Teleconferência Local
TIM Participações
Resultados do 3T19
6 de novembro de 2019

Operadora: Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência
de divulgação dos resultados do 3T19 da TIM Participações.
Informamos que este será gravado e todos os participantes estarão apenas
ouvindo durante a apresentação. O replay deste evento estará disponível no
website da companhia após o encerramento.
Após as considerações da TIM Participações haverá uma sessão de perguntas e
respostas para os participantes, neste momento serão fornecidas instruções
adicionais.
Esclarecemos que declarações que possam ser feitas relativas às perspectivas,
projeções e metas da TIM Participações constituem-se em crenças e premissas
da Diretoria da Companhia. Considerações futuras não são garantias de
desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos
que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que fatores
internos e externos à TIM Participações podem afetar o seu desempenho e
conduzir a resultados diferentes dos planejados.

[Instruções da Operadora]
Operadora - Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Pietro Labriola, DiretorPresidente, para que apresente as principais mensagens do 3T19. Sr. Pietro pode
prosseguir.

Pietro Labriola - TIM Participações S.A. - Diretor-Presidente (CEO), Membro
do Conselho Administrativo Estatutário
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Pietro Labriola (CEO) - Bom dia a todos e obrigado por participarem de nossa
teleconferência de resultados.
Os ajustes contínuos que estamos implementando em nossas operações,
mantendo a mentalidade de 'voltar ao básico' e uma abordagem focada na
execução, estão dando resultado à medida que recuperamos o momentum.
Ajustando nossa estratégia de negócios para nos adaptarmos às novas
realidades, mantendo nosso DNA de inovação, nossa agilidade e eficiência são
fundamentais durante esse processo.
Vou apresentar os principais destaques do terceiro trimestre e, em seguida, a
equipe ajudará a responder suas perguntas.
No terceiro trimestre, conseguimos apresentar resultados sólidos, mantendo a
consistência geral. As receitas de serviço continuaram mostrando uma aceleração
no crescimento, atingindo 3% ano contra ano, contra 2,4% no último trimestre.
Ainda temos muito trabalho a fazer nesses meses, mas essa tendência
encorajadora, juntamente com a sazonalidade positiva do quarto trimestre, nos
mantém confiantes em alcançar nosso guidance anual para as receitas de
serviços.
Continuamos com um desempenho muito bom no lado dos custos, uma queda de
0,6% em relação ao terceiro trimestre do ano passado, o que, combinado com
melhores receitas, levou a uma aceleração do EBITDA. Nosso crescimento atingiu
6,8% em relação ao ano passado, permitindo que a margem EBITDA se
expandisse para 39,6%, outro recorde para a nossa empresa.
O EBITDA menos Capex atingiu quase 800 milhões de reais no trimestre, o que
significa um crescimento de 7% em relação ao ano anterior. A redução de um
valor semelhante na Posição Financeira Líquida nos últimos doze meses
demonstra, mais uma vez, nossa forte geração de caixa, mesmo após os
pagamentos de JSCP.
Então, como podem ver, estamos preparando a empresa para estar pronta para
um setor mais dinâmico que, com certeza, teremos em um futuro próximo. Como
dissemos antes, a TIM quer ser protagonista na evolução do mercado de telecom
brasileiro.
A aceleração da receita móvel que mostramos hoje, de 1,9% no 2T19 para 2,8%
no 3T19, está sendo apoiada por nossa nova abordagem ao mercado. As receitas
para o segmento pré-pago continuam melhorando, enquanto o pós-pago
apresenta um bom desempenho, mas ainda precisa de alguns ajustes para que
tenha aceleração, e nós as concluiremos.
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Nosso ARPU móvel aumentou cerca de 6% em relação ao ano anterior, atingindo
cerca de R$ 24, não apenas pelo melhor mix na base de clientes, mas também
por melhorias nos dois segmentos. Comparado ao terceiro trimestre do ano
passado, o ARPU pós-pago cresceu 1% e o ARPU pré-pago aumentou 4%.
As melhorias no pré-pago vieram da simplificação da oferta que a TIM
implementou no início do ano. Hoje, o TIM Pré Top representa 60% da nossa base
pré-paga e está contribuindo positivamente para as Receitas, Customer
Experience e Branding.
No lado da receita, essa oferta, juntamente com menos pressão competitiva e
alguns sinais de recuperação macroeconômica, estão levando o nível de
Recarregadores de volta ao positivo após anos de declínios sequenciais. Os
usuários de dados pré-pagos estão subindo mais de 17%, confirmando a
penetração de dados como uma oportunidade significativa, pois mais de 40%
desses clientes ainda não usam dados.
O TIM Pré Top, como eu disse, também está contribuindo positivamente para uma
melhor experiência do cliente e reconhecimento da marca. A simplificação da
adição de pacotes de serviços diretamente às recargas, trazidas por essa oferta,
reduz a demanda em nossos call centers, o que contribui para a satisfação de
nossos clientes e gera eficiência adicional. Tudo isso nos levou a ser o primeiro
no Top of Mind de clientes pré-pagos.
No segmento pós-pago é importante destacar que, apesar das desconexões
líquidas dos últimos meses, ainda somos capazes de oferecer uma oferta atraente
para capturar clientes, como mostram nossas adições brutas. A tendência nos
últimos doze meses é positiva, com crescimento de mais de 9% ano a ano.
Também estamos resolvendo os problemas relacionados à rotatividade
involuntária de clientes inadimplentes. Estamos acima da média de um ano atrás,
com alguns picos relacionados a problemas do sistema e à antiga abordagem
comercial, mas finalmente estamos vendo os indicadores melhorando.
Enquanto isso, o TIM Black Família, lançado no último trimestre, está ganhando
mais força e hoje representa metade de nossas aquisições no pós-pago puro. O
conceito de hub de entretenimento, além de contribuir para as aquisições, está
promovendo o reconhecimento e a inovação da marca. Isso, juntamente com uma
comunicação e publicidade mais consistentes, nos levou de volta ao segundo
lugar no Top of Mind do pós-pago. Esta será a nossa futura plataforma para
fornecer conteúdo, software e outros serviços.
O negócio de dispositivos é outra área em que estamos trabalhando. Estamos
usando os dispositivos como uma ferramenta importante para atrair clientes para
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nossas lojas, a fim de oferecer atualizações nos planos e fortalecer o envolvimento
do cliente. Essa mudança tática ainda está nos estágios iniciais, mas esperamos
que o negócio de dispositivos contribua para impulsionar a adoção de dados e o
crescimento da receita de serviços, sem precisar alterar nossa política de baixo
subsídio.
Em resumo, estamos vendo algumas melhorias no segmento móvel. A
competição não é tão dura quanto no primeiro semestre, o ambiente
macroeconômico está mostrando pequenas evoluções e nossa operação está no
caminho certo e focada no que importa. Com isso, esperamos outro período de
sólido progresso em nossos resultados para o quarto trimestre. Como eu disse
antes, a consistência é a nossa prioridade. Estamos fazendo as etapas passo a
passo para garantir que cumpriremos nossas promessas com qualidade.
No segmento fixo, o TIM Live é destaque de nossos resultados há bastante tempo.
Mais uma vez, publicando um ritmo muito sólido enquanto acompanha nossa
implantação do FTTH.
O crescimento da receita de mais de 30% ano a ano foi mais uma vez
impulsionado por uma combinação de expansão high-single digit do ARPU e um
sólido aumento double-digit da base de clientes. A base de clientes da TIM Live
atingiu perto de 540 mil clientes, quase 30% em FTTH. Nas regiões combinadas
do TIM Live, éramos o único grande player a apresentar adições líquidas positivas
no terceiro trimestre.
Durante o terceiro trimestre, entramos em 3 novas cidades, sendo uma delas
Recife, uma das maiores capitais do Nordeste. A TIM atingiu 1,9 milhão de
residências cobertas com tecnologia de fibra e até o final do ano, nosso plano de
recuperação de rede FTTH será concluído, o que nos colocará em condições de
adicionar mais 16 cidades até 2020. Os investimentos no TIM Live representaram
quase 10% da Capex total nos nove meses de 2019.
O desenvolvimento da rede FTTH é apenas uma parte de nossa estratégia de
infraestrutura. Nossa abordagem de Smart Capex está sendo aplicada em todas
as frentes para garantir uma experiência de alto nível ao cliente que abrirá
oportunidades de monetização no móvel e na banda larga. Algumas iniciativas
importantes que gostaria de compartilhar:
Ainda na fibra, a cobertura FTTH, como mencionei antes, está se acelerando.
Estamos cobrindo 2,5x mais domicílios do que há um ano. Também estamos
expandindo nossa rede de transporte; nos últimos 12 meses, aumentamos a
quilometragem de fibra de backbone e backhaul em mais de 10%.
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Para a rede móvel, nossa cobertura 4G continua a se expandir impulsionada pela
implantação de 700 MHz, com crescimento de mais de 40% nas cidades cobertas
com essa frequência. Além disso, a cobertura de 4.5G também está acelerando,
um crescimento de 70% nas cidades com agregação de portadoras e a liderança
nos estados do Nordeste e do Sul do país. Continuamos com nossos projetos de
refarming de espectro, ao mesmo tempo em que alcançamos 3,3 mil cidades com
o VoLTE;
Também estamos implementando novas iniciativas: Nossa rede NB-IoT alcançou
3.000 cidades e é a maior do país. Esperamos que este seja um diferencial
importante no segmento B2B. Estamos avançando com a implementação do
massive MIMO no 4G. Como comentamos nos últimos meses, essa técnica pode
aumentar a capacidade em 2x a 3x. O MOU com a Vivo para compartilhamento
de rede foi renovado. As discussões estão indo bem, e esperamos receber
novidades sobre o resultado dessas negociações nos próximos meses.
À medida que desenvolvemos nossa infraestrutura para melhorar a experiência e
a satisfação do cliente, continuamos nos preparando para o futuro. Nossa jornada
para o 5G começou há mais de um ano e continuamos avançando para ser um
participante essencial dessa evolução no Brasil.
Nossa preparação de rede está se desenvolvendo rapidamente, com pequenos
data centers para virtualização de conteúdo e rede sendo implantados,
equipamentos prontos para 5G sendo instalados para facilitar a migração e
estamos na etapa final para definir fornecedores de redes móveis para os
próximos três anos de implantação.
Ao mesmo tempo, continuamos com nossos testes em rede real em três locais
diferentes, com três fornecedores diferentes. Também estamos expandindo os
testes para envolver os clientes e apresentar a eles os benefícios da tecnologia.
Mais de 10 lojas serão fornecidas com equipamentos e dispositivos 5G, para que
os clientes possam experimentar diferentes aplicações dessa nova tecnologia.
Entre os diferentes aplicativos, como IoT, Cidades Inteligentes e outros, vale
ressaltar que acreditamos que um dos principais casos de uso para beneficiar a
população brasileira será a banda larga ultrarrápida em suas casas, usando uma
solução FWA. Isso deve representar uma oportunidade muito interessante para o
mercado e, principalmente, para a TIM nos próximos anos.
Como bem sabem, estamos tão focados em acelerar o crescimento da receita
quanto em melhorar a qualidade e ser uma empresa eficiente. É por isso que
vemos desenvolvimentos em nossas plataformas de TI com a mesma importância
que nossa rede. A transformação digital que estamos implementando somente
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será alcançada alterando nossos processos e introduzindo novas maneiras de
atender melhor nossos clientes.
Por exemplo, implementamos a plataforma Naked SIM que permite à TIM vender
qualquer tipo de plano em qualquer tipo de canal de vendas, realizando todo o
fornecimento de rede em tempo real. Além disso, estamos trabalhando na
abordagem Next Best Action para personalizar melhor as ofertas dos clusters de
nossa base de clientes. Os próximos dois produtos principais serão a URA
cognitiva e o atendimento ao cliente por IA, onde esperamos que ambos os
projetos melhorem significativamente a qualidade de nossos serviços de
atendimento.
Como você tem acompanhado nos últimos trimestres, estamos medindo a
evolução do nosso Programa de Transformação Digital em quatro frentes:
Atendimento; Faturamento e Pagamento; Aquisição de Clientes e Recargas no
Pré-pago. Em todos eles, estamos entregando mudanças que capacitam os
clientes e nos aproximam de nossa estratégia dos “Três Ss”: self-caring, selfhealing e self-provisioning.
Com a contribuição dessas e de outras iniciativas tradicionais, estamos obtendo
eficiências em um ritmo forte. Do nosso Plano Estratégico de Eficiência de R$ 1,2
bilhão entre 2019 e 2021, alcançamos R$ 461 milhões ao final do 3T19. Isso
contribuiu para a redução de 0,6% do Opex Normalizado no trimestre e 0,2% nos
9 meses do ano, bem abaixo da inflação.
Esses sólidos resultados no custo poderiam ser ainda melhores, se não fosse pela
inadimplência. O Opex Normalizado ex-PDD teria diminuído 2,4% ano a ano.
Gostamos de olhar o lado positivo das coisas; Depois de concluirmos nosso plano
de ação, essa iniciativa se tornará uma excelente oportunidade para melhorar
ainda mais nosso EBITDA e margem.
Uma atualização rápida das iniciativas que estamos implementando:
Em relação a crédito, implementamos parcialmente os novos modelos de crédito.
Para que esses novos modelos funcionem, estamos usando novos bancos de
dados internos e externos, o que fornece uma melhor capacidade de entender o
comportamento do cliente.
Em relação aos nossos sistemas de cobrança, implementamos novos módulos e
adicionamos novos recursos para melhorar a estabilidade e o desempenho do
sistema. Como comentamos no início do ano, tivemos alguns problemas durante
essas atualizações que impactaram negativamente o churn involuntária e a PDD.
Esses problemas foram corrigidos, mas a evolução de nossos sistemas de
cobrança é um esforço contínuo.
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Nas arrecadações, já estamos vendo alguns resultados. A nova abordagem e os
canais que estamos usando estão aumentando nossas taxas de recuperação,
mas precisamos melhorar ainda mais para atender às nossas expectativas.
Em resumo, estamos confiantes em mostrar uma melhor tendência para a PDD
no 4T19 e 2020.
A aceleração da receita com fortes controles de custos levou o crescimento do
EBITDA para quase 7%, confirmando a tendência de melhoria apresentada no
2T19, e com uma expansão da margem de 170 pontos base para outro recorde
de 39,6%. A tendência de longo prazo de nossa margem mostra claramente o
compromisso da TIM de ser uma operadora muito eficiente.
Além disso, o resultado foi forte, pois no terceiro trimestre registramos um Lucro
Líquido Normalizado de R$ 619 milhões, um aumento de mais de 60% em relação
ao ano anterior. Nos nove meses de 2019, o crescimento foi de 34%.
O EBITDA menos Capex aumentou 7% ano a ano, atingindo 18% da receita total,
levando o Fluxo de Caixa Operacional Livre Normalizado a R$ 1,1 bilhão no
trimestre.
Enquanto isso, em nossa remuneração para os acionistas, após os dois anúncios
de pagamento de juros sobre capital próprio no trimestre que totalizou R$ 750
milhões, o que nos coloca no caminho de cumprir nossa orientação de
aproximadamente R$ 1 bilhão no ano.
Concluindo, entregamos um trimestre sólido, confirmando que estamos
recuperando o impulso e ainda estamos em posição de cumprir nossas
promessas para 2019. Conseguimos recarregar nossas operações com foco no
básico: Valor em vez de Volume, Qualidade, Inovação, Branding e, por último,
mas não menos importante, Satisfação do Cliente.
Para nós, 2020 já começou. Nosso plano atualizado, que deve sair no início do
próximo ano, fornecerá mais detalhes sobre as iniciativas que já começamos a
desenvolver, como: o negócio de publicidade no móvel, que já fechou dois
contratos; serviços financeiros aproveitando os ativos da TIM; Preparação para o
5G, e; desenvolvimento de mais verticais de IoT.
Obrigado. Agora vamos abrir a palavra para perguntas. Por favor, operadora...
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Perguntas e Respostas
[Instruções da Operadora]
Operadora - Obrigada, Sr. Pietro. Agora vamos começar a sessão de perguntas
e respostas. Primeiro pedimos que cada participante se atenha. As perguntas
serão feitas em inglês e vamos aguardar então para ouvi-las.

Operadora - A primeira pergunta vem da Frederico Mendes, Bradesco.
Frederico Mendes (Bradesco) - Eu tenho 2 perguntas. O primeiro está
relacionado à receita de serviços móveis. Apenas tentando entender melhor essa
linha; Sei que vem aumentando e mostrando clareza, muito sólida neste trimestre,
55% ano a ano. Estamos apenas tentando entender o potencial dessa linha para
continuar crescendo e também um pouco da lógica desse forte crescimento no
último trimestre. Então, este será o meu primeiro.
E então o meu segundo, relacionado à PDD. Continua a crescer. Acho que Pietro
já mencionou isso em seu pronunciamento anterior. Mas então, nosso
entendimento aqui é de que, no segundo semestre, você deveria começar a ver
melhorias. Obviamente, o número visto no terceiro trimestre continuará a crescer.
Portanto, apenas tentar entender o que essas novas iniciativas, que você
mencionou que está implementando agora, são diferentes das anteriores e
também o que seria uma melhoria aqui. Uma melhoria seria um crescimento mais
lento ou uma redução relativa? Eu sei que você não dá uma orientação para essa
linha, mas se você pudesse nos guiar aqui, isso seria ótimo.
Pietro Labriola (CEO) - Obrigado, Fred. Em relação às receitas de telefonia
móvel, como também falamos na última teleconferência do segundo trimestre,
estamos acelerando tanto a receita de serviços móveis quanto as outras receitas.
Explicamos que nossas outras receitas impactam nossos negócios. E em um
mercado em que a construção de backbone faz parte de nossa estratégia e é um
dos elementos-chave, a possibilidade de avançar de maneira mais rápida e
eficiente com esse trabalho faz parte do nosso negócio.
Então, achamos que essa linha continuará a ter esse tipo de ritmo, porque faz
parte do nosso negócio. Você sabe melhor do que eu que no mercado há uma
nova demanda por construção de transporte de backbone. E assim, pensamos
que continuará com essa abordagem. Repito: é mais rápido e mais eficiente que
construir nossa própria rede.
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Com relação à PDD, isso não pode ser mais, com certeza, está claro que estamos
relativamente atrasados com o trabalho que dissemos no início do ano. Mas
achamos que, se você observar o valor absoluto do segundo para o terceiro
trimestre, teremos uma desaceleração em termos de taxa de crescimento, e a
diferença é muito pequena. Mas, como afirmamos, prevemos um quarto trimestre
que sofrerá uma estabilização T/T ou talvez uma ligeira redução em comparação
com o início deste trimestre.
As iniciativas que implementamos e que descrevemos já estão apresentando bons
resultados em outubro. Mas preciso falar com Adrian para passar um pouco mais
de informações sobre essas atividades.

Adrian Calaza (CFO, Diretor de Relações com Investidores e Membro do
Conselho Administrativo Estatutário)
Adrian Calaza (CFO) - Fred, também com relação à primeira pergunta sobre
essas outras linhas em termos de receita e crescimento em termos de swaps,
também está relacionado à evolução do nosso Opex. Como você vê também
neste trimestre, registramos um número negativo em termos da evolução dos
custos. Portanto, do nosso ponto de vista, é muito mais eficiente fazer swaps. No
final, se você estiver fazendo o swap, seu EBITDA será mais forte, tendo o mínimo
negativo.
Então, isso é algo que estamos trabalhando muito. Você vê e viu na apresentação
a evolução da conexão de alta velocidade ao longo do tempo que estamos tendo.
Então, está sempre relacionado ao negócio. Portanto, você deve esperar
tendências semelhantes, provavelmente não em termos de crescimento, mas
ainda em termos nominais.
Mas indo para a segunda pergunta, relacionada a PDD. Claramente, algo que
para nós ainda é um desafio. Afirmamos isso já no início deste ano. É proveniente
de alguns problemas externos, mas também de alguns problemas internos.
Temos trabalhado muito nesses trimestres. O fato é que a inadimplência reflete o
que provavelmente ocorreu há 6 ou 7 meses, pois com os novos padrões do IFRS
9, o maior impacto sobre a PDD vem de problemas de 6 meses atrás.
Então, não vou dizer que resolvemos todos os problemas. Nós construímos muito.
Já estamos vendo alguns sinais de melhoria. Claramente, teremos um
crescimento ano a ano no quarto trimestre, mas o que esperamos é que o terceiro
trimestre, este trimestre que já fechamos, seja o pico em termos absolutos. Você
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verá isso no próximo trimestre. Essa também é uma oportunidade para 2020, em
busca de eficiência adicional, como Pietro mencionou.
Mas, novamente, ele tem muito foco do nosso lado. Temos uma grande parte da
nossa empresa ajudando deste lado. E continuaremos trabalhando. Como
mencionei, pensamos que este terceiro trimestre deve ser o pico em termos
absolutos.

