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Operador - Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência
de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2020 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
primeiro trimestre de 2020. Por favor, senhor Pietro, pode prosseguir.
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Pietro Labriola - TIM Participações S.A. - Diretor-Presidente (CEO) e 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 2 meses, no dia 16 de março, estávamos apresentando nosso plano
estratégico e o que esperávamos nos próximos anos. Naquele momento, a Itália
já sofria as consequências da pandemia enquanto o Brasil estava apenas
começando a ver os primeiros casos. As medidas de distanciamento social
estavam bem no início. Assim, nosso foco era garantir a continuidade dos
negócios e reduzir os riscos para todos os nossos stakeholders.
Muita coisa mudou desde então. Algumas das nossas previsões estavam certas
e outras não. No entanto, a mais importante delas relativa à resiliência do setor
de telecomunicações estava certa. O setor, e mais especificamente a Tim, estão
demonstrando essa resiliência nos números. Com certeza o nível de incerteza em
que estamos operando hoje é muito maior, mas, como eu disse, estou satisfeito
com o que conseguimos fazer até agora nessas condições tão adversas. Acredito
que fizemos um ótimo trabalho nos adaptando a este novo ambiente. E estamos
colhendo os benefícios da nossa atividade.
Vou começar com uma revisão dos nossos resultados e depois vou passar uma
atualização mais completa sobre os efeitos da pandemia e do que esperamos que
aconteça daqui pra frente. Lembrando que todos esses números atendem as
normas do IFRS 16.
O primeiro trimestre foi marcado por uma execução sólida, bem alinhada com o
plano original até o início da pandemia no Brasil.
Fechamos o trimestre com uma Receita de Serviços 1,7% maior no ano a ano, o
que poderia ter sido de 3% se não fosse o impacto do COVID-19 no Pré-pago. O
EBITDA também foi bastante sólido, 8,0% maior que o último ano com o IFRS 16.
Na norma anterior, o crescimento foi de 4,5%. A TIM continua mostrando sua
disciplina no controle de custos e capacidade de encontrar maneiras mais
eficientes de operar.
A TIM Live continua a brilhar com mais um trimestre consecutivo de crescimento
de 30% na receita. Outro produto que também está se desenvolvendo muito bem
é o nosso plano familiar, que superou a marca de 500 mil clientes.
A parceria com o banco C6, conforme anunciada em março, está sendo
desenvolvida e devemos ver os primeiros produtos sendo lançados este ano.
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Também fechamos outro importante acordo com o Google, levando nosso big
data para a nuvem.
Nossa rede continuou a crescer. Adicionamos mais dois estados, Paraná e Santa
Catarina, à nossa lista de 100% de cobertura 4G.
Embora nossas receitas do primeiro trimestre não tenham se expandido tão
rapidamente quanto esperávamos, devido aos impactos do COVID no Pré-pago,
ainda conseguimos entregar um crescimento resiliente graças ao sólido
desempenho da TIM Live e a um melhor mix de receita (Pré-pago vs. Pós-pago),
que gerou uma contribuição positiva da receita gerada pelos clientes do móvel.
No Móvel, o ARPU total cresceu perto de 5% em relação ao ano anterior, com os
ARPUs do Pré-pago e Pós-pago registrando expansões sólidas de mid single
digits, demonstrando que nossa transição de volume para valor está em
andamento. A mudança no ambiente trará desafios adicionais, mas estamos
trabalhando para termos melhores propostas de valor e para oferecermos
incentivos adicionais para aprofundar o engajamento com nossos clientes, na
medida em que mudamos para um relacionamento mais digital.
No Fixo, a consistência da TIM Live em entregar um desempenho sólido é uma
notícia muito boa. No início da pandemia no Brasil, estimamos que poderíamos
enfrentar alguns obstáculos para vender e instalar, mas fomos capazes de
sustentar uma dinâmica positiva. Canais de venda digital e ter pessoas em casa
para receber a visita de técnicos estão ajudando o processo de aquisição.
Na TIM Live, fechamos o trimestre com o ARPU crescendo mais de 6% e base de
clientes 20% superior ao 1T19. Em abril, a cobertura da TIM Live quase dobrou
em relação a um ano atrás. Durante a pandemia, conseguimos lançar duas novas
cidades no estado de Minas Gerais, abrindo um novo cluster a ser desenvolvido.
Não interrompemos o lançamento de nossa rede devido à crise do COVID.
Obviamente, nossas equipes de rede estão trabalhando com muito mais cuidado,
mas nessas novas condições, conseguimos fortalecer nossa rede de acesso
móvel, aumentando nossa cobertura em 4G e 4.5G, enquanto expandimos nossa
presença com a fibra para fins de transporte e FTTH em novas regiões.
Uma abordagem flexível à nossa rede, baseada na estratégia de self-provisioning,
self-healing e self-caring, está se provando ser a escolha certa. Estamos lidando
com as novas demandas do momento, como o aumento no uso de aplicativos de
videoconferência, mantendo uma experiência de usuário de alto nível. Apesar
disso, sinto no setor uma preocupação crescente com aplicativos zero-rating.
Essa experiência está evidenciando os riscos para o gerenciamento de rede que
todas as operadoras enfrentam com essas ofertas.
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No primeiro trimestre, continuamos a desenvolver iniciativas para ir além do nosso
core e inovar em nossas aplicações de Capex.
A parceria com a C6 pode representar uma oportunidade muito interessante para
a TIM se beneficiar do crescimento potencial do segmento de serviços financeiros
digitais. A combinação de dois tipos de remuneração, dinheiro na forma de taxas
de ativação e equity vinculado a metas, cria a possibilidade de gerar valor no curto
e no longo prazo.
As receitas de mobile advertising continuam a crescer de forma sólida, mais de
70% neste trimestre. Enquanto isso, continuamos a desenvolver novas iniciativas
e capacidades. A parceria com o Ministério da Saúde foi outro teste de
“recompensa com dados” para clientes pré-pago.
Como mencionei anteriormente, fechamos um contrato com o Google que nos
permitirá aumentar nossa capacidade de big data com mais aplicativos de
analytics e inteligência artificial e, ao mesmo tempo, aproveitar as eficiências de
custo.
Recebemos importantes aprovações da Anatel e do CADE pelo acordo de
compartilhamento com a Vivo. Este projeto aborda a necessidade de fortalecer
continuamente nossa infraestrutura e aprimorar a experiência do cliente da
maneira mais eficiente.
Nosso mais novo projeto relacionado a TIM Live, que consiste em encontrar um
parceiro para acelerar a expansão da rede FTTH e consequentemente o
crescimento da unidade de negócios, está se desenvolvendo rapidamente. Já
assinamos mais de 20 NDAs com parceiros em potencial para obter mais
detalhes. Esperamos formar um short list nos próximos dois meses, para que
possamos começar a aprofundar as negociações no segundo semestre do ano.

