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20 de fevereiro de 2019

Operadora: Boa tarde senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à
teleconferência de divulgação dos resultados do 4T18 da TIM Participações.
Informamos que este evento está sendo gravado e todos os participantes da
teleconferência estarão apenas ouvindo durante a apresentação. O replay deste
evento estará disponível no website da companhia após o encerramento. Após
as considerações haverá uma sessão de perguntas e respostas para os
participantes. Nesse momento serão fornecidas instruções adicionais.
Esclarecemos que declarações que possam ser feitas relativas às perspectivas,
projeções e metas da TIM Participações constituem-se em crenças e premissas
da Diretoria da Companhia. Considerações futuras não são garantias de
desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a
eventos que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que
fatores internos e externos à TIM Participações podem afetar o seu desempenho
e conduzir a resultados diferentes dos planejados.
[Instruções da Operadora] Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Sami
Foguel, Diretor-Presidente da TIM Participações, para que apresente as
principais mensagens do 4T. Por favor, Sr. Sami, pode começar.
Sami Foguel - TIM Participações S.A. - CEO
Boa tarde a todos e muito obrigado pela participação em nossa vídeo
conferência. Desculpem por termos nosso call depois da concorrência. Foi o
único arranjo possível que tivemos nessa oportunidade. Espero que vocês
tenham conseguido comer alguma coisa antes de se conectar a esta
teleconferência.
Bom, nós tivemos a oportunidade de discutir a minha visão de evolução,
construindo uma base forte para se tornar a melhor operadora no Brasil, aquela
que os clientes mais desejam, aquela tem o maior engajamento dos funcionários
e o maior retorno aos acionistas. Conforme nós transformamos nossa base com
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maior exposição ao pós-pago, um conjunto novo de capacidades está sendo
desenvolvido, de crédito e cobrança até faturamento, distribuição digital e física,
logística, várias coisas que mostram o potencial de longo prazo à nossa frente.
Aqui hoje estamos celebrando resultados fortes. Fechamos 2018 de maneira
muito sólida. Nosso foco em execução nos permitiu entregar números recorde
de EBITDA e Margem, de gerar um caixa sólido, enquanto continuamos a
investir na nossa infraestrutura. Tudo isso com a aceleração da Receita Móvel
no 4T e com grande crescimento na TIM Live.
Entregamos as metas de 2018. Conseguimos ultrapassar os obstáculos que
foram impostos por um crescimento econômico muito mais lento que o
esperado, e um ambiente competitivo muito mais acirrado. Nosso plano anual de
2018 foi baseado em premissas que começaram a aparecer em meados do ano.
Nós esperamos que em 2019 esses componentes representem um desafio
menor, mas mesmo que não haja melhorias, nós temos confiança que vamos
entregar resultados positivos.
No 4T, o EBITDA cresceu quase 6% com margem subindo para 42%, a maior na
história da empresa. Nosso crescimento em RSM acelerou para 3,6% no
comparativo do ano e a TIM Live aumentou a sua tendência de crescimento de
receita com expansão de mais de 35%.
Um tri sólido nos levou a grandes números para o ano. Crescimento de EBITDA
acima de 10%, expansão de margem para 39% e, isso levou o EBITDA - Capex
a R$ 2,6 bilhões em 2018, atingindo mais de 15% sobre as vendas enquanto o
fluxo de caixa líquido atingiu R$ 1,2 bilhão.
A Móvel é a maior parte da nossa Receita e os desafios se tornaram mais
pronunciados desde maio. No pré-pago, por exemplo, nós tivemos que lidar com
ofertas agressivas da concorrência, o que atrapalhou nossa abordagem racional
de mercado. Estamos tentando evitar uma guerra de preços e focando em
gerenciar a desaceleração natural do pré-pago e continuar com nosso processo
de upselling.
O pré-pago permaneceu estável em 2018 com uma recarga média que cresceu
trimestre a trimestre. As recargas estão se tornando mais digital, o que é um
elemento importante para a redução de custos. As recargas eletrônicas
aumentaram 5% atingindo mais de 30% de penetração sobre o total.
No final do ano nós introduzimos um novo conceito de pré-pago para simplificar
a oferta existente. Assim o cliente entende mais seu consumo e assim
aumentamos seu compromisso. O novo produto é chamado TIM Pré Top. Esse
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produto inovador liga a recarga diretamente ao pacote de serviço. O cliente
sempre sabe o que com R$ 1 de recarga vai trazer em benefícios. Nós
esperamos com essa aposta trabalhar com as preocupações do cliente,
trabalhar com mais transparência em Pré e melhorar a experiência do cliente.
No 4T continuamos com nossa estratégia de migração multi-segmental (Pré para
Controle, Controle e para Controle, Controle para Puro), ajustando dessa
maneira uma forma de manter crescimento com qualidade e a lucratividade.
Também tomamos passos para aumentar a fidelidade dos clientes com ofertas
com bloqueios no Pós-pago puro e no Controle. Estas ofertas representaram
56% e 18% respectivamente de aumento, e nós esperamos que isso aumente
no longo prazo os níveis de churn e reduzir o impacto das massas da
concorrência.