Operadora - A próxima pergunta vem da Daniel Federle, Credit Suisse.
Daniel Federle (Credit Suisse) - Minha primeira pergunta é sobre preços no
segmento móvel. Temos visto certos concorrentes aumentando os preços
significativamente nos últimos trimestres. Minha pergunta é se essa também é
uma oportunidade para a TIM implementar um aumento de preço mais
significativo nos próximos trimestres.
Minha segunda pergunta, vemos que as condições macroeconômicas foram
desafiadoras nos últimos 2 anos, e minha pergunta é essa. As condições macro,
se melhorar nos próximos trimestres, se isso muda de alguma forma a estratégia
da empresa, talvez investir mais para capturar crescimento ou focar mais no prépago em vez do pós-pago? Então, se algo mudou na estratégia, acima de tudo.
Pietro Labriola (CEO) - Obrigado, Daniel. Em relação à oferta de preços, lembrese de que éramos o sexto participante, a partir de 2016, que todos os anos
aumentam o preço de nossa própria base de clientes. Pensamos e acreditamos
também em um tipo produtivo de abordagem “mais por mais”, também para
reduzir a reação do cliente e o churn quando esse tipo de evento pode acontecer.
E isso fará parte da nossa estratégia e continuaremos com isso, depois com
alguns detalhes diferentes relacionados às nossas características. Mas posso
confirmar que é uma oportunidade. Lembre-se de que aumentamos o preço de
nossa base de clientes no ano passado em - este ano, desculpe - em fevereiro, e
tentamos respeitar isso, instituí-lo uma vez por ano.
Em relação à condição macro, acho importante que eu possa fazer alguma
publicidade para nossa empresa. Em nosso Plano, prevíamos um crescimento de
2,5% do PIB. E estamos em linha com o guidance com um ambiente
macroeconômico que atingiu apenas um crescimento de 0,8%. Com certeza, um
sinal de melhoria poderia nos ajudar e, com certeza, poderia ajudar,
principalmente, parte de nossa base de clientes, porque estamos acostumados a
falar de pré-pago como parte do segmento impactado pelo cenário macro. Mas
precisamos lembrar que hoje boa parte do pré-pago foi migrada para o Controle.
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Portanto, uma melhoria macroeconômica pode ajudar não apenas a TIM, mas
todo o mercado, no Pré-pago e no Controle.
Então é importante detalhar mais que, no futuro, o Pré-pago é um segmento
importante no qual temos que melhorar ainda mais nossa capacidade de entrada
no mercado, porque vemos a oportunidade de voltar ao crescimento também no
Pré-pago. Não é o caso onde, com o foco que colocamos nos últimos meses, nos
permita, pela primeira vez depois de 36 meses, ter recargas que são melhores em
termos de crescimento se comparado com o passado.

Operadora - A próxima pergunta vem de Susana Salaru, Itaú.
Susana Salaru (Itaú) - Se você pudesse elaborar um pouco mais sobre suas duas
novas iniciativas em serviços financeiros e publicidade móvel, essa seria a nossa
primeira pergunta.
E nossa segunda pergunta está relacionada ao RAN sharing com a Oi. Quando
vocês esperam causar um impacto nos resultados em termos de redução do Opex
da TIM.
Pietro Labriola (CEO) - Susana, obrigado pela pergunta. Em relação a essas
novas iniciativas, com certeza, na apresentação do novo Plano, vamos detalhar
melhor. Mas apenas para lhe dar uma ideia do que estamos falando, deixe-me
falar sobre isso, digamos, publicidade ou publicidade digital, que não podemos
suportar esperar. Um é como publisher. Temos muitos ativos que podemos
explorar para vender publicidade. Apenas para se ter uma ideia, sempre que o
cliente pré-pago e faz recarga, eles são direcionados a um portal para convencêlos a fazer uma recarga. Podemos colocar nessa plataforma um vídeo que pode
ser em tamanho real ou pode ser um anúncio. Então, estamos começando a
vender esse tipo de publicidade.
O segundo elemento em que estamos trabalhando e dando muita atenção, são as
novas regras sobre privacidade que chegarão em agosto. Temos uma capacidade
de fazer uma segmentação de nossa base de clientes, que é muito importante, e
podemos começar a atuar no próximo ano também como DMP. Assim, podemos
vender o perfil de nossa base de clientes para melhorar a publicidade móvel de
pessoas que desejam comprar publicidade.
E então não preciso dizer que levará muito tempo. Quando há alguém que está
fazendo algo melhor que nós, podemos copiar. Não preciso mencionar aqui a
iniciativa chamada Vivo Adds que tínhamos no passado que mostrava bons
11

resultados em termos de receita. E assim, pensamos que podemos aplicar da
mesma maneira.
Em relação aos serviços financeiros, estamos trabalhando nisso e é outra maneira
de monetizar nossa base de clientes. Nesta área, ainda estamos trabalhando.
Portanto, não posso dar muitos detalhes. Mas com certeza, na apresentação do
novo Plano, daremos muito mais detalhes. Mas posso garantir que serão
iniciativas muito interessantes.
Adrian Calaza (CFO) - Sua segunda pergunta foi relacionada ao MOU da Vivo,
Susana?
Susana Salaru (Itaú) - Quando vocês esperam que isso se reflita nos resultados
da TIM, o RAN sharing, em termos de economia de Opex?
Adrian Calaza (CFO) - Em relação ao Opex, é algo que ainda estamos
trabalhando e trabalhando muito em ambos os lados. Você sabe que o MOU
estava relacionado a diferentes iniciativas. Mas é o mesmo que o do 2G e depois
o das cidades com menos de 30.000 habitantes.
O problema é que ainda não temos os números. Claramente, estamos analisando
um impacto significativo, no qual você, provavelmente, verá essas reduções de
custos a partir de 2021, 2022. Por quê? Porque mesmo que consigamos fechar,
como você mencionou, nos próximos meses este contrato, provavelmente 2020
será o ano em que trabalharemos para estabelecer o acordo. Portanto, você deve
esperar esse impacto a partir de 2021.

Operadora - Nossa próxima pergunta vem de Vinicius Ribeiro, UBS.
Vinicius Ribeiro (UBS) - A primeira, Pietro, você disse durante a sua
apresentação que o guidance anual para as receitas de serviços estava abaixo do
esperado. Gostaria apenas de entender de onde deve vir essa aceleração nos
serviços móveis e o que vocês esperam para o próximo ano, iniciando o primeiro
tri.
E nossa segunda pergunta é: gostaria de apenas informações de vocês na revisão
do AMX/Nextel que vocês solicitaram, juntamente com o CADE. Só para entender
o que vocês esperam disso e se o antitruste for favorável ao que vocês estão
questionando, qual é o impacto potencial para você.
Pietro Labriola (CEO) – Obrigado, novamente. Antes de tudo, relacionado à qual
aceleração poderia estar presente no quarto trimestre para nos permitir alcançar
o guidance. Como dissemos sempre, o quarto trimestre tem sempre, para uma
12

grande operadora como a TIM, uma sazonalidade importante, principalmente no
Pré-pago. E esse é um dos motivos pelos quais, geralmente no quarto trimestre,
como você pode ver todos os anos, também apresentamos um resultado melhor
em termos de EBITDA. Por quê? Porque há mais receita em relação ao trimestre
anterior devido a esta sazonalidade e, por isso temos um EBITDA melhor.
Então, vemos nesta oportunidade de sazonalidade para a aceleração. E este é o
número, com os primeiros números de outubro estamos bastante confiantes de
que somos capazes de atingir a meta. Mas, novamente, está relacionado
principalmente à sazonalidade, porque sempre o segundo - como declaramos
também quando anunciamos o reinício do segundo trimestre no Brasil, olhando
para o nosso número, o segundo semestre tem uma sazonalidade muito mais
importante que a primeira metade.
Então, relacionado a Claro/Nextel, na verdade repito a resposta que também dei
a alguns jornalistas. Sou CEO de uma empresa cotada na bolsa de valores. Se
houver algum movimento que possa mudar a forma da competição, também
examinaremos e avaliaremos se pode ser algo que mudou a competição ou não.
Portanto, não há nada específico, apenas solicitamos ao CADE uma melhor
avaliação sobre como esse acordo pode mudar o ambiente de competição.

