Teleconferência Local
TIM Participações
Resultados do 4T19
12 de fevereiro de 2020

Operador - Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência
de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2019 da TIM Participações.
Informamos que este evento está sendo gravado e todos os participantes da
teleconferência estarão apenas como ouvintes 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 à 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 da TIM Participações podem afetar o seu desempenho
e conduzir a resultados diferentes dos planejados.
Caso algum participante necessite de assistência do operador durante a
teleconferência, aperte *0 para entrar em contato com o operador.

[Instruções do Operador]
Operador - Agora gostaria de passar a palavra ao senhor Pietro Labriola, Diretor
Presidente da TIM Participações, para que apresente as principais mensagens do
quarto trimestre de 2019. Por favor, senhor Pietro, pode prosseguir.
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Pietro Labriola - TIM Participações S.A. - Diretor-Presidente (CEO), Membro
do Conselho Administrativo Estatutário
Pietro Labriola (CEO) - Bom dia a todos e obrigado por participarem da
teleconferência de divulgação de resultados.
Há menos de um ano cheguei à TIM com a missão de reacender o crescimento e
continuar a evolução sustentável que a companhia iniciou em 2016, quando essa
nova equipe de gestores estava sendo formada. Acredito que terminamos o ano
com resultados sólidos e no caminho certo para transformar a TIM Brasil em uma
operadora de telecomunicações 4.0.
Alguns ajustes foram necessários ao longo do tempo, mas atingimos coisas
importantes como uma mentalidade de “voltar ao básico” e manter a equipe toda
focada na execução. Os ajustes implementados na nossa estratégia nos ajudaram
a adaptar às novas realidades, mantendo nosso DNA de inovação, agilidade e
eficiência.
Eu vou apresentar os principais destaques do 4T e depois a equipe vai ajudar a
responder as suas perguntas. 2019 foi um ano de grandes conquistas:
No lado da rede, mantivemos nossa liderança inquestionável em 4G com a maior
e melhor cobertura. Nossa Ultra Banda Larga foi reconhecida como a melhor do
país. A eficiência da rede tornou-se uma área chave com a implementação de
novas iniciativas e fomos os primeiros a realizar testes de rede ao vivo com o 5G
no Brasil;
Também adaptamos o nosso Go-to-Market ajustando os produtos e portfólio de
serviços, revitalizando a imagem da companhia para todos os tipos de clientes;
Com isso, o crescimento do ARPU ocorreu em todos os segmentos, e a TIM Live
reacelerou a aquisição de clientes;
A mentalidade e foco na execução estão ajudando a companhia a ser mais
produtiva, enquanto o engajamento dos funcionários e o clima da empresa
mostram melhoras positivas.
Tudo isso está sendo traduzido nos nossos números financeiros, com
desenvolvimentos consistentes em todas as áreas. Começamos o ano com
crescimento de 1,0% na receita de serviços, mas conseguimos acelerar o ritmo e
encerramos 2019 com 3,2% comparado ao 4T18. No consolidado do ano, a
receita de serviços foi R$ 16,6 bilhões, subindo 2,4% se comparado a 2018.
O crescimento do EBITDA também se acelerou atingindo mais de 8,0% no último
trimestre do ano e totalizando R $6,8 bilhões em 2019. A margem EBTIDA ficou
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um pouco abaixo de 43,0% no 4T, elevando a margem de 2019 para mais de
39,0%, uma meta que pretendíamos atingir apenas em 2020.
A geração de caixa permaneceu sólida. EBITDA - CAPEX ultrapassou R$ 600,0
milhões durante o trimestre, encerrando 2019 acima de R$ 2,9 bilhões, que se
traduz em um crescimento de 16,0% A/A. O perfil de geração de caixa, combinado
com o forte balanço, nos prepara para participar dos desenvolvimentos que nossa
indústria certamente terá num futuro próximo.
Reafirmando a solidez da nossa posição financeira, a companhia recebeu a
classificação ‘AAA’ da Fitch na segunda-feira – outra indicação que a nossa
estratégia está focada na sustentabilidade a longo prazo do negócio.
Apesar dos desafios enfrentados no primeiro semestre do ano, em face da
atividade econômica ainda fraca e da concorrência acirrada, a receita de serviços
móveis subiu e as receitas geradas por clientes cresceu 2,3% em 2019 comparado
a 2018. Isso é consequência de: um sólido crescimento anual no pós-pago de
quase 7,0%, com o 4T mostrando um ponto de inflexão na trajetória de
desaceleração desse segmento; e a recuperação das receitas geradas pelo prépago, que no 4T foi o primeiro período com crescimento anual positivo nos últimos
três anos.
O ARPU móvel total aumentou quase 6,0% A/A, atingindo quase R$ 24,0,
impulsionado pela melhora em ambos os segmentos. Comparado a 2018, o ARPU
do pós-pago, excluindo M2M, cresceu 0,6%, enquanto o ARPU do pré-pago subiu
4,2%.
Olhando para cada segmento, nós vemos que... O pós-pago continuou a transição
para valor com uma proposta melhorada com base no TIM Black Família e sua
renovada estratégia de combo incluindo serviço + aparelho. A abordagem
comercial foi ajustada mantendo uma solidez das vendas, porém com o mais
importante, reduzindo o churn. Como resultado desses ajustes, as adições
líquidas voltaram a ficar positivas no 4T e esperamos manter um nível razoável
de adições de clientes nos próximos trimestres, mas certamente não tão altos
quanto em 2017 e 2018.
O segmento pré-pago está melhorando lentamente e se recuperando. A dinâmica
de recarga mostra uma reversão das tendências negativas e o consumo cresce
gradualmente. A consistência na estratégia de comunicações após a introdução
do TIM Pré Top no início do ano contribuiu positivamente para a recuperação da
receita, experiência do cliente e posicionamento de marca.
Em suma, o segmento móvel melhorou no segundo semestre do ano. A
agressividade do preço não foi tão contundente quanto no primeiro semestre. O
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ambiente macroeconômico mostrou os primeiros sinais de melhora e a nossa
operação está no caminho certo e focado no que importa. Consistência é uma
prioridade chave e continuaremos neste caminho executando o que foi planejado
e fazendo os ajustes necessários.
Passando para o fixo agora. A receita de serviços fixos cresceu mais de 11,0%
em 2019. TIM Live continua a ser o destaque desses resultados, com uma sólida
expansão de mais de 30,0% comparado a 2018, enquanto aceleramos o rollout
do FTTH, que nos permitiu solucionar os gap em relação ao plano original.
A combinação de um crescimento de 8,0% no ARPU e mais de 20,0% da
expansão na base de clientes foram os motivos desta performance robusta que
levou a TIM Live a superar 50,0% da receita de serviços fixos em 2019.
A dinâmica de base melhorou ao longo do ano, com adições líquidas acelerando
no segundo semestre e fazendo com que a tecnologia FTTH representasse mais
de 30,0% da nossa base de clientes.
Também mantivemos uma abordagem no colaborativa em relação aos conteúdos
de OTT e aumentamos a qualidade do serviço, sendo reconhecidos em dois
importantes rankings de banda larga como o melhor serviço do país.
Para dar suporte à evolução do nosso negócio, uma infraestrutura sólida é
essencial, e é por isso que aplicamos a abordagem de smart CAPEX, combinado
com a introdução de novas tecnologias e implementação de parcerias. Esta
estratégia tem como foco maximizar nossos ativos para garantir uma experiência
de alto nível para o cliente e criar oportunidades para monetizar ainda mais os
nossos investimentos.
No lado móvel, eu destacaria as seguintes conquistas em 2019:
Nossa cobertura de 4G atingiu 3,5 mil cidades, representando 94,0% da
população urbana e a cobertura 4.5G está em rápida aceleração. Cidades com
cobertura cresceram 44,0%, garantindo a liderança em alguns estados do
nordeste e do sul do país;
Capacidade adicional e expansão da cobertura estão sendo atingidas com a
aceleração do rollout do 700MHz – 60,0% mais cidades cobertas com essa
frequência – e com os projetos de refarming de banda, que beneficiam cerca de
80,0% da população urbana;
VoLTE e NB-IoT estão disponíveis em quase todas as cidades onde temos
cobertura 4G, melhorando Voz para clientes humanos e conectividade para
soluções machine to machine;
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Mais uma vez, as métricas de experiência de rede mostram os benefícios de
nossa estratégia. TIM é líder na disponibilidade de 4G, mantendo uma distância
sólida do segundo e terceiro colocados. Em latência, a TIM tem um tempo de
resposta mais rápido, garantindo uma experiência muito boa para o cliente;
Durante a maior celebração de Reveillon do mundo, exploramos todo o potencial
do massive MIMO, uma tecnologia inovadora que ajudou a TIM a lidar com uma
enorme e concentrada demanda. Nossos clientes consumiram 3x mais dados,
com uma taxa de transferência de dados 6x maior, e a rede gerenciou 36x mais
conexões simultâneas. Em 2020, implementaremos o massive MIMO em
diferentes áreas do país para melhorar a qualidade da rede móvel;
Inovação na área de rede também vem na forma de acordos de compartilhamento
de infraestrutura que fechamos com a Vivo em dezembro. O escopo cobre um
single grid nacional da rede 2G, uma rede 4G compartilhada para nova cobertura
em cidades abaixo de 40 mil habitantes e uma experimentação de uma solução
full single grid envolvendo todas as tecnologias em 50 cidades.
Para a rede fixa, os destaques são:
Aceleração da cobertura FTTH, atingindo 2,3 milhões de domicílios, o dobro em
relação a 2018. A cobertura total da Ultra Banda Larga atingiu 5,5 milhões de
domicílios;
12 novas cidades com serviços da TIM Live em 2019. A expansão está usando
uma abordagem de cluster com cherry-picking das melhores áreas;
Mais de 100 mil Km de fibra é um marco importante para a TIM Brasil e reforça
que estamos no caminho certo para desenvolver continuamente a nossa rede de
transporte.
O lado de TI de nossa infraestrutura também está sendo desenvolvido para dar
suporte a transformação digital na companhia, com o objetivo de melhorar a
experiência do cliente e ganhar eficiência. No entanto, o sucesso de nossa jornada
de digitalização não depende apenas dos novos sistemas. Exige também uma
melhora dos processos para mudar a maneira como gerimos nosso negócio.
Portanto, para monitorar a evolução do programa de transformação digital,
focamos em quatro áreas: atendimento ao cliente, cobrança e pagamento,
aquisição de clientes e recargas do pré-pago. Em todas elas estamos fazendo
mudanças que empoderam os clientes e nos aproximam da nossa meta dos três
“Ss”: self-caring, self-healing e self-provisioning.
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Na frente de atendimento, enceramos 2019 com mais clientes utilizando os canais
digitais para atender as suas necessidades. Enquanto os usuários únicos do MEU
TIM cresceram quase 20,0%, a interação humana caiu quase 20,0%.
O faturamento e pagamento eletrônicos cresceram dois dígitos com aumento da
penetração das soluções digitais para ambos. As vendas digitais também
cresceram fortemente. Tanto no Pós-pago quanto no Controle a aquisição por
meio de canais eletrônicos cresceram 30,0% ou mais. Nas recargas eletrônicas
do pré-pago, a penetração está atingindo quase 40,0%.
Com a contribuição destas e de outras iniciativas tradicionais, estamos
gerenciando bem nosso nível de OPEX. O OPEX encerrou o ano com queda de
0,3%, bem abaixo da inflação. O 4T mostrou uma sazonalidade positiva de
costume, com -0,7%, apresentando a melhor performance de 2019.
Esses resultados sólidos nos custos poderiam ter sido ainda melhores se não
fossem pela PDD. O OPEX normalizado excluindo a PDD caiu 2,3% na
comparação anual, resultado ainda melhor do que estávamos prevendo em nosso
plano de eficiência. No entanto, o 4T apresentou a primeira queda na comparação
trimestral desde 2017, apontando para uma possível mudança na trajetória dos
próximos trimestres. Embora estejamos ainda bastante cautelosos, parece que,
finalmente, nossos esforços nessa frente estão se materializando. A PDD continua
sendo uma área de grande oportunidade para melhora para a TIM Brasil em 2020.
A combinação de melhor tendência nas receitas com os custos sob controle, levou
o EBITDA a crescer mais de 8,0% no 4T e quase 7,0% em 2019. As margens
também cresceram para 42,9% e 39,1% respectivamente. Isso confirma a
trajetória que começou anos atrás, o que levou a companhia a apresentar
melhoras nas margens nos últimos seis anos.
Também o nosso lucro líquido foi sólido, com crescimento de quase 30,0% no 4T,
enquanto o crescimento em 2019 anual ultrapassou 32,0%. O lucro líquido foi de
R$ 2,0 bilhões no ano.
O EBITDA - CAPEX aumentou 16,0% A/A, atingindo 17,0% do total das receitas,
levando ao Fluxo de Caixa Operacional Livre Normalizado para R$ 1,9 bilhões em
2019. Como consequência, a Posição Financeira Líquida encerrou o ano abaixo
de R$ 500,0 milhões, uma redução significativa na dívida líquida deixando a
companhia pronta para desafios futuros.
A remuneração ao acionista está evoluindo de forma consistente, encerrando
2019 com aproximadamente R$ 1,0 bilhão em JSCP, nossa outra promessa
entregue.
6