Também trabalhamos com os movimentos da concorrência em relação a preço
no pós-pago. Com isso, nós combinamos ofertas inovadoras, registrando o
nosso TIM Live pós-pago. Esperamos que recentemente esses aumentos de
preço no Pós-pago podem dar o tom para 2019 com menos pressão da
concorrência.
A indústria deve competir em serviços, produtos, inovação, qualidade e canais. É
isso que vai entregar um retorno de longo prazo no investimento dos acionistas,
e também vai trazer mais impacto positivo com serviços melhores, satisfação do
cliente, investimentos, cobertura, geração de empregos e crescimento.
O efeito líquido de se navegar bem nesses tempos muito turbulentos no
mercado móvel nos levou a um ARPU total de R$ 22,4 com crescimento muito
forte de 11,3% ao ano. A base de pós-pago representou 36% do total com mais
de 20 milhões de clientes em dDezembro de 2018, crescimento de 14%
comparado com Dezembro de 17. A adesão de 4G também é muito forte, com
crescimento de 25% ao ano e mais 60% de base.
A operação móvel teve desempenho resiliente e continuamos com ótimos
resultados no TIM Live. No 4T nós atingimos 14 cidades com serviços de ultra
banda larga e em nove nós lançamos o FTTH.
Essa situação geográfica chegou numa conferência de um total uma cobertura
desculpe de um total de 4,3 milhões de domicílios, o que ajudou nossas adições
líquidas sólidas de 75.000 clientes. Seguindo essa expansão nossa base chegou
a quase 470.000 clientes, aumento a ano a ano de 20%.
Essa combinação de alta velocidade e conteúdo de streaming está realmente
trazendo nosso mix para ofertas de maior valor. 40% de nossos clientes
escolheram conexões acima de 100 Mega.
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Esse crescimento de duplo dígito para a base e ARPU levaram a TIM Live a uma
receita com crescimento acima de 35% ao ano. Esse desempenho parece ser a
maior parte das nossas receitas fixas para o 4T.
A TIM Live é uma boa oportunidade e realmente traz muita receita. Nós
continuamos a trabalhar com nossa abordagem de crescimento controlado
aperfeiçoando as execuções e fazendo nosso caminho cada vez mais
sustentável.
Construir uma rede robusta, uma infraestrutura de TI, é a base para transformar
a experiência do cliente. Do lado da rede estamos executando muito bem nossa
estratégia de melhorar a cobertura que capacidade em móvel e fixo. Estamos
mantendo nossa liderança em cobertura 4G em mais de 3.300 cidades, segundo
nosso programa de eficiência de espectro continua a ser cada vez melhor
ajudando a trabalharmos com crescimento de tráfego de dados. E numa maneira
eficiente com Capex e estamos acelerando o trabalho de refarming do 2,1 Giga
em mais de 250 cidades e finalizando a reutilização do 1,8 Giga em mais de
2.200 municípios. Terceiro, o foco em implementar o 4G em 700 MHz nos
mantém numa posição singular. Quarto, continuamos a trabalhar no emprego de
tecnologia Voz/LTE com mais de 2.500 cidades e 12 milhões de usuários.
Finalmente, do lado da fibra nós atingimos mais de 600 cidades no nosso
programa FTTCity. A implementação do FTTH está indo muito bem, com uma
velocidade boa, e fechamos o ano com mais de 1 milhão de domicílios cobertos
com a fibra para casa.
Como consequência, no 4T celebramos mais uma vez nossa liderança nos
ranking dos mais importantes da análise de desempenho de rede. Nós somos
primeiros no benchmark de P3 Mobile, mantemos liderança do 4G no teste de
disponibilidade da OpenSignal e continuamos nossa supremacia no ranking
Netflix ISP. Na verdade, o que já aconteceu 53 vezes nos últimos 56 meses.
É importante falar que os investimentos de rede hoje são compatíveis com 5G. O
Brasil não vai aumentar sua lacuna de produtividade sem o 5G. Quanto mais
esperamos menos competitivos somos. Nós abraçamos a ideia de leilão do
espectro 5G o mais rápido possível. A TIM estará trabalhando com todos
stakeholders para apoiar o melhor processo de decisão para a sociedade. É isso
que vai colocar o Brasil junto ao desenvolvimento global e encorajar
investimento, inovação e crescimento.
Na frente da transformação digital o 4T demonstrou resultados muito
consistentes. O faturamento eletrônico dobrou comparado com um ano atrás,
com mais de 50% de penetração, o número de clientes utilizando métodos
eletrônicos de pagamento cresceu 33%, o aplicativo Meu TIM expandiu muito,
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quase 70% comparado ao ano anterior, e interações não-humanas cresceram
40%. Os canais digitais aceleram a resolução de demandas dos nossos clientes.
