é um guidance, como eu comentei, para três anos e que
vem muito mais pela mistura, pela mudança de mix, não só pelo crescimento
econômico mas pela mudança de mix, pela mudança de mix de consumo entre
dados e voz e a diferença de crescimento é entre os dois.
Obviamente existe um sinal de cautela, de atenção quanto a consumo em
relação ao segundo semestre; mas de maneira geral nós continuamos
acreditando que a empresa tem sido bastante resiliente em relação a essas
variações - desde que não sejam variações dramáticas - mas a empresa tem
sido resiliente a essas variações do ponto de vista de crescimento
macroeconômico.
Sr. Daniel: E minha segunda pergunta: no mercado tem-se falado muito de
uma possível reestruturação da Telco, a Holding lá na Itália sendo trigger para
alguma mudança aqui no Brasil. Eu não sei se vocês têm alguma visão sobre
isso que vocês possam dividir...
Sr. Rodrigo: Vamos lá. De qualquer maneira qualquer tipo de especulação que
tem sido veiculada do ponto de vista da reestruturação ou possível
reestruturação da Telco é, como eu mencionei, especulação. Hoje o que existe
é um plano que tem sido bastante bem detalhado pela Telecom Italia de
algumas propostas, em particular a proposta de separação estrutural da rede.
Talvez pouca gente entenda, mas é uma proposta que impacta muito pouco a
operação em si, em particular a operação do Brasil. No Brasil a operação TIM
Participações TIM Brasil continua sendo um excelente contribuidor de
resultados para o grupo, não existe nenhum vislumbre de alteração nessa
relação durante esse momento em particular devido a qualquer tipo de
reestruturação de Telco.
Sr. XXX: Vamos passar agora às perguntas da teleconferência, por favor.
Operadora: A próxima pergunta virá da teleconferência, Sr. Fabio Levy, BTG
Pactual.
Sr. Fabio Levy: Bom dia pessoal. Uma pergunta mais focada na parte do
Capex. A gente viu a TIM fazendo um Capex sobre sales mais próximo de 18%
a cada ano e agora a gente está vendo alguma coisa próxima disso nesse ano
e basicamente com as iniciativas que a gente está vendo infraestrutura em
melhoria de qualidade, e a gente tem a referência de um Capex para os
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próximos 3 anos que indicaria alguma coisa de um Capex/receita de 16%,
17%. Aí, Rodrigo, eu queria ter uma ideia com você sobre o que você já está
vendo nesses meses na companhia. Para você 16% a 17% para os próximos
anos, e inclusive uma visão mais de longo prazo, é um nível razoável sobre
Capex, sobre receita, mais próximo de 16% a 17% ou a gente pode esperar
uma redução após o plano trienal?
Sr. Rodrigo: Obrigado Fabio e de fato você mencionou o número dos 19
versus os 16 e 17 e todos vocês que acompanham a indústria sabem que o
Capex, principalmente num momento de crescimento numa indústria como a
nossa é um Capex que passa por variações cíclicas e hoje nós estamos, como
Brasil e em particular como TIM, talvez num dos ciclos de alta de Capex em
relação à receita dada não só a necessidade de investimentos para expansão
como algumas mudanças tecnológicas: a introdução do 4G, a migração para
dados e assim por diante.
Nós acreditamos - e eu acredito em particular - olhando o que está sendo feito
de Capex esse ano e já analisando um pouco o nosso plano de Capex para os
dois próximos anos que o planejamento de Capex é um planejamento bastante
viável, bastante racional, e a grande diferença de Capex dos anos anteriores
para esse ano e para o que vai acontecer no ano que vem e em 2015 não é
tanto a variação significativa do volume do Capex, que é um Capex que está
determinado, mas é a variação de como alocar esse Capex.
A gente tem visto já mesmo durante o próprio ano de 2013 intra-ano algumas
variações significativas de alocação de Capex quando comparadas com o
plano inicial que foi realizado ou planejado no ano passado.