Concluindo, 2019 foi um ano de grandes conquistas apesar dos desafios
enfrentados. Apresentamos números sólidos nos quatro trimestres que
contribuíram fortemente para atingirmos o nosso guidance, mesmo com os
desafios enfrentados pelas receitas de serviços. A dinâmica do segundo semestre
foi melhor, com as receitas de serviços permanecendo acima de 3,0%, enquanto
o crescimento no primeiro semestre foi abaixo de 2,0%.
Ainda assim, cumprimos nossas promessas. Fomos capazes de renovar nossas
operações com foco no básico, Valor ao invés de Volume, Qualidade, Inovação,
Brand e Satisfação dos Clientes.
Vamos atualizar nosso plano estratégico no dia 11 de março, mas os pilares sobre
os quais ele será constituído são: expansão do escopo de eficiência, buscando
mais oportunidades; aumentar o papel do IoT no segmento B2B; acelerar a
transformação de “volume para valor”; melhorar a satisfação do cliente, e;
desenvolver novas fontes de receita.
Obrigado. Agora, abriremos para perguntas. Por favor, operador.

Operador - Obrigado, senhor Pietro, passaremos agora à sessão de perguntas e
respostas.
Primeiro com perguntas dos analistas, em seguida passaremos para jornalistas,
ambas em inglês. Se tiver uma pergunta aperte *1. Por favor, restrinja-se a duas
questões por vez. Para fazer uma pergunta em português por favor envie através
do Webcast.

Perguntas e Respostas
[Instruções do Operador]
Operador - Nossa primeira pergunta vem de Vitor Tomita, Goldman Sachs.
Vitor Tomita (Goldman Sachs) - Olá, bom dia, Pietro. Bom Dia a todos. Duas
perguntas rápidas do nosso lado. Portanto, a primeira devido a redução da PDD
no T/T, se você puder nos atualizar sobre as iniciativas para melhorar a PDD e se
as cobranças estão progredindo desde o último trimestre? E em que nível
poderíamos esperar que essa linha se normalizasse se continuasse a melhorar?
E nossa segunda pergunta seria sobre G&A. O release de resultados menciona
que os resultados no G&A devem-se principalmente a projetos de cyber security
em TI. Se você pudesse elaborar mais sobre isso e se eles têm algum objetivo
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específico ou irá tratar de alguma reclamação específica? Isso também seria útil.
Obrigado.
Pietro Labriola (CEO) - Obrigado Vitor. Nós entendemos que alguns de vocês
perceberam alguns problemas nessa linha. Eu peço desculpas e nós podemos
responder quaisquer dúvidas durante o Q&A. Em relação as duas perguntas,
vamos ver, começando com a segunda, que está ligado a G&A, e também aos
nossos custos com cyber security. Lembre-se que em 2020, no Brasil,
especificamente em agosto, nós entramos na nova lei de LGPD. Isso é para
pessoas que vem de outros países. Essa nova lei trata da privacidade de dados.
Portanto, nós começamos a preparar a companhia para esse novo momento, que
é um elemento chave. E pessoas que vêm de outros países entendem muito bem
a importância dessas atividades. Com relação a primeira pergunta, de PDD,
estamos atuando exatamente como falamos no call do trimestre anterior. Nós
comunicamos que o 3T seria o pior, que o 4T teria uma melhora em relação ao
terceiro trimestre, e achamos que podemos melhorar mais no próximo trimestre,
T/T. Está claro que isso já é um fato, e os sinais iniciais de melhora estão vindo
quando olhamos os resultados de cobrança no mês de janeiro.
Vitor Tomita (Goldman Sachs) - Obrigado, perfeito.

Operador - Marcelo Santos, JP Morgan, fará a próxima pergunta.
Marcelo Santos (JP Morgan) - Obrigado pela pergunta. Poderia comentar um
pouco – nos atualizar sobre a competição no mercado móvel no Brasil? E, a
segunda pergunta, como é que vocês esperam que o CAPEX do 5G se dará e
como se juntará ao restante de CAPEX, se esperam alguma expansão nisso ou
deve-se manter mais ou menos como está?
Pietro Labriola (CEO) - OK, em primeiro lugar o cenário competitivo. Como nós
dissemos, nós vimos um segundo semestre comparado ao primeiro mais racional,
e o movimento que foi feito pela Vivo, se não me engano, em setembro e outubro,
de aumentar os preços, foi outro sinal de melhora nessa arena. Eu acho também
que a consolidação de mercado iniciada com a aquisição da Nextel pela Claro
aconteceu porque está claro que há um player com uma abordagem mais
agressiva, então estamos positivos em relação ao ambiente competitivo. Além
disso, no pré-pago estamos começando a ver os primeiros indícios de
recuperação macroeconômica que pode se confirmar durante o ano. Com relação
ao CAPEX, eu vou deixar isso pro Adrian e Léo para elaborarem mais sobre isso,
mas estamos respeitando nosso guidance em termos de CAPEX, e teremos mais
informações no dia 11 de março quando apresentarmos o nosso plano trienal,
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mas eu acho que não haverá uma diferença muito grande com relação ao que
declaramos.
Adrian Calaza (CFO, Diretor de Relações com Investidores e Membro do
Conselho Administrativo Estatutário)
Adrian Calaza (CFO) - Obrigado, Pietro. Bom, com relação ao efeito do 5G sobre
o nosso CAPEX, nós não vemos efeitos significativos daqui pra frente,
diferentemente do que tivemos com o 4G em 2013 e 2014. Se lembrarmos, aqui
no Brasil, o desenvolvimento do 4G foi acelerado porque o país estava sediando
a Copa do Mundo e depois as Olimpíadas. Então, teve um efeito específico por
causa do 4G. O 5G provavelmente será mais colaborativo com o 4G, será mais
estável em termos de tempo se seguirmos as recomendações vindas do GSMA.
Haverá muita colaboração entre 4G e 5G, e 4G estará operacional até antes de
2030. Então, não esperamos nenhuma mudança significativa de CAPEX devido
ao 5G. É claro que, dependerá de como o leilão será feito mas nada como em
2012 ou 2013, quando a companhia atingiu aproximadamente 27-28% de CAPEX
sobre as receitas.
Marcelo Santos (JP Morgan) - Muito obrigado, está bastante claro.

Operador - A próxima pergunta vem de Fred Mendes, Bradesco.
Fred Mendes (Bradesco) - Bom dia a todos, obrigado pela pergunta. Eu tenho
duas perguntas também. A primeira está relacionada ao crescimento de receita
de serviços, eu queria entender um pouco a dinâmica dessa linha. Olhando os
números, quando vejo a receita gerada pelos clientes, ela cresceu 3,8% nesse
trimestre. No trimestre passado foi 1,9%, mas “outras receitas” foi um pouco mais
fraca neste trimestre Mas, digo, de forma geral parece que a qualidade do
crescimento do top line foi muito melhor. Então, gostaria de entender a dinâmica
aqui e o que esperar para os próximos trimestres. E a segunda pergunta, quando
eu olho aqui o cash COGS – digo – ótimo trabalho nessa linha, mas parece que
não afetou no MOU com a Vivo. Então, eu queria entender um pouco, pra
incorporar no modelo que tipo de economias? Eu sei que não é um guidance, mas
se você puder dar alguma luz em termos de que tipo de economias podemos
esperar ou alguma coisa que nos ajude a calcular e eventualmente incorporar em
nossos modelos com relação a essa parceria com a Vivo e quanto isso pode
ajudar vocês a controlar o cash COGS?
Pietro Labriola (CEO) - Obrigado! Bem, eu preciso lembrar o que está
acontecendo é exatamente o que afirmamos no trimestre anterior. Explicamos que
as “outras receitas” fazem parte do nosso negócio porque principalmente swap é
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um componente importante para aumentar nossa cobertura de rede. E é algo
saudável para nós. Ao mesmo tempo, dissemos que nossa receita de serviços
poderia começar a aumentar porque o trabalho que nós fizemos durante o ano vai
começar a dar os resultados agora. A receita de serviços é o resultado do aumento
da nossa base de clientes e também do trabalho que fazemos no ARPU. Nós já
fizemos muito trabalho nos outros trimestres e agora, finalmente, estamos com
dados positivos. Finalmente, tivemos dívida líquida positiva. Em janeiro, tivemos
dívida líquida positiva. Se olharmos para o ARPU, está crescendo. Estamos
performando exatamente como dissemos. A tendência de outras receitas – não
podemos dizer que é uma tendência porque ela está baseada na possibilidade de
fecharmos outras parcerias de swap. Mas, o importante é a tendência da receita
de serviços que confirma que estamos no caminho certo. Com relação ao custo
de caixa, independentemente do MOU com a Vivo – e, novamente irei deixar para
Adrian e Léo elaborarem melhor –, nós achamos que graças ao nosso controle de
custos, nós atingimos em 2019 a meta que era para 2020. Então devo
cumprimentar toda a equipe que continuou a desempenhar bem o controle de
custos. Em segundo lugar, ainda temos margem para melhorar ainda mais nossos
custos. Apenas para compartilhar um dado com você, nós ainda temos, no nível
de atendimento ao cliente, muitas ligações que ainda hoje são atendidas por
atendentes humanos. Cada chamada, se for do pré-pago, tem um custo de R$
3,00; se for uma chamada de Controle, tem um custo de R$ 5,00; se for uma
chamada do pós-pago, tem um custo de R$ 8,00. Assim, podemos imaginar um
bom nível de serviço que podemos alcançar com a melhoria contínua de nossa
digitalização e o uso do aplicativo MEU TIM. Quero dizer, acho que – apenas para
mostrar o outro nível que podemos melhorar ainda mais. Relacionado com o MOU
com a Vivo, deixarei para o Adrian.
Adrian Calaza (CFO) – Bem, eu acho que esse acordo, que não é mais um MOU
porque já foi feito o acordo, é de longo prazo. Basicamente, vocês não devem
esperar umas reduções significativas em termos de OPEX, mesmo que o acordo
não esteja totalmente implementado. Mas, o que vocês esperar são economias
futuras em termos de CAPEX, porque no final, se considerarmos em primeiro lugar
o acordo em 2G, sim haverá uma melhora no custo, mas basicamente o que o
acordo de 2G irá trazer é que focaremos menos nessa camada e isso nos dará
mais espaço para nos concentrarmos no 5G, que é a camada futura, e
especialmente em termos de espaço em nossos sites. O segundo, provavelmente,
é o mais importante em termos de economia, que é o single grid. Hoje, o que nós
temos na segunda parte do acordo, é que ele melhorará nossa cobertura,
especialmente no 4G, porque concordamos com a Vivo de entrar em cidades
abaixo de 40 mil habitantes – é aí onde esperamos que haverá maiores impactos
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tanto em custos quanto em CAPEX. Eu acho que o Léo pode dar uma visão mais
estratégica em termos de rede, que também é muito importante.
Leonardo De Carvalho Capdeville
Administrativo Estatutário)

(CTIO

e Membro do Conselho

Leonardo Capdeville (CTIO) - Obrigado Adrian. Sim, nós temos que comemorar
não só esse contrato. Lembro que estamos esperando que pela aprovação do
CADE e da Anatel, mas depois disso, temos que celebrar essa nova fase do
mercado num ambiente de colaboração, e a maturidade de compartilhar a
infraestrutura e enfrentar todos os desafios possíveis no futuro com uma nova
tecnologia do 5G, as novas obrigações de cobertura rural, nas rodovias federais
e etc. Então é muito importante que agora o mercado comece a pensar junto como
enfrentar esse desafio e fazer isso de uma forma mais eficiente. Estamos
comemorando não só esse acordo com a Vivo, mas essa nova mentalidade de
colaboração na área de infraestrutura.
Pietro Labriola (CEO) – Fred, se eu puder acrescentar algo que é apenas mais
uma afirmação geral, dando uma resposta à sua pergunta e à anterior relacionada
ao 5G. Talvez estejamos entrando numa fase de racionalidade no mercado. Mas
podemos dizer, em fase de concorrência, quero dizer, continuamos a competir
porque esse é o nosso objetivo em todos os serviços. Mas, podemos cooperar
com outros players na infraestrutura de rede, mas também no desenvolvimento
de novas fontes de receita, porque serviços financeiros e publicidade na móvel
são duas áreas com diferentes players que podem cooperar mais do que competir.
Fred Mendes (Bradesco) - Obrigado a todos pelas respostas, Pietro, Adrian e
Léo.

Operador - Próxima pergunta vem de Susana Salaro, Itaú.
Susana Salaro (Itaú) - Oi pessoal, bom dia. Obrigada por responder à nossa
pergunta. Se puderem elaborar um pouco mais sobre qual é a sustentabilidade da
margem EBITDA no próximo ano, quais são as principais alavancas que devemos
esperar que continue a apoiar a expansão da margem. Acreditamos que
poderíamos ver uma melhoria na PDD e também nas recargas de pré-pago, se
poderemos ver novos assinantes usando os canais digitais. Mas gostaríamos de
ouvir vocês. E no leilão 5G, se vocês pudessem elaborar quais são suas
expectativas no formato do leilão? E se vocês estão buscando as bandas de maior
ou menor espectro que serão oferecidas? Obrigada.
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Pietro Labriola (CEO) - Suzana, com relação à como podemos melhorar nosso
EBITDA, talvez a gente deveria tirar umas férias, porque já atingimos em 2019 a
meta de 2020. É claro que isso é uma piada, mas a área diferente em que
podemos melhorar, como dissemos anteriormente quando discutimos a nossa,
digamos, não tão boa performance na PDD, que essa é uma das áreas em que
podemos melhorar ainda mais para continuar a melhorar o EBITDA. A
digitalização é um processo que ainda não foi concluído. Continuaremos com esse
processo. E, como eu mencionei, o atendimento ao cliente é uma das áreas em
que podemos melhorar mais. Se olharmos a velocidade da nossa transformação
de recarga tradicional para eletrônica, essa é uma outra área em que podemos
melhorar ainda mais. Eu acho que um dos próximos desafios para a empresa, que
será algo entre 2020 e 2021, talvez seja alguma atividade em que não definimos
como um BPO tradicional, mas são área não core. Há alguns players lá fora que
podem fazer processos de automação que poderiam refletir melhora em nosso
EBITDA. O que quero dizer é que não temos uma “bala de prata” para melhorar
ainda mais nosso EBITDA. Precisamos manter nossa cultura de disciplina
financeira e trabalhar em todas as linhas e acredito que, conforme foi demonstrado
esse ano, o que nós prometemos nós cumprimos, e vamos continuar desta forma.
Com relação ao 5G, eu vou dar a palavra ao Mário para dar maiores detalhes,
mas eu quero fazer uma afirmação geral aqui: é difícil definir as regras pro 5G, já
que a consolidação do mercado ainda não está definida. Se o mercado tiver 5
players, as regras do leilão serão definidas para cinco; se o mercado tiver 3
players, as regras vão refletir o mercado com três concorrentes. Não está ainda
definido, então fica difícil definir o que será. E esse será um fator de aceleração
da consolidação do mercado, mas deixa o Mario falar um pouco mais sobre isso.

Operador - A próxima pergunta vem de Maria Tereza Azevedo, Santander.
Maria Tereza Azevedo (Santander) - Olá a todos, obrigada pela pergunta. A
primeira pergunta é sobre a nova linha de receita, se vocês pudessem comentar
um pouco sobre a estratégia de aparelhos daqui pra frente, se acham que terão
oportunidades nela também, como no TIM Pay. E no campo do advertising, qual
seria o modelo de negócios que vocês planejam para a linha de receita com
serviços financeiros?
Pietro Labriola (CEO) - Obrigado Maria. No dia 11 de março nós teremos a
apresentação do plano onde vamos divulgar todos os detalhes sobre todas essas
áreas. Como já mencionamos no call anterior, nós achamos que serviços
financeiros é uma das áreas em que podemos melhorar mais, assim como
advertising na móvel. Não podemos ainda dar muitos detalhes, pois como
geralmente fazemos, queremos colocar na mesa os elementos que estivermos
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concretos, que não sejam apenas promessas, mas que possamos entregar. Peço
que espere três semanas para que possamos mostrar com mais detalhes todos
os projetos que temos no nosso portfólio.
Maria Tereza Azevedo (Santander) - Obrigada. E minha segunda pergunta, eu
gostaria de perguntar quais são suas expectativas no processo de consolidação
dos das operações móveis no Brasil? Digo, os players têm comentado mais sobre
isso e existe uma expectativa de que a TIM poderia ser um líder nesse movimento.
Também ouvimos sobre a possibilidade de joint venture. Vocês poderiam
compartilhar com a gente qual seria a visão de vocês nessa perspectiva de
consolidação do mercado e se imaginam que aconteça antes do leilão de 5G?
Pietro Labriola (CEO) – Ok. Bem, eu acho que algumas colocações podem
ajudar a todos. Primeiro, nós já afirmamos claramente nosso interesse na
consolidação do mercado. Segundo, essa consolidação já começou com o
processo Claro/Nextel. Eu acho que há sinais de que algumas coisas estão sim
acelerando, também porque um dos players, que é chave para acelerar esse
processo, parece estar acelerando o processo. Isso é algo que pode começar em
2020. Com relação ao 5G, eu expliquei que há interesse de todo o sistema em
acelerar a consolidação de mercado para permitir a aceleração do leilão do 5G.
Sem a consolidação de mercado, é mais difícil ter as regras definidas para o leilão.
Eu acho que o Mário pode responder melhor sobre isso. Por favor.
Mario Girasole - TIM Participações S.A. - Regulatory and Institutional Affairs
Officer
Mario Girasole - Bem, só pra completar, é claro, é importante que possamos notar
que nessa consulta pública há uma grande quantidade de espectro disponível
para o 5G no Brasil. Essa é uma ótima notícia, porque há uma necessidade de
espectro para um investimento importante nessa nova tecnologia. Os detalhes das
regras ainda não são muito conhecidos porque a análise não foi publicada, mas é
claro, poderíamos considerar importante ter mais informações sobre as
obrigações, o preço mínimo final, etc. Há um ponto que também será discutido no
próximo mês, que será o papel dos pequenos players e o espectro dedicado a
essas pequenas operadoras. A princípio, não é nada que consideramos como
algo negativo, mas há uma condição, de que o espectro seja como um ativo
industrial, e não financeiro. Então se alguém comprar espectro apenas para
revenda, não pertencerá à indústria de telecomunicações. Então, isso deve ser
muito bem estabelecido pelo governo e pela agência reguladora.
Maria Tereza Azevedo (Santander) - Perfeito, muito obrigada, Mario.
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Operador - A próxima pergunta vem de Rodrigo Villanueva Bank of America
Merrill Lynch.
Rodrigo Villanueva (BAML) - Obrigado. Bom dia, Pietro e Léo. Eu queria um
follow-up do acordo de infraestrutura com a Vivo. Seria possível que um recémchegado player reclame com o CADE para reduzir o escopo deste contrato,
particularmente relacionado ao single grid; em caso afirmativo, qual seria a
implicação dessa denúncia? E depois um follow-up do 5G e dos leilões. Você acha
que faz sentido ter dois blocos de 100 MHz na banda de 3,5 GHz e um bloco de
80 MHz, considerando que vocês, Vivo e Claro provavelmente estão dispostos a
obter blocos de 100 MHz? Obrigado.
Pietro Labriola (CEO) - Antes de passar a palavra ao Mario para responder sobre
a implicação do CADE em relação a Claro e do MOU com a Vivo e a TIM, é
importante deixar claro que nós já declaramos a nossa disponibilidade de
compartilhar esse tipo de abordagem com outro player. Pra ser transparente, no
passado, no mercado, houve uma tentativa de colocar na mesa todos os players
ao mesmo tempo. E foi bastante complexo. É um exercício difícil ao mesmo tempo
conseguir um acordo com todos os players. É uma questão matemática. Então, a
ideia era – vamos começar com apenas um player – porém digo que claramente
estamos mais do que felizes em abrir esse tipo de abordagem para outros players,
até porque também permitiria mais economias. Agora eu passo a palavra para o
Léo e Mário para falarem mais.
Leonardo Capdeville (CTIO) - Eu gostaria de completar o que o Pietro disse. É
preciso lembrar o que o RAN sharing agreement no passado começou entre a TIM
e a Oi. E em algum momento a Vivo demonstrou interesse em entrar no acordo e,
no restante do acordo, nós tivemos TIM, Vivo e Oi. Então, estamos totalmente
abertos para isso. Vamos ver como será a aprovação do CADE e da Anatel em
relação a esse acordo. Mas novamente, não é um tipo que estamos bloqueando,
mas é, digamos, um interesse em ter mais eficiência no compartilhamento e na
concorrência no mercado, em vez da mentalidade anterior, em que todos
construiriam sua própria infraestrutura, em que sabemos que não haveria retorno.
Então, agora eu deixo para o Mario.
Mario Girasole - Obrigado. Alguns comentários sobre o acordo de
compartilhamento de rede. Isso não é nada novo, é um tipo de acordo que já foi
aprovado pelo CADE no passado em outros casos. Então, nós entendemos que
todos os concorrentes e players querem conhecer totalmente esse acordo, para
eventualmente entrar e cooperar conosco. Nós estamos abertos a isso. E, assim
que esse acordo for aprovado pelas autoridades, poderemos começar a negociar
com os outros players interessados. E é essa nossa posição. Com relação à 5G,
é claro que esse é um jogo em que devemos entender quem são os players e
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quantos existem. A ideia de saber exatamente o número certo de blocos a serem
vendidos depende, é claro, da estrutura do mercado no momento do leilão, da
situação real. Então, aparentemente e automaticamente, nós temos bastante
espectro para vender. Ou seja, existe a oportunidade da compra desses ativos
para desenvolvimento futuro da nova tecnologia. Mas o ganho real só será
conhecido no momento em que ocorrer o leilão.
Rodrigo Villanueva (BAML) - Ok, obrigado.

Operador - A próxima pergunta vem de Vitor Tomita, Goldman Sachs.
Vitor Tomita (Goldman Sachs) - Olá, só mais uma pergunta que veio em nossa
discussão aqui. Nós vemos na apresentação que vocês mencionaram que devem
aplicar o massive MIMO em situações de rede congestionada, como no Reveillon
em Copacabana, e estávamos pensando se podem levar isso a mais sites? Se
isso pode criar oportunidade para ativos fixed wireless no futuro jáque pode aver
um bom mercado endereçável para isso?
Pietro Labriola (CEO) - Bom, antes de deixar o Léo falar mais sobre isso, é
importante, com relação ao elemento dos ativos fixed wireless, o massive MIMO
com o 5G é uma oportunidade de nova fonte de receita, mas é mais relacionada
aos serviços tradicionais de telecom. E a TIM é o player que pode se beneficiar
mais dessa abordagem, porque nós não temos um legado na rede fixa. Sobre a
possibilidade de aumenta o massive MIMO com o 4G, nós estamos entre as
primeiras operadoras no mundo a experimentar essa tecnologia. Então eu
agradeço ao nosso time por estar na liderança dessa abordagem. Léo, você pode
falar um pouco mais sobre isso?
Leonardo Capdeville (CTIO) - Muito bem, de fato nós vemos duas abordagens
diferentes do massive MIMO: primeiro, podemos aumentar a qualidade e a
capacidade da rede, mesmo com o espectro e torres existentes. Significa menos
CAPEX e OPEX no futuro para enfrentar todos os desafios que temos com esta
explosão de dados ainda no 4G. Em segundo lugar, com relação ao WTTx e FWA,
estamos vendo que parte da dificuldade do 5G para explorar sua capacidade ao
máximo é o tipo de espectro que é usado no 5G, isso é, um espectro mais elevado,
3,5 GHz ou até acima disso. Com o massive MIMO sendo aplicado ainda no 4G,
nós teremos capacidade na frequência mais baixa de 1,8 a 2,1 GHz. Então vocês
sabem que somos uma empresa muito ativa no uso de novas tecnologias, com o
refarming e agora com o massive MIMO. Então, estamos vendo isso de uma forma
muito otimista para abertura de novas oportunidades de negócios.
Vitor Tomita (Goldman Sachs) - Perfeito. Muito obrigado a todos.
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[Instruções do Operador]
Operador - Gostaria de lembrá-los que se tiverem uma pergunta apertem *1.
Não restando mais perguntas dos analistas, agora iniciaremos a sessão de
perguntas dos jornalistas, em inglês. Se tiver uma pergunta, faça por favor.

Vicente Ferreira - Temos uma pergunta da senhora Ana Lobo, da Convergência
Digital. Ela diz: “O Pietro falou sobre uma aceleração no processo de consolidação
através do 5G e a TIM está supostamente pronta para esse movimento
estratégico. A TIM irá às compras? E será que o móvel seria uma objetivo a ser
adquirido?”
Pietro Labriola (CEO) - Sim, em primeiro lugar, a frase que nós repetimos ao final
de todos os calls é que a nossa posição financeira estava melhorando
constantemente porque estávamos preparando a nossa empresa para a
consolidação do mercado. Essa é uma jornada que começou a três anos atrás.
Agora, do ponto de vista financeiro, estamos prontos para abordar a consolidação
de mercado. Nesse meio tempo, começamos a perceber que há todos os
elementos que podemos nos permitir entrar nessa consolidação, porque na nossa
percepção alguns ativos poderão ser colocados à venda no próximo mês. Desse
ponto de vista, dissemos claramente que, em caso de consolidação de mercado
avaliaremos a aquisição de frequências e clientes, avaliando se pode gerar valor
para nossos acionistas. Então, a resposta é sim.

Operador - Senhoras e senhores, como não há mais perguntas, passo a palavra
ao senhor Pietro Labriola para as considerações finais. Senhor Pietro, pode
prosseguir.

Pietro Labriola (CEO) - A TIM Brasil demonstrou que tem fundamentos sólidos e
está preparada para aproveitar ao máximo a recuperação econômica. Esse
mercado não é fácil, mas ainda tem um enorme potencial, exigindo foco e
consistência para aproveitar essas oportunidades. Por este motivo, eu gostaria de
agradecer a dedicação e compromisso do nosso time que teve um papel
fundamental na entrega desses resultados sólidos e na superação de tantos
desafios. Gostaria de agradecer ao Adrian, Léo, Mário, Alberto, Renato, Bruno,
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Jaques e Maria Antonietta. E agredeço a eles em representação a suas equipes.
Together we can do more. Juntos somos mais.
Durante o ano passado também conseguimos preparar a empresa para ser
protagonista nos futuros desenvolvimentos do mercado brasileiro. Essa
preparação contínua é essencial, pois esperamos que as peças comecem a se
mover em 2020, e o trabalho que está sendo feito será beneficiado de qualquer
coisa que for moldar os dias de mercado. Mais uma vez, obrigado por participarem
da nossa teleconferência. Tenha um bom dia e esperamos poder nos encontrar
em breve nos próximos eventos que faremos com o mercado financeiro. Vejo
vocês em breve.
Operador - Concluímos a teleconferência de resultados do quarto trimestre de
2019 da TIM Participações. Suas linhas podem ser desconectadas a partir de
agora. Para mais informações e detalhes sobre a companhia acesse o site
www.ri.tim.com.br. Obrigado.
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