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Operadora: Bom dia senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência
de divulgação dos resultados do 1T18 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. Nesse momento serão fornecidas instruções
adicionais.
Esclarecemos que declarações que possam ser feitas relativas às perspectivas,
projeções e metas da TIM Participações constituem-se em crenças e premissas
da Diretoria da Companhia. Considerações futuras não são garantias de
desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a
eventos 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.
Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Stefano de Angelis, DiretorPresidente da TIM Participações, para que apresente as principais mensagens
do 1T. Por favor, Sr. Stefano, pode prosseguir.
Sr. Stefano De Angelis: Bom dia a todos e obrigado por participarem de nossa
teleconferência de resultados. Como devem ter notado alteramos nosso
processo de comunicação como uma única teleconferência com tradução
simultânea para o português.
Alguns ajustes para a nossa divulgação e eu farei uma apresentação mais
breve para deixar mais tempo para perguntas. Estas mudanças foram feitas para
atender alguns feedbacks da comunidade financeira. Esperamos que funcione
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bem e fiquem à vontade para contatar a nossa equipe de RI para quaisquer
comentários e futuras melhoras.
Nesse trimestre as normas IFRS 9 e 15 foram introduzidas, mas para fins de
comparação discutiremos os números com base proforma excluindo os efeitos
dessa mudança contábil. Vocês podem ver informações das novas normas IFRS
no release de resultados e nas demonstrações financeiras.
Tendo dito isso vamos passar aos resultados. Começamos este ano em ritmo
forte com expansão consistente da receita de serviços, crescimento de 6,4% ano
a ano atingindo R$ 4 bilhões e a tão esperada e anunciada redução do gap entre
receita bruta e líquida chegou. Agora a diferença é de apenas 50 bps.
Essa performance é função de uma sólida receita de serviços móveis e
crescimentos vigorosos da receita do TIM Live. A combinação de maior
expansão da base de clientes e aumento do ARPU está sustentando a tendência
positiva contínua e sólida da receita.
O ARPU móvel subiu para quase 14% em comparação ao ano anterior com
tendências positivas tanto nos segmentos pré-pago e pós-pago. No movimento
da base de clientes para captar valor a penetração em 4G subiu 50% e 61% de
nossos clientes estão em planos recorrentes. A migração de pré para pós e
novas aquisições continuaram fortes e é por isso que a TIM está liderando as
adições líquidas em pós-pago com 3 milhões de clientes excluindo machine-tomachine nos últimos doze meses. Acabamos de anunciar uma atualização no
nosso portfólio de móvel com abordagem focada em conteúdo e clientes de alto
valor para diferenciar ainda mais e lidar com as demandas dos clientes
principais.
Estamos acrescentando ao nosso forte portfólio de serviços de conectividade os
apps mais utilizados no Brasil. No slide cinco temos um resumo das principais
ofertas. O portfólio SMB também foi atualizado com abordagem semelhante.
TIM Live entrega números sólidos enquanto começamos a implementar
comercialmente o nosso produto FTTH e expandir nosso footprint em novas
regiões. Na verdade em março uma nova cidade foi acrescentada, Mauá, na
região metropolitana de São Paulo. É a 11ª maior cidade em termos de
população do estado. Os primeiros resultados estão muito positivos.
O nosso portfólio de banda larga foi relançado com velocidades agora chegando
até 2 Gg. Incluímos também serviços de valor agregado nas ofertas e conteúdos
de vídeo melhoraram muito com uma parceria com a Fox, que dá acesso a onze
canais diferentes tanto em streaming live e sob demanda.
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Enquanto isso nossas operações não param. Nossa base de clientes de ultra
banda larga atingiu mais de 400.000 clientes crescendo mais de 27% na
comparação ano a ano. Ao mesmo tempo o ARPU atingiu quase R$ 71, ou seja,
12,5% a mais do que ano passado. Em consequência dessa receita do TIM
Live... a receita do TIM Live totalizou R$ 85 milhões com crescimento de mais de
43%.
Um dos pilares que mais relevantes desses resultados positivos é nossa
infraestrutura, que está sempre no centro da nossa estratégia. Estamos
transformando a empresa toda para atingir, para oferecer uma melhor
experiência do cliente mudando desde a cultura até a arquitetura de TI.
Precisamos, no entanto começar com uma base de uma rede sólida e a nossa
parece estar no caminho certo.
Mantivemos nossa liderança em cobertura de 4G com mais de 3100 cidades e
92% da população urbana. Nossa cobertura não só é maior, mas a melhor. Isso
foi atestado pelos principais provedores de análise de rede, Tutela, Ookla e
OpenSignal. Só para dar um exemplo, a Tutela concedeu a TIM o título de
melhor experiência de rede móvel no Brasil.
No 1T nós concluímos a cobertura em todo o estado de São Paulo, a primeira
operadora a atingir isso. Estamos próximos de 1000 cidades com 700 MHz. À
medida que desenvolvemos nossa rede 4G nessa frequência podemos começar
a acelerar a cobertura WTTX. Nesse trimestre ela aumentou três vezes e atingiu
67 cidades e no 2S aceleraremos ainda mais.
No lado fixo nossos domicílios endereçáveis FTTH chegaram a mais de
200.000, um forte início para atingir 3 milhões em 2020.
Nós sabemos que a experiência do cliente não é só a rede e é por isso que os
resultados das pesquisas de satisfação da Anatel foram um resultado
importante. Melhoramos em todas as métricas comparado ao ano passado. A
satisfação geral na área móvel da TIM está acima da média do mercado em póspago e na média em pré-pago. Em ambos os segmentos é o terceiro ano de
melhora.
Para a banda larga o TIM Live tem uma liderança sólida em satisfação geral e
continuamos na posição nº 1 da pesquisa da Netflix. A experiência do cliente
está sendo impactada positivamente pela transformação digital que estamos
implementando e os benefícios são vistos também na área de custos.
O Opex manteve-se sob controle com queda de 0,7% na comparação anual
apesar das pressões sobre custos geradas por volume em face das tendências
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comerciais positivas e forte expansão da rede. Também nosso plano de
eficiência continua sendo um forte mecanismo para controle de custos.
Vale a pena explicar que os devedores duvidosos além dos impactos gerados
pelo forte crescimento em receita de pós-pago sofreram alguns efeitos dado que
pioraram a comparação anual. Ano passado nós tivemos acordos com
operadoras de telecom que melhoraram o resultado e no 1T18 alguns impactos
negativos que aumentaram o nível nominal das provisões, o que não deve se
repetir daqui para frente.
A expansão consistente de receita e custos sob controle nos deu um Ebitda
robusto de R$ 1,47 bilhão, 16,4% acima do ano anterior, o sétimo trimestre de
crescimento de Ebitda enquanto a margem subiu bastante para 35,5%.
O Capex caiu ligeiramente totalizando aproximadamente R$ 650 milhões. Em
consequência disso o Ebitda menos Capex expandiu-se perto de 40% em
comparação ao ano anterior e representou 20% das nossas receitas líquidas.
Por fim e não menos importante o lucro líquido totalizou R$ 250 milhões,
aumento de 2 vezes em relação ao ano anterior. Isso cria a oportunidade para
anunciarmos R$ 230 milhões em juros sobre capital próprio, que será pago em
agosto.
Também decidimos compartilhar nossas expectativas para a distribuição deste
ano. Portanto se nosso guidance continuar a ser executado acreditamos que
possamos distribuir entre 800 milhões e R$ 900 milhões em juros sobre capital
próprio.
Importante destacar que não houve mudança em nossos planos. Estamos
apenas compartilhando com o mercado financeiro e nossos acionistas algo que
já foi determinado em nosso plano estratégico divulgado em março.
Com isso cheguei ao fim da minha breve, mas espero que tenha sido útil
apresentação e antes de começarmos a sessão de perguntas e respostas eu
gostaria de dizer que começamos este ano com resultados muito positivos, mas
ainda temos muito a fazer.
Acabamos de lançar um novo portfólio de serviços móveis e para consumer e
pequenas empresas. O reposicionamento das pequenas e médias empresas
está acelerando bastante e vai começar uma melhora sequencial a partir do 2S
deste ano.
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Novos produtos fixos acabam de ser lançados e a expansão geográfica do TIM
Live será acelerada nos próximos meses dando mais suporte para a expansão
da base de clientes BB.
Finalmente planejamos as primeiras ofertas convergentes para o 2S.
Então como eu disse ainda temos muito que fazer. Com isso concluo minha
apresentação e podemos abrir para perguntas e respostas, obrigado.

Sessão de Perguntas e Respostas

Operadora: obrigado Sr. Stefano. Passaremos agora para a sessão de
perguntas e respostas. E iniciaremos com perguntas dos analistas e em seguida
passaremos para jornalistas, ambas em inglês.
Para fazer uma pergunta, por favor, pressiona asterisco um e depois para
remover asterisco dois.
A primeira vem de Fred Mendes e do Bradesco.
Sr. Fred Mendes: bom dia a todos e obrigado pelo call. Eu tenho duas
perguntas, a primeira esse aumento da receita bruta está bem acima do último
trimestre e eu queria entender como devemos interpretar isso. Será que atingiu o
pico? Mas por outro lado temos um mix de clientes forte que poderia continuar a
motivar essa tendência positiva, essa a primeira pergunta.
A segunda pergunta houve crescimento, mas se você ajustar para não
recorrentes esse crescimento deveria ser de 18%. Então devemos esperar uma
reversão de devedores duvidosos para essa tendência no próximo trimestre?
Obrigado.
Sr. Stefano: obrigado. A primeira pergunta pela tendência de receita bruta. Nos
últimos trimestres nós compartilhamos essa expectativa que nós temos para
diminuir essa diferença e sempre dissemos que isso era uma coisa que nós
esperávamos no longo prazo e está acontecendo já.
Essa tendência de convergência isso diz que estamos mantendo nosso
guidance de crescimento tanto para a receita líquida agora. Essa tendência
continuará a melhorar porque se olharmos o Ebitda nós teremos 200 bps,
significando... mas como dissemos no passado continuamos a diminuir essa
diferença e continuaremos nessa tendência no próximo trimestre, e daqui para
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frente quando olhamos o ARPU da nossa base de clientes é importante entender
como e quando esperamos continuar a manter esse aumento da tendência de
queda.
Se olharmos o ARPU você verá que nós temos uma melhora competitiva no
mercado e estamos fazendo um upgrade da base de clientes. Isso é uma coisa
que o mercado provavelmente não percebe porque nós não estamos apenas no
nosso forte trabalho colhendo frutos do trabalho de 16 e 17 fazendo esse uplift
da base de clientes; mas agora estamos trabalhando fortemente na melhora da
base do ARPU da base de clientes, passando os clientes da base mais baixa de
controle e pré-pago para pós-pago, ou seja, de pré-pago para controle e de
controle para pós-pago.
Isso nos dá a oportunidade de aumentar a base de clientes e esse será um dos
principais drivers para crescimento daqui para frente.
Por outro lado como vocês podem ver nós temos ainda muito que melhorar. Nós
temos um fraco uso do segmento em termos de conectividade. A base de
clientes pré-pagos tem que ser gerenciada numa abordagem um a um,
individual, para que qualquer cliente independente da habilidade de gastar que
ele tenha esse conceito de obter mais por mais, e esse é o conceito que
estamos trabalhando agora para manter esta tendência positiva.
Com relação aos devedores duvidosos como eu falei na minha apresentação
tivemos algum impacto. Vamos tentar diferenciar a pergunta em termos da
comparação ano a ano. Em primeiro lugar quando olhamos a comparação ano a
ano como está na página 5 da divulgação de resultados podemos ver que
devedores duvidosos são 50%. O principal driver é a base de clientes. Isso
também é um item mais técnico, mas é importante falar mais sobre ele.
A base de clientes de controle está agora usando um valor de recarga muito
baixo. No início a maioria desses clientes eram mais pobres em relação à base
atual, então uma parte dessa receita vem da recarga desses clientes. Agora a
maior parte da receita da base de controle vem de invoice, ou seja, além da
receita desses clientes existe um mix de receita em termos que a gerada pelo
portfólio de pré-pago e controle que está mudando.
Por exemplo, the invoice figure do controle evoluiu 100% ano a ano e isso cria
claramente um impacto positivo sobre o Opex. Por outro lado, gera um aumento
na exposição ao risco de devedores duvidosos, ou seja, quando você olha a
comparação com 2017 você pode achar que o número de 2017 foi impactado
por um ajuste de 2 bilhões de liquidação depois de um processo recorrente em
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todos os mercados para fazer o ajuste. Isso gerou um impacto positivo no último
trimestre de 2017 que reduziu os devedores duvidosos no balanço.
Este ano nós tivemos um impacto não tão significativo no 1T18. Vocês não
devem esperar daqui para frente um fluxo de 80% de devedores duvidosos ano
a ano, mas um número que esteja por volta de 100 milhões por trimestre. Esse é
um guidance melhor não para a comparação ano a ano, mas um guidance para
esse portfólio e na expectativa esteja perto de R$ 100 milhões por trimestre
daqui para frente.
Sr. Fred: muito obrigado Stefano foi muito claro.
Operadora: a próxima pergunta vem de Julio Arciniegas, RBC.
Sr. Julio Arciniegas: bom dia, obrigado por aceitarem minha pergunta. Sobre o
custo de aquisição eu vejo que ele subiu 15% com 40% de aumento no ano a
ano, mas caiu comparado ao 1T de deste ano e do ano anterior.
Quais são os fatores que aumentaram e diminuíram o custo de aquisição? E o
custo de aquisição está aumentando para todos os players e então eu gostaria
de entender isso melhor, obrigado.
Sr. Stefano: obrigado Julio. Basicamente é um mix. Quando você compara ano
a ano é preciso lembrar que ao longo de 2017 nós introduzimos uma coisa nova
que era totalmente não prevista e que foi parte da nossa estratégia de ataque do
segmento puro pós-pago. Então a partir do 2T17 a redução desse segmento de
pós-pago puro. Então tem esse componente no custo de aquisição.
Depois tivemos outro impacto que foi a melhora no mix na base de clientes.
Quando você compara tivemos uma forte melhora no pico médio tanto no
aumento da participação no pós-pago puro e também aumento significativo no
ARPU na base de controle... entraram na base de clientes...
Sim só para lembrar algum elemento em primeiro lugar nós estamos crescendo
em termos de ARPU e o valor da oferta. Lembre-se que em comparação ao ano
anterior este ano nós tivemos o ARPU do nosso cliente controle pós-pago
fechando em 5% com relação ao ajuste de preços que foram feitos no final do 1T
do ano passado, e devido ao fato de que o valor da comissão no pós-pago e
controle está relacionado à expansão de clientes é claro que se as despesas dos
clientes crescem as comissões também crescem.
Então o que é importante é que nossa estratégia de condicionamento ela não
cresce proporcionalmente, ou seja, o que estamos fazendo é que estamos

7

movendo e passando esse plano de comissão. Ele vai crescer menos do que os
gastos dos clientes.
Lembrem-se que outra parte que deve ser comparada ao ano passado é a parte
em que tivemos o maior nível de gastos na oferta que vende mais é a oferta
chamada controle B, que é um app próximo de 65% que foi responsável por 85%
do nosso crescimento de shop.
No 1T do ano passado foi exatamente o contrário. A oferta mais vendida por R$
40, ou seja, esse crescimento a está ligado ao valor dos clientes que estamos
adquirindo, clientes de mais alto valor. É importante que teve um crescimento
menor do que proporcional.
Sr. Julio: ok está muito claro, obrigado.
Operadora: a próxima pergunta vem de Daniel Federle, Credit Suisse.
Sr. Daniel Federle: bom dia a todos. A primeira pergunta está relacionada ao
mercado pré-pago. Se pudessem comentar, por favor, um pouco sobre a
tendência da recuperação macro beneficiando da recarga, que a recarga no 1T
foi baixa e agora vocês lançaram um novo plano. Eu gostaria de entender um
pouco qual é a tendência no mercado pré-pago.
A segunda é sobre o novo plano controle e pré-pago, as diferenças e as novas
mídias sociais. Eu gostaria de saber se isso implica num grande aumento na
parte de dados e se isso pode prejudicar os planos futuros de update obrigado.
Sr. Stefano: em relação ao mercado pré-pago nós não temos ainda um
improvement, uma melhora macro impactando isso. Eu diria que a melhor parte
do pré-pago a maior parte está passando rapidamente para o controle. Então o
que permanece na área de pré-pago é a classe mais baixa no Brasil.
E então atualmente não vemos aumento de movimentação macro, e é algo que
estamos observando também no número total de recargas em todos os
mercados, não só para a TIM, mas para as outras operadoras também.
Quando passamos do controle para o pós-pago é importante perceber que em
primeiro lugar não estamos incluindo no pacote do sistema um link para as redes
sociais; é um pacote especial que o cliente compra. Nós temos o plano de R$ 60
em que o cliente já tem 3,5 Gb. Se você quiser atingir essa nova oferta ele tem
que pagar R$ 20 a mais.
Então é uma forma diferente de tentar monetizar o consumo de dados. Se você
considerar, além disso, 75% do consumo de dados do cliente no Brasil é feito
neste app e eles funcionam para 85% do tráfego, nós achamos que essa é uma
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forma inteligente e de aumentar o gasto do cliente. Isso é mais para Facebook,
Instagram, esse tipo de rede social.
Quando passamos para a oferta em que incluímos no pacote que é o Whatsapp
e o Messenger olhamos isso como uma grande oportunidade para, em primeiro
lugar... é algo que os clientes gostam muito e então em termos de experiência
do cliente é muito mais fácil fazer uma ligação do Whatsapp e do Messenger
enquanto eles estão no chat do que fechar a janela do Whatsapp, ir para a
agenda e fazer a ligação.
Nesse meio tempo o cliente que tem o pacote de voz limitado para de usar a
rede tradicional e usa Whatsapp e Messenger para fazer ligações, nós temos ao
mesmo tempo o ARPU para essa ligação e vamos usar, reduzir o custo de
interconexão.
Então diferentemente do que pode ser percebido é melhor olhar essa oferta
nesse aspecto. Então quando passamos para o 4G foi colocado YouTube no
pacote atual e era uma porcentagem que é muito marginal, é mais um flagship
do que um problema que cria em termos de que... eu não sei se foi claro para a
você?
Sr. Daniel: sim está claro muito obrigado.
Operadora: a próxima pergunta vem de Susana Salaru do Itaú.
Sra. Susana Salaru: bom dia a todos obrigado pela resposta. Nós temos duas
perguntas sobre TIM Live, primeiro sobre a performance de receitas. Vimos uma
performance muito boa nesse trimestre e ano a ano. Você acha que isso está
em linha com o orçamento do ano ou foi acima das expectativas para o ano?
Essa é a primeira pergunta.
A segunda sobre TIM Live também. Se o nível de assinantes que estão vindo da
TIM Live vem de vendas cruzadas ou são clientes novos que a TIM atraiu?
Sr. Pietro XXX: olá. Do lado da receita eu acho que nós estamos em linha e
com nossas tendências. Como o Stefano disse no início o 1T foi apenas o início.
Existe ainda um longo caminho nos próximos trimestres para continuarmos a
entregar e executar nosso plano para garantir o atingimento das metas.
No TIM Live nós vemos uma grande oportunidade para o futuro. Como o
Stefano mencionou na apresentação hoje a venda não está baseada em venda
cruzada, mas são clientes novos. Esta é outra área que podemos explorar mais
no futuro.
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E também como explicamos na descrição do plano daqui para frente o TIM Live
pode ser uma forma inteligente de tirar o peso da nossa rede, porque vejam o
cliente pode chegar a essa antena através do acesso ao TIM Live e através do
cross-selling. Isto veremos mais no 2S deste ano e no ano que vem.
Sra. Susana: obrigada Pietro, ficou bastante claro.
Operadora: a próxima pergunta vem de Walder Nogueira do Santander.
Sr. Walder Nogueira: bom dia a todos. Tenho duas perguntas. Nós vimos
notícias recentes sobre American Movel, Net Serviços entrando na área de fibra.
Qual é a opinião de vocês sobre isso e como isso pode impactar uma base
potencial para ativos de fibra com a Cemig Telecom, Copel Telecom do lado de
vocês?
A segunda pergunta é ainda estamos ouvindo as consultas públicas para a nova
legislação. Você poderia falar um pouco sobre isso?
Sr. Stefano: aqui é Stefano obrigado pela pergunta. Com relação à expansão
do American Movel nós vimos uma oportunidade na baixa penetração dada à
oferta atual do Brasil, e está claro para todos que isso é uma oportunidade. É
claro que nós temos alguma concorrência, é parte do jogo. Nós já consideramos
isso. Eu não digo que é uma notícia boa, claro, a competição da Net; mas faz
parte do jogo.
Esperamos isso com o novo plano da American Movel e também aumento da
concorrência no FTTH. Essa é a tecnologia do futuro, então devemos esperar o
que todos os players entrem nela; mas não temos uma grande preocupação e
não esperamos mudar nosso guidance e expectativas por causa disso.
Com relação à outra pergunta uma boa notícia é que esse tópico esteja se
tornando cada vez mais relevante. Podemos ter um efeito no curto prazo.
Queremos aumentar nossa capacidade na rede. É bom ter uma boa experiência
do cliente e para sustentar o crescimento de uso de dados e penetração de
dados na nossa base de clientes. Então isso é extremamente positivo
especialmente para nós, porque estamos passando para o TIM Live. Contamos
não com 100%, mas continuamos a ser um player relevante nesse mercado com
uma participação relativamente recente.
Sr. Nogueira: obrigado. Nesse movimento da AMX vocês veem que eles estão
tentando explorar esse mercado potencial ou mais como uma jogada defensiva
da concorrência que a Net Serviços está enfrentando?

10

Sr. Stefano: bom, na minha visão pessoal é uma movimentação da indústria
quando olhamos os players integrados, estão fazendo isso eu acho. É claro que
eu não sei da estratégia deles exatamente, mas é feito tanto para defender os
mercados existentes e também para abrir uma nova área de crescimento,
porque daí eles precisam acrescentar novos clientes para a sua base e defender
os clientes atuais do aumento da concorrência de outros players que estão
melhorando suas redes.
Então eu acho que são as duas coisas.
Sr. Nogueira: Stefano você vê essa mudança na dinâmica de M&A em termos
de ativos de fibra em telecom?
Sr. Stefano: eu acho que os dois pontos não estão 100% conectados. Está
claro que em termos de voltando à questão do custo... a capacidade era uma
questão muito importante para o usuário no Brasil. Então cada aspecto
representa um aumento da capacidade de um player de telecom é importante e
tem que ser avaliado.
Então isso faz parte do jogo, mas não necessariamente da implantação de
FTTH porque quando você olha nos ativos de algumas das empresas que estão
com rumores de impacto de fusão isso não necessariamente impacta a rede de
distribuição, que é importante não só para a expansão da rede para FTTH, mas
também para a as redes de acesso móvel também.
Sr. Walder: sim é um bom ponto. Obrigado pelas respostas e parabéns pelos
números.
Operadora: a próxima pergunta de Mauricio Fernandes do Bank f America.
Sr. Mauricio Fernandes: bom dia. Eu gostaria de falar sobre o tópico da TIM
Brasil. A Telecom Italia para entender por que isso está sendo feito agora e por
que 0,5% da receita líquida? É com base no benchmarking, alguma coisa que
não foi cobrada antes e será cobrada daqui para frente? Obrigado.
Sr. Stefano: obrigado Maurício. O áudio não estava muito claro. Eu entendi que
você fez uma pergunta sobre o acordo de trademark e por que isso foi feito
agora. Bem, eu vou tentar tratar desse assunto dizendo alguma coisa que já
deveria ter acontecido vinte anos atrás e para ser bem honesto.
A marca TIM no Brasil estava nas mãos da Telecom Italia. Isso aconteceu não
só com a TIM, mas com todos os players de telecom globais em outras
indústrias também. Esta decisão foi estudada por muitos anos e é importante
entender que isso não faz parte da estratégia da Telecom Italia, que a estratégia
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aqui do Brasil sempre foi de crescer, aumentar nossa base de clientes. Então
não foi um assunto super relevante.
...minha pergunta não é porque agora, e sim por que não antes?
É um benchmark em termos de pratica aqui no Brasil. Você sabe perfeitamente
que outras empresas fizeram acordos semelhantes com valores mais elevados,
e isso nos leva a segunda pergunta que você estava usando benchmark.
Sim, por muitos anos nós tivemos o benchmark que foi de 20% para 0,1%. Nós
olhamos outros pontos de comparação e achamos que 0,5% estava abaixo de
outros benchmark regionais aqui no Brasil e achamos que é um valor justo. Isso
será pago para dar suporte à decisão.
O mais importante é esclarecer, em primeiro lugar respondendo à sua pergunta,
isto começa a ser pago quando atingimos o contrato e isso não acontecerá antes
de maio. Isso foi decidido ontem, assinaremos o contrato nos próximos dias e
começaremos a fazer os pagamentos a partir da última semana de maio,
começo de junho, ou seja, para parte dos resultados do 2T.
Isso não afeta o nosso guidance. Ainda mantemos nosso guidance e fazendo
um cálculo rápido nós estamos falando de R$ 50 milhões para esse ano.
E por fim um fato também importante é que no passado recente a Telecom Italia
também foi abordada pelas autoridades fiscais e foi perguntado “por que vocês
não estão recebendo pagamento por esse ativo que tem direito de propriedade
da Telecom Italia?" então 0,5% desse acordo de marca suposto, ou seja, esse
foi um dos pontos relevantes mencionados por que estamos usando e ainda
usamos uma marca que não é da TIM Brasil, ou seja, temos que regularizar
essa situação.
E também a questão que Telecom Italia estava pagando digamos por essa
autuação fiscal que ocorreu no passado na Itália. Então isso foi divulgado nas
demonstrações financeiras da Telecom Italia, ou seja, fez parte da divulgação do
balanço da Telecom Italia. Caso você queira obter mais informações sobre essa
questão você pode consultar o balanço da Telecom Italia.
Sr. XXX: eu entendi muito obrigado Stefano.
Operadora: próxima pergunta de André Baggio do J. P. Morgan.
Sr. André Baggio: bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas, a primeira nós
estamos vendo que as margens estão subindo. Quais são as alavancas que
serão utilizadas para continuar a melhorar as margens?
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Sr. Stefano: você poderia repetir a segunda parte da pergunta por que não
escutamos?
Sr. André: coisas adicionais que vocês podem fazer para continuar a aumentar
as margens.
Sr. Stefano: não sabíamos se era margem ou receita, desculpe. Margem ok.
Bem, como parte da resposta como já disse nós temos duas alavancas ou três.
Essa não será uma resposta curta. Em primeiro lugar como você pode ver nós
temos um movimento semelhante para aumentar nossa base de custos,
melhorar nossa situação em que podemos expandir as receitas sem afetar os
custos de vendas e outros custos.
Isso é efeito da digitalização, mas não só. O que é importante para nós, e isso é
uma coisa que eu sempre disse no passado, é que os drivers de lucratividade do
setor, da indústria especialmente na área móvel estão mudando e nós estamos
colhendo 100% dos benefícios. A interconexão está caindo, e quando você tem
que passar os esforços em termos de capitalização você vai sendo afetado cada
vez mais positivamente pela digitalização, e quando você compara o custo não
só do digital, mas também a base que usamos para o upside de nossos clientes
é uma base completamente diferente quando comparamos os dados históricos
deste canal. Então o que chama de eficiência estrutural.
Em segundo lugar como disse antes nós tivemos uma oportunidade boa de
upsell para nossa base de clientes e o custo é muito baixo de fazer isso quando
comparado ao custo que nós tivemos para fazer a adição. Olhando existe um
grande espaço para melhora desse aumento do gasto per capita, ou seja, 100%
dos benefícios em termos de lucratividade, e eu acredito fortemente que agora a
que nós reconstruímos totalmente a nossa plataforma de TI um a um, como
disse há dois anos nós não usávamos dados em tempo real e agora usamos
nossos recursos internos e nós temos informação real em tempo real, e
podemos aumentar o resgate dessa oferta individual um a um.
Então o custo desse upsell é pequeno e o benefício é 100%, porque a maioria
do upsell é para planos melhores. Então não há custo marginal.
Em terceiro lugar como já disse na minha apresentação estamos no início desta
onda de crescimento que mencionei no meu plano estratégico, ou seja, estamos
totalmente alinhados com a tendência da área móvel. Nós sabemos que
podemos manter essa tendência de crescimento e estamos no início do aumento
de oportunidades...no SB1 e isso está vindo esperamos para o 2S18, onde a
contribuição de crescimento de linhas desse business terá mês a mês e um
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aumento do gasto em linha com o aumento da capacidade de cobertura, por
exemplo de 3G.
Então essa é uma tendência que contribuirá cada vez mais para o crescimento
da nossa receita.
Sr. André: eu tenho uma segunda pergunta. Nós vimos uma mudança no
conselho de administração da Telecom Italia com maior demanda por
governança corporativa. Que mudanças devemos esperar da TIM Brasil com
base do que aconteceu na Telecom Italia? Nós acabamos de ver essas
tendências e não sei se os investidores gostam muito, mas enfim quais são as
tendências para cá?
Sr. Stefano: honestamente nós não esperamos a mudança significativa. Todos
os acionistas da Telecom Italia continuam a ver o Brasil como uma opção muito
importante, uma operação importante. Nós temos uma oportunidade para
continuar o crescimento aqui no Brasil e quando eu observo nos últimos dois
anos aqui na TIM Brasil nós estamos mantendo as prioridades estratégicas,
mantemos os esforços sem mudança de direção resultante da situação da
Telecom Italia.
No momento eu não esperaria nada diferente. Daqui para frente a Telecom
Italia continua considerando o Brasil como um ativo importante. Mantemos nosso
plano estratégico com foco importante em melhorar o desempenho da empresa,
os dados do balanço, a ideia de sermos a melhor operadora de
telecomunicações do Brasil.
Sr. André: ok muito obrigado.
Operadora: a próxima pergunta vem de Nicolas Didio, Berenberg.
Sr. Nicolas Didio: obrigado. Eu tenho duas perguntas, uma relacionada à
banda larga fixa. Se me lembro bem vocês tinham uma parceria com a ZTI e eu
gostaria de saber se poderiam descrever a exposição em termos de
equipamento. E tem algum plano de contingência se houver algum problema?
A segunda pergunta sobre essa questão recente entre a Vivo e a Anatel que
transformou a multa em investimento e vocês ainda estão negociando com a
Anatel, vocês e a Claro; então eu queria saber uma atualização sobre essa
questão, obrigado.
Sr. Stefano: bom, na banda larga fixa eles foram e deveriam ser um dos nossos
fornecedores para FTTH. No momento estamos utilizando a tecnologia de outro
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player. Eu não sei se você conhece a carteira, mas é importante entender qual é
o risco da TIM Brasil em mantê-los como provider.
Nós estamos desenvolvendo uma nova OIT que faz parte da nossa projeção a
partir do final de 2018 e também do bid. Esperamos que essa questão seja
resolvida honestamente, mas caso não seja resolvida nós temos muito pouca
exposição a esse tópico em relação à implantação do nosso HTTPH.
Nós não somos o único player em discussão com isso na Anatel. Esse foi um
tópico discutido por todos. Houve a questão da Chapter 11, da possível falência.
Estamos discutindo isso com a Anatel e os outros players também estão fazendo
isso.
Não sei se o Mario quer acrescentar alguma coisa?
Sr. Mario XXX: olá Nicolas. Só para complementar nós temos processos,
processos administrativos para explorar essa possibilidade de conversão desses
processos em compromissos para investimentos. É claro, nós podemos divulgar
os valores, são muito mais baixos do que os discutidos pelas duas
concessionárias, Oi e Vivo, e estamos confiantes de que o presidente da Anatel,
como já discutimos com ele que poderemos ter uma negociação boa para
ambas as partes. Então provavelmente no mês que vem nós teremos uma
evolução nesse sentido.
Sr. Nicolas: eu poderia recordar os tipos de números que estão falando? Se é
mais que a Vivo ou não?
Sr. Stefano: não sabemos, porque dependem ainda do que será incluído nessa
negociação. Quando definirmos os processos aí teremos o valor dos processos.
Hoje nós estamos falando de conceitos ainda, não sobre valores. Discutiremos
os valores quando a área técnica transferir os processos para discussão.
Sr. XXX: são milhões e não bilhões.
Sr. Stefano: claro. As unidades são em milhões e não em bilhões, isso posso
garantir.
Operadora: a próxima pergunta vem de Carlos Siqueira do BTG Pactual.
Sr. Carlos Siqueira: bom dia a todos. Minha pergunta está relacionada ao
projeto FTTH. Eu não sei se vocês divulgaram, mas eu queria saber qual a
expectativa de vocês em FTTH ao final de 2018 e 19, e também se pudessem
falar um pouco sobre o quanto custará para chegar até uma residência com
FTTH.
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Sr. Stefano: você sabe que nosso target é atingir 3 milhões de consumidores e
ter maior cobertura. Se você olhar a tendência esperada eu acho que esses 3
milhões serão bem distribuídos durante esses três anos de plano.
Com relação ao custo é importante saber quando nós discutimos FTTH o custo
é totalmente diferente, por que o custo de FTTH depende muito do quanto você
consegue vender da sua rede. Você constrói uma capacidade muito grande e
forte e a saturação em termos da última milha... então você tem um acesso mais
longo em comparação ao FTTP, então o quanto você pode usar disso.
Nós esperamos que essa tecnologia seja mais eficiente no longo prazo quando
comparada ao FTTP atual, e para atingir isso precisamos vender muito e usar a
nossa rede de acesso em fibra para aproveitar o custo de estrutura da rede.
Sr. XXX: Só para destacar alguns pontos sobre a estratégia de FTTH, de fato
nós precisamos lembrar que nós estamos reutilizando uma grande parte da rede
móvel, ou seja, nós estamos reutilizando os cabinets, a fibra que já entregamos
para as redes móveis. Então isso ajuda muito a reduzir o custo da passagem, da
instalação residencial.
Quando falamos do custo de conexão residencial é de R$ 1500 e se nós
compararmos o business model do FTTC e FTTH em FTTH a passagem
domiciliar é mais barata que no FTTC; mas por outro lado é mais caro conectar o
cliente. Mas o ponto positivo é que já coletando o cliente a receita está chegando
e então o payback do FTTH é muito melhor do que FTTP.
E também a instalação para cobertura no FTTH o que observamos é que está
uma inclusão melhor do que esperávamos. Então no 1T desse ano atingimos
300.000 lares no FTTH e estamos só no início desse projeto, ou seja,
provavelmente podemos acelerar essa velocidade e sermos mais rápidos no
futuro.
Ou seja, resumindo podemos ver que é mais rápido fazer a cobertura de FTTH
do que FTTC e estamos usando a infraestrutura móvel, ou seja, podemos ser
muito eficientes em termos do custo da passagem, e nos lares já conectados,
que é a parte mais cara do projeto, está em de linha com o crescimento da
receita, ok?
Sr. Carlos: ok perfeito, muito obrigado.
Operadora: como não temos mais perguntas de analistas começaremos agora
a pergunta dos jornalistas em inglês.
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Começamos agora as perguntas da plataforma em webcast. A primeira vem do
Bruno da Teletime e pergunta qual será o impacto do adiamento dos
pagamentos para 2018?
Sr. Stefano: olá Bruno, não haverá nenhum impacto. É uma questão de poucos
dias. A data de vencimento é normalmente no fim de semana e então poderia
ser numa sexta ou numa segunda-feira. É por volta do dia 31 de março. Em
alguns anos isso cai no 1T, em outros no 2T; mas não haverá nenhum impacto.
Sr. XXX: A segunda pergunta também vem da plataforma e de Isabel XXX da
Mobile Time e ela pergunta: nas demonstrações financeiras de 2017 um dos
highlights foram o aumento de 42% no 2T na receita. Será que esse crescimento
será mantido? Quais são as expectativas para o próximo trimestre?
Sr. Stefano: Olá Isabel. Nós falaremos agora menos sobre a composição do
ARPU e temos que começar a falar cada vez mais sobre o overlap... sobre os
apps, e agora o cliente vai comprar com base nos serviços oferecidos. Agora por
exemplo com R$ 60 tem um valor limitado e então a distribuição real desse valor
cada vez fica menos importante.
Por esse motivo nós não precisamos focar tanto no crescimento de componente
único e sim no crescimento do ARPU, porque isso acrescenta valor e o
crescimento de um único componente poderia levar a um entendimento errado
da estratégia.
Sr. XXX: a próxima pergunta vem de Ana Paula Lobo da Convergência Digital e
ela pergunta: uma operadora está oferecendo dados ilimitados e o novo pacote
da TIM oferece voz ilimitada. Será que o mercado doméstico está preparado
para isso?
Sr. Stefano: com relação aos chamados dados ilimitados isso é mais uma
lenda do que uma realidade. Quando você olha o mercado de dados ilimitados
você pode olhar na parte de baixo que está dizendo assim: são dados ilimitados,
mas com volume de dados limitado e específico e depois disso há uma redução
da velocidade, ou seja, na realidade não são dados ilimitados de verdade.
Com relação às regulamentações brasileiras para nós lançarmos uma oferta de
dados ilimitados como, por exemplo, nos EUA isso é proibido. Uma operadora
que lançou um pacote de dados ilimitados com uma grande promoção, por que o
preço real estaria acima de R$ 250/mês na promoção por um período específico.
Isso dá mais para testar o que está acontecendo no mercado e não é uma coisa
de sustentabilidade no longo prazo.
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O mercado brasileiro devido à qualidade da frequência, densidade populacional,
a dimensão, o tamanho do país, é muito difícil ter melhor retorno sobre o
investimento. Então uma oferta de dados ilimitados não tem sustentabilidade no
médio e longo prazo.
Sr. XXX: a próxima pergunta vem de André Loureiro da consultoria IDT. André
diz: você poderia elaborar um pouco mais sobre a estratégia que business to
business do portfólio de TI?
Sr. Stefano: vamos começar com o segmento superior. Nesse top segment a
nossa abordagem atual é fazer uma parceria com os principais players.
Diferentemente do Whatsapp não temos em mente no curto prazo o
desenvolvimento de uma infraestrutura com funcionalidade de TI.
O provedor tradicional de TI olha isso como um parceiro tradicional, então é
mais uma oportunidade que nos atrai em comparação a abordagem de outros
players que ofereciam seus próprios pacotes.
Quando passamos para SMB, empresas de médio porte, eu acho que no Brasil
esse é um dos segmentos mais difíceis. Atualmente estamos criando uma nova
abordagem porque olhando nossa participação de mercado em algumas áreas
dos pequenos e médios negócios nós temos uma participação menor do que na
de consumers, mas temos boa oportunidade de crescimento.
E um dos principais aspectos que estamos trabalhando é encontrar um novo
modelo de uso com preço mais baixo, mais acessível. Essa é uma das principais
questões que é o mais importante para o sucesso da nossa estratégia.
Sr. XXX: agora a pergunta vem de Pedro, BNA Americas e a pergunta está
relacionada à re-farming. O American Mobile Group vai reformar as frequência
de 1,8 MHz. Qual é a previsão para a TIM na conclusão desse processo? Será
que a rede atual vai ser desconectada?
Sr. Leonardo XXX: olá Pedro aqui é o Leonardo. Na verdade nós começamos
a reforma de um dos operadores há dois anos, fomos a primeira empresa no
Brasil a usar isso e agora estamos no próximo passo. Preparamos o refinamento
para 2,1 GHz que está sendo usado atualmente a frequência do 3G.
Então com isso trazemos mais clientes para o 4G, nós somos os líderes do
serviço de 4G no Brasil; mas agora começamos a reformar a frequência de 3G
para 4G.
Então a sua pergunta do 4G é relevante, mas precisamos pensar que o ponto
aqui não é só sobre a rede, a infraestrutura; mas principalmente dos dispositivos,
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dos telefones, smartfones, M2M que nós temos no Brasil. Há uma base ainda
grande que usa 2 Gb.
Então se pensarmos será que daremos algum tipo de incentivo dos diferentes
participantes desse processo para acelerar a migração desse dispositivo 2G
para 3G e 4G, ou seja, no nosso ponto de vista a oportunidade de desligar o 2G
é interessante não só pelo custo que seria evitado, mas também para trazer
principalmente esse cliente para o novo patamar de consumo de dados.
Mas a parte mais sensível disso está mais relacionada à parte do aparelho em
si do que à infraestrutura.
Operadora: Senhoras senhores como não temos mais perguntas eu vou agora
devolver a palavra ao Sr. Stefano de Angelis para suas considerações finais. Por
favor, senhor pode prosseguir.
Sr. Stefano: Obrigado a todos por participarem da teleconferência e
discutiremos mais sobre os resultados e metas estratégicas na nossa próxima
reunião com o road show na próxima semana e em julho também com os
resultados do próximo trimestre. Muito obrigado e até logo.
Operadora: Isso concluiu a teleconferência de resultados do 1T18 da TIM
Participações. Suas linhas podem ser desconectadas a partir de agora. Para
mais informações e detalhes sobre a companhia acessem o site
www.tim.com.br/ri e aproveite para fazer o download do aplicativo TIM_RI
disponível para as plataformas Android e IOS, obrigado.
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