Um exemplo disso é isso uma mudança de alocação até em função do sucesso
da estratégia de compartilhamento no 4G com a Oi. É uma mudança de
alocação de Capex do 2G para o 3G e um aumento da alocação do 3G
também em relação à economia de Capex que foi feita com a implantação do
4G. Esse é um exemplo.
Daqui para frente a gente vê também pequenas real locações de Capex para
áreas prioritárias, por exemplo há o tópico que eu mencionei dos small cells e
outros tópicos, por exemplo de otimização de serviços de dados, certamente
tendem a acontecer; mas o envelope de Capex de maneira geral é um
envelope que a gente acredita é bastante suficiente – se investido com
eficiência e com priorização - para cumprir as metas que nós temos pela frente
do ponto de vista de crescimento.
Então respondendo finalmente à tua pergunta do ponto de vista dos 16 ou 17 o
plano atual é um plano que a gente acredita factível e ele se mantém nesses
níveis de 16, 17 justamente pelas diversas transições tecnológicas que a gente
vai ter e a necessidade de fazer algumas pequenas realocações.
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Como o Capex é cíclico obviamente é difícil fazer uma projeção de Capex
muito para além de três anos; mas de maneira geral a gente está dentro do
ciclo da indústria e está acompanhando a evolução natural do crescimento do
nosso próprio negócio, Fabio.
Sr. Fabio: Tá ótimo, obrigado Rodrigo.
Operadora: Com licença, a próxima pergunta vem da teleconferência, Sr.
Marcelo Santos, JP Morgan.
Sr. Marcelo Santos: Bom dia a todos. Tenho duas perguntas, a primeira é em
relação à performance do business fixo. A gente vê que está tendo uma
reestruturação no business e eu queria entender o quanto mais a gente deve
esperar de deterioração na receita ou quando isso deveria se estabilizar.
E a segunda pergunta é em relação à questão não recorrente de interconexão
que vocês mencionaram. Eu queria só um pouco mais de detalhe sobre quais
disputas de fato estão ocorrendo. Obrigado.
Sr. Rodrigo: Ok Marcelo, vamos lá em duas partes: a tua primeira pergunta
em relação ao fixo como nós já comentamos em algumas calls o business fixo
dentro da TIM ele é um business que ele veio para a companhia a partir de
aquisições ligadas primordialmente à infraestrutura.
Então o caso da Intelig é um caso que ilustra bastante bem essa aquisição de
infraestrutura: foi a aquisição de uma infraestrutura fundamental, primordial
para possibilitar toda a entrada da TIM em longa distância e para
complementar a sua cobertura de fibra de longa distância. E a mesma coisa
aconteceu com a Atimus, a aquisição da Atimus para a fibra na cidade de São
Paulo e no Rio de Janeiro.
Nesse ponto de vista fortemente a gente também não deveria deixar de ignorar
a partir daquele momento a existência do business em si que veio o fixo junto
com a estrutura da Intelig de transmissão, e durante um determinado momento
da empresa esse business teve uma aceleração de receita, teve um plano
muito agressivo de crescimento de receita que acabou levando a um
crescimento que por um lado, com a própria deterioração do ambiente de fixo
de maneira geral do setor no país, acabou levando a uma situação onde o fixo
apresentou, apesar de um crescimento interessante, uma diminuição de
rentabilidade sensível.
A companhia tomou então uma decisão de fazer uma reestruturação desse
negócio já na segunda metade do ano passado e começou a fazer uma
reestruturação para se focar de fato na parte do negócio fixo que apresenta
uma maior rentabilidade tanto do ponto de vista de oferta quanto do ponto de
vista de clientes, e essa reestruturação está em curso.
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Nós aprovamos no conselho, na penúltima reunião de conselho, uma
reestruturação organizacional da Intelig que passa a ter um novo foco daqui
para frente que é uma estabilização do negócio, um foco tanto nas ofertas
quanto nos clientes rentáveis, e com isso a gente espera uma estabilização ao
longo do segundo semestre. Talvez a gente ainda veja um efeito pequeno
durante terceiro trimestre, uma tendência à estabilização no quarto trimestre,
que a quando os comparables do ano passado começam a estar mais em linha
com o run rate do negócio já contabilizando pela redução de receita devido à
limpeza, à rentabilização da base. Então essa é um pouco a expectativa do
fixo.
Em relação ao evento não recorrente, Marcelo, nós comentamos ele é um
evento não recorrente realizado de maneira conservadora devido ao tempo de
disputa de algumas receitas de interconexão e essas receitas de interconexão
são relativas alguns períodos passados. Por uma questão do status de
negociação e do tempo que tem levado para resolver essas pendências de
maneira conservadora nós resolvemos fazer essa reversão durante o segundo
trimestre; mas eu infelizmente não vou poder abrir para você muitos detalhes
de quais serviços nós estamos falando nem de quais operadoras até para
evitar que exista um prejuízo de negociações em andamento. Então por uma
questão de confidencialidade na própria estratégia de negociação, de
tratamento dessas disputas a gente acabou tomando a decisão de não entrar
em maiores detalhes realmente dos detalhes do evento.
Sr. Marcelo: Quais períodos mais ou menos? É coisa de um ano, meio ano,
dois anos?
Sr. Rodrigo: A gente fala de alguns trimestres anteriores, e vai até o ano
passado.
Sr. Marcelo: Tá ótimo, muito obrigado.
Operadora: Com licença, a próxima pergunta vem da plenária.
Sr. Paulo França, PFC Investimentos: Bom dia a todos, meu nome é Paulo
França, PFC Investimentos. Eu tenho uma pergunta para o Rodrigo Abreu e
outra para o Claudio Zezza: Rodrigo Abreu, a disponibilidade de sinal por
cidade. Por exemplo, a Vivo muito tempo ela adiou que eles tinham acesso à
Amazônia e eram liderança também presença também de sinal.
Hoje a Claro faz publicidade que ela tenha maior presença, e a TIM por
exemplo foi outro dia numa cidade, São Bento do Sul, onde tem uma grande
empresa e eu só conseguia sinal pela Vivo ou pela Claro. Então dentro desse
novo cenário que a TIM foi hoje a única que cresceu e também é a que tem
menos reclamações no Procon em quantos municípios vocês pretendem estar
até o final do ano para ganhar essa liderança de mercado?
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Em relação ao Claudio Zezza eu gostaria de perguntar se ele tem alguma
projeção, e se isso é divulgado, do Capex para o segundo semestre e para o
ano que vem.
Sr. Rodrigo: Paulo obrigado pela tua pergunta. Em relação à presença da TIM
no número de cidades na cobertura do país, na prática a TIM privilegiou
durante um primeiro momento não só um foco exclusivo no número de cidades,
no número de municípios atendidos, mas um foco na cobertura de população.
Então de fato hoje você vê que a gente cobre a imensa maioria de população
usando a tecnologia inicialmente GSM e estamos avançando de maneira
bastante forte a nossa cobertura usando a tecnologia 3G e agora começando
com a implantação da tecnologia 4G.
Então o foco tem sido menos só do ponto de vista de número de cidades e
mais do ponto de vista de número de usuários de base atendida. Então essa
tem sido a tônica do desenvolvimento. Independente disso, ao longo dos
próximos anos nós continuamos com uma expansão do número de cidades
bastante importante, então a gente está falando de mais de 800 municípios, em
alguns casos, de expansão; a gente está falando também de uma importante
cobertura a partir dos próximos anos que veio até de maneira regulatória e que
vai levar não só cobertura que a gente já tem do ponto de vista móvel mas
também trata de obrigações de cobertura rural fixa.
Então existe um foco menos no número de municípios e mais no percentual da
população atendida. Essa tem sido a tônica do investimento e respeitando,
mais uma vez, não só a disponibilidade de serviços para usuários com nível de
qualidade mas também o investimento eficiente do Capex da companhia.
Sr. Claudio: O Capex a gente investiu no primeiro semestre já 1,6 bilhões,
então no nosso guidance de 3,6 bilhões no ano inteiro está faltando mais ou
menos R$ 2 bilhões. Naturalmente a segunda parte do ano, a última parte do
ano tem sempre uma concentração maior de entrada econômica do Capex. O
nosso guidance em três anos é de 10,7, então mais ou menos estamos falando
de um mesmo patamar de 3,5, 3,6 nos próximos (inaudível 1:00:16).
Sr. Bruno do Amaral: Bom dia, meu nome é Bruno do Amaral da Teletime. Eu
queria saber se na parte do fixo vocês estão considerando também a telefonia
fixa. Vocês podem abrir o quanto desse negócio é da telefonia fixa?
E eu gostaria de entender um pouco melhor a questão da reestruturação da
Intelig, se isso vai ser concluído, sei lá, até o final do ano?
Sr. Rodrigo: A telefonia fixa a TIM tem, além do modelo de telefonia fixa que
veio dos clientes fixos com a própria Intelig, a TIM ao longo desse percurso
acabou lançando um produto que é o TIM Fixo, então existe um pequeno
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componente de telefonia fixa que a gente acaba não destacando dentro dos
números por uma questão de estratégia mas faz parte do negócio fixo.
De maneira geral para a tua pergunta, Bruno, como eu comentei a
reestruturação da Intelig é menos uma reestruturação do ponto de vista de uma
grande reestruturação da companhia e mais uma estabilização do seu modelo
de negócio, da sua estratégia, e para isso então nós estamos segregando
algumas funções organizacionais dentro do grupo, fazendo pequenas
modificações que vão dar à Intelig (à divisão, unidade Intelig) a possibilidade de
continuar atuando de maneira estável com foco em uma base de clientes
rentável, com foco em uma base de produtos rentável e privilegiando
principalmente aquele atendimento nas regiões e nas localidades onde a gente
possui meios próprios, possui fibra própria e consegue ter um potencial de
rentabilização do serviço maior do que aquele que vinha sendo adotado
anteriormente.
Como eu comentei esse processo é um processo que começou na segunda
metade do ano passado. Ele deve se estender até mais ou menos a segunda
metade ou a metade, desculpa, do semestre desse ano e então é um processo
que a gente imagina razoavelmente concluído e estável até o final desse ano.
Operadora: Com licença, a próxima pergunta virada teleconferência: Sra.
Suzana Salara do Itaú.
Sra. Suzana Salara: Oi, bom dia pessoal. A gente tem duas perguntas,
primeiro é relacionada a resultado. O G&A ele veio um pouco acima em função
de uma despesa adicional de TI e de despesa de terceiros. A gente queria
entender se isso é pontual, algo que foi feito no trimestre, ou a gente deve
assumir esse patamar para frente?
E a segunda pergunta seria da entrada da GVT em São Paulo, se vocês
enxergam que isso pode alterar o ambiente competitivo de banda larga para a
TIM Fiber. É isso pessoal, obrigada.
Sr. Claudio: O G&A uma parte, como foi comentado (inaudível 1:03:28).
Sra. Suzana: Eu não estou conseguindo ouvir pessoal, desculpa.
Sr. Claudio: Uma parte no G&A, como comentei, está justamente atrelada à
parte de information technology: são renovações de licença, são custos de
manutenção. A gente está desenvolvendo, ampliando os nossos sistemas e
então é um custo não diria one-time; mas é um custo que está acompanhando
o crescimento.
Eu diria que aquilo que está incluído também neste agregado é crescimento,
como comentei, de RH, então um crescimento de nossos funcionários que em
termos de full-time equivalente está crescendo 7% ano contra ano, e tem
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claramente algumas contingências que estão entrando nesse agregado:
contingências cíveis, regulatórias, fiscais. Então basicamente esse crescimento
de 8,3% é em parte atrelado ao crescimento do negócio e em parte para... as
contingências é um pouco mais one-time para responder à sua pergunta.
Sr. Rogério: Alô Suzana aqui o Rogério. Com relação à entrada da GVT em
São Paulo, obviamente a gente sempre respeita a concorrência, a concorrência
é boa porque deixa a gente alerta. Agora a gente entende que o principal
ameaçado são as concessionárias, em particular aquelas que têm... ou as
empresas que atualmente estão oferecendo uma Internet de velocidade muito
menor.
O mercado de São Paulo é bastante grande. O que a gente tem observado no
mercado é uma entrada da GVT com velocidades inferiores ao que a gente
está oferecendo com um preço superior, então nesse momento a gente não
enxerga nenhum grande impacto e provavelmente vai ter um impacto maior na
concorrência.
Sra. Suzana: Perfeito pessoal, obrigada.
Operadora: A próxima pergunta vem da teleconferência, do Sr. Mauricio
Fernandes do Merrill Lynch.
Sr. Mauricio Fernandes: Bom dia a todos. Rodrigo (eu tenho duas perguntas,
uma para o Rodrigo e outra para o Rogério), Rodrigo, o crescimento de receita
e de Ebitda na comparação ano a ano e orgânico foi um pouquinho melhor no
segundo tri em relação ao primeiro. Como é que você vê isso - uma parte disso
você já respondeu - mas como é que você vê isso acontecendo no segundo
semestre? Até por que... quais são os fatores que levariam a gente haver um
crescimento um pouco mais alto, seja porque a telefonia fixa começa a
melhorar ou seja a telefonia móvel, dados enfim, quais são os fatores?
E a segunda, na pergunta anterior da Suzana se vocês podem dar uma ideia
de se... qual o overlap que já existe hoje ou que vocês imaginam que vá existir
entre a rede de vocês e a rede da GVT? Eu não tenho certeza se vocês estão
focados exatamente nos mesmos bairros ou não, e portanto mesmo que GVT
venha para São Paulo e isso não seria uma competição prioritária ou primordial
para vocês. Obrigado.
Sr. Rodrigo: Ok obrigado Maurício. Na tua primeira pergunta em relação a
crescimento de receita e consequentemente de Ebitda, talvez dois
componentes diferentes ou alguns componentes diferentes para os dois, mas
principalmente três que são a base da nossa tese de crescimento de receita de
Ebitda.
Como eu comentei no começo, hoje a nossa tendência de aumento de receita
e de melhora até mesmo do ARPU com esse aumento de receita ela vem por
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três grandes elementos: ela vem pelo elemento crescimento de serviços de
dados, de receita de dados, que têm acompanhado não só uma melhoria
porque o ARPU de dados tende a incrementar o ARPU já existente da voz,
mas vem também por que o mix da base de usuários de dados tem melhorado
de maneira bastante substancial.
Eu comentei que nós estamos chegando a hoje em relação ao mix de usuários
de dados a um número que ainda é apenas 32% da base como usuários únicos
de dados, ou seja, existe ainda mais de metade da base, significativamente
mais de metade da base com um potencial de crescimento a partir do início de
utilização de serviços de dados bastante interessante. Isso acaba sendo uma
excelente sustentação para a tese do crescimento de receita por um lado, e
obviamente com um consequente aumento do Ebitda também, dada a
rentabilização do serviço de dados.
Os elementos e evidências de suporte, como nós já comentamos também, vem
até a partir da própria penetração de smartfones e webfones na base - hoje a
gente está falando de 50% - e existe um pequeno descasamento se você
imaginar ainda entre smartfones, webfones e usuários únicos de dados (50%
em relação à base, 32% em relação a usuários). Então mesmo que a gente
considere só a base já habilitada existe aí o potencial de praticamente dobrar o
número de usuários ativos e com isso continuar sendo razoavelmente eficiente
no crescimento de receita e no crescimento de Ebitda em relação ao serviço de
dados.
O segundo componente é um componente no qual nós continuamos investindo
de maneira bastante, bastante firme tanto do ponto de vista de ação comercial,
go-to-market, de força do canal (o Lorenzo comentou sobre a eficiência do
canal) e também do ponto de vista de inovação de oferta que é o mix. O nosso
mix pós pago tem melhorado de uma maneira bastante significativa, em
particular pelo crescimento da oferta Liberty Controle.