Aos poucos estamos melhorando nossa capacidade de melhor servir todos os
segmentos e os sinais mostram que estamos na direção correta – Satisfação,
NPS e preferência se refletem reações positivas – mas é claro, nós ainda temos
um caminho longo e à nossa frente. Nós temos que mudar o mix de Pré para
Pós-pago, e isso requer um foco contínuo em sistemas e processos core.
Melhorias recentes revigoraram nossa motivação e apresentam oportunidades
incríveis a serem capturadas. Vamos continuar a liderar a evolução da cultura da
empresa em uma abordagem centrada no cliente, e isso vai aparecer cada vez
mais nos próximos trimestres e anos.
Em relação aos resultados financeiros, como falei anteriormente o ambiente
externo trouxe desafios adicionais ao nosso negócio. Mesmo assim nossa
execução consistente trouxe uma dinâmica resiliente para as Receitas e o
ARPU.
No trimestre a top line cresceu em 5,2% com Receitas de Serviços acelerando
3,7% depois de 3,3% no 3T, basicamente devido a uma pequena recuperação
na Móvel. O ARPU Móvel no 4T mostrou expansão sólida para mais de 8%
chegando a R$ 24.
Se você pensar no ano como um todo o crescimento de top line 5%. Isso mostra
como o perfil de receitas mudou nos últimos doze meses. As Receitas geradas
pelo Pós-pago tiveram crescimento ao ano de mais de 20%, enquanto Pré-pago
caiu próximo de 15%. Isso levou a TIM receber uma divisão de 63% para 37%
em favor do pós-pago, aumento de mais de 8 p.p. comparado a 2017.
Em relação à dinâmica de custo. O Opex normalizado para o ano cresceu
apenas 2%, abaixo da inflação e melhor do que esperado no nosso plano
original. Nós estamos entregando mais do que esperávamos do nosso programa
de eficiência, atingindo mais de 120% da meta para 2018. O processo de
digitalização é certamente um grande contribuidor para tal.
Apesar de estarmos nesse nível razoável de 2% de Receita Bruta, o
provisionamento para clientes devedores é o maior desafio que temos um
principalmente por causa da mudança e mudança de Receita. Para vocês terem
uma ideia, excluindo a provisão para clientes duvidosos o Opex normalizado
seria estável em 2018. No call do 3T nós falamos de iniciativas que seriam
implementadas. Isso tem a ver com o portal de cobrança e o call center para
trabalhar com inadimplência crescente e também uma equipe de cobrança ainda
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maior. Nós esperamos receber os benefícios desses planos no segundo
semestre do ano.
E também nós tivemos dois itens não-recorrentes no 4T. O primeiro é que nós
incluímos os 3 casos relacionados ao pagamento de PIS e Cofins sobre o ICMS,
um valor de mais de R$ 350 milhões, 160 milhões que tiveram impacto positivo
no Opex e 190 milhões com positivo impacto nas despesas financeiras líquidas.
Como falamos no 3T nós estimamos um total de R$ 3,2 bilhões para esses
casos. Segundo, na revelação das nossas contingências nós realizamos a
probabilidade de perda para alguns casos, muito em relação à mão-de-obra de
terceiros, que não esperamos que aconteça novamente. O impacto total foi um
excesso de R$ 280 milhões, 160 milhões negativos no Opex e 130 milhões nas
despesas financeiras líquidas.
O resumo de tudo que falei até agora é uma operação robusta com crescimento
resiliente de Receita e controles de custos contínuos, que combinados
produziram um EBITDA excepcional no 4T com crescimento de quase 6%. O
crescimento total do EBITDA do ano foi mais de 10% para R$ 6,6 bilhões,
margem de 42% no 4T e 39% em 2018.
Os números do Ebitda são realmente impressionantes e representam os maiores
níveis na história da empresa.
O resultado final também foi muito forte. Para o ano como um todo: nós tivemos
um Lucro Líquido Normalizado de quase R$ 1,6 bilhões, 27% acima de 2017.
O Capex foi realizado de acordo com o plano, com um total de 4 bilhões em
2018, representando 23% de vendas, decréscimo de 26% comparado a 2017.
Ebitda (-) Capex foi R$ 2,6 bilhões crescendo mais de 40% ao ano e fechando
com um Fluxo Caixa Livre de quase R$ 3 bilhões.
Seguindo essa melhoria nós tivemos pagamento de acionistas crescendo 3
vezes, R$ 950 milhões e queremos continuar a utilizar o JSCP como uma
ferramenta de distribuição.
Antes de concluir eu gostaria de lembrá-los a todos que o grupo, o plano
industrial da Telecom Italia vai ser divulgado amanhã, o que vai nos dar
oportunidade de dar um guidance para a TIM Brasil. É claro que não posso
trazer números em adiantado, mas eu realmente os asseguro que será um plano
sólido, realista, coerente, que vai focar a nas principais áreas de negócio: a
gestão dos desafios do pré-pago, continuar com nossa estratégia pós-pago B2C,
reforçar a expansão da TIM Live sem perder o controle de qualidade, ter mais
atenção no B2B para ser uma fonte de crescimento adicional, e continuar com
nossos esforços de eficiência para continuar com nossa expansão de margem e
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trabalhar com a transformação digital trabalhando com controle de custos.
Vamos continuar desenvolvendo nossa infraestrutura. Nós vamos continuar
melhorando a experiência do cliente, e no móvel com muito mais foco na
capacidade de crescer e no segmento fixo nós vamos trabalhar com a cobertura
como foco de atenção.
Vamos agora abrir para as perguntas e respostas. Por favor, operadora.

Sessão de Perguntas e Respostas
Operadora - obrigada Sr. Sami. Passaremos agora para a sessão de perguntas
e respostas. Iniciaremos com perguntas de analistas e para os jornalistas em
inglês. Por favor, vocês devem se restringir a duas perguntas por vez. Para fazer
uma pergunta asterisco um, para remover a pergunta asterisco dois.
A primeira pergunta vem de Suzana Salaru, Itaú.
Susana Salaru (Itaú) - Olá boa tarde, muito obrigada por abrir para as
perguntas. Eu tenho duas perguntas, a primeira a passagem de concorrência.
Vocês falam que o mercado está mais racional. Eu gostaria que vocês falassem
um pouquinho sobre a pressão do mercado, eu acho que essa seria a primeira
pergunta.
E a segunda pergunta é o leilão do 5G. Qual é a expectativa de quando ele vai
acontecer e qual seria o formato? É isso, muito obrigada.
Sami Foguel (CEO) - Bom, a primeira pergunta só para recapitular vocês estão
falando da concorrência de mercado? Desculpe, foi cortada um pouco a
pergunta.
Susana Salaru (Itaú) - Sim, o cenário competitivo do mercado.
Sami Foguel (CEO) - Nós vemos que os mercados os concorrentes estão agora
aumentando os preços. Eu acho que existem dois aspectos diferentes. No prépago infelizmente nós não vemos nada mais fácil na concorrência. A
concorrência continua sendo muito agressiva, nós estamos posicionado com um
produto novo, o TIM Pré Top, que tem uma proposta de valor diferente, é um
produto inovador, transparente, customer friendly e não focado nessa guerra de
preços. Mas infelizmente a gente não vê esse comportamento por parte da
concorrência. No pós-pago sim, nós temos um ambiente muito mais favorável. O
preço realmente não tem sido o foco da concorrência nos últimos meses.
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Em relação à pergunta do 5G nós somos favoráveis a um leilão de 5G para o
Brasil, é importante para o país. Eu acho que uma das coisas importantes essa
lacuna de concorrência no país e sem o 5G isso só vai aumentar. Então a
questão não é ter ou não ter o 5G, mas o quão rápido nós podemos ter o 5G.
Então nós esperamos que o leilão seja mais ou menos daqui a um ano, e pósleilão nós ainda vamos ter uma limpeza de espectro de um ano. Mas quanto
mais demora pior para o país em relação à concorrência.
Eu acho que isso o que tenho a dizer, eu vou passar para o Mario se ele quiser
complementar.
Mario Girasole (Head of Regulatory & Institutional Affairs) - Aqui é Mario
Girasole de Assuntos Regulatórios. Só para complementar a gente conversa
muito sobre ter uma abordagem racional do 5G, porque tem que ser rápido,
racional e estratégico. A gente não deve perder a ocasião, mas também não
podemos perder a racionalidade de como nós devemos fazer as coisas. Nós
precisamos trabalhar com os investimentos a serem feitos para incentivar o setor
e a produtividade do país.
Susana Salaru (Itaú) – Ok, muito obrigada.

Nossa próxima pergunta vem de Fred Mendes, Bradesco.
Fred Mendes (Bradesco) - Boa tarde a todos, obrigado pelo call. Eu também
tenho duas perguntas. A primeira o Sami falou sobre o cenário competitivo que
continua desafiador; mas nós temos os números melhorando um pouquinho na
receita, alguma coisa mudou? E o desempenho do WTTX? Algo relevante em
termos de receita líquida? E se vocês acham que já são competitivos
comparados a outros players na banda larga? Então essa seria a primeira
pergunta.
A segunda pergunta de custos. Olhando para o bad debt sim, vocês estão
aumentando a base pós-paga significativamente, mas quando a gente vê a
provisão para maus devedores crescer 80%... parece que vocês começaram um
novo centro de contato para reduzir essa linha. Então quais são as previsões
para vocês em relação à provisão para clientes duvidosos?
Adrian Calaza (CFO) - Olha, para tentar responder a primeira pergunta em
relação ao mix da receita e o impacto no crescimento, concorrência, o Sami
falou um pouco sobre isso. Mas nós trabalhamos realmente com um ambiente
competitivo muito diferente entre o pré-pago e o pós-pago. O pré-pago muito
mais agressivo no mercado, e por isso que é importante nós conseguirmos
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reduzir a receita advinda dessa linha. Essa redução foi importante e está
acelerando, e eu acho que é por isso que nós temos um lucro maior e a
diferença dessa geração de receita nessa linha. Para nós foi positivo dentro do
pré-pago. Nós mencionamos no 3T que nós vemos uma mudança nas recargas,
o que foi positivo; e do lado do pós-pago nós já conseguimos fazer algum
aumento de preços em novembro, nós fomos um dos primeiros que começamos
com a movimentação nessa área, de novo porque estamos focando mais em
qualidade, crescimento, do que em uma guerra de preços. Então eu acho que
isso explica um pouco desse crescimento excepcional que tivemos no 4T.
Em relação à sua segunda pergunta em relação a bad debt, obviamente isso é
uma área em que estamos trabalhando muito fortemente nos últimos trimestres.
Eu acredito que é uma das nossas maiores preocupações em termos de Opex e
eu acho que isso traz um efeito de todos os processos de migração que nós
começamos, ali os primeiros de pré-pago para pós-pago lá no começo, final de
16, começo de 17. E o efeito desse mix na base de clientes de é esse efeito
dessa linha ter aumentado. De qualquer forma é uma movimentação
extremamente importante para nós. A taxa está alinhada com outras operadoras
no mercado, mas é ainda algo com que nós queremos trabalhar. A ideia é
realmente trabalhar cada vez mais e até por isso nós resolvemos na
implementação desse centro de contato para tentarmos diminuir esse volume de
provisão de clientes duvidosos.
É uma área com a qual queremos trabalhar muito intensamente nos próximos
trimestres e a maior questão, eu diria, é realmente essa comparação ano no
ano.
Sami Foguel (CEO) - Só para adicionar, nós implementamos uma série e de
iniciativas para se não começar, mas continuar a trabalhar com isso. Nós temos
esse portal de negociação, e como Adrian falou nós estamos reforçando nossas
operações. Nós temos uma equipe completa dedicada para isso. E também
estamos expandindo nossas capacidades no lado de crédito, e nós sabemos
que nós temos aquele jogo do vintage, o new vintage está aparecendo aí - mas
de novo, é como falei no call uma evolução natural.
À medida que nosso mix começa a ter peso maior no pós-pago nós temos um
conjunto de capacidades que está sendo desenvolvido e que acho que só vai
trazer resultados positivos daqui para frente. Então nós esperamos no segundo
semestre do ano, começar a ver os benefícios.
Fred Mendes (Bradesco) - Muito obrigado aos dois. Eu tive um pouquinho de
dificuldade de entender a primeira parte da pergunta, mas pensando no WTTX é
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algo que está se tornando cada vez mais relevante na receita líquida de vocês?
Já vai ter impacto no crescimento do móvel ou ainda não? Só para esclarecer.
Adrian Calaza (CFO) - O WTTX ainda não é relevante não, em termos de
receita total não. O impacto ainda é muito pequeno. Não é um negócio fácil. Nós
estamos revisando todos os processos desse negócio e nós acreditamos que é
uma fonte de receita adicional para o futuro. Nós estamos trabalhando com isso,
mas eu acho que vocês vão ver efeito em termos de peso em receita ao final de
2019, quiçá começo de 2020. Então enfim, a resposta curta é que ainda não, ele
não é favorável nos resultados do final de 2018.
Fred Mendes (Bradesco) – Ok, muito obrigado, muito claro.

Nossa próxima pergunta vem de Maria Tereza Azevedo, UBS.
Maria Tereza Azevedo (UBS) - Muito obrigada por pegarem minha pergunta. O
senhor está falando nesse foco em convergência. Vocês acham que vão
melhorar a alocação de Capex acelerando a estratégia de linha fixa? Vocês
veem espaço para maior Capex? Em termos de convergência qual a estratégia
em conteúdo? Alguns concorrentes trabalhando aí na área com Netflix, Amazon;
como vocês veem essa movimentação?
Adrian Calaza (CFO) - Olá Maria obrigado pela pergunta. Em relação à
alocação de Capex para fibra ou outros nós estamos seguindo basicamente o
que nós anunciamos em março do ano passado. Nós acreditamos, e já falamos
sobre isso, existem muitas oportunidades no negócio, mas é um negócio que
deve ser desenvolvido com muito cuidado. Nós temos um histórico do negócio
na empresa nos últimos anos, então precisa ser muito bem administrado, um
crescimento muito bem controlado - mas mais uma vez nós temos muitos
esforços do nosso plano de Capex que são orientados para o crescimento na
fibra, não só FTTH ou FTTC, mas esse será um fator chave e para crescimento
de receita para anos futuros. Mas de qualquer forma nós não estamos mudando
nenhum ponto na alocação de Capex que foi comunicada no início de 2018. E
vocês vão ter a oportunidade de ver nas próximas comunicações que nós
estamos absolutamente alinhados com que foi dito há doze meses.
Sami Foguel (CEO) - A segunda parte da pergunta eu posso falar, de conteúdo
especialmente em banda larga. Olha, nós temos dois componentes aí: primeiro
nossa estratégia. Nós temos uma abordagem seletiva e o que é isso? Nós
selecionando locais com o mix de população adequado em termos de PIB e
nenhuma ou pouca concorrência. Então nossa estratégia não é nos lugares com
maior concorrência com double-play ou triple-play. Muito pelo contrário, nós
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estamos tendo muito sucesso em entrando em lugares que tem poucos serviços
e oferecemos produtos excelentes em termos de banda larga - e nos próximos
três anos nós vemos muitas oportunidades para continuar crescendo dessa
maneira.
Em segundo lugar nós já temos, apesar de tudo isso, conteúdo disponível na
nossa oferta: Fox, Cartoon, NetGeo e então nós já temos, nas nossas ofertas,
conteúdos.
Maria Tereza Azevedo (UBS) - Perfeito, muito obrigada. Só complementar, se
vocês poderiam falar um pouquinho do lado de custo. Vocês estão indo muito
bem em eficiência de custo. Vocês têm alguma expectativa de melhorar a
provisão de clientes duvidosos ou vocês acham que é uma questão mais macro,
estrutural, que basicamente um resultado da migração de vocês mais para o
pós-pago? Muito obrigado.
Adrian Calaza (CFO) - Oi, aqui é o Adrian. A gente já falou algumas vezes, mas
nós estamos focados em qualidade. Eu acho que esse é o ponto de partida,
trabalhando na análise de crédito, de novo focando mais nos melhores clientes
para migrarem do pré-pago para o pós-pago. Eu acredito que a inadimplência é
um fator estrutural. Não é realmente muito alta no Brasil comparada a outros
países, mas obviamente é um fator estrutural. O que nós vemos para o futuro é
que nós não teremos esse crescimento ano a ano que nós temos visto. Talvez
estejamos ainda no mesmo nível nominal desse 4T, mas não vamos ter
crescimentos adicionais em termos de crédito. Os novos clientes, porque são
selecionados de forma mais qualitativa, vão oferecer melhores resultados.
Maria Tereza Azevedo (UBS) - muito obrigada.

Nossa próxima pergunta vem de Diego Aragão, Goldman Sachs.
Diego Aragão (Goldman Sachs) - Olá, boa tarde a todos, muito obrigado por
aceitarem minha pergunta. Eu gostaria de falar sobre a aceleração do
crescimento no serviço móvel. Qual vocês acham que é a tendência para 2019?
É um marco para crescimento top line de vocês ou vocês acham que é uma
estabilização e dessa taxa de crescimento? Então se vocês poderiam falar um
pouquinho sobre o que a gente pode esperar do crescimento de vocês de top
line nos próximos anos.
Sami Foguel (CEO) - Obrigado Diego. Bom, isso volta do ambiente
macroeconômico e o ambiente competitivo. Nós temos muitas expectativas que
o país vai crescer, vai se desenvolver. Existem alguns sinais precoces de janeiro
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que não são tão otimistas em relação resultados concretos, então nós não
vemos na verdade uma grande mudança em termos de crescimento de PIB que
pode nos levar a um cenário diferente macroeconômico, tanto em termos de
mais demanda quanto menos dívida, ou numa melhora do pré-pago que viria
com o crescimento. É claro que se o crescimento vem é bom para todo mundo.
Em relação à concorrência, como nós discutimos aqui também eu acredito que a
concorrência no pós-pago é mais interessante. Nós já conseguimos fazer essa
reprecificação, já foi anunciada. A concorrência é muito mais leve - se é uma
palavra correta de se usar para concorrência - no pós-pago. No pré-pago nós
realmente não temos muita diferença do que tem acontecido nos últimos
trimestres.
Diego Aragão (Goldman Sachs) - Muito obrigado. A segunda pergunta mais
especificamente em relação a pós-pago houve uma desaceleração em novas
adições principalmente em novembro e dezembro, que foi bem depois do
aumento de preços. O que causa isso? É um reflexo do aumento de preços? Por
que essa desaceleração?
Renato Ciuchini (Head of Marketing Consumer) - Oi Diego, aqui é Renato
Diretor de marketing. Nós estamos trabalhando melhor da nossa estratégia de
migração Pré-pago para Pós-pago. Estamos de novo focando cada vez em mais
qualidade, então vocês têm novas adições, a qualidade das novas adições são
melhores que o passado. Nós estamos mais focados nessa abordagem seletiva
na migração Pré - Pós-pago, e também começamos a fase 2 da nossa migração
dentro do segmento do controle e pós-pago. Então nós estamos fazendo muita
migração controle - controle, controle - pós-pago, pós-pago - pós-pago. Como
vocês podem ver, nossa oferta de pós-pago há um ano estava mais ou menos
em R$ 99 e agora está em R$ 119. Então aos poucos nós estamos migrando a
base não só pré-pago para controle, mas também dentro da base pós-pago.
Diego Aragão (Goldman Sachs) - Perfeito Renato, muito obrigado.

Nossa próxima pergunta a vem de Valder Nogueira, Santander.
Valder Nogueira (Santander) - Olá, boa tarde. Sami, você falou sobre a longa
jornada em relação ao negócio móvel, que ainda há muito nesse negócio; mas
mesmo com o sucesso do TIM Fiber e os frutos na arena B2B você não acha
que deveria acelerar um pouquinho mais as parcerias em fibra e estar mais
engajado nesse negócio?
Sami Foguel (CEO) - Muito obrigado pela pergunta, oi Valder, aqui é o Sami.
Em dezembro de 2017 nós tivemos dois pilotos em FTTH só com alguns
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clientes. Um ano mais tarde nós tivemos mais de onze cidades com mais de
50.000 clientes e um plano em nome na nossa frente. Então o que nós temos
dito em termos de esforços em FTTH é número um, nós estamos acelerando o
crescimento de 35% ao ano; mas veja, é um negócio totalmente novo para nós e
nós queremos uma execução perfeita para crescer de maneira controlada e
realmente gerar valor positivo para nossos clientes e acionistas. Então isso é
número um.
Em termos da sua segunda pergunta relacionada à fibra nós estivemos e
estamos sempre abertos a analisar a movimentações inorgânicas em potencial.
Até agora o que nós falamos é que os caminhos orgânicos são preferíveis. Nós
não detectamos nada que possa ser interessante para nossos acionistas
inorganicamente - mas eu gostaria de apresentar o Marcio Estefan, que se
juntou a nós há alguns meses. Ele estará à frente da área de B2B e Live. Ele
tem uma formação e uma experiência muito grande nesses segmentos, e ele
obviamente vai complementar com seus comentários em relação a B2B e o que
nós vemos a frente.
Marcio Estefan (Head of B2B and Live) - Oi Valder. Como o Sami falou, nós
estamos estudando uma nova maneira de abordar o mercado B2B. Nós temos
aqui na TIM uma infraestrutura muito boa, uma rede de alta qualidade, robusta, e
como o Sami falou focada nos clientes. Então, nós temos ótimas oportunidades
para aumentar nossa participação no mercado B2B com a nossa abordagem, e
também no TIM Live. Como o Sami falou, nós estamos muito focado para
estudar as melhores regiões em que implementar nossa estrutura, e com os
melhores resultados - e vocês vão ver isso no futuro.
Valder Nogueira (Santander) - É bom saber que você está aqui na nova casa.
Faz sentido fazer parcerias com os players que já tem fibra, se aproximar desses
players nessa potencial arena B2B? Inorganicamente não necessariamente, mas
através de joint ventures para ter acesso a essa fibra de uma forma melhor?
Marcio Estefan (Head of B2B and Live) - Nós estamos estudando parcerias.
Hoje nós já temos parcerias. Nós compramos linhas de leasing de várias
empresas e estamos estudando. É uma maneira de se chegar a novas áreas, e
também estudando novos produtos que podem ser trabalhados com terceiros
para aumentar a nossa capacidade oferecida. Então nós estamos, sim,
observando o mercado para ver parceiros que podem nos ajudar. Isso é algo
que já é feito hoje e nós queremos crescer nisso, mas sempre pensando na
qualidade do serviço entregue. Eu acho que esse é o maior diferencial que a
gente pode entregar o mercado B2B. Estar próximo ao cliente com uma entrega
rápida e serviço de qualidade. Então nós estamos, sim, investigando todas as
possibilidades.
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Valder Nogueira (Santander) - Parabéns pelos novos desafios e muito
obrigado.

Nossa próxima pergunta vem de Walter Piecyk, BTIG.
Joseph Galone (BTIG) - Aqui é Joe Galone para o Walter. Vocês falaram do
refarming do espectro de 1,8 GHz, 2,1 GHz e também do 700 MHz na rede 4G.
Minha pergunta é quando vocês podem continuar fazendo a retransmissão e
qual o espectro mínimo que vocês precisam para os assinantes 2G e 3G. Talvez
vocês já tenham falado isso, mas quando vocês chegam no ponto que vocês
podem fechar o 2G ou até mesmo o 3G?
Leonardo Capdeville (CTIO) - Oi, aqui é Leonardo falando. Bom, primeiro a
gente começou a fazer o refarming em 2,1 GHz esse ano, então a gente só está
começando nessa oportunidade. Nós temos um ponto interessante no Nordeste
e em alguns estados como Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Mas
estamos tentando ainda trabalhar na área de São Paulo, e a que a gente
descobre é cada vez que a gente passa com o refarming de uma banda nós
podemos capturar mais tráfego no 4G. Vocês sabem que a gente está com
tráfego de mais de 90% gerado em dispositivos em 4G, e nós estamos
continuando a rede em 76% de tráfego de dados. Então o que nós vemos é que
nós temos a oportunidade em 2,1 GHz, mas nós podemos ver que o sistema...
vai ser a próxima onda. Então a gente quer ter os clientes no 4G, somos líderes
em de cobertura. No Brasil nós temos mais de 12 milhões de assinantes usando
VoLTE, em algumas cidades como Recife e São Paulo nós estamos acima de
25% do total das chamadas em VoLTE, ou seja, esses clientes vão estar em 4G
o tempo inteiro, seja utilizando voz ou dados.
O que nós vemos para o futuro? São oportunidades na banda P, que é uma
banda de 2,6 GHz em algumas regiões, então nós temos alguma oportunidade
em refarming; e o que nós vemos é que a tecnologia está sendo desenvolvida, e
com isso a cada vez nós descobrimos novas maneiras de usar o mesmo bem de
formas mais eficientes. Para os desligamentos de 2G e 3G a gente não sabe
exatamente como e quando isso acontecerá no Brasil. É claro que é mais difícil
trabalhar em 2G, 3G, 4G e ainda pensando no 5G. Então nós acreditamos que o
2G e o 3G vão ser tecnologias mais periféricas - mas ainda não está claro
quando nós teremos a oportunidade de realmente desconectar essas
tecnologias. O que nós estamos tentando fazer no Brasil é algum tipo de acordo
de compartilhamento com outras empresas para reduzir as ineficiências dessa
rede legada. Então estamos tentando fazer um novo nível de discussão junto a
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outras empresas para ter algum tipo de grade única ou o compartilhamento da
tecnologia mais antiga para evitar custos desnecessários.

Nossa próxima pergunta vem de Diego Aragão, Goldman Sachs.
Diego Aragão (Goldman Sachs) - Obrigado por pegar mais uma pergunta. O
setor está realmente se beneficiando desse processo que traz mais margem.
Quando vocês esperam as margens estabilizar em? Ou seja, quando os players
começam a usar, reduzir as deficiências e reinvestir em crescimento? Muito
obrigado.
Adrian Calaza (CFO) - Oi Diego é o Adrian de novo. A digitalização é um fator
primordial. Nós vemos que esse ano existe aumento de margens para o setor, e
nossos números também provam isso. Como nós já falamos também algumas
vezes, hoje o setor a cada dia é mais capital intensivo em termos de novos
clientes, em termos de novas redes e realmente a digitalização é parte do
processo. Nós estamos melhorando, temos melhorado nossas margens já há
três anos consecutivos, ou talvez até mais do isso, e nós já atingimos a parte
mais alta dessa curva? Talvez não. Talvez o que aconteça é que no futuro essa
velocidade de aceleração seja um pouco mais lenta, mas nós acreditamos que
ainda há espaço para melhorias adicionais - e nós precisamos dessa melhoria
em relação a nossas margens porque nós precisamos de mais investimentos em
infraestrutura, nós precisamos de mais investimentos na tecnologia de
informação, porque assim o setor vai se tornar verdadeiramente mais digital. E
vocês sabem que nós estamos talvez ainda um pouco atrasados na digitalização
comparado a outros setores. Enfim, houve crescimento, mas nós acreditamos
que ainda há espaço para melhoria de margens.
Diego Aragão (Goldman Sachs) - Faz sentido Adrian, muito obrigado e se eu
puder você poderia falar um pouquinho mais sobre consolidação? Depois de
vocês terem a luz verde da Telecom Italia para ter aquisições no Brasil eu acho
que o mercado estava esperando ouvir alguma coisa a respeito. Alguma coisa,
algum progresso, alguma novidade compartilhar?
Adrian Calaza (CFO) - Obrigado pela pergunta, Diego. Não. Como a gente falou
também, algumas vezes essa empresa provavelmente esse seria o alvo há
quatro anos, mas hoje nós estamos numa situação completamente diferente e a
gente dá uma olhada na nossa situação financeira, é extremamente saudável,
leverage muito baixo. Nós trabalhamos muito para chegar nessa situação porque
nós acreditamos que esse mercado terá consolidações. Se a gente pensar em
todo o mercado maduro, em quase todos os países nós temos lá três
15

operadoras, alguns países com duas operadoras. Então nós achamos que a
consolidação vai chegar um dia, e nós queremos estar preparados. Isto posto,
nós não estamos trabalhando em nenhum processo específico hoje. Analisamos
sempre tudo, temos um grande conhecimento dos números de cada um dos
concorrentes e das metas mais distintas; mas hoje nós estamos focados em que
a gente precisa entregar concretamente - mas vamos ver o que acontece no
futuro próximo.
Diego Aragão (Goldman Sachs) - Muito claro Adrian, muito obrigado.

Operadora - Bom, uma vez que não há mais perguntas eu vou retornar ao Sr.
Sami para suas considerações finais.
Sami Foguel (CEO) - Primeiro eu gostaria de agradecer a nossa equipe por
esse desempenho no 4T que foi muito bom. Todo mundo trabalhou muito. Quero
agradecer nossos clientes, que escolhem a TIM todo dia nas suas vidas, e os
investidores compartilham com nossa visão de geração de longo prazo.
Estamos planejando eventos nas próximas semanas, tem certeza que vamos ter
oportunidade de discutir nossos resultados e novo plano em detalhes, e
agradeço a todos por sua participação. Muito boa tarde e espero vê-los em
breve.
Operadora - Com isso concluímos a teleconferência de resultados do 4T18 da
TIM Participações, suas linhas podem ser desconectadas a partir de agora e
para maiores informações e detalhes sobre a empresa acesse
www.tim.com.br/ri. Muito obrigada.
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