Operadora - Nossa próxima pergunta vem de Andre Baggio, do JP Morgan.
Andre Baggio (JP Morgan) - Então, mais uma vez, estamos vendo a Oi entrar
em colapso e ter problemas com dívidas e, possivelmente, ativos para venda. E a
TIM foi mencionada como alguém que estaria interessado nesses ativos. Então,
só para esclarecer, entendo as sinergias óbvias do móvel da Oi para a TIM. Mas
você pode falar um pouco sobre outros ativos que podem ser interessantes para
a TIM, na sua opinião?
Pietro Labriola (CEO) - André, sobre a segunda, acho que é algo a dizer sem
entrar em detalhes demais. E, novamente, vou declarar o que contei também
nesta semana, durante um evento em São Paulo. Para uma operadora móvel,
ativos como espectro, backhauling e backbone são sempre ativos importantes
para melhorar a qualidade de nossa rede. Temos um nível de Capex em nosso
plano que, de maneira crescente, significa que precisamos continuar construindo
backbone de transporte, o backhauling e as novas antenas.
Portanto, se em certo momento, esses ativos estiverem disponíveis para venda
no mercado, é nosso dever avaliar se é algo relacionado ao nosso Plano que
possa agregar valor. E isso não está relacionado apenas à Oi, porque há muita
discussão relacionada a isso. Essas avaliações que estamos fazendo também
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estão relacionadas ao leilão do 5G, porque existem outras frequências. A
avaliação da possibilidade de usar outros players que estão construindo, digamos,
empresas de extensão e aqueles que estão construindo redes que podem nos
permitir colocar mais fibra.
Então, isso é algo que estamos fazendo diariamente. Este é um trabalho enorme
no qual Leo está trabalhando, e foi isso que fizemos da maneira certa e de uma
maneira inteligente no passado.
Por último, mas não menos importante, às vezes temos que olhar para a
tecnologia, porque toda tecnologia é uma caixa preta. Se você escolher no
momento certo a tecnologia certa, poderá obter alguma vantagem competitiva por
um determinado período de tempo. É o caso do massive MIMO, é uma tecnologia
que vem do 5G que pode ser aplicada no 4G e que nos permite melhorar a
eficiência do espectro.
Não sei se Leo quer acrescentar mais informações sobre isso.

Leonardo De Carvalho Capdeville
Administrativo Estatutário)

(CTIO

e Membro do Conselho

Leonardo Capdeville (CTIO) - Completamente certo. É importante entender que
o tempo todo estamos analisando qual é a melhor situação para os ativos
existentes, se é comprar, alugar ou fazer swap. Portanto, é um trabalho contínuo,
digamos, que estamos fazendo com o CFO. Especificamente, também para os
ativos da Oi, você está certo. A operação móvel é um ativo, digamos, evidente,
mas eles também têm muita fibra. A maneira em que irão disponibilizar
amplamente para o mercado pode ser diferente, não especificamente por venda,
mas pode ser de maneira diferente, por uma venda, swap, etc. Portanto, estamos
sempre analisando todas as oportunidades.
Como Pietro mencionou, ao mesmo tempo estamos vendo todas as
oportunidades em termos de tecnologia para melhorar nossa capacidade usando
os ativos existentes. Então, lembre-se de que fizemos o refarming, retomando
centenas no novo ciclo do 4G. E agora estamos trazendo para o Brasil essa nova
tecnologia chamada massive MIMO, o que nos testes prévios nos mostra que
podemos melhorar nossa capacidade em 3x, 4x usando o espectro existente.
Portanto, é muito bom, porque, digamos, nos mostrou um recurso próximo para
crescimento da capacidade atual sem alta densificação de sites. Então, este é o
nosso dia-a-dia.
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Operadora - Nossa próxima pergunta vem de Luis Azevedo, Safra.
Luis Azevedo (Safra) - Eu tenho 2 perguntas. Primeiro, é sobre se você analisa
qualquer tipo de franquia. Por exemplo, a que a Telefonica e a Oi estão fazendo
para acelerar a implantação de conexões por fibra.
E a segunda pergunta é sobre o 5G. Como você espera que seja o leilão em
termos de prazo e em termos de desembolsos e Capex. Como você vê isso
agora?
Pietro Labriola (CEO) - Obrigado, Luis. Em relação à primeira pergunta, estamos
analisando um modelo diferente. Chamamos internamente de abordagem Smart
Capex para continuar crescendo com a TIM Live. Porém, nessa abordagem não
há algo semelhante ao Vivo ON.
Em relação à segunda pergunta, no 5G, estamos muito interessados em entender
melhor as regras dessa nova onda de tecnologia. Porque se não temos um
entendimento claro sobre as regras, qualquer tipo de discussão não faz sentido,
porque é muito difícil dizer o nível de capital necessário, o tipo de receita que
podemos ter. Então, como você mencionou, como declaramos novamente,
preferimos ter algo mais tarde com regras claras do que algo amanhã com regras
pouco claras.

Operadora - Agora, passaremos para as perguntas recebidas via Webcast.
Vicente Ferreira - Olá pessoal, aqui é Vicente Ferreira. Nossa primeira pergunta
vem de Fernando Paiva, da Mobiletime. E ele gostaria de esclarecimentos sobre
o churn involuntário que mencionamos durante a teleconferência e em nossos
documentos, se pudermos fornecer mais detalhes sobre as iniciativas que estão
sendo tomadas para reduzi-lo, relacionadas a novos modelos de crédito e
melhorias em nossos sistemas de arrecadação.
A segunda pergunta, também de Fernando Paiva, está relacionada a detalhes
adicionais no projeto Next TIM relacionado à inteligência artificial no atendimento
ao cliente.
Por favor, Pietro?
Pietro Labriola (CEO) - Tudo bem. Em relação à segunda pergunta relacionada
à inteligência artificial no atendimento ao cliente, o que estamos fazendo é o
seguinte: vamos tentar simplificar o conceito. Hoje, quando você interage com a
notificação de falha na entrega que é a secretária eletrônica, você tem apenas
opções. A notificação de falha na entrega lhe empurrará caso você esteja
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solicitando a Problema 1, Problema 2, Problema 3, Problema 4. Com a inteligência
artificial, em conjunto com o sistema de reconhecimento de fala, podemos permitir
que o cliente fale de maneira natural com nossa tecnologia, e somos capazes de
entender qual é o problema e podemos responder de maneira automática também
ao problema.
Lembre-se de que hoje já melhoramos nossa capacidade de entender todos esses
elementos, podemos aumentar em 5 pontos percentuais o número de chamadas
que você está atendendo na central de atendimento por meio de um sistema
automático, para uma economia em termos de custo de atendimento.
Essa é apenas uma parte da maneira pela qual vamos usar a inteligência artificial.
Mas talvez o nível de detalhes precise ter uma pergunta específica para discutir
isso. E assim, estamos prontos para discutir a questão com todos os detalhes.
Relacionado com o churn involuntário, mencionamos novamente na apresentação
as três áreas em que estamos trabalhando. A primeira é impedir a aquisição de
clientes com maior risco em termos de pagamentos indevidos. Melhorando nosso
nível de banco de dados para reconhecer o cliente que possui um risco mais alto.
Ao mesmo tempo, no terceiro ponto da apresentação, mostramos como agir de
uma maneira melhor para recuperar dinheiro quando um cliente não paga.
Portanto, essas são duas das três áreas em que estamos trabalhando.
O último que foi o faturamento. Com certeza, é muito importante também ter um
sistema capaz de cobrar do cliente na data certa e entregar ao cliente a fatura a
partir do momento certo. Como mencionamos anteriormente, nesta área tivemos
problemas no início do ano. Essas são áreas nas quais já trabalhamos e estamos
melhorando. E é por isso que esperamos uma melhoria de receita no último
trimestre do ano.

Vicente Ferreira - A próxima pergunta que vem de nossa plataforma é de Ana
Paula Lobo, da Convergência Digital. E ela pergunta como a TIM pode acelerar a
migração dos 60 milhões de dispositivos que ainda são da tecnologia 2G e 3G.
Qual é a estratégia da TIM?
Pietro Labriola (CEO) - Tudo bem. Eu acho que não temos uma “bala de prata”
para fazer tudo de uma vez. As atividades que nossa equipe implementou são
várias. Primeiro, como mencionamos, seria o Next Best Action como plataforma.
Toda vez que um cliente que possui um ativo 2G ou 3G liga para nossa central de
atendimento, por que não proporíamos a ele migrar para 4G, explicando a
vantagem? Sempre que o cliente com um aparelho 2G ou 3G entra em nossa loja,
por que não nos propomos a fazer isso?
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Então, comparado ao passado, nosso sistema no passado tinha alguma
dificuldade para permitir que todos os atendentes tivessem visibilidade de qual era
o aparelho que o cliente tinha em suas mãos. Hoje, com essas plataformas Next
Best Action, em conjunto com um nível maior de segmentação, podemos ter uma
abordagem mais sniper de todos esses clientes.
Leonardo Capdeville (CTIO) - Só para complementar, Pietro, devemos lembrar
que, há 2 anos, não vendíamos mais dispositivos 3G, 2G em nossas lojas. O que
significa que nosso foco é fornecer ao cliente a melhor tecnologia 4G em nossa
própria loja e em nossos parceiros. Então, acho que essa é uma das partes que
nos ajuda a acelerar tanto nossa base de usuários em termos de 4G.
Pietro Labriola (CEO) - E é claro, há alguns detalhes que não podemos divulgar,
porque não é que vamos dar isso para a concorrência, nosso plano de marketing.

Operadora - Senhoras e Senhores, sem mais perguntas, retornarei ao Sr. Pietro
Labriola para suas considerações finais. Por favor, Sr. Pietro, você pode
prosseguir.

Pietro Labriola (CEO) - Quero reiterar o que foi visto nos últimos meses. A TIM
Brasil tem um forte fundamento, e estamos nos preparando para tirar o máximo
proveito da recuperação econômica e sermos protagonistas no futuro
desenvolvimento do mercado brasileiro. Esse mercado não é tão fácil, mas
continua definindo potencial, exigindo foco e concentração.
Para fechar o ano com força e alcançar todas as nossas metas, precisaremos de
excelência em execução e progresso econômico para continuar, e estamos
otimistas de que ambos estarão presentes no quarto trimestre. Quero destacar o
profissionalismo e a dedicação de nossa equipe, que continua fazendo a diferença
para entregar resultados sólidos.
Obrigado mais uma vez por participarem de nossa teleconferência de resultados.
Tenham um ótimo dia, e espero que possamos nos encontrar em breve.

Operadora - Concluímos a teleconferência do terceiro trimestre de 2019 da TIM
Participações. Suas linhas podem ser desconectadas, a partir de agora. Para mais
informações e detalhes da empresa, acesse nosso site, www.ri.tim.com.br.
Obrigada.
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