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Operadora: Bom dia senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência
de divulgação dos resultados do 2º trimestre de 2015 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 após o encerramento.
Após as considerações da TIM Participações haverá uma sessão de perguntas e
respostas para os participantes. Nesse momento serão fornecidas instruções
adicionais.
Esclarecemos que declarações que possam ser feitas relativas 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.
Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência queira,
por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero.
Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Rogério Tostes, Diretor de RI da TIM.
Sr. Tostes pode prosseguir.
Sr. Rogério Tostes: Olá bom dia senhoras e senhores, bem vindos a mais uma
conferência de divulgação dos resultados da TIM. Temos a participação comigo
dos nossos diretores nesta conferência que estarão disponíveis na sessão de
perguntas e respostas.
A apresentação como nos outros trimestres vai ser conduzida pelo CEO Sr.
Rodrigo Abreu e na parte financeira pelo CFO Sr. Guglielmo Noya. Eu lembro
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que os participantes também podem na sessão de perguntas e respostas, fazer
perguntas além da Internet através da nossa plataforma de webcast móvel do
nosso aplicativo de RI da TIM.
Agora para começar os trabalhos eu passo a palavra para o Rodrigo Abreu para
começar a apresentação. Rodrigo por favor.
Sr. Rodrigo Abreu: Obrigado Rogério bom dia a todos, bem-vindos e obrigado
por participar do nosso call de resultados no segundo trimestre de 2015. Como é
usual nas apresentaremos os principais pontos de destaque do trimestre sempre
com enfoque de análise dos resultados estratégicos, operacionais e financeiros
da companhia.
E começando na página 2 com os principais destaques do trimestre é
importante de fato ressaltar que o segundo trimestre de 2015 apresentou um
cenário bastante desafiador para os resultados de curto prazo, porém a
companhia continua a destacar os sólidos resultados dos seus principais
indicadores estratégicos e se mantém confiante na sua visão e capacidade de
execução.
A começar pelo desempenho dos dados. Mais uma vez obtivemos um sólido
desempenho do crescimento dos serviços inovativos que apresentaram
crescimento de 44% quando comparados com mesmo trimestre do ano anterior,
apresentando ainda um aumento da nossa base de usuários de dados de 7%
ano contra ano. Sem dúvida nenhuma é importante também destacar a
continuidade da recuperação de nosso posicionamento no segmento pós-pago.
Após um período de estagnação durante 2014 nós seguimos crescendo
trimestre contra trimestre no número de adições líquidas, o que fez com que
durante o segundo trimestre nós pudéssemos crescer a nossa base pós-paga
em 11% ano contra ano.
Vale ainda destacar que dando sequência ao turnaround do nosso negócio fixo
a receita líquida do negócio fixo segue em aceleração e obteve durante trimestre
um crescimento de 15% ano contra ano. Todos esses resultados vêm como
resultado também do contínuo investimento no nosso principal pilar de estratégia
que segue firme com o crescimento contínuo e acelerando da nossa
infraestrutura, em particular com destaque para os resultados de deployment de
infraestrutura 4G que obtiveram um crescimento de 25% dos sites ano contra
ano e obtiveram também o resultado de um investimento quase duas vezes
maior do que o ano passado.
Finalmente, e até mesmo como maneira de proteger os nossos resultados
financeiros em um período de maior dificuldade de receita, o foco em margem e
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eficiência da companhia não apenas continua como se acentua com uma
redução de custos de Opex no trimestre de 11% quando comparados com o ano
anterior e com o aumento da margem Ebitda para 29,2% quando comparada
também com a mesma margem de 27,9% do ano anterior. Isso significou um
momento também na margem Ebitda sobre serviços de 34,4 para 35,4%, o que
em um ambiente de receita mais desafiadora segue sendo extremamente
importante.
Na próxima página podemos falar rapidamente sobre os desafios dos resultados
de curto prazo. Sem dúvida nenhuma reconhecemos o impacto no curto prazo
seja a receita líquida seja no Ebitda, mas é importante ter em mente que os
indicadores de longo prazo tais como o crescimento da receita de dados e o
crescimento do negócio gerado apontam para as possibilidades de recuperação
no médio prazo.
Falando sobre os desafios em primeiro lugar a macroeconomia. Sem dúvida
nenhuma o aumento de inflação e uma redução do crescimento da nossa
economia apresentaram um impacto particularmente nos usuários de menor
poder de consumo que constitui uma grande parte da base de clientes prépagos.
Além disso, esse efeito macroeconômico acaba fazendo com que se acelere o
fenômeno de transição da indústria de telecomunicações com uma queda mais
acentuada da voz e uma transição mais rápida de receitas para o mundo dos
dados.
Esse efeito pode ser confirmado não apenas pelos resultados de voz de todos
os players da indústria que apresentaram declínio dos seus MoUs ou minutos de
uso superiores a 10%, como também pela aceleração do uso dos dados, e no
nosso caso um aumento de consumo de bytes of use, ou seja, volume de dados
para usuário, superior a 30%. Vale lembrar que com essa queda da base de voz
se acelera o início da redução do efeito comunidade com uma potencial queda
dos usuários de múltiplos SIMs levando a uma redução da base pré-paga total.
Esse fato pode ser confirmado pelos resultados totais do país no mês de junho
de 2015, que foi o primeiro mês no qual o setor apresentou uma redução da
base total dos seus usuários devida, sem dúvida nenhuma, à redução da sua
base pré-paga.
Ainda assim o indicador de crescimento do negócio gerado segue positivo
fazendo com que as nossas receitas inovadoras compensem queda das receitas
de voz naquelas receitas geradas e pagas pelos nossos usuários. Esse
indicador seguiu positivo no primeiro semestre de 2015 com um crescimento de
mais de 2,1% e ainda no segundo trimestre com um crescimento de +1%, que
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embora bastante menor que os trimestres anteriores aponta para a capacidade
dos dados de sustentarem no longo prazo o crescimento da receita.
No entanto esse crescimento não foi suficiente para compensar os impactos do
corte da VU-M que sofreu mais uma redução de 33% em fevereiro desse ano
apresentando um impacto na receita de cerca de 150 milhões ou quase 4%%, 4
p.p. da receita total e 7% ou 88 milhões de impacto no Ebitda. Sem esses dois
efeitos sem dúvida nenhuma estaríamos em território positivo tanto do ponto de
vista de receita quanto do ponto de vista de Ebitda.
Com isso a receita líquida no trimestre apresentou uma queda de cerca de 5% e
no semestre de cerca de 4,5% e o Ebitda de cerca de 1,4% no semestre e 4,4%
no segundo trimestre.
Na próxima página podemos destacar que apesar dos desafios de curto prazo
para os próximos trimestres nós continuamos acreditando que a nossa
estratégia e visão permanecem absolutamente sólidas, ainda que com pequenos
ajustes de execução no curto prazo.
Para começar vemos que o foco em serviço de dados e mundo digital,
infraestrutura voltada para o futuro e o desenvolvimento de diferenciação na
experiência do cliente permanecem como elementos absolutamente
fundamentais da nossa estratégia e não se alteram na execução de médio e
longo prazo.
Obviamente é necessário o ajuste de componentes da sua execução no curto
prazo tais como o ajuste fino nas ofertas para um cenário macro mais difícil, um
aumento da base de clientes de alto valor e um foco na subida de clientes que
permitam uma estabilidade de receita no curto prazo; uma proteção da nossa
posição de liderança no pré-pago com aumento da geração de valor dessa base;
e finalmente uma operação eficiente e um rigoroso controle de custos. Em
resumo buscamos no curto prazo proteger o valor da nossa base de clientes
enquanto aumentamos também a nossa base de clientes de valor.
Vejamos quais os resultados da execução dessa estratégia na próxima página.
Na página 5 nós podemos apontar que como o primeiro destaque vale dizer que
o avanço da nossa infraestrutura permite que façamos pequenos ajustes de
oferta visando tanto a proteção da nossa base pré-paga quanto ao avanço da
nossa participação uma base pós-paga.
No caso da base pré-paga aumentamos a segmentação de oferta para os
nossos clientes pré-pagos aumentando ainda o nível de disponibilidade de
ofertas tanto para os clientes de alto valor quanto de baixo valor dentro do
segmento. Vale dizer que como ênfase já mencionada em trimestres anteriores
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continuamos com o foco na melhoria da qualidade da base pré-paga com uma
redução do efeito washing machine e correspondente churn fazendo com que o
foco saia das adições brutas de clientes pré-pagos para um foco em recargas e
qualidade da base.
Sem dúvida nenhuma observando as tendências de mercado ao longo do
tempo isso fará com que a base pré-paga tenha uma diminuição no seu número
de adições líquidas ou mesmo de base total.
No mundo do pós-pago é importante destacar que seguem os bons resultados
não apenas gerados pelo resultado da nossa oferta controle que segue
crescendo a um ritmo acelerado de 30% trimestre a trimestre, mas também pelo
início da recuperação das nossas adições líquidas no mundo dos clientes póspagos puros. Com isso podemos ver que se acelera o nível de adições líquidas
trimestre após trimestre e que no segundo trimestre de 2015 a TIM já foi
responsável por mais de um terço das adições líquidas do setor obtendo uma
participação de net share de cerca de 34%.
Essa participação certamente será adiantada e protegida nos próximos
trimestres também pelo lançamento de novas ofertas seja no segmento póspago puro com o lançamento da nossa oferta Liberty Top, que é uma oferta
bastante agressiva para captura de clientes de alto valor, porém que não conta
com o subsídio de aparelhos e também com o lançamento de novas ofertas
voltadas para o mundo corporativo. Aqui o foco sem dúvida nenhuma é proteger
a base mas também aumentar a nossa base de valor.
Falando da infraestrutura na próxima página podemos ver que a infraestrutura
segue em contínuo progresso com os nossos investimentos que anunciamos
sofrerem um aumento no início desse ano sustentando a execução da estratégia
de longo prazo.
Em primeiro lugar podemos ver a boa execução do Capex na evolução
trimestral que apontou um incremento no semestre de 27% dos investimentos
realizados quando comparados ao ano passado. Esses investimentos como
pode ser visto do lado direito foram focados sem dúvida nenhuma na expansão
contínua da cobertura 3G e 4G e também na expansão da nossa rede de fibra
ótica.
Com isso for possível aumentar o número de cidades do nosso principal projeto
que é o projeto de banda larga móvel para cerca de 160 cidades cobrindo quase
50% da população urbana do país. No 4G seguimos também liderando o número
de sites de todas as operadoras nas capitais do país e essa infraestrutura já faz
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com que o tráfego 4G seja responsável por mais de 20% do tráfego total de
dados da companhia.
Essa infraestrutura segue em contínua evolução não apenas no 4G, mas
também no 3G com uma complementação de cobertura importante que a
companhia realiza durante esse ano atingindo só no segundo trimestre de 2015
o número de quase 300 cidades adicionais quando comparadas ao mesmo
período do ano anterior.
Sem dúvida nenhuma esse investimento em infraestrutura sustenta a melhoria
contínua das nossas métricas de qualidade como pode ser visto na página 7 não
apenas nas métricas voltadas às métricas da Anatel, mas principalmente
voltadas às métricas de atendimento dos nossos clientes. Em relação às
métricas da Anatel mesmo após o término do plano de melhoria de qualidade
durante o ano anterior seguimos acompanhando de maneira muito estrita toda a
métrica de qualidade mínimas preconizadas pela Anatel, e durante o trimestre
temos a felicidade de ver que todos os nossos estados estiveram 100% dentro
dos indicadores mínimos preconizados pelas métricas de qualidade da Anatel
apresentando desta maneira uma significativa melhoria de todas as métricas de
qualidade não apenas nas principais cidades do país mas em todos os estados
da federação.
Ainda quanto aos índices de qualidade nós também passamos a computar
indicadores internos que se baseiam na capacidade da rede oferecer um serviço
de alta qualidade aos clientes combinando métricas de acessibilidade, queda de
conexões e disponibilidade da rede, e nesses indicadores que chamamos de
servability é possível ver que de junho de 2014 a junho de 2015 tanto os
indicadores de rede 3G quanto os indicadores de rede 4G obtiveram excelentes
melhorias do ponto de vista de percentual da base de clientes cobertas com uma
excelente qualidade de rede.
Essa melhoria de qualidade de indicadores também pode ser percebida no
aumento de velocidade da rede e seguimos obtendo velocidades superiores às
médias de mercado segundo as medições no aplicativo SpeedTest e também
latência menor do que a média do mercado, lembrando que latência quanto
menor a latência melhor a percepção de qualidade, de acordo com as medições
do mesmo aplicativo. Esses investimentos em rede seguem impulsionando a
nossa qualidade para suportar o crescimento e a nossa sólida posição em
dados.
Falando em dados na página 8 podemos ver que os resultados de dados
seguem entregando bastante sólidos as oportunidades de crescimento de hoje,
seguindo com a penetração de smartfones de maneira bastante acelerada e
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subindo de 39% no ano passado para 59% este ano seguindo com um
crescimento bastante sólido na nossa base de usuários 4G que atingiu quase 4
milhões de usuários ou cerca de 30% de market share no segundo trimestre,
seguindo com o aumento de tráfego de dados e bytes de uso por usuário que foi
superior a 30% e mantendo um destaque para o crescimento muito acelerado do
ARPU de dados que obteve um índice de 42% de crescimento quando
comparado ao mesmo trimestre do ano anterior.
Todos esses indicadores levaram a um crescimento da nossa receita bruta de
dados móvel de cerca de 45% nas receitas inovativas, ainda que as receitas de
SMS tenham apresentado mais uma vez uma queda significativa de -35%.
Os resultados de dados seguem sendo uma oportunidade não apenas para os
resultados de hoje, mas principalmente para a sustentabilidade das
oportunidades futuras como pode ser visto na página 9. Ainda existe muito
potencial para o crescimento de dados em particular na grande massa de
usuários da população brasileira ainda que façamos um pequeno ajuste para
capturar não apenas a grande massa da pirâmide mas também subir na escala
de valor dentro dessa grande massa de usuários.
Isso segue impulsionado por uma contínua redução no preço do médio dos
aparelhos 4G que apresentaram uma forte redução no seu preço médio de 2013
até o segundo trimestre deste ano e também pelo fato de que o crescimento da
base de clientes de banda larga no país depende fundamentalmente do
crescimento da banda larga móvel para atingir a escala de número de usuários
disponíveis no país.
Todos esses elementos como pode ser visto no lado direito estão
absolutamente em linha com os pontos principais da nossa estratégia seja no
desenvolvimento do portfolio de dados seja no desenvolvimento da infraestrutura
4G seja no desenvolvimento da experiência do usuário como um diferencial de
longo prazo.
Nas próximas duas páginas podemos ver os resultados rapidamente da nossa
operação fixa residencial e da nossa operação corporativa. Na página 10 falando
da operação fixa residencial que é a banda larga Live TIM nós mantemos um
histórico positivo e expandimos durante o último trimestre as fontes de
crescimento da receita que vem do negócio fixo.
Começando com o crescimento da base de clientes mais uma vez
apresentamos um desempenho de crescimento bastante substantivo com um
crescimento de base de 85% atingindo um número próximo a 170.000 usuários
de banda larga fixa. Além disso, vale destacar que nas cidades de São Paulo e
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Rio de Janeiro onde a Live TIM opera e considerando as velocidades de ultra
banda larga, que são as velocidades do futuro, o serviço Live TIM obteve um net
share de 34% das adições líquidas durante o segundo trimestre, ou seja, obteve
a liderança nas adições líquidas de banda larga de alta velocidade.
Tudo isso acontece com uma continuada atenção ao crescimento também do
ARPU de banda larga fixa que mais uma vez apresentou um crescimento de
17% quando comparado ao ano anterior. Vale destacar ainda no caso dos
nossos serviços fixos que durante o trimestre duas novas fontes de receita foram
reativadas: uma delas é o TIM fixo que apresentou após um período de
diminuição de base uma volta ao crescimento positivo, lembrando que o TIM fixo
é a telefonia fixa entregue a partir da tecnologia wireless e também o lançamento
do Blue Box que é a nossa operação de TV que combina TV aberta mais TV por
Internet mais uma parceria de TV por assinatura com o parceiro TV Alpha Ville
que apresentou lançamento em junho de 2015 e já apresenta bons resultados
de venda na sua fase inicial de ciclo de vida.
Na página 11 falando sobre a nossa operação corporativa durante o trimestre o
negócio TIM Soluções Corporativas completou a sua reorganização operacional
fazendo com que todas as ofertas corporativas e todos os segmentos do mundo
corporativo desde o PME até as grandes empresas passem a ser atendidos pela
unidade de negócios Tim Soluções Corporativas.
E os resultados continuam a aparecer a começar pelos resultados das soluções
fixas que apresentaram aumento não só de receita mas também de vendas em
45%, de ativações em 30% e de margem de projetos vendidos em 47% como
nas soluções móveis onde vemos que as vendas para grandes empresas
apresentaram nas adições brutas um crescimento de 30% no primeiro semestre
quando comparado ao primeiro semestre do ano anterior.
Essas soluções móveis para grandes empresas são complementadas pelo
lançamento de novas ofertas, em particular pelo que chamamos de oferta de
tarifa única.
No negócio SMB esse sem dúvida nenhuma é a próxima oportunidade de quick
win para um turnaround dos resultados corporativos e a partir da incorporação
do segmento, a unidade TIM Soluções Corporativas, esperamos uma forte
recuperação seja de receita seja de base de usuários durante os próximos seis a
nove meses.
Passando agora para os destaques dos resultados financeiros da companhia
passo a palavra para o nosso CFO, Sr. Guglielmo Noya.
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Sr. Guglielmo Noya: Obrigado Rodrigo, bom dia a todos. Abro minha sessão
comentando a dinâmica da receita no segundo trimestre. As principais
tendências continuam evoluindo, sendo o principal destaque a receita inovativa
composta pela conectividade de dados e conteúdo que cresceu cerca de 45%
comparado ao segundo trimestre do ano passado. A receita inovativa representa
mais de 30% da nossa receita de serviços móveis e continuará ganhando
importância. Esperamos que essa linha de receita fique próxima de 50% da
receita total do serviço móvel em 2016.
Por outro lado a receita tradicional continua pressionada por um cenário
macroeconômico mais difícil impactando o uso da voz principalmente no prépago. Adicionalmente o corte da VU-M com impacto concreto nesse trimestre e a
redução no uso de SMS continuam contribuindo para a queda de receita
entrante.
No gráfico no alto à direita evidenciamos as principais dinâmicas da receita. A
evolução da receita no segundo trimestre mostra que dados estão mais que
compensando a queda da voz, como demonstra o resultado positivo da receita
de negócios gerados que cresceu cerca de 1% comparado ao segundo trimestre
do ano passado.
Apesar de a voz estar caindo mais rápido do que esperávamos dados também
estão crescendo em ritmo sólido. Esperamos que as receitas outgoing
continuem expandindo. Após o turnaround da TIM Soluções Corporativas e com
uma constante evolução da Live TIM os serviços fixos estão contribuindo
positivamente para a nossa geração de receita e apresentaram crescimento de
mais de 15% na comparação anual.
O negócio recebido continua sendo o maior ofensor na nossa receita de
serviços com uma redução combinada de R$ 245 milhões comparado ao
segundo trimestre do ano passado. Unindo todos esses elementos nossa receita
líquida de serviços caiu 5% ano contra ano.
Em resumo a receita no segundo trimestre, como comentava o Rodrigo, foi
impactada por uma combinação de três fatores: primeiro o ambiente
macroeconômico mais difícil que faz com que os usuários sejam mais cautelosos
em relação às suas despesas com serviços e produtos; segundo a depreciação
do real que impactou o preço dos aparelhos tornando-os menos acessíveis no
curto prazo; terceiro o corte da VU-M que ainda reduz boa parte da receita, no
entanto apresentando uma incidência muito menor a cada trimestre e agora
chegando a 8% de incidência sobre a receita líquida de serviços total.
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No próximo slide discutiremos a nossa abordagem em relação à eficiência
operacional. Nesse slide - estou na página 13 - nós destacamos o ótimo
resultado alcançado com um plano de eficiência que está sendo conduzido pela
empresa. Há apenas dois anos o Opex crescia 11% ano contra ano, número que
passou a cair ano passado fechando em aproximadamente 7%. Agora no
segundo trimestre de 2015 nós aceleramos ainda mais a queda alcançando
quase 11% de redução na comparação ano contra ano. De fato alguns
componentes da melhoria vieram relacionados a efeitos de queda de volume ou
mudança regulatória, como no custo do aparelho e na VU-M mostrado na parte
direita do slide.
No entanto é importante notar que a nossa abordagem em infraestrutura própria
continua dando resultados e representa novamente uma grande contribuição
para a redução de Opex. Ainda sobre a redução do Opex as despesas com
comercialização, custos gerais e administrativos e de inadimplência foram outras
fontes relevantes de contribuição.
A taxa de inadimplência em nossa receita bruta ficou em 0,86% no primeiro
semestre de 2015 e se compara a 1,08 no mesmo período de 2014. A análise do
payback de clientes indicado pelo custo de aquisição de clientes sobre adições
brutas fechou-se o segundo trimestre de 2015 em R$ 31, valor que se compara
a R$ 29 no mesmo período de 2014. No todo o segundo trimestre representou
mais uma vez um sólido do conjunto de eficiências que contribuiu para a nossa
expansão de margem Ebitda.
Antes de ir para o próximo slide eu gostaria de anunciar que nós estamos
conduzindo um plano de eficiência onde esperamos alcançar uma redução de
mais de R$ 1 bilhão em Opex durante os próximos três anos. Esse plano é mais
uma evolução do que tem sido feito pela companhia com o grande foco em
sistemas, plataformas e no modelo de negócio. Nós esperamos que a nossa
margem continue expandido não só nos serviços centrados em dados mas
também devido ao austero programa de controle de custos.
Indo para slide seguinte analisamos a performance do Ebitda - estou na página
14. Nesse trimestre analisamos o Ebitda excluindo o efeito de venda de torres no
intuito de dar a vocês um melhor entendimento da dinâmica de nosso negócio. O
nosso Ebitda orgânico apresentou uma queda de aproximadamente 4% devido
aos desafios e a diversidade que o Rodrigo e eu descrevemos anteriormente
nesta apresentação; no entanto acreditamos que estamos tomando as medidas
necessárias e corretas para recuperar o crescimento tanto da receita quanto do
Ebitda.
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A nossa confiança se fortalece pela capacidade que empresa está
demonstrando ao melhorar as suas margens em um cenário tão desafiador: a
margem Ebitda orgânica melhorou novamente atingido 29,2% com uma
expansão de 130 bps; a margem de serviço melhorou em 100 bps no trimestre
quando comparada com o mesmo período de 2014.
Além disso, a componente com maior impacto no nosso resultado está
perdendo relevância com uma incidência de VU-M sobre o Ebitda atingindo
aproximadamente 13%, seu menor patamar histórico.
O nosso lucro líquido excluindo os efeitos de venda de torres totalizou R$ 291
milhões no segundo trimestre e R$ 63 milhões no primeiro semestre do ano.
Quanto à dívida líquida fechamos o segundo trimestre com um total de R$ 2,7
bilhões sendo 7,5 bilhões de dívida bruta e R$ 4,8 bilhões em caixa e
equivalentes de caixa. Esses números estão sendo impactados pelos
desembolsos recentes e considerando os impactos do primeiro fechamento da
venda de torres.
Fazendo uma recapitulação dessa transação nós fechamos a venda de 6500
torres para a American Towers Co. pelo valor de R$ 3 bilhões e um acordo de
aluguel dessas torres para os próximos vinte anos. No primeiro fechamento
transferimos aproximadamente 4200 torres recebendo R$ 1,9 bilhões e
assumimos o compromisso com a locação das torres contabilizando como dívida
no valor de R$ 977 milhões.
Sob a ótica de posição financeira líquida o efeito final na data de fechamento foi
positivo em R$ 921 milhões. Nos próximos trimestres devemos ter mais doze
fechamentos adicionais completando essa transação.
Dirijo agora a palavra ao Rodrigo para as considerações finais.
Sr. Rodrigo: Obrigado Guglielmo. No slide 15 como principal conclusão nós
seguimos focados na execução do nosso plano apesar de todos os desafios de
curto prazo, protegendo e aumentando o valor da base de clientes seja no
segmento pré-pago, seja no segmento pós-pago, sustentando os nossos
investimentos em infraestrutura e serviços de dados que serão fundamentais
para um excelente posicionamento no médio e longo prazo e no
desenvolvimento de uma posição de liderança no crescimento de receita de
médio e longo prazo seja, finalmente, com os bons resultados do negócio fixo
nos segmentos residencial e o corporativo que passam a contribuir para o
crescimento futuro.
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Em resumo os desafios de curto prazo não desviam a visão e a execução da
nossa estratégia de longo prazo, e seguimos focados em uma estratégia
centrada em dados com o compromisso de desenvolver a melhor infraestrutura
de dados e 4G e com uma recuperação do crescimento da receita que
certamente deverá vir com o aumento do mix de dados como componente da
receita total e a partir da redução futura do impacto da VU-M nas receitas.
Para isso contamos com um forte balanço patrimonial, com uma operação
eficiente, com uma a organização ágil e responsiva e um time extremamente
comprometido com a execução do nosso plano, e estamos reforçando a equipe
com um novo Chief Operating Officer que é o Sr. Pietro Labriola que vem para
nos ajudar a ter uma atenção ao crescimento da receita com foco nas nossas
operações comerciais.
Diante de tudo isso acreditamos que a companhia siga firme no seu propósito
de seguir desenvolvendo uma excelente posição de líder de segmentos de
dados no futuro de médio e longo prazo.
E com isso passamos para a sessão de perguntas e respostas. Passo palavra
para a operadora para poder anunciar a lista de questões, obrigado.

Sessão de Perguntas e Respostas

Operadora: Obrigada. Pedimos que cada participante se restrinja a duas
questões por vez. Para fazer uma pergunta digite asterisco uma e para retirar a
pergunta da lista digite asterisco dois.
Nossa primeira pergunta vem do Sr. Diego Aragão, Morgan Stanley.
Sr. Diego Aragão: Olá bom dia todos, bom dia Rodrigo. Eu vou pegar um
pouquinho da ideia, da percepção de vocês com relação a esse cenário macro
desafiador pelo que eu entendo.
Como vocês podem de alguma forma tentar reverter ou offsetar esse cenário
um pouco mais fraco? Obrigado.
Sr. Abreu: Obrigado Diego bom dia. Sem dúvida nenhuma como nós
comentamos durante a apresentação o cenário macro tem um impacto de curto
prazo. Se espera que no médio a longo prazo e certamente esse cenário possa
melhorar estruturalmente para o país, mas no curto prazo esse impacto
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acontece e aparece principalmente como eu comentei nos usuários de baixo
poder aquisitivo.
Sem dúvida nenhuma no momento em que a indústria continuava a se
recuperar do ponto de vista de rentabilidade, do ponto de vista de racionalidade,
esