TELECONFERÊNCIA DOS RESULTADOS DO 3T20
TIM S.A.
4 de novembro de 2020

[Instruções do Operador]
Operador – Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência
de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2020 da TIM S.A.
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 S.A., 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 S.A. 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 S.A. 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.
Agora gostaria de passar a palavra ao senhor Pietro Labriola, CEO da TIM S.A.,
para que apresente as principais mensagens do terceiro trimestre de 2020. Por
favor, senhor Pietro, pode prosseguir.

Pietro Labriola – TIM S.A. – CEO
Pietro Labriola (CEO) – Bom dia a todos e obrigado por assistirem à nossa
conferência do terceiro trimestre.
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Este trimestre foi repleto de evoluções positivas para a companhia, apesar de um
ambiente econômico em recuperação e de uma situação ainda muito séria em
termos da pandemia no Brasil. A reabertura gradual do país está impactando
positivamente nossos negócios.
Sei que pode parecer um pouco repetitivo, mas acredito que, mais uma vez,
mostramos nossa capacidade de ser resilientes e nos adaptarmos diante de
desafios externos. Então, estamos entregando resultados muito sólidos para
todos os nossos stakeholders.

O terceiro trimestre foi marcado por uma recuperação da dinâmica da receita,
enquanto mantivemos uma execução sólida nos custos e aceleramos a expansão
do fluxo de caixa. Nossa abordagem de gerir a emergência do presente momento
está funcionando!
A receita líquida de serviços voltou a ser positiva, com alta de 1,3% em relação
ao ano anterior, com o ARPU crescendo em todos os segmentos. A PDD caiu
sequencialmente e no ano a ano, registrando queda de mais de 46%. O EBITDA
menos Capex registrou um aumento de 8,5% em relação aos nove meses do ano
passado.
Na construção de uma ponte entre o presente e o futuro, também tivemos
conquistas notáveis durante o trimestre. Depois de 13 anos, estamos de volta ao
Top of Mind do jornal Folha; fomos listados em um novo índice de ESG da B3 e
S&P; os compromissos do TAC já estão sendo atendidos; assinatura da parceria
com a FCA e lançamento de novas ofertas com o banco C6.

Entrando em mais detalhes da nossa recuperação de receita, vimos uma
contribuição positiva vinda de serviços móveis e fixos, com todas as principais
linhas registrando melhor desempenho. As receitas de serviços móveis voltaram
a ser positivas, crescendo 0,4% em relação ao ano anterior, com recuperações
sequenciais sólidas tanto no Pré-pago quanto no Pós-Pago. Os serviços da TIM
Live subiram 29%, contribuindo para um crescimento de double-digit nas receitas
de serviços fixos. As receitas de produtos cresceram 200% no trimestre, reduzindo
significativamente sua perda anual. Com tudo isso, o top line volta ao positivo,
aumentando 1,2% em relação ao ano anterior.
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Também é importante ressaltar que nossa estratégia de nos afastarmos de uma
abordagem de volume para uma de valor está valendo a pena. Todas as métricas
de ARPU cresceram mid to high single-digit, mostrando a capacidade da
Companhia de extrair valor de todos os segmentos de sua base de clientes.
Especificamente, no Pré-pago, o terceiro trimestre confirmou a trajetória de
recuperação dos indicadores de recarga, tanto no número de recarregadores
quanto no valor que está sendo recarregado, que está de volta ou até melhor que
em relação aos níveis pré-COVID. Além disso, nossas adições brutas no Prépago estão crescendo double-digit com um melhor mix de canais e sempre
mantendo uma abordagem eficiente tratando-se de gestão da base de clientes.
Vale ressaltar o importante lançamento feito durante o trimestre, chamado TIM
Pré +Vantagens. Introduzimos uma nova forma de dar benefícios aos clientes do
Pré-pago com um programa de vantagens que recompensa o comprometimento
e a recorrência.
No segmento Pós-pago, também estamos vendo melhorias significativas. As
adições líquidas do Pós-pago voltaram a ser positivas e esperamos que elas
evoluam continuamente, mas sempre respeitando nosso foco no valor e não no
volume. A redução do churn é um fator-chave para essa melhoria – registramos o
menor churn dos últimos 2 anos após ações importantes serem tomadas para
melhorar a qualidade da aquisição, a previsão de churn e a experiência do cliente.
Além do churn, a penetração de ofertas lock-in e o uso de dados entre os clientes
Pós-pago continuam a crescer, confirmando mais uma vez a direção tomada para
buscar valor em vez de volume.
Em uma rápida observação, sempre faltou maior presença comercial da TIM no
estado de São Paulo – este ano, estamos tomando as medidas necessárias para
fechar essa lacuna e ampliar nossa presença na região rural.
Ainda no segmento móvel. Neste trimestre, começamos a lançar ofertas em
parceria com o C6. Concentramos as novas propostas no Pós-pago, tanto no
Controle quanto no Pós-pago Puro, mas também trouxemos benefícios para o
Pré-pago. Pouco mais de três meses após a assinatura, estamos acelerando a
abertura de novas contas no banco. Agora, chegamos a mais de 8 mil contas,
enquanto a participação de recargas no aplicativo C6 foi acima de 55%. A parceria
está apresentando resultados melhores do que o esperado e provando ser uma
excelente forma de entrar em novos segmentos, como serviços financeiros.
Mas isso não é tudo. Agora, em novembro, vamos evoluir nosso portfólio
introduzindo um marketplace de serviços aos nossos clientes do plano TIM Black.
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Um movimento disruptivo que levará o conceito de hub de entretenimento para o
próximo nível. Os clientes poderão escolher e alterar o conteúdo que desejam em
seus pacotes e também adicionar novos conteúdos, pagando como complemento.
Mudando para o segmento fixo, a consistência da TIM Live está novamente
entregando um desempenho sólido. Fechamos o trimestre com essa unidade
crescendo 29% em relação ao ano anterior. O ARPU da TIM Live cresceu mais
de 9% e adicionamos 90 mil novos clientes nos últimos 12 meses. Agora, 44% da
nossa base de clientes está sob tecnologia FTTH. Nossa cobertura de fibra
cresceu 60% nos últimos doze meses, atingindo 3,1 milhões de residências e 30
cidades. Em outubro, adicionamos Guarulhos na região metropolitana de São
Paulo.
O andamento do nosso projeto da FiberCo. está indo de acordo com o plano,
tendo recebido várias ofertas não vinculantes. As discussões continuarão nos
próximos meses com as diferentes partes interessadas, e esperamos uma
assinatura nos primeiros meses do próximo ano.

Como elemento final em nossa discussão sobre receitas, comentarei sobre as
importantes conquistas que tivemos durante o trimestre em relação aos nossos
novos empreendimentos.
Fechamos uma parceria com a Fiat-Chrysler para desenvolver uma solução
personalizada para um serviço de carros conectados. Pelo acordo, a TIM
fornecerá conectividade para os sistemas onboard de telemetria e entretenimento
nos carros, bem como Wi-Fi. Em outra frente de IoT, desenvolvemos um
marketplace de soluções do agronegócio, reforçando nossa liderança nessa
vertical.
No terceiro trimestre, conseguimos transformar em realidade duas iniciativas
relacionadas à monetização do conhecimento de nossa base de clientes. Na
iniciativa de mobile advertising, estamos aumentando nossa capacidade de
promover campanhas por vídeo após obtermos os primeiros números sólidos, 160
milhões de sessões de clientes e 45 milhões de visualizações de ad clips. O
segundo projeto é uma solução antifraude para melhorar a identificação do cliente
usando uma escala baseada em pontuação e tem aplicação em diferentes áreas
de serviços financeiros.
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Mudando para a infraestrutura, continuamos a desenvolver nossa rede tanto para
serviços móveis quanto fixos. O principal destaque, para o trimestre, foi a
implementação inicial da tecnologia Massive MIMO no 4G. Cerca de 130 cidades
tiveram essa solução implementada para atender às necessidades de
capacidade. Outro ponto que vale a pena mencionar é a entrega rápida de nossos
compromissos com a Anatel no âmbito do acordo firmado no TAC. Estamos
confiantes de que alcançaremos as metas dentro do cronograma acordado.
Para desenvolver o futuro da nossa rede, iniciamos a implementação de uma
solução para o 5G baseada no compartilhamento dinâmico de espectro, que é um
estágio inicial da tecnologia. Estamos testando FWA no 5G em três cidades,
convidando clientes que já usam nosso WTTx em 4G para testar a nova solução.
Estamos construindo um roteiro para liberdade de escolha futura de fornecedores
com o Open RAN. Estamos planejando testes com essa solução software-based,
para estarmos prontos para implementá-la assim que a tecnologia estiver mais
madura.
Ainda assim, na frente da rede, o acordo de compartilhamento de rede com a Vivo
está indo de acordo com o plano e devemos chegar perto de 190 cidades com
cobertura ampliada do 4G até o final do ano. Outro projeto que está sendo
desenvolvido muito rapidamente são os Unplugged Sites, que devem somar 1.500
novos sites em áreas remotas para expandir a cobertura e melhorar a capacidade,
usando uma solução baseada em energia solar.

Mudando para Tecnologia da Informação, estamos implementando projetos
importantes que devem nos ajudar a fornecer escala, flexibilidade, confiabilidade
e eficiência. O plano é ter todos os ativos de TI rodando na cloud em 2 a 3 anos,
com potencial economias de magnitude de double-digit em menos de 5 anos.
Enquanto estamos apenas começando nossa Jornada para Cloud em TI, já
implementamos com sucesso a nova URA cognitiva e o projeto TIM.X. No
primeiro, "Taís", nossa assistente de IA, está ajudando a atender 9 milhões de
chamadas com experiência melhorada e um upside de retenções considerável em
relação ao sistema da URA anterior. No TIM.X, um painel simplificado do Google
está ajudando os atendentes humanos a melhorar sua eficiência e qualidade no
atendimento.
Os recursos que estamos construindo com nossos sistemas digitais estão
ajudando a acelerar nosso processo de transformação digital, o que está
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impulsionando melhorias significativas na eficiência de custos e na satisfação do
cliente.
Estamos melhorando todas as nossas métricas de digitalização, desde o
faturamento digital até o pagamento digital, passando pelas vendas digitais e pelo
atendimento digital, tanto que estamos entregando o que foi prometido em 2018
como meta para 2020 no terceiro trimestre. Como consequência, nosso NPS para
todos os segmentos melhorou fortemente.

No início do meu comentário, destaquei a recuperação de nossas receitas como
consequência do aumento da atividade comercial e da recuperação econômica.
Então, é natural que, ao lado, venha alguns custos adicionais. Apesar disso,
estamos mantendo um sólido desempenho no Opex, abaixo da inflação no
terceiro trimestre e registrando queda de 5,6% no acumulado do ano. A PDD,
como disse anteriormente, é o principal destaque do trimestre, caindo mais de
46% em relação ao ano anterior com as curvas de cobrança mantendo melhora.
Receitas crescendo e Opex sob controle significaram um crescimento do EBITDA.
Mantivemos o ritmo do último trimestre e novamente registramos a melhor
margem da indústria no Brasil. Em 9 meses, o EBITDA cresceu 3,2% com margem
de 47,6%. Vale ressaltar que estamos acima do nosso guidance para 2022, mais
uma vez cumprindo nossas promessas, mas neste caso, muito antes do previsto.
O fluxo de caixa operacional livre apresentou um desempenho muito sólido,
somando nos nove meses do ano, mais de R$ 2,5 bilhões, com aportes positivos
do EBITDA, Capex e Capital de Giro. Este último foi positivamente impactado pela
melhora nas curvas de cobrança e também pelo adiamento das taxas da Anatel.
Com isso, e excluindo os efeitos dos contratos de leasing financeiro, a TIM ficou
com caixa líquido no trimestre em quase R$ 1,7 bilhão. Incluindo o leasing, a
dívida líquida caiu mais de 20%.
R$ 500 milhões serão distribuídos este mês por meio de Juros sobre Capital
Próprio, e esperamos novas decisões antes do final deste ano. Assim, toda a
distribuição será concentrada no quarto trimestre, beneficiando-se assim da
incorporação da TIM Participações S.A. pela TIM S.A. Considerando que, no ano
passado, declaramos JCP no terceiro trimestre, o lucro líquido do ano até agora
mostra uma redução em relação a 2019, mas apresentará um crescimento
significativo no quarto trimestre.
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Apesar dos desafios sem precedentes enfrentados durante o ano, muito foi
realizado e estamos otimistas com o quarto trimestre e sobre a velocidade que
podemos entrar em 2021. Recapitulando rapidamente:
o Concluímos a última etapa de um longo processo de simplificação
societária, com importantes eficiências fiscais, financeiras e operacionais –
por sinal, agora somos TIMS3 na B3 e TIMB na NYSE;
o Nossa máquina comercial foi reativada. Novas ofertas, novas campanhas
e finalmente lojas reabertas;
o Nossa mentalidade ESG está crescendo forte com iniciativas em todos os
pilares. Como vocês provavelmente notaram, estamos muito atentos ao
nosso consumo e geração de energia – é por isso que temos 19 usinas de
fontes renováveis nos servindo. Este ano, começamos a olhar mais para a
diversidade e inclusão, e estamos implementando um programa para
promover a igualdade. Por último, mas não menos importante,
Governança: o Novo Mercado continua sendo sempre um diferencial
fundamental em relação aos nossos pares.
Olhando para frente...
o Esperamos que o leilão público dos ativos móveis da Oi ocorra em meados
de dezembro, mas é importante ressaltar que não controlamos esse
cronograma;
o Devemos ter mais novidades sob as iniciativas "além do core", incluindo
notícias sobre a participação no banco C6.

Ao terminar meus comentários, gostaria de apontar a resiliência da empresa que
conseguiu se recuperar em um ritmo sólido assim que as condições se tornaram
menos restritivas. Manteremos nosso foco na sustentabilidade do negócio com
uma abordagem racional e uma execução sólida.
Obrigado!
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Agora vamos abrir para as perguntas. Por favor, operador...

[Instruções do Operador]
Operador – Obrigado, Sr. Pietro. Agora começaremos a seção de perguntas e
respostas. Primeiro, responderemos às perguntas dos analistas, seguidas das dos
jornalistas, ambas em inglês.

PERGUNTAS E RESPOSTAS

Operador – A primeira pergunta vem do Sr. Rodrigo Villanueva do Bank of
America
Rodrigo Villanueva (Bank of America) – Então minha primeira pergunta está
relacionada ao ecossistema de IoT. Eu acho que vocês têm sido muito ativo com
novas iniciativas para desenvolver a “Internet das Coisas”. Então, além do que
vocês já lançaram no agronegócio, veículos conectados e outras iniciativas,
existem outras alternativas que vocês vêm analisando? E se assim for, quão
relevante vocês acham que o IoT pode ser como um driver de crescimento de
receita para a TIM?
Pietro Labriola (CEO) – Rodrigo, em primeiro lugar, acho que estamos
entregando o que prometemos porque acho muito importante ressaltar que
quando – no ano passado, começamos a discutir nosso plano estratégico que
abordava sobre fortalecer o core business e ir além da conectividade. Às vezes,
pode parecer como um PowerPoint. Então, quero salientar que todos os itens que
tomamos como compromisso, estamos começando a entregar um a um: no IoT,
nos serviços financeiros, no mobile advertising e na monetização da base de
clientes, em conjunto com nossa capacidade de entregar e melhorar nossos
números no móvel.
Agora, vamos passar para a sua pergunta que está relacionada com o
ecossistema de IoT. Agora focamos nossa atenção nessas duas indústrias: o
agronegócio, onde temos uma vantagem competitiva em relação a outros players
porque temos a maior cobertura de narrowband IoT. Assinamos contratos com 4
das 6 principais companhias no campo. E estamos ampliando nosso portfólio
porque o lançamento do marketplace com aplicação e produto ecossistêmicos é
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algo que estamos querendo melhorar, para também melhorar ainda mais as
margens desse tipo de serviço.
Então o resultado com a Fiat Chrysler Auto não é algo que vem do nada. É uma
possibilidade que olhamos por 2 anos, porque achávamos que esta seria uma
grande oportunidade, não só em IoT, mas também como uma oportunidade de
venda em nossa base de clientes consumer. Uma vez que um cliente que compra
um carro Fiat Chrysler tem um TIM SIM no carro, é muito fácil que possamos tentar
fazer um upsell para eles de algo para ter conectividade no carro com o nosso
TIM Black Família.
Então, estamos procurando também por outras indústrias. Mas queremos, antes
de tudo, desenvolver e monetizar melhor o que temos em prática. Porque às
vezes, o risco é reduzir o foco, enquanto nessas 2 áreas podemos ganhar uma
vantagem competitiva. Então, em síntese, estamos procurando por oportunidades
em outras indústrias, mas queremos acelerar ainda mais nessas duas indústrias
onde estamos ganhando uma vantagem competitiva em relação à outras.
Rodrigo Villanueva (Bank of America) – Entendido, Pietro. Muito claro. E em
segundo lugar, várias operadoras na América Latina experimentaram fortes
adições líquidas no Pré-pago depois que os lockdowns do COVID foram impostos.
Eu estava pensando se você poderia, por favor, compartilhar conosco o porquê
de este não ser o caso da TIM e se há um plano para acelerar as adições líquidas
do Pré-pago ao longo dos próximos trimestres?
Pietro Labriola (CEO) – Rodrigo, realmente, obrigado por essa pergunta porque
me permite esclarecer melhor. Não necessariamente aumentar as adições
líquidas significa aumentar a receita. O KPI real para gerar valor é o aumento das
recargas e o aumento da recarga média por cliente. Como você pode ver na
apresentação, estamos alcançando ambos, mas é claro que é justo lhe dar um
pouco mais de informações relacionadas com o resultado das adições líquidas.
Temos adições líquidas negativas no Pré-pago, principalmente por duas razões.
A primeira, durante o período de COVID, aproveitamos a oportunidade para fazer
uma espécie de melhoria do nosso canal de vendas. Assim, reduzimos a
contribuição do canal de vendas no Pré-pago com, digamos, um pior trade-off em
termos de custo vs. benefício. Isso não significa que não voltaremos ao nível de
adições brutas que tivemos no passado porque, como afirmamos na
apresentação, estamos de volta a crescer nas adições brutas, mas com canal que
nos garanta um menor custo e uma maior qualidade.
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Enquanto isso, o que aconteceu é que geralmente nossas regras são que
garantimos ao cliente que continue ativo caso ele faça uma recarga nos últimos
105 dias. Se ele não fizer nenhum tipo de recarga neste período, então nós
começamos a cancelar porque devido ao custo de “stack”, não faz sentido mantêlo em nossa base.
Se você fizer o cálculo, 105 dias é 3,5 meses. E se você voltar 3,5 meses a partir
de setembro, você estará de volta a abril e maio que foram os 3 meses – os 2, 3
meses onde fomos atingidos pela situação gerada pelo COVID. Nesse período,
tivemos vários clientes que estavam usando o SIM e mudaram o número para
estarem conectados no Wi-Fi ou apenas para usar o número com o WhatsApp –
que param de recarregar, mas estes não são os usuários que mais gastam. Então,
o que está acontecendo é que – se você calcular 105 dias, o que aconteceu é
que, no terceiro trimestre, temos o cancelamento de todos esses clientes.
Agora, fazendo uma síntese. O que você pode esperar para o próximo trimestre?
Em outubro, vamos registrar menos 100.000 adições líquidas no Pré-pago. Esse
é um dos melhores números dos últimos 12 meses. Por quê? Porque a mudança
do mix do canal está começando a dar resultado, e nós somos capazes, com o
canal existente, de compensar a redução do canal com maior custo e menor
qualidade.
Segundo, fora do COVID, de alguma forma, o cliente que estava usando o SIM
apenas para usar o número no WhatsApp estava “limpo”. Então, nossa
expectativa é que em novembro e dezembro, melhoraremos ainda mais nosso
número de adições líquidas. Mas, novamente, eu acho que é importante salientar
que as recargas e os recarregadores estão crescendo, e isso é um proxy de
geração de valor em nosso modelo de negócio.

Operador – Nossa próxima pergunta vem do Sr. Marcelo Santos do JP
Morgan
Marcelo Santos (JP Morgan) – Eu tenho 2 perguntas. A primeira é em relação a
empresa de infraestrutura e implementação de fibra. Vocês poderiam, por favor,
nos fornecer algumas informações sobre as perspectivas de implementação para
os próximos dois anos? Que tipo de espaço vocês veem no Brasil? Temos ouvido
uma sobre uma implementação maior por parte de todos os players. Então, qual
é o potencial que vocês veem no país e se há riscos superestimados?
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E a segunda pergunta é sobre os aumentos de preços. Vocês ainda têm algum
aumento de preço a ser feito neste ano? Ou vocês terminaram com o que vocês
pretendiam fazer tanto no fixo quanto no móvel?
Pietro Labriola (CEO) – Infraestrutura, você disse – se peguei claramente sua
pergunta porque houve um pouco de interferência na linha.
Então, o primeiro está relacionado ao desenvolvimento da fibra e ao risco de
“construções em excesso” no país em relação a isso e qual é a oportunidade neste
país? Sou estrangeiro aqui no Brasil. E às vezes esquecemos que o Brasil é um
país que é mais um continente do que um único país. Então, quando dizemos que
há um risco de “construções em excesso” do Brasil, que é grande na Europa, acho
que é relativamente um risco baixo, tendo em mente também o nível de
infraestrutura do país como é hoje.
Então, não acho que isso seja um risco. Mas, de qualquer forma, é importante
afirmar que não imaginamos que o futuro deste país seja baseado apenas em
fibra, mas será uma mistura de soluções entre FTTH e fixed wireless access.
Neste momento, não vemos isso. Mas, de qualquer forma, vemos uma grande
oportunidade para acelerar ainda mais e aumentar a cobertura da fibra. E esta é
a razão pela qual estamos trabalhando nesta InfraCo., uma "NewCo." que poderia
nos permitir aumentar o nível de investimentos para acelerar ainda mais a
cobertura sem qualquer tipo de impacto em nossos números.
Tenha em mente que também será uma oportunidade para nós, pois aumentando
a cobertura, também podemos aumentar nossa capacidade de venda em outras
áreas do país. Mas, novamente, com certeza, o nome deste jogo é velocidade.
Então, temos que acelerar o processo como prometemos sobre a criação da
InfraCo. para poder explorar essa janela de oportunidade nos próximos 12-24
meses. E, com certeza, uma das principais características deste campo é que, há
muitos players que estão dizendo que gostariam de investir em fibra. Mas a
solução que estamos colocando em prática com a nossa InfraCo. é um dos poucos
que associam à capacidade de investir a um cliente noncore que pode garantir um
retorno mínimo do investimento.
Nos outros casos, quando você inicia uma atividade de investimento sem um
cliente noncore, você aumenta o nível de risco. Esta é a razão pela qual achamos
que nossa solução é bastante inteligente e estamos tentando acelerar ainda mais
o projeto.
Se não me engano, a segunda pergunta está relacionada com a capacidade de
aumento de preço. Certo?
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Marcelo Santos (JP Morgan) – Na verdade, se vocês encerraram os aumentos
de preços que pretendiam para este ano? Ou se vocês ainda têm mais aumento
de preços para executar?
Pietro Labriola (CEO) – Ok. O que fizemos foi apenas no final de setembro, para
uma parte da nossa base de clientes, um pequeno aumento de preço. Mas eu
acho que é importante destacar que, mais adiante, o que estamos construindo –
começamos a ter muitos clientes que assinam conosco contratos com um
compromisso de 12 meses. Então, quando eles têm esse tipo de compromisso,
eles têm um nível de preço mais baixo.
Toda vez que o contrato termina, fazemos um pequeno ajuste do preço e estamos
colocando em prática um war room que é capaz de gerenciar essa situação e
negociar com o cliente o aumento de preço, reduzindo o nível de reclamações e
o nível de churn, que você pode ver também em alguns dos nossos KPIs que
mostramos para vocês, como o aumento de ARPU e redução de churn.
Para o próximo ano, acho que vamos prosseguir com o aumento de preço. Além
disso, ainda é muito cedo. Mas, de qualquer forma, se fizermos isso, faremos com
nossa abordagem tradicional que é “mais por mais”. O que quero dizer? O cliente
precisa e nós vamos – e eles continuarão a precisar de mais dados porque
também durante o COVID, eles entenderam que a conectividade é fundamental e
que eles precisam de mais dados.
Assim, fazer um aumento de preço com essa abordagem – com uma abordagem
de “mais por mais”, reduz o nível de risco em termos de reclamações e churn. Mas
isso é algo que vamos definir melhor nas próximas semanas, tendo uma melhor
compreensão do ambiente e da recuperação econômica.
Marcelo Santos (JP Morgan) – Só para fazer um follow up na primeira pergunta.
Vocês estavam implementando o homes passed a uma taxa de 300.000, mais ou
menos, por trimestre. Então, dado os seus comentários, vocês acham que haverá
uma aceleração relevante na próxima janela de 12-24 meses?
Pietro Labriola (CEO) – O que está acontecendo é que continuaremos com a
velocidade prevista no nosso plano atual. Está claro que estamos trabalhando na
criação desta InfraCo. que poderia ser um acelerador desse processo. Mas isso
vai acontecer quando fecharmos esse negócio, porque esta é uma maneira de
“desconsolidar” o Capex e nos permitirá acelerar ainda mais. Mas como é hoje,
como no nosso plano atual, confirmamos que será nessa velocidade.
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Nossa próxima pergunta vem do Sr. Fred Mendes do Bradesco
Fred Mendes (Bradesco) – Tenho 2 perguntas aqui também. A primeira, Pietro,
parece-nos que – parece, mais uma vez, em termos de estratégia, que estão
começando a se concentrar mais no segmento Pré-pago, certo? Quero dizer, eu
acho – então eu só quero entender esta leitura, é correta? E se olharmos,
digamos, nos próximos 2, 3 anos, o segmento Pré-pago é o que vocês veem a
maior oportunidade de crescimento? Essa seria a minha primeira pergunta.
E então a minha segunda pergunta, eu acho que o nível de PDD – foi uma redução
significativa, quase 50% em relação ao ano anterior. Então, só queria saber se
ainda vemos mais espaço para diminuir ainda mais a PDD?
Pietro Labriola (CEO) – Tudo bem. Obrigado, Fred. É importante a sua primeira
pergunta porque me permitirá explicar melhor o que dissemos até hoje. Não
achamos que não temos mais espaço para melhorar nossas tendências no Póspago. O que dissemos é que vemos um futuro em que temos que agir tanto no
Pós-pago quanto no Pré-pago. E devido ao fato de que o Pré-pago, até alguns
meses atrás, era apenas considerado como uma “piscina” para obter novos
“peixes” e mover para o Pós-pago, é algo que não foi completamente explorado
da maneira correta.
Então, o que estamos fazendo? Continuamos no Pós-pago. E como mencionamos
também na outra teleconferência, estamos procurando por valor e não
necessariamente por volume. Registramos adições líquidas no terceiro trimestre.
Posso dizer que o mês de outubro será o melhor mês dos últimos 4 meses, mas
de forma sustentável e racional, apostando no ARPU e na qualidade do serviço
para o cliente.
Isso não significa que não podemos crescer no Pós-pago. Isso significa que
podemos crescer no Pós-pago com abordagem sustentável e racional, como você
pode ver também com a recuperação do ARPU.
Quando seguimos em frente com o Pré-pago, achamos que temos oportunidade
no Pré-pago porque era um segmento que, de alguma forma, não foi
correspondido pelo foco de todos os diferentes players. É claro que o Pré-pago
tem sua própria dinâmica a ser abordada. Essa é a razão pela qual começamos a
lançar uma nova oferta, um novo aplicativo que se chama TIM +Vantagens, cujo
objetivo é aumentar o nível de fidelização do cliente Pré-pago, permitindo que eles
ganhem algum prêmio se estiverem recarregando continuamente no Pré-pago,
caso passem de uma recarga de R$ 10 para uma de R$ 30, dando-nos também
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a oportunidade de construir um relacionamento com essa base de clientes que
podemos alavancar também em termos de advertising.
Então, eu vejo o Pré-pago como uma oportunidade, mas isso não significa que o
Pós-pago não seja uma oportunidade. Achamos que o crescimento para o
próximo ano vem do crescimento de ambas os segmentos. E para ser claro, temos
que começar a pensar que Pré-pago e Pós-pago são 2 métodos de pagamento.
Então, se você quiser, eu posso aumentar o número de adições líquidas,
adicionando um monte de clientes Pós-pago com um ARPU de R$ 20, mas isso
destrói o valor e também não cria valor. Esta é a razão pela qual vou salientar que,
no Pré-pago, o KPI é o aumento de recargas, aumento do ARPU; no Pós-pago, é
o ARPU em conjunto com adições líquidas. Apenas 1 destes 2, apenas adições
líquidas e nenhum ARPU, não faz sentido.
Você também pode dobrar o número de adições líquidas. Mas se você reduzir em
1/2 o ARPU, você não está gerando valor. Então, estas são as formas pelas quais
estamos trabalhando, e queremos aumentar ainda mais a qualidade do serviço.
O fato de termos atingido o melhor nível de churn de todos os tempos, mais ou
menos, reforça nosso pensamento de que estamos no caminho certo, e temos
que continuar assim.
E também dando uma olhada no primeiro KPI do quarto trimestre, estamos
procurando melhorias adicionais. Como mencionei, temos adições líquidas
positivas no Pós-pago em outubro. Temos o menor nível de adições líquidas
negativas no Pré-pago. E achamos que em novembro e dezembro, vamos
confirmar isso, nos dando uma boa velocidade de saída para 2021, onde
pensamos que começaremos nos recuperar ainda mais.
Indo para a PDD. É claro que você sempre tem espaço para melhorar, mas eu
não posso exagerar. Quero salientar que no terceiro trimestre, já atingimos nossa
meta de EBITDA para 2022. Então, agora nossos esforços devem ser para
continuar a manter este nível de EBITDA em todas as linhas.
Então, para concluir. Para nós, o resultado da nossa PDD no terceiro trimestre
não foi uma surpresa. E o resultado que estamos prevendo para o último trimestre,
um pouco melhor que o do terceiro, não é uma surpresa, porque é o resultado de
uma atividade que começamos há vários trimestres que sempre comentamos aqui
para todos. Nunca escondemos que tivemos problemas no nível operacional.
Nunca escondemos que estávamos procurando um sinal de melhora. E se você
olhar para as curvas da arrecadação, é bastante compreensível, a melhora.
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Em relação a PDD. Quando você começa com um problema na curva, você vê o
impacto alguns meses depois. Quando você começa a ver a melhora nas curvas
de arrecadação, o resultado vem mais tarde – alguns meses depois. Novamente,
no quarto trimestre vamos postar um número que será ligeiramente melhor do que
o terceiro e que demonstram que não foi um resultado “do nada”, mas foi uma
atividade consistente que fizemos ao longo dos trimestres anteriores.
Fred Mendes (Bradesco) – Perfeito. Perfeito, Pietro, muito claro. E eu não quero
me estender, mas se eu puder comentar – vocês já têm uma atualização para o
status final relacionado às operações móveis da Oi, ou não ainda?
Pietro Labriola (CEO) – Como eu disse durante a minha apresentação,
infelizmente, o cronograma não é definido por nós porque se fosse o caso,
poderíamos acelerar ainda mais. Mas, de qualquer forma, estamos bastante
otimistas de que a data de meados de dezembro que foi anunciada seja algo
viável. Então, continuamos otimistas com isso.

Operador – Nossa próxima pergunta vem da Sra. Susana Salaru do Itaú BBA
Susana Salaru (Itaú BBA) – A primeira pergunta que temos está relacionada à
reestruturação. Vocês concluíram a reestruturação neste trimestre e mencionaram
que devem ter alguma redução de custos e também economia de impostos. Se
vocês pudessem elaborar um pouco mais o que seriam essas economias e se
pudessem quantificar de alguma forma as economias? Essa seria nossa primeira
pergunta.
E a segunda pergunta está relacionada com a parceria com o C6. Quais serão os
próximos passos? E quando devemos esperar que ela faça – que realmente seja
uma linha de receita relevante para a companhia daqui para frente?
Adrian Calaza – TIM S.A. – CFO
Adrian Calaza (CFO) – Susana, é o Adrian. Vou responder a primeira pergunta
sobre a reestruturação. Como sabem, este é provavelmente o último passo do
nosso plano de reestruturação que começou há muitos anos. Lembre-se, inclusive
– estamos falando dos anos 2000. Esta última etapa desse plano de
reestruturação foi basicamente a incorporação inversa da TIM Participações na
TIM S.A. porque era – o único ativo que a TIM Participações tinha até o
fechamento do processo era de 100% da TIM S.A. Então, naturalmente, era o
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passo que precisávamos dar. Então, claramente, tem benefícios significativos em
termos de distribuição de JCP.
Você sabe muito bem que em cada etapa da estrutura, você precisa pagar PIS e
COFINS para cada distribuição do JCP. Desde que reiniciamos a distribuição de
JCP em 2017, esse foi o movimento natural. Assim, você pode fazer o cálculo
considerando os níveis de JCP que estamos distribuindo.
Então, obviamente, tem algumas outras economias de custos. Você está sempre
tendo companhias diferentes – há Opex inter-companhias que você pode excluir.
Então, é interessante porque você tem níveis significativos de economia. Estamos
falando de uma grande quantidade de dinheiro. Assim – mas os cálculos são muito
fáceis, considerando os níveis de JCP daqui para frente. Como sempre dissemos,
vamos tentar manter esses níveis de JCP – a matemática é simples – está ali.
Então vou deixar para o Pietro a segunda pergunta sobre o C6.
Pietro Labriola (CEO) – Sobre o C6. Nessa primeira fase, trabalhamos
principalmente no Controle, e foi eficiente, que – que foi muito útil para ambos os
lados entenderem melhor a organização, o processo de um e agora estamos
fazendo alguns ajustes finos porque continuamos a ver uma oportunidade muito
boa desse tipo de parceria – que tem que ser ampliada para o Pós-pago, porque
até hoje, como eu estava mencionando, temos trabalhado principalmente no
Controle.
No Pós-pago, há uma grande oportunidade. E vamos tentar lançar algo até o final
deste ano para o TIM Black Família. Mas também no "pré" (Pré-pago), porque
também no "pré" há oportunidades importantes que podemos pegar.
Mas o que também é muito importante e, neste caso, não posso dizer que
planejamos isso, às vezes, também é importante ter sorte. Encontramos a
oportunidade para criar essa parceria no momento certo devido ao COVID, mas
também pela revolução do open bank, estamos na janela de oportunidade desse
mercado. Eu acho que vocês estão experenciando a quantidade de advertising
que todo mundo está fazendo com o "PIX" na TV. Isso é algo que até 3 meses
atrás, ninguém sabia.
Então, este é o momento em que todo o cliente tem que avaliar ou é – ou melhor,
quem ainda não tem um aplicativo de internet banking, este é o momento de fazer
isso. E esta é a hora de mudar. E por essa razão, este é o momento certo que
pode nos permitir melhorar ainda mais nossa parceria e nosso posicionamento.
Porque é importante que essa seja uma forma também de, do ponto de vista de
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marketing, evitar a concorrência apenas com base no giga e preço, mas sim no
nível de serviços.
Então sobre o impacto dessa parceria. É claro que quando mostrarmos os
números do plano para o próximo ano, poderemos dar mais algumas informações
sobre o impacto nas receitas e a possibilidade de valorização da participação
minoritária no C6 que acontecerá nos próximos meses.
Mas, novamente, é uma oportunidade. E talvez, fomos espertos em perceber que
os serviços financeiros eram uma área importante de evolução, mas tivemos um
pouco de sorte de chegar na hora certa. Com certeza, não planejamos o COVID.
Esse foi um acelerador para a digitalização, também no ambiente financeiro, de
toda a base de clientes.

Operador – Nossa próxima pergunta vem do Sr. Rodrigo Villanueva, do Bank
of America.
Rodrigo Villanueva (Bank of America) – Com o Capex sobre Receita em torno
de 19% até agora, nesse ano, quero dizer, eu estava querendo saber se vocês
esperam ver um aumento significativo em 2020, particularmente para desenvolver
os projetos wireless que foram adiados neste momento e também particularmente
considerando que teremos leilões de espectro do 5G, potencialmente no primeiro
semestre do ano. Essa é a minha primeira pergunta.
Adrian Calaza (CFO) – Rodrigo, Adrian novamente. Em relação aos níveis de
Capex sobre Receita, talvez estaremos fechando este ano provavelmente algo
em torno de 20%. E no final, estaremos muito próximos do nível que definimos em
nosso plano para 2020. Estamos tendo um bom desempenho também em termos
de EBITDA, então isso ajudou muito. Lembre-se que sempre demos muita ênfase
sobre nossa meta principal ser o EBITDA - Capex. Então, estaremos muito
próximos do que definimos no início deste ano.
Falando de 2021. Não vou dizer que é completamente diferente da situação deste
ano. Você pode ver algum esforço adicional, considerando que precisamos
continuar a aumentar a infraestrutura, que precisamos de algum esforço adicional
também, considerando a chegada do 5G, provavelmente, mas nada diferente do
que você tem visto nestes níveis de 20 ou 21, ou provavelmente 22%. Mas não
estamos esperando nenhum pico no Capex para o próximo ano.
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Ao mesmo tempo, achamos que podemos manter isso – como o Pietro
mencionou, esse nível de EBITDA. Então, sempre tentamos olhar a empresa
considerando o nível de fluxo de caixa. Se esses níveis de fluxo de caixa nos
permitirem fazer os esforços adicionais do Capex, faremos como fizemos nos
últimos 4 ou 5 anos.
Rodrigo Villanueva (Bank of America) – Adrian, muito claro. E depois, a
segunda pergunta, é em relação ao acordo de compartilhamento de infraestrutura
com a Vivo – quero dizer, eu sei que vocês já forneceram algumas atualizações,
mas eu estava pensando se é possível compartilhar conosco potenciais
economias relacionadas a isso.
Adrian Calaza (CFO) – Sim. Para nós, foi um grande passo o acordo de
compartilhamento de rede, não só pelas possíveis economias que isso trará.
Provavelmente mais em termos de evitar gastos com Capex e Opex do que
economizar – do que economias em si. Mas o mais importante é, provavelmente,
o que dissemos ao longo do ano sobre a cooperação entre as operadoras.
Dito isto, esperamos terminar este ano já com quase 200 sites, cada site com
cooperação no 4G. Já começamos os testes com a rede 2G. Isso também é
importante, considerando os espaços que estamos utilizando nesses sites.
Estávamos discutindo internamente esta manhã sobre o que precisamos fazer em
termos de antenas adicionais, em termos de eletrônicos adicionais em cada site.
Então, a parte de comissionamento da nossa rede é extremamente importante.
Mas, novamente, sim, há algumas economias de Opex, mas este acordo prevê
mais evitar gastos com Opex e Capex. Estamos muito felizes com – sobre como
o projeto está indo. Achamos que também podemos entrar na terceira fase no ano
que vem, como foi projetado.
Rodrigo Villanueva (Bank of America) – Entendido. E, finalmente, se me
permite, em relação a possibilidade de ver a Huawei banida em relação ao 5G no
Brasil. Quero dizer, seria muito interessante ouvir seus comentários a respeito
disso, também considerando que vocês têm feito alguns testes piloto com o Open
RAN. Então, qualquer informação sobre isso seria muito útil.
Pietro Labriola (CEO) – Obrigado, Rodrigo. Eu acho que você mencionou alguns
elementos importantes, mas eu quero compartilhar com você, para ser mais claro,
a experiência do que aconteceu em todo o mundo. Para ser claro, não vimos
nenhum tipo de retroatividade nesta proibição. Então, estamos discutindo sobre
algo que pode afetar o 5G se acontecer. Mas, enquanto isso, o fato de estarmos
atuando como líder neste momento com o Open RAN poderia resolver uma boa
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parte do problema potencial que pode vir da necessidade de ter apenas uma única
tecnologia RAN. Mas, novamente, deixo para o Mario adicionar um pouco mais
de dados sobre isso.
Mario Girasole – TIM S.A. – Regulatory & Institutional Affairs Officer
Mario Girasole (Regulatory & Institutional Affairs Officer) – Só para
complementar, nós – é claro, estamos acompanhando o debate aqui no Brasil.
Então, há um debate internacional. Mas 2 coisas – 2 fatos são relevantes. Em
primeiro lugar, nenhuma decisão foi tomada. E, claro, estamos em contato com
todos os reguladores para ter a mais adequada solução para o Brasil. Isso deve
ser uma solução para a indústria, é claro. E do outro lado, estamos falando apenas
de 5G. E, na nossa opinião, isso reforça ainda mais a ideia de ter uma arquitetura
de 5G em Open RAN e autônomo que crie uma espécie de dissociação entre a
camada 4G e a camada 5G. Isso dá, penso eu, a garantia de que estamos falando
em organizar o futuro e não em reorganizar o passado.
Pietro Labriola (CEO) – Rodrigo, você tem mais alguma dúvida? Porque eu acho
que este é um elemento importante e eu prefiro discutir e esclarecer todo o
contexto porque não vemos ameaças em relação a isso. Porque, como mencionei,
em todo o mundo, ninguém pediu retroatividade, pois não há país que possa correr
o risco agora ou o que foi instalado de ser trocado, porque a quantidade de
dinheiro que poderia gerar deveria ser repassada para a base de clientes em
termos de preço. E em um momento que telecomunicações está se tornando –
não telecomunicações, a conectividade está se tornando algo que é uma
obrigação para a vida profissional e pessoal, ninguém pode arriscar repassar ao
cliente esse tipo de custo.
Acho que a saída pode ser passar da solução autônoma para o Open RAN. Isso
diminuirá todas as diferentes discussões. Esta é a razão pela qual fomos os
primeiros a nos mover nessa direção, tentando acelerar isso. E eles veem isso
como uma oportunidade para o país ser...

[Problemas Técnicos]

[Instruções do Operador]
Operador – Senhoras e senhores, por favor, permaneçam conectados. A
teleconferência da TIM retornará em alguns minutos.
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Pietro Labriola (CEO) – Estamos de volta. Vamos começar de novo com a
pergunta. Peço desculpas pelo problema.

[Instruções do Operador]
Operador – Podemos prosseguir com as perguntas da imprensa, por favor.

Vicente Ferreira – TIM S.A. – Head de Relações com Investidores
Vicente Ferreira (Head de RI) – A primeira pergunta da imprensa é de Rodrigo
Carro, do jornal Valor. Ele perguntou sobre um possível atraso no processo de
escolha de um parceiro para a empresa de fibra. E qual é a nova previsão em
comparação com a primeira previsão feita? Além disso, Bruno Amaral, do
Teletime, também pergunta sobre as primeiras ofertas vinculantes relacionadas
ao mesmo negócio de FiberCo.? Então, por favor, Adrian, se puder responder
sobre esses 2 pontos. Obrigado.
Adrian Calaza (CFO) – Sim. Em relação ao timing do projeto, estamos muito
alinhados com o que anunciamos no início deste ano – que isso deve acontecer
até o final de 2020, início de 2021. Estamos no caminho certo. Nós já recebemos
ofertas não-vinculantes. Já estamos discutindo com as diferentes empresas
interessadas.
Então, novamente, se houver algum atraso, estamos discutindo que seria de um
mês ou alguns meses. É normal que isso possa acontecer. Não é nada que
estejamos preocupados, considerando também que provavelmente teremos,
espero, a assinatura da Oi até o final deste ano.
Então, novamente, é – estamos no caminho certo. E espero que possamos chegar
a uma decisão até o final deste ano ou início do próximo ano.
Sim. Em relação a primeira oferta não-vinculante que recebemos, ela
provavelmente está acima – até acima de nossas expectativas. Isso significa que
há muito interesse neste tipo de veículo. A infraestrutura será fundamental no
futuro. E isso também responde a pergunta anterior considerando – sobre a
possibilidade de ter muitos projetos desse tipo.
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Então, é interessante porque recebemos não só diferentes ofertas não-vinculantes
para um design específico do projeto, mas também recebemos alguns outros com
diferentes designs para este veículo de infraestrutura. Então, isso que é
interessante. Haverá muito trabalho a ser feito, mas estamos muito felizes com o
que já temos.

Vicente Ferreira (Head de RI) – Aqui é Vicente novamente com a próxima
pergunta de Bruno Amaral novamente do portal Teletime. Ele perguntou, se há
alguma negociação para oferecer o Disney+ ou qualquer outra plataforma de OTT
em um futuro próximo?
Alberto Griselli – TIM S.A. – CRO
Alberto Griselli (CRO) – Bruno, aqui é Alberto falando. Sim, estamos sempre
negociando com os principais provedores de OTT no mercado. Fomos os
primeiros a incluir a Netflix em junho do ano passado. E estamos nos envolvendo
mais – na verdade, temos algumas novidades chegando. Então, na próxima
semana, vamos anunciar um novo conjunto de parcerias de alto nível no mercado
para nossos clientes de maior valor. E, igualmente importante, estamos permitindo
que nossos clientes tenham liberdade de escolha entre os diferentes provedores
de conteúdo. Então, a resposta é sim, e teremos mais novidades chegando para
a próxima semana.
Pietro Labriola (CEO) – Bruno, Pietro falando. Sem dar muitos detalhes sobre
com quem estamos falando, acho que o importante é que definimos uma
plataforma, o que chamamos de hub de entretenimento ou marketplace, que
permite que todo o provedor de conteúdo tenha a possibilidade de oferecer seu
conteúdo a clientes que não necessariamente são clientes com cartão de crédito.
Porque como iremos – como afirmaremos melhor em nosso plano para o próximo
ano, queremos atuar como uma plataforma para clientes com uma base de
clientes com capacidade para ter milhões de clientes em um canal de vendas.
Temos agora um call center que permite, de forma automática, obter a resposta.
Então, estamos mais que dispostos a negociar com um provedor de conteúdo que
deseje ampliar sua base de clientes. Realmente, eles começam a querer oferecer
pacotes, principalmente no móvel, como aconteceu, por exemplo, na Índia. Mas
não vamos parar nosso desenvolvimento apenas no conteúdo. Queremos
trabalhar também nos maiores segmentos, somando ao nosso TIM Black Família,
que se tornará TIM Black Família e Pré Top, também elementos que são
importantes para o cliente de maior valor. Então, eu acho que é importante afirmar
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esse conceito de nossa estratégia de plataforma de clientes que será um dos
elementos-chave do plano no próximo ano.

Vicente Ferreira (Head de RI) – Vicente novamente, com a última pergunta da
imprensa de Gabriela Mello, do Bloomberg. Então, ela pergunta de volta ao Pietro.
Pietro, você poderia elaborar um pouco mais sobre as perspectivas de lucro do
4T e em 2021? A empresa vê o crescimento da receita acelerando nos próximos
meses, enquanto os custos operacionais continuam sob controle?
Pietro Labriola (CEO) – Sim. O que esperamos, também olhando para a
velocidade do terceiro trimestre e a melhoria contínua de nossos KPIs comercial
e de receita, nos dá a sensação de que o quarto trimestre será melhor que o
terceiro. Os custos estão sob controle. Nossa meta é continuar a atuar com algo
acima de 47% em termos de Margem EBITDA.
Mas, novamente, quero salientar, estamos entregando no ano do COVID a meta
que em nosso plano era para 2022. Está claro que podemos esperar uma melhora
adicional para 2021. Mas isso é algo que discutiremos mais detalhadamente nos
próximos meses, quando apresentarmos nosso novo plano de 3 anos.

[Instruções do Operador]
Operador – Senhoras e Senhores, sem mais perguntas, volto ao Sr. Pietro
Labriola para suas considerações finais. Por favor, Sr. Pietro, pode prosseguir.

Pietro Labriola (CEO) – A TIM Brasil, mais uma vez, mostrou que tem
fundamentos muito sólidos. Cumprimos as promessas que fazemos, e temos
planos sólidos por trás de nossas ações. Como sempre digo, estar focado e ágil
é fundamental para alcançarmos nossos objetivos.
Além disso, convido vocês a prestarem mais atenção às nossas iniciativas
estratégicas que vão além do core, pois elas estão começando a se materializar
e se tornarão muito importantes em nosso “motor” de crescimento.
Gostaria também de agradecer a dedicação e o empenho da nossa equipe que
está entregando ótimos resultados e levou nosso nível de engajamento dos
colaboradores para 85%, entre as 10% melhores empresas do Brasil.
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Obrigado por participarem da nossa teleconferência, fiquem seguros e saudáveis.
Espero que possamos nos encontrar virtualmente em breve nos próximos eventos
que faremos com o mercado financeiro.

[Instruções do Operador]
Operador – Concluímos a teleconferência de resultados do terceiro trimestre de
2020 da TIM S.A. 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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