A gente imagina que na oferta Liberty Controle exista o potencial de fazer duas
coisas: o primeiro é o potencial de você olhar para o topo da sua base de
usuários pré pagos e fazer com que essa base tenha um aumento significativo
de comprometimento de receita, de ARPU, e consequentemente de Ebitda
também, pela concentração de share of wallet conosco.
Então de fato a migração da base pré para base controle é um ponto
absolutamente importante no indicador do crescimento de receita,
principalmente num cenário onde a gente sabe que o número de adições
líquidas da indústria, do mercado, tende a diminuir. Então nós imaginamos um
fair share - e talvez até um unfair share - a nosso benefício no ponto de vista de
adições líquidas de novos usuários de pós pago, mas com essa conversão de
base nós fazemos com que mesmo a mesma base seja capaz de sustentar um
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pequeno crescimento de receita até mesmo na voz, compensando assim
alguns dos efeitos, por exemplo, que já foram comentados, de MTR.
E finalmente a gestão de base com lançamento de pequenas ofertas. Então
para dar um exemplo para vocês, nesse - e de novo tocando no ponto de vista
de dados - nesse segundo tri, no finalzinho do segundo tri nós acabamos
fazendo o lançamento de pequenas ofertas de micro segmentação do consumo
de dados no pré.
Existe uma franquia, um fair usage no pré que é um fair usage que leva os R$
0,50. Nós introduzimos um segundo componente que leva à rentabilização de
uma extensão do fair usage caso o usuário assim deseje e isso tem tido uma
ótima aceitação, e a gente vê que com pequenas ações como essa - isso vale
para os dados, para iniciativas de aumento de recarga que foram lançadas
recentemente, isso vale para várias pequenas iniciativas - e a gente consegue
fazer uma gestão de base.
Do ponto de vista do Ebitda puramente, obviamente aqui tem dois efeitos:
então existe o efeito do próprio crescimento de receita e naturalmente da
geração de Ebitda associado ao próprio crescimento de receita, e existe a
continuação do nosso foco em uma operação eficiente.
Então a continuação do foco em operações eficientes se mostra nos custos de
rede. A rede ela teve o tráfego aumentado em mais de 20% mas apresentou
um custo de low-single, de incremento de custo de low-single digit, de uma
diminuição do custo de meios alugados. Isso tem impacto direto no Ebitda, e
obviamente essas deficiências, esse exemplo de eficiência de rede é um
exemplo de eficiência que a gente tem buscado em praticamente todos os
componentes da operação, o que a gente pode ver pelo crescimento no caso
do Ebitda até mesmo de maneira superior ao crescimento da receita líquida de
serviços.
Então de maneira geral, Mauricio, a gente acredita em que exista, sim, esse
potencial de seguir numa boa direção - sendo obviamente sempre
razoavelmente cauteloso com o cenário macroeconômico - mas trabalhando
nos fundamentos que nós conseguimos controlar. Esse tem sido o foco da
companhia.
Sr. Rogério: Com relação ao overlap de cobertura da TIM eu lembro que a TIM
em novembro de 2011 comprou a AES Atimus com 5.500 km de fibra ótica em
São Paulo e no Rio de Janeiro. Na verdade o que a gente estava comprando
não era o km de fibra ótica mas o time-to-market. Obviamente uma capilaridade
de fibra ótica como essa que a gente comprou para ajudar toda a operação
móvel não existe disponível no mercado, então a construção de qualquer outro
tipo de infraestrutura em overlay não só é lenta e custosa mas em muitos
casos, em muitos bairros ela acaba sendo inviável pela ocupação atual dos
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postes. Então o overlap nesse momento é mínimo e obviamente o
desenvolvimento de novas infraestruturas não só por parte da GVT como por
parte da própria concorrência é muito mais lento.
Sr. Mauricio: Obrigado.
Operadora: Com licença, as próximas duas perguntas vêm da plenária e em
seguida encerraremos a sessão de perguntas e respostas.
Sr. Rodrigo Pedroso: Rodrigo Pedroso, Business Americas. Eu tenho uma
dúvida com relação... eu queria na verdade entender um pouco mais a
estratégia e o guidance de vocês com relação a small cells, você mencionou o
deployment na jornada mundial da juventude. Eu queria saber quais são as
tecnologias que vocês estão primando mas, se é (incompreensível 1:14:40),
parceiros, e a sua expectativa no cenário relatório fiscal, você já mencionou
que esperava uma resolução nesse sentido.
Sr. Rodrigo: Ok Pedro, obrigado pela pergunta. De fato o guidance em relação
a small cells é um guidance direcional, é muito difícil precisar para você: olha,
vai ser exatamente o uso de (incompreensível 1:15:00), o uso de metrocell o
uso de microcell; mas é um guidance direcional quando a gente aponta
principalmente para o tipo de evolução do consumo de serviços móveis no país
e em particular em cima da nossa base.
Hoje a gente sabe que o aumento de consumo móvel vai levar a uma
expectativa de qualidade que em muitos casos traz de maneira absolutamente
indispensável um aumento de qualidade de cobertura indoor. E com a situação
de licenciamento de instalação de infraestrutura nova principalmente nas
grandes metrópoles - os casos de Rio e de São Paulo são dois exemplos
bastante claros, mas isso não fica restrito a Rio e São Paulo, vale para Curitiba,
vale para Porto Alegre, vale para Belo Horizonte, vale para qualquer grande
cidade do país - a estratégia única e exclusivamente de macrocell é uma
estratégia muito difícil de executar e que leva muito tempo.
Então nós acreditamos que a componente de small cells vai ser uma
componente bastante importante do futuro de cobertura, o que traz talvez
alguns desafios mas algumas vantagens muito claras: primeiro é de fato a
relativa maior velocidade de implantação de uma tecnologia como smallcell
quando comparada a uma cobertura tradicional de rádio.
A segunda é a capacidade de você de fato ser muito específico em relação às
suas necessidades de cobertura. Nesse sentido nós temos avaliado, existem
planos em andamento para a avaliação tanto da metro quanto da micro quanto
da (incompreensível 1:16:31), e a gente não pode esquecer de um outro
elemento que é o elemento de offload em wi-fi.
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Então apesar de não poder ser considerado no sentido estrito um smallcell,
mas quando a gente fala do offload de dados o wi-fi também tem um papel
interessante e a gente já tem iniciado um pouco de experiência e de rollout de
implementação também do ponto de vista de wi-fi.
Então essa é uma tendência direcional, é um componente de estratégia
direcional. Ainda talvez seja muito cedo para dar números para você, mas ele
certamente faz parte do nosso plano de Capex para o ano que vem e aí ao
longo da evolução dessas implantações nós vamos poder falar um pouquinho
mais sobre como é que estão acontecendo as importações e os resultados.
Sra. XXX Jordan Consultoria XXX: XXX Jordan da Consultoria XXX. Tudo
bem gente? Bem, eu tenho uma dúvida com relação à interconexão, que nos
últimos trimestres a TIM vem divulgando que vocês conseguiram manter um
crescimento na interconexão apesar da queda na VUM por causa da
compensação do SMS entrante. Aí eu estou vendo que esse trimestre, mesmo
desconsiderando o efeito não recorrente, houve uma queda da interconexão. O
que aconteceu com a compensação do SMS entrante, se está continuando
isso, se o SMS está crescendo dentro da participação da interconexão?
Sr. Rodrigo: De maneira geral, obrigado pela pergunta, de maneira geral a
gente continua observando uma tendência ao crescimento do uso de SMS e do
uso de VAZ de maneira geral e esse segundo trimestre não foi exceção. O que
a gente vê obviamente é que vai haver uma estabilização em determinado
momento desse crescimento em particular no caso do SMS, e um aumento,
uma continuada progressão do aumento do consumo de dados puros e não só
SMS.
Agora essa tendência da interconexão é uma tendência que ela tem que ser
analisada não só pelo crescimento de compensação dos serviços mas também
pelos impactos relativos, por exemplo, da adoção da MTR ainda sem a
compensação total do crescimento orgânico dos serviços ao longo do período.
Então a gente teve um impacto de MTR agora no segundo trimestre, ou seja,
que impacta diretamente as receitas de interconexão, e com isso a gente passa
a compensar num primeiro momento mais pelo crescimento de receita de
dados e ao longo da estabilização desse crescimento ou do efeito desse corte
a gente volta a ter a expectativa de crescimento orgânico que já havia sido
apresentada.
Agora é muito difícil precisar para você, até por uma questão de disclosure dos
números, exatamente o impacto que você perguntou. Mas de maneira geral a
tendência, em linhas gerais a tendência de SMS ainda segue crescendo; mas é
uma tendência de estabilizar e ter um crescimento um pouco mais dentro do
serviço de dados de maneira geral e a tendência da interconexão depois do
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impacto de MTR a gente tem obviamente agora uma compensação do
crescimento orgânico de trânsito.
Sr. XXX Jordan: E uma segunda pergunta também, aproveitando que você
estava falando de dados e do novo plano de pré pago, desses usuários de
dados que vocês divulgaram seria uma maioria de pré ou uma maioria de pós?
Como é que vocês estão?
Sr. Rodrigo: Na prática hoje a gente tem, sem dúvida nenhuma, um percentual
de usuários pós em relação à base pós muito maior de dados do que de
percentual de usuários de dados pré sobre a base pré; no entanto a gente vê
que o crescimento na verdade vem muito pelo aumento de penetração na base
pré: é o usuário que está começando a usar dados, é o usuário que ainda não
tinha um telefone habilitado, é um usuário que passa a ter um smartfone pela
primeira vez, é um usuário que passa a ter contato com serviço de dados e que
a partir do uso continuado começa a assim a incorporar aquilo como um hábito
de consumo.
Então talvez um dos grandes méritos da introdução da oferta de dados pré
paga da TIM com a cobrança de área é aquela de permitir a um usuário que
nunca teve a condição de fazer um uso mais continuado até pelo próprio custo,
pelo próprio share of wallet que era necessário anteriormente, de ter contato
com esse serviço e entender qual o benefício do ponto de vista seja de
consumo de entretenimento, seja de consumo de comunicação, seja de
consumo até mesmo para outros usos, como por exemplo educação.
E a partir do momento em que você incorpora que ele hábito de consumo no
usuário pré a nossa tendência, a nossa expectativa é que o usuário pré
comece a usar mais o serviço, por mais tempo, mais serviços e eventualmente
uma boa parte desses usuários acabem migrando para um uso pós de dados.
Então se você imaginar, por exemplo, o que acontece hoje em relação ao perfil
de uso nós temos uma métrica que é a métrica que não só qual é a
percentagem da base que usa o serviço mas durante quanto tempo a base usa
esse serviço, e no caso dos usuários de pré ainda existe um uso que é menos
de metade dos dias do mês em relação àqueles que usam o serviço, ou seja,
existe um espaço de evolução bastante grande ainda dentro da base pré.
Operadora: Senhoras e senhores, passo a palavra ao Sr. Rodrigo Abreu para
as considerações finais. Sr. Rodrigo pode prosseguir.
Sr. Rodrigo: Novamente eu queria agradecer a presença de todos, agradecer
em particular nesse evento de divulgação onde a gente marca mais uma vez os
15 anos de listagem e da operação da TIM no país, comemorar junto com o
time os bons resultados alcançados e certamente esperar a continuação de
uma trajetória de sucesso.
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Agradeço a presença de todos vocês, nos vemos numa próxima chamada.
Obrigado.
Operadora: Com isto concluímos a teleconferência de resultados da TIM
Participações. Suas linhas podem ser desconectadas agora. Para mais
informações e detalhes sobre a companhia acessem nosso site
www.tim.com.br/ri e aproveite para fazer o download do aplicativo TIM RI
disponível para as plataformas Android e iOS. Sim-também no Twitter @tim_ri.
Obrigada.
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