Continuando com as iniciativas inovadoras que estão mudando a maneira como
operamos, quero destacar nosso programa de transformação digital. Estamos
conversando sobre isso há um bom tempo, mas sua importância foi catapultada
pelo cenário que estamos enfrentando hoje. Devemos olhar para isso de duas
perspectivas:
1. Uma relacionada à evolução que a empresa fez até o momento, que
ajudou a TIM a se adaptar muito rapidamente a esse novo ambiente,
garantindo nenhuma interrupção no serviço ou deterioração da qualidade;
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2. E dois, as novas oportunidades que estão sendo abertas por causa do
surto. Coisas que levariam meses ou anos para serem implementadas,
estamos implementando em semanas para lidar com a demanda deste
novo mundo.
A crise do COVID criou limitações em nossos canais físicos de venda,
atendimento e pagamentos, mas ao mesmo tempo está impulsionando uma
adoção mais rápida e profunda dos canais digitais. Essa transição está
contribuindo para obtermos ganhos de eficiência que, juntamente com outras
melhorias, levaram os custos a diminuir em aproximadamente 5% em relação ao
1T19.
Vale mencionar a evolução da nossa PDD, confirmando a tendência que
discutimos na última teleconferência de resultados. Os números nominais
estavam mostrando uma estabilização, enquanto a cobrança estava melhorando
até o início da crise. Não vimos uma grande deterioração desde então, mas é
possível ter alguma pressão proveniente da inadimplência nos próximos meses.
Bem, se as receitas estão crescendo e os custos diminuindo, a consequência é
um sólido crescimento de 8% no EBITDA, com uma expansão de margem de 300
basis points para atingir em torno de 46%. O EBITDA menos Capex atingiu o
sólido número de 1 bilhão de reais, enquanto o lucro líquido cresceu mais de 8%
ano a ano.
Concluindo este overview dos números do primeiro trimestre, vou entrar em mais
detalhes das consequências da pandemia e como estamos reagindo a ela.

Como mencionei durante a abertura deste evento, o surto começou a atingir o
país na segunda metade de março, quando algumas regiões iniciaram a
implementação de quarentenas. Apesar do crescente número de casos e mortes,
especialistas dizem que as medidas de distanciamento social ajudaram a ganhar
tempo para as cidades terem algum nível de preparação e que o pico do surto
poderia ocorrer em maio.
Como aconteceu em todos os países, a quarentena mudou completamente a
dinâmica econômica. No caso do Brasil, as previsões de PIB passaram de um
crescimento de 2% para uma contração de 3,8% para 2020.
Monitorando a situação na Itália, começamos a implementar um plano de
contingência com base na continuidade dos negócios em fevereiro. Assim,
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quando a COVID chegou ao Brasil, conseguimos responder rapidamente.
Concentramos nossas ações em três perspectivas: nosso pessoal, nossos
clientes e a sociedade como um todo.
Primeiro: Cuidar de nossos funcionários e terceiros que trabalham para a TIM:


Conseguimos ter 99,9% de nossa força de trabalho trabalhando em
casa em apenas uma semana. Também fomos a primeira operadora a
ter 100% de seu call center interno trabalhando remotamente e, para os
externos, foram implementadas medidas de distanciamento social e,
com a ajuda de nossos parceiros, alcançamos mais de 65% em trabalho
remoto;



100% de nossas lojas foram fechadas em todo o país, mas não
demitimos nenhum de nossos funcionários comerciais. Utilizamos um
dos programas lançados pelo governo brasileiro para suspender seus
contratos, mas complementamos seus salários para garantir a mesma
renda que possuíam.

Segundo: para nossos clientes, o foco era a confiabilidade do serviço e o
envolvimento do cliente:


Ajustamos nossa rede para se adaptar a uma nova forma de tráfego,
mais dispersa durante o dia e mais concentrada em áreas residenciais.
Também reforçamos a cobertura móvel em áreas próximas a hospitais;



Nossos canais digitais receberam atenção adicional para melhor
atender às demandas dos clientes, e alguns projetos tiveram sua
implementação acelerada para melhorar esse suporte;



Os clientes estão sendo incentivados a usar canais digitais com
benefícios em ofertas e flexibilização das regras de cobrança. O objetivo
é manter os clientes conectados durante a pandemia.

Terceiro: também apoiamos a sociedade na luta contra o COVID 19 em um
sentido mais amplo.


A TIM foi pioneira no acesso a dados anonimizados para ajudar a
monitorar a eficácia das medidas de distanciamento social. A TIM
também se uniu a um esforço combinado com todas as operadoras para
fornecer medições de movimentação da população;
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Como um setor, as operadoras conseguiram discutir com todos os
stakeholders, incluindo os players de OTTs, para ter uma abordagem
equilibrada ao consumo de dados;



Implementamos rapidamente medidas para ajudar os governos a
endereçar canais de comunicação da população.

A pandemia, até agora, provocou impactos variados sobre a empresa. Alguns
efeitos são positivos, outros neutros e, claro, outros negativos. Com certeza,
sairemos desta fase uma empresa muito mais digital e o relacionamento com
nossos clientes será ainda mais digital. A resiliência de nossa rede também é algo
que marcará esse momento.
A atividade comercial reduzida no Pós-pago funciona nos dois sentidos, negativo
para vendas, positivo para o churn e custos comerciais. A inadimplência ainda não
se materializou como um problema. A TIM Live é uma surpresa positiva até o
momento, com adições brutas e instalações sem grandes impactos.
Claramente, o impacto mais significativo, até agora, vem das recargas do Prépago. Nos primeiros dias da quarentena elas caíram 25%. Até o final de março o
declínio desacelerou para -20% e agora estamos vendo uma queda mid-teen.
Hoje, o impacto em nossas receitas é muito mais modesto do que teria sido anos
atrás. Portanto, a mudança no mix de receita está ajudando a TIM, mas não é
suficiente para zerar completamente o efeito.
Durante esse período, recebemos muitas perguntas relacionadas a preocupações
com a posição de liquidez da empresa. Ter um balanço sólido e uma abordagem
conservadora em relação a endividamento compensa nesses momentos. É
verdade que a inadimplência é um risco importante para o setor. Portanto, na TIM,
tomamos decisões para fortalecer ainda mais nossa posição. Temos linhas de
crédito em “stand-by” consideráveis que podemos acessar a qualquer momento e
contratamos um empréstimo adicional a um custo competitivo. Outro elemento
importante veio do governo através da flexibilização dos pagamentos do FISTEL
e Condecine.
Além disso, o desempenho dos negócios em termos de geração de caixa nos dá
confiança de que temos uma posição confortável para enfrentar os desafios do
momento.
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Resumindo o que eu comentei até agora... O core da nossa estratégia não
mudará, por isso avançaremos com as iniciativas e projetos que tínhamos em
nosso plano. Estamos ajustando nossa abordagem e adaptando a empresa para
essa nova realidade no curto prazo, porque teremos que operar em um ambiente
com muito mais risco do que o previsto. A resiliência dos negócios não significa
que estamos imunes à crise. Nossas premissas iniciais do PIB não são mais
válidas, a duração da pandemia e da volatilidade dos eventos apenas acrescenta
mais incertezas. Portanto, esperamos ter mais clareza sobre os impactos do
COVID-19 nas receitas e, potencialmente, sobre o EBITDA vs. o guidance de 2020
no final do segundo trimestre. Enquanto isso, confirmamos nosso foco no fluxo de
caixa livre, reiterando a orientação do EBITDA - Capex sobre receita líquida acima
de 20% para 2020. Com isso, o EBITDA-Capex deve crescer ano a ano na faixa
de mid-single digit.

Para encerrar, espero que o setor possa aprender sobre os benefícios da
cooperação, como estamos fazendo durante esta pandemia. Somos
concorrentes, mas podemos trabalhar juntos para criar um impacto positivo para
toda a sociedade e gerar valor para as nossas empresas. #Staywellstayhome
#FiqueBemFiqueEmCasa.

Obrigado. Agora iremos para as perguntas. Operadora, por favor.

Operadora - Obrigado, Sr. Pietro. Agora começaremos a sessão de perguntas e
respostas.
[Instruções do Operador]

Perguntas e Respostas
Operadora - Nossas primeiras perguntas são do Sr. Marcelo Santos, JP
Morgan.
Marcelo Santos (JP Morgan) - [dificuldade técnica]… cobrando menores
despesas comerciais e quanto foram os ganhos de eficiência, talvez você possa
ver isso pelo quanto eles melhoraram nas últimas 2 semanas. E a segunda
pergunta é se você poderia comentar um pouco também sobre a desaceleração
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sequencial do pós-pago? O pré-pago fica claro pelo COVID, mas o pós-pago
também foi afetado pelo COVID? Ou existem outros fatores?
Vicente Ferreira (TIM) - Marcelo, é o Vicente falando. Obrigado por suas
perguntas. Se puder, gostaria que você repetisse sua primeira pergunta, porque
acho que foi um pouco cortada e só ouvimos a última parte da sua pergunta.
Então, se você pode repetir a primeira pergunta, por favor?
Marcelo Santos (JP Morgan) - Claro, desculpe por isso. A pegunta é: se você
poderia nos ajudar a entender quanto de melhoria da margem veio da COVID,
então - canais mais baratos, recarga – recarga do pré-pago, despesas comerciais
mais baixas na COVID? E quanto foi de suas iniciativas de ganho de eficiência?
Vicente Ferreira (TIM) - Tudo bem. Mais uma vez obrigado. Essas perguntas
serão respondidas por Pietro. Por favor, Pietro, prossiga.
Pietro Labriola (CEO) - Sim. Sim, obrigado. Vamos começar da última referente
às despesas comerciais. No primeiro trimestre, a eficiência vem principalmente do
nosso plano de eficiência, porque o impacto do COVID-19 foi apenas nas duas
últimas semanas de março. Portanto, não é - não tivemos um impacto importante
em termos de eficiência. Caso vejamos isso, por exemplo, no segundo trimestre,
ou com base na experiência de abril, isso nos permitirá compensar a parte pela
qual podemos ser prejudicados nas receitas.
Em relação à primeira pergunta que sobre o pós-pago, é importante lembrar que
no ano passado, fizemos um price up no início de fevereiro. Este ano, deveríamos
aumentar o preço de nossa base de clientes a partir do início/ meados de março.
Porém, devido à situação da COVID, tomamos a decisão de adiar o aumento para
final do surto. O que é importante compartilhar com você é que, de qualquer forma,
a comunicação com a base de clientes relacionada ao aumento de preço
aconteceu. Então, comunicamos à nossa base de clientes entre o início de
fevereiro e o final de fevereiro, o preço. Isso nos permitirá fazer o preço conforme
planejado no final do surto. Portanto, no pós-pago, a desaceleração também é
impactada pela comparação com o primeiro trimestre do ano passado, quando,
no início de fevereiro, iniciamos o price up.
Marcelo Santos (JP Morgan) - Ok. Apenas um follow-up, “até o final do surto”
você quer dizer quando as restrições de mobilidade terminarem em maio ou
junho? Ou estamos falando de muito mais meses depois, quando não há mais
impacto do surto?
Pietro Labriola (CEO) - Não, acho que voltaremos ao primeiro nível de
normalidade. Portanto, quando a restrição de mobilidade for cancelada, será
possível aplicar isso. Tenha em mente, para ser claro, que estamos acostumados
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a aplicar uma abordagem “mais por mais”. Portanto, não é apenas um price up, é
um aumento de preço adicionando mais giga à nossa base de clientes. Isso é
realmente importante porque acho que o que as pessoas estão enfrentando hoje
durante o surto mostra o quanto é importante a conexão, se manter conectado
com o resto do mundo e se comunicar com amigos e familiares. Então, acho que,
no final do surto, haverá, digamos, uma sensação melhor com - em relação as
operadoras de telecomunicações.

Operadora - Em seguida, Susana Salaru, do Itaú, gostaria de fazer uma
pergunta.
Susana Salaru (Itaú) - Temos duas perguntas. Primeiro, na apresentação, vocês
mencionaram que estão procurando um parceiro para a TIM Live. Você pode
elaborar um pouco qual seria o papel do parceiro e que tipo de ativos você está
procurando? Essa seria a nossa primeira pergunta. E a segunda pergunta sobre
infraestrutura, se você puder nos informar quanto mudou no tráfego antes da crise
do COVID e durante a crise do COVID, se o aumento de tráfego é estável ou se
você espera um aumento adicional de confiança em dados.
Vicente Ferreira (TIM) - Susana, Vicente de novo. Então, sobre sua primeira
pergunta, vou passar para o Sr. Adrian Calaza, nosso CFO, e a segunda será
respondida pelo Leonardo Capdeville, nosso CTIO.
Adrian Calaza (CFO, Diretor de Relações com Investidores e Membro do
Conselho Administrativo Estatutário)
Adrian Calaza (CFO) - Susana. Sim, você sabe que estamos muito felizes com
os resultados da nossa unidade de negócios de ultra banda larga. Então, TIM Live,
crescemos significativamente durante este último ano. Estamos mantendo esse
crescimento de quase 30% em termos de receita, porque você sabe muito bem
que existem muitas oportunidades para ultra banda larga no país. A penetração
da fibra ainda está abaixo de 20%. Portanto, acreditamos que muitos desses
negócios, especialmente para nós, são quase todos no campo. Portanto, a
contribuição para o crescimento dos negócios da TIM Live é extremamente
importante.
Mas, ainda hoje, essas receitas representam apenas um pouco acima de 3% de
nossas receitas totais da empresa. Ao mesmo tempo, o negócio hoje significa um
esforço significativo em termos de Capex, porque quase 10% do nosso Capex
hoje é dedicado à implementação do FTTH. Portanto, essa é a principal razão
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pela qual estamos tentando aplicar o conceito que o Pietro trouxe de Smart Capex.
Então, estudamos muito, principalmente, no último ano. Por isso, decidimos ir para
esse projeto de criação de um veículo de infraestrutura, onde alocaremos todos
esses ativos secundários de última milha e instalação para procurar um parceiro
que nos ajude a aumentar a implementação.
Portanto, o principal objetivo que estamos apresentando neste novo projeto é
aumentar a implementação do FTTH daqui para frente, porque acreditamos nesse
negócio. Este veículo será puramente infraestrutura. Não será exclusivo para nós
após um período de tempo. E o que estamos tentando encontrar é o parceiro certo
para permitir o aumento da infraestrutura também porque existe uma necessidade
de infraestrutura para todos. Assim, como projetamos e mostramos em nossa
comunicação planejada, estaremos - estamos prontos para o mercado. Como
Pietro mencionou, assinamos muitos NDAs. Foram mais de 20. Estamos muito
felizes, até agora, com este projeto. Felizmente, podemos encerrar o projeto até
o final deste ano. Espero ter respondido sua primeira pergunta e depois deixo a
palavra para Leo para a segunda.
Leonardo De Carvalho Capdeville
Administrativo Estatutário)

(CTIO

e

Membro do Conselho

Leonardo Capdeville (CTIO) - Susana, bom dia. Vamos ver, da perspectiva
móvel, podemos dizer que o tráfego é quase flat, mas vemos uma grande
mudança em termos de perfil. E eu defino os dados de três maneiras diferentes.
O primeiro é geograficamente, onde podemos ver dados do tráfego móvel
passando das áreas tradicionais, digamos, do centro e áreas comerciais para as
áreas residenciais. O segundo é uma mudança profunda em termos de uso.
Podemos ver que os aplicativos que mais estamos vendo agora estão
relacionados principalmente ao streaming e a alguns aplicativos de
videoconferência. O streaming podemos relacionar ao Netflix e YouTube. E
podemos ver a redução de aplicativos de mobilidade como o Waze, é claro, e
outros como redes sociais.
A terceira mudança é que podemos ver que há algum tipo de offload para o WiFi. Portanto, as pessoas que têm Wi-Fi em casa estão usando mais dados. Mas,
por outro lado, podemos ver que quem depende da conexão somente móvel
utilizou os dados de maneira mais intensiva. Então sentimos essa mudança, digo,
podemos ver que somos compensados. O tráfego que é movido para o Wi-Fi, com
o aumento pelo usuário, para as pessoas que têm apenas uma conexão móvel.
Portanto, no geral, podemos dizer que é flat em temos de volume.
Podemos ver o aumento do uso de voz no móvel. E no fixo, vemos um aumento
de 30% do uso, comparando o período antes e depois do isolamento social
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provocado pelo COVID. Portanto, no geral, podemos ver que todo o ajuste que
estamos promovendo em nossa rede é, digamos, para mantendo os dados e
mantendo a qualidade, o que é mais importante. Portanto, a grande pressão agora
não é apenas o volume no móvel, mas a mudança no uso. E o que estamos vendo,
digamos, de uma maneira muito boa, é que a rede está se saindo muito bem nesse
novo desafio de mudança de perfil.

Operadora - O Sr. Fred Mendes do Bradesco gostaria de fazer uma pergunta.
Fred Mendes (Bradesco) - Também tenho 2 perguntas. A primeira, acho que
está na linha do que Marcelo pediu no começo. Mas só quero entender, quando
olho para a apresentação no primeiro slide, você mencionou que, se não fosse o
COVID, estaria alinhado com a meta do ano, em 3%. Então, eu estava pensando
se o impacto do COVID no trimestre nesse valor realmente é de 1,3%, quer dizer,
mais ou menos. Eu entendo que vocês adiaram o price up, mas ainda assim,
parece um impacto significativo por basicamente 15 dias, certo? Este é a primeira.
E então, a segunda na frente de Opex. Quando olho para G&A, parece que vocês
aumentaram sua equipe de TI para tornar a empresa mais digital, com mais
projetos nessa linha. Então, poderia nos dar uma maior visibilidade do impacto
financeiro no SG&A? Se isso estiver correto, sobre a declaração e sobre esses
projetos também.
Vicente Ferreira (TIM) - Fred, aqui é o Vicente de novo. Obrigado por suas
perguntas. A primeira pergunta será respondida pelo Pietro, no lado da receita. E
depois, relacionado ao custo, G&A, vou passar para Adrian Calaza, nosso CFO.
Pietro Labriola (CEO) - Fred, acho que o impacto em termos de receita que
explicamos no primeiro gráfico de nossa apresentação pode ser facilmente
compreendido, se você se lembrar que, em média, 30% de nossas receitas vêm
do Pré-pago. Como dissemos claramente nas duas últimas semanas de março,
temos um impacto de 25%. Portanto, se você transformar a porcentagem em valor
absoluto, a diferença de 1,2% -- 1,3% é exatamente o impacto no Pré-pago que
estava em torno de BRL 40 milhões - BRL 50 milhões.
Novamente, se você pegar as receitas do Pré-pago trimestralmente, se você as
dividir por 3 para ter 1 mês, você divide por 2 para ter as últimas 2 semanas e
aplica os 30%, o número que sai é esse em torno de BRL 40 milhões - BRL 50
milhões, que é aproximadamente o que nos falta relacionado ao COVID-19. Não
incluímos nesse cálculo para fazer algo mais fácil, o fato de não aplicarmos o price
up. Então, novamente, se não tivéssemos sido impactados pelo COVID, talvez
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nosso desempenho pudesse ter sido muito melhor que 3%, como mencionamos
no primeiro gráfico.
Então deixo para Adrian sobre o digital, mas gostaria de acrescentar que, às
vezes, esse tipo de evento nos permite entender que podemos enfrentar muito
mais desafios no processo de digitalização da empresa. E acho que esta é uma
lição aprendida que estamos aplicando. E no final deste COVID, teremos novas
linhas de eficiência em nosso plano, uma das quais será o trabalho por meios
digitais. Mas, novamente, agora, deixo para o Adrian elaborar.
Adrian Calaza (CFO) - Sim. Obrigado, Pietro. Fred, em relação aos custos de
G&A, notei que isso poderia ser uma pergunta importante vinda de você. O fato é
que G&A -- porque é um mix de custos diferentes. Claramente, a manutenção de
TI é uma delas. Mas repito, é manutenção de TI. O que está acontecendo? Nossa
empresa, como Pietro mencionou, e como mencionamos muito nos últimos anos,
está se tornando muito mais digital. Não é que começamos a ser digitais agora
por causa do COVID. Trabalhamos há muito tempo nessa área.
E, é claro, nossa indústria tem mudado muita importância da rede também para o
lado de TI. Portanto, é claro, nossa infraestrutura em termos de rede é
extremamente importante. Mas hoje, a indústria e nós mesmos, especialmente,
somos muito mais intensos em termos de TI. Portanto, é uma questão lógica que
você também terá um impacto adicional em termos de manutenção de TI. Se você
viu o que aconteceu nos últimos anos, reduzimos significativamente o Opex na
rede. Mas, ao mesmo tempo, fizemos muitos esforços no Capex no lado de TI.
Bem, é claro, esses projetos ou infraestrutura de TI precisam ser mantidos. Então
você encontrará manutenção adicional indo para lá.
G&A também têm um impacto adicional em relação a consultorias ou outras
questões que também podem afetar especificamente em alguns. Mas você deve
esperar algum nível adicional - ou alguns - daqui para frente, porque o
agrupamento de contas que fazemos dentro de G&A também inclui TI. De
qualquer forma, G&A representa 7% de nosso Opex total. O crescimento ou a
queda nessa linha poderia contribuir com menos de 1% em cada trimestre. Mais
uma vez, isso mostra a importância para nós da infraestrutura de TI.

Operadora - Maria Tereza Azevedo, do Santander, gostaria de fazer uma
pergunta.
Maria Tereza Azevedo (Santander) - Minha primeira pergunta é para o Léo sobre
a flexibilidade do Capex. Quanto você acha que pode reduzir o Capex em 2020,
dependendo de quanto tempo isso -- o cenário da economia crescer? E qual a
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relevância do acordo de rede com a Vivo em termos de Opex, mas também
especialmente em termos de economia de Capex? Isso adicionará flexibilidade ao
seu Capex já em 2020?
Leonardo Capdeville (CTIO) - Maria Tereza, vamos ver. De fato, temos uma
observação em nosso plano em termos de infraestrutura, como planejamos obter,
digamos, uma solução estrutural para o futuro. O que pode acontecer em 2020 e,
novamente, acho que analisamos isso semanalmente porque o ambiente pode
mudar muito significativamente, é como vamos - digamos, moveremos toda a
cadeia logística. Portanto, quando falamos sobre o Capex, precisamos entender
que dependemos de nossos fornecedores, que não dependem, digamos, de
fabricantes locais, mas às vezes no exterior.
Então, precisávamos entender como isso funcionaria durante esse período do
COVID e depois disso. Ao mesmo tempo, estamos vendo, como a pergunta
anterior, que no tráfego foi interrompido o grande crescimento, e agora é mais,
digamos, flat. Precisamos entender como será o impacto econômico após a crise
do COVID, porque provavelmente, digamos, trará algum tipo de mudança em
termos de crescimento. Por isso, discutimos todas as semanas se esse plano
pode ser mantido ou alterado. Então eu acho que é incerteza agora falar sobre o
que acontecerá no próximo mês. Porque o ambiente não é tão, digamos, claro.
Mas, novamente, o que estamos vendo é que há algum tipo de implementação
que pode ser adiada ou ter esse tipo de impacto na cadeia de suprimentos. Mas,
novamente, estamos falando de algo que aconteceu cinco semanas atrás, por isso
é muito difícil exigir isso. O segundo ponto sobre a Vivo, estamos aguardando a
resposta final do regulador e do CADE. E depois disso, realmente acreditamos
que podemos impulsionar esse projeto porque, novamente, a oportunidade de
reduzir não apenas o Capex, mas principalmente o Opex, é muito interessante
para os dois lados. Então, novamente, isso faz parte da nossa abordagem de
Smart Capex, e estamos mantendo isso em nosso norte e esperamos que, depois
desta, digamos, responda oficial, possamos iniciar o projeto. E será, digamos,
uma peça muito importante na segunda metade de nossa implementação.
Maria Tereza Azevedo (Santander) - Perfeito. E minha pergunta seguinte é sobre
a estratégia de M&A. Se vocês puderem comentar um pouco sobre suas opiniões
iniciais sobre o cronograma, como o processo de due diligence está caminhando,
se você possui alguma estratégia de financiamento e quais as sinergias
esperadas que pode compartilhar conosco a partir de agora?
Vicente Ferreira (TIM) - Obrigado, Maria. Aqui é Vicente novamente. Vou passar
a palavra ao Sr. Pietro Labriola e, em seguida, o Sr. Adrian também pode dar
algumas de suas opiniões. Pietro, por favor.
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Pietro Labriola (CEO) - Obrigado. Maria, você entende muito bem que estamos
cobertos por um NDA, então não podemos divulgar muito, mas acho que também
na sua pergunta havia alguns elementos-chave. Estamos prosseguindo com a due
diligence, isso significa que as coisas estão seguindo em frente. E acho que esse
é o fato mais importante. Imaginamos que, se prosseguirmos e o que descobrimos
durante a due diligence for o que era esperado, no mês seguinte, será possível
pensar que poderemos dar continuidade. Mas, novamente, acho que o elemento
mais importante é que estamos procedendo com a due diligence.
Antes de deixar para o Adrian, apenas para complementar o que Léo falou antes
relacionado ao Capex, gostaria de destacar que, antes de tudo, o MOU da Vivo
não é apenas uma maneira de obter eficiência entre as duas operadoras no Brasil.
Esse é um sinal importante para todo o mercado de que há espaço para cooperar,
colocar e fazer -- e gastar dinheiro, Capex de maneira mais eficiente e inteligente,
onde não há necessidade de competir. E acho que estaremos - todos abertos a
outros players que desejam participar desse tipo de abordagem no futuro, dando
um sinal de maior maturidade do mercado.
A segunda, que no início deste ano, concluímos um bid para escolher nosso
fornecedor para a rede móvel que foi finalizada no início de abril. Então, acho que
teremos mais economia que sairá desse importante bid que também foi anunciado
pelo Luigi Gubitosi durante a teleconferência de nosso principal acionista. Agora
deixo para o Adrian.
Adrian Calaza (CFO) - Obrigado, Pietro. Maria, ainda com relação à sua primeira
pergunta sobre o Capex e, se pudermos -- será capaz de cortar o Capex este ano,
deixe-me complementar uma coisa. Nosso plano de investimentos não é anual,
porque pode ser extremamente difícil projetar o desenvolvimento de infraestrutura
em apenas um ano. Nosso plano de investimentos é de 3 anos. E, além do que
Léo e Pietro mencionaram, isso é extremamente importante. Portanto, se
precisarmos adiar algo, podemos fazê-lo. Não significa que o final do plano de
infraestrutura seja em 31 de dezembro de 2020. Por isso, é importante, de
qualquer forma, como Pietro mencionou em seu speech, nossa meta é nosso
EBITDA menos Capex, e sabemos como trabalhar em termos de eficiência.
No lado de M&A, a respeito - acho que Pietro respondeu muito bem à pergunta.
O importante aqui é que estamos realizando a due diligence dos ativos móveis da
Oi, e isso não é uma questão pequena. Essa situação atual de tudo e todos por
meios virtuais, não está criando nenhum problema. De fato, o data room da due
diligence é um veículo. Então, estamos gerenciando as coisas muito bem.
Veremos. Estamos analisando informações e veremos em termos de tempo, o
que acontecerá nos próximos meses para termos mais novidades, ok?
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Operador - O Sr. Rodrigo Villanueva, do Bank of America, gostaria de fazer
uma pergunta.
Rodrigo Villanueva (Bank of America) - Eu tenho algumas perguntas. O
primeiro está relacionado a economias potenciais nas atividades comerciais.
Fiquei imaginando se vocês poderiam quantificar qualquer economia potencial
que pudessem alcançar, não sei se no segundo trimestre ou no -- quero dizer, nos
trimestres restantes do ano, devido ao lockdown provocado pelo coronavírus e
também à possível recessão?
E a segunda pergunta está relacionada à inadimplência. Sei que vocês já tomaram
várias medidas para manter sob estrito controle a PDD. No entanto, o ambiente
macroeconômico que estamos enfrentando hoje é completamente diferente do
que vimos no passado. Por isso, fiquei pensando se existem algumas medidas
que vocês já estão tomando nesse momento para impedir que a inadimplência
aumente materialmente?
Vicente Ferreira (TIM) - Obrigado, Rodrigo. Portanto, ambas as perguntas estão
relacionadas ao Opex, sobre economias nas atividades comerciais, potenciais
economias nas atividades comerciais e, em seguida, PDD. Então, deixarei as
respostas para Pietro e Adrian, para que eles possam elaborar um pouco sobre
os dois tópicos.
Pietro Labriola (CEO) - Rodrigo, relacionado à economia potencial na área
comercial, acho que o que podemos esperar são economias materiais no período
deste tipo de lockdown que estamos passando aqui. Além disso, não podemos
dizer que no Brasil estamos em lockdown como a Itália. Mas, de qualquer forma,
você pode imaginar, por exemplo, adicionando novas aquisições, as economias
de custo de aquisições são mais ou menos 100% no canal físico. E você sabe
melhor do que eu que, no digital, o custo é muito menor. Estamos recebendo algo
entre menos 10% e menos 20% do custo para o call center. E assim isso será
reduzido. Entretanto, estamos experimentando um aumento no uso do aplicativo
digital.
Publicidade, fica claro que, nesse período, se você não puder chamar as pessoas
para entrar nas lojas, faz algum sentido gastar todo o dinheiro do orçamento que
você tem em publicidade. Assim, também nesta área, estamos tendo uma redução
significativa. Então, acho que essas são mudanças materiais que podem nos
permitir compensar o risco que temos ou, principalmente, compensar o risco no
top line.
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Em relação a PDD, devemos ficar satisfeitos porque, com exceção do que pode
acontecer agora com o COVID, prometemos e conversamos com todo o mercado
que estávamos colocando essa área de custo sob controle com nossos
procedimentos internos. E isso é algo que estávamos entregando. Agora, é difícil
dizer o que podemos esperar. Também, porque em abril tivemos a mesma
situação. Parece que o cliente parou, reduziu o pagamento nos primeiros 17 dias
a partir da data de vencimento da fatura e depois recuperou. É como se todo
mundo entendesse que talvez telecomunicações esteja no short list de coisas que
você não pode perder. E, portanto, é melhor pagar para evitar ficar sem. Agora,
se o Adrian quiser, ele poderá elaborar e complementar melhor o que eu lhe disse.
Adrian Calaza (CFO) - Sim, Rodrigo. Eu acho que Pietro respondeu
perfeitamente bem. Somente na primeira pergunta, se posso acrescentar algo, é
que claro que haverá uma economia significativa nos custos de atividades
comerciais. Mas, ao mesmo tempo, também estamos considerando muito no
médio e longo prazo. Como todos os custos de atividades comerciais, uma parte
deles está relacionada aos nossos canais de distribuição. E a maioria desses
distribuidores são parceiros e alguns deles são exclusivos. Então, tudo o que
estamos fazendo também está considerando não apenas este trimestre ou o
próximo, mas também a médio e longo prazo. Portanto, isso é extremamente
importante, porque estamos falando de nossa estratégia daqui para frente.
No segundo lado da PDD, acho que Pietro mencionou tudo. Foi extremamente
importante nesses dias o que aconteceu com diversas iniciativas no Congresso
em alguns estados de declarar nosso serviço como um serviço essencial. E que
esse serviço não pode ser suspenso se o cliente não estiver pagando.
Conseguimos resolver este problema. Foi extremamente importante a resolução
contra o estado de São Paulo nesta área. Então, estamos -- não é que estejamos
otimistas com a situação, em que pensamos que o impacto, se não se estender
significativamente, não deve ser tão significativo.
Enfim, é algo que, como você sabe, monitoramos todos os dias. Temos todos os
dias os números de cobrança. Mas, novamente, a coisa boa aqui é que tudo o que
fizemos no ano passado em termos de sistemas, em termos de processos
relativos a cobrança, nos colocou em uma situação diferente.
Pietro Labriola (CEO) - Desculpe, acrescentando um ponto que acho que pode
ajudar a responder novamente a você, Rodrigo, a Maria Tereza e ao Fred. Eu
acho que Adrian colocou muito bem, não estamos dispostos a cortar custos e
Capex que não podem ser futuros a nossa empresa. O que estamos fazendo,
estamos gerenciando, de maneira inteligente, nossos custos e nossa base de
investimentos, lembrando que uma hora sairemos deste surto. E continuaremos a
competir e crescer. Portanto, para evitar qualquer tipo de mal-entendido, não
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estamos cortando custos ou investimentos que podem nos prejudicar a médio e
longo prazo.

Operador - O Sr. Carlos Sequeira, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma
pergunta.
Carlos Sequeira (BTG Pactual) - Minha pergunta é um acompanhamento da
estratégia de ultra banda larga, por favor, e também tentando esclarecer?
Portanto, existem mais de 6.000 ISPs no país e outras operadoras estão fazendo
acordos com eles agora, tentando trabalhar em modelos de franquia e em algum
tipo de parceria. Vocês também estão vendo essa possibilidade em sua
estratégia? Ou esse veículo que vocês estão montando será financiado por um
parceiro e esse dinheiro permitiria a rápida implementação da fibra, e esse
parceiro será investidor desse novo veículo?
Vicente Ferreira (TIM) - Obrigado, Carlos. Esta pergunta, eu vou passar para o
Adrian também. Adrian, você pode elaborar um pouco mais sobre o projeto da
TIM Live, por favor?
Adrian Calaza (CFO) - Carlos, claro, é a segunda alternativa. Sabemos que sim,
existem muitos ISPs -- pequenos ISPs no país. A abordagem deles é diferente da
nossa. Não vou dizer que é pior ou melhor, é diferente. Nós nos sentimos mais
confortáveis em crescer no campo. Porque, como dissemos antes, ainda existem
muitas oportunidades nesse departamento no país. E achamos que há falta de
infraestrutura. Portanto, se esse veículo pudesse funcionar inicialmente para nós,
mas sem essa exclusividade, poderia ser muito mais eficiente, mas sempre
orientado para o nosso crescimento, impostos e estratégia.
Então, sim, esse parceiro deve nos ajudar a aumentar a implementação de fibra.
E provavelmente também com maior foco em termos de implementação da última
milha. Portanto, é nosso design desse crescimento em termos de fibra. E achamos
que poderia ser extremamente interessante em termos de infraestrutura. O fato
de termos assinado muitas NDAs, mais de 20, como mencionamos anteriormente,
indica que provavelmente estamos na direção certa.

Operadora - Sem mais perguntas dos analistas, iniciaremos agora a seção
de perguntas e respostas com a imprensa e investidores individuais em
inglês.
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Vicente Ferreira (TIM) - Então a primeira pergunta vem de Gabriela, da Reuters.
E ela está perguntando, qual é a porcentagem do impacto do COVID nas recargas
do Pré-pago? Acho que já abordamos isso durante as perguntas e respostas com
analistas. Mas Pietro, se você puder elaborar um pouco mais, acho que vai ajudar
Gabriela. Por favor, Pietro?
Pietro Labriola (CEO) - Sim. Obrigado, Gabriela. Como dissemos anteriormente,
é também importante tentar entender o que achamos que foi o impacto lá. Nas
duas últimas semanas de março, tivemos uma redução nas recargas ano a ano
em cerca de 25%. Acho que, talvez, também houvesse uma espécie de, digamos,
e não quero ser mal interpretado aqui, pânico que colocou as pessoas em um
modo de segurança. Durante o mês de abril, experimentamos uma melhoria.
Então chegamos a algo próximo de 20%. E entre o final de abril e o início de maio,
essa redução está melhorando ainda mais, com a certeza de que as pessoas
estão voltando à normalidade.
Enquanto isso, acho que também houve 2 comportamentos que aconteceram
nesse tipo de situação. O primeiro é um maior uso do Wi-Fi, porque todo mundo
ficou em casa ou -- está tentando explorar mais o Wi-Fi. E o segundo, o fato de
que alguns dos canais tradicionais foram fechados. E, portanto, era mais difícil
para uma parte da nossa base de clientes fazer as recarregas. Enquanto isso,
incentivou muito a nossa mesma base de clientes a avançar para os canais
digitais, que são muito mais eficientes. Pensamos que, a médio e longo prazo, o
que acontecerá com todas as pessoas que estão experimentando o digital hoje -pensamos que continuará sendo digital quando sairmos da situação do COVID. E
essa será uma boa notícia para nós e para o sistema. Porque um sistema mais
digital, quero dizer, em geral, sistema econômico, é muito mais eficiente. E abrirá
oportunidades para uma nova maneira de trabalhar e um novo modelo de
negócios.

Vicente Ferreira (TIM) - Ok. A segunda pergunta que recebemos é de jornalista,
do Rodrigo Carro, do jornal Valor, e está relacionada à progressão das
negociações para a aquisição do serviço da Oi Móvel. Mais uma vez, acho que
abordamos até certo ponto essa questão, mas pedirei a Pietro que dê algumas
palavras adicionais também neste tópico.
Pietro Labriola (CEO) - Rodrigo, como mencionei anteriormente, acho que a boa
notícia é que, finalmente, conseguimos acessar o data room e prosseguir com a
due diligence. Até agora, havia muita discussão, mas nada foi materializado. O
fato é que, finalmente, graças à colaboração da Oi, conseguimos entrar. Estamos
estudando os elementos. E, como afirmei antes, se tudo prosseguir, pensamos
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que no próximo mês, poderemos dar o próximo passo se tudo acontecer da
maneira certa.
Vicente Ferreira (TIM) - Obrigado, Pietro. Agora temos uma pergunta de um
investidor individual, Helbert Tavares. E mantendo o mesmo tópico relacionado a
M&A, ele pergunta se a crise do COVID, em certa medida, mudou nosso interesse
em adquirir a parte móvel da Oi.
Pietro Labriola (CEO) - Não, absolutamente não, também pelo que dissemos,
não esperamos que o COVID seja para sempre. É apenas uma janela, uma janela
estratégica em nossa experiência de vida, mas é algo que vai acabar. E quando
você gerencia uma empresa, deseja criar valor para seus acionistas. Temos que
procurar sempre a médio e longo prazo. E, a médio e longo prazo, o processo de
M&A faz muito sentido para nós e para todo o mercado de telecomunicações no
Brasil, e penso também para o país. Três fortes players podem permitir que o
Brasil seja um lugar melhor e um país mais digital.

Vicente Ferreira (TIM) - Obrigado novamente, Pietro. Temos a última pergunta
de um investidor individual, de Rodrigo Pasinatto. E ele perguntou sobre a
perspectiva da TIM para o 5G no Brasil e se temos alguma preferência em termos
da tecnologia a ser adotada no lançamento do 5G. Acho que Pietro pode elaborar
um pouco sobre esse assunto e também o Léo Capdeville, nosso CTIO. Então
pessoal, por favor, vá em frente.
Pietro Labriola (CEO) - Rodrigo, obrigado pela pergunta. E acho que não me
enganarei se relatar o que todas as operadoras de telecom estão dizendo ao
mercado. O 5G nesta fase é mais uma escolha para o sistema econômico e não
uma oportunidade para a operadora de telecom. Quero dizer, investimos e
investimos dinheiro no 4G. Ainda estamos explorando o 4G. Li ontem uma
entrevista do Paulo César Teixeira, da Claro, que estava declarando exatamente
o mesmo. Hoje, eles estão investindo muito em 4.5G, mas não há aparelhos
suficientes para explorar isso.
Hoje, o 5G é uma tecnologia que pode abrir um novo modelo de negócios. E isso
pode permitir ao Brasil, ao sistema econômico do Brasil, desenvolver um novo
modelo de negócios para criar novos empregos, novas oportunidades. Enquanto
para o operador de telecomunicações, o risco é que não seja diretamente algo
que possa gerar receita. Portanto, por esse motivo, como declaramos
constantemente, como operadora de telecom, podemos acompanhar o que pode
ser anunciado para o país, se tivermos uma opção que não seja de expansão. E
podemos assumir compromisso com a cobertura. Mas o que é importante, nesta
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fase da tecnologia, acho que o 5G é mais um elemento importante para o sistema
econômico, que não é para todas as operadoras de telecom. Agora vou deixar
para o Léo para elaborar mais no lado da tecnologia.

Leonardo Capdeville (CTIO) - Obrigado, Pietro. Uma declaração importante que
fizemos foi nossa contribuição para a Consulta Pública da Anatel para o leilão do
5G. E começamos exatamente na linha que o Pietro mencionou. Numa situação
em que trazemos novamente um relatório que foi feito pelo Ministério da
Economia, “Economy Minister” sobre o que pode ser o impacto na economia geral
do país. E fala em torno de R$ 243 bilhões. E digamos que a parte inferior dos
dados esteja relacionada às operadoras de telecom, mas toda a economia pode
ser impactada positivamente por isso.
Falando em tecnologia, digamos que, nos últimos 3 anos, todos os investimentos
que movemos para a rede, foi pensando no futuro e, digamos, preparando a rede
para a geração 5G. Temos que lembrar que, no ano passado, fizemos três “lives
pilot” diferentes no Brasil em três cidades diferentes com as três diferentes
tecnologias sobre como o 5G pode funcionar e como nossa rede está preparada
para lidar com isso. Portanto, se adicionarmos isso com a nova parte da
virtualização core, o novo datacenter, estamos, digamos, muito positivos de que
estamos na direção de preparar a rede para o 5G.
E nós - lidamos com todas as tecnologias. Então, estamos preparando nossa rede
para trabalhar, independentemente do tipo de tecnologia que temos que enfrentar
no futuro. Então, acho que pode ser uma oportunidade muito boa, novamente, não
apenas para nós, mas para o país.

Vicente Ferreira (TIM) - Obrigado, Léo. Então, agora temos outras perguntas.
Vou reuni-los, pois todos estão relacionados à nossa parceria, a parceria que
estamos procurando no projeto TIM Live. Portanto, as perguntas vêm de Bruno,
do Teletime e de Anna Lobo, da Convergência Digital. Basicamente, o que eles
gostariam de entender é se não estamos seguindo o caminho dos franqueados
no modelo que estamos estudando? Portanto, esta é a primeira parte da pergunta.
E a segunda é sobre a exclusividade de um possível acordo que teríamos neste
projeto? Então, deixarei essas perguntas para o Adrian. Eu acho que ele abordou
esses dois pontos também. Mas talvez, Adrian, se você puder esclarecer um
21

pouco sobre o tópico do franqueado e também sobre a exclusividade, ou não,
desse projeto em potencial.
Adrian Calaza (CFO) - Ok. Obrigado, Vicente. Com relação à exclusividade,
claramente, este será o veículo de infraestrutura que criaremos. E, é claro,
gostaríamos de ter um período de exclusividade inicial em termos de uso dessa
infraestrutura. Que, no final, estaremos interessados no crescimento também
deste veículo. Por isso é importante que ele também seja eficiente no uso da fibra.
Você sabe que um operador usa apenas uma pequena parte da capacidade sobre
a fibra.
Portanto, no final, será, é claro, um período inicial de exclusividade em termos de
uso da infraestrutura, com o objetivo de que, após esse período, estaremos
abertos a outras operadoras. Então, acho que essa é a questão mais importante.
Do nosso lado, esta é a abordagem mais correta para aumentar a infraestrutura.
Vicente Ferreira (TIM) - Obrigado Adrian. Então agora, operador, podemos
prosseguir.

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 possui fundamentos muito sólidos para
enfrentar essas adversidades. Foco, inovação e agilidade serão essenciais para
tomar as decisões corretas e preparar a empresa para a reabertura da economia.
Estaremos prontos para aproveitar ao máximo a recuperação,
independentemente da forma que ela assumir. Até lá, manteremos nosso foco na
execução.
Gostaria de agradecer a dedicação e comprometimento de nossa equipe, que está
superando muitos desafios para garantir que servimos o país da melhor maneira
durante esse momento de dificuldades. Juntos, podemos fazer mais. Juntos
somos Mais.
Mais uma vez, obrigado por participarem de nossa teleconferência, fiquem
seguros e saudáveis. Espero que possamos nos encontrar virtualmente em breve
nos próximos eventos que faremos com o mercado financeiro.
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Operador - Concluímos a teleconferência de resultados do primeiro trimestre de
2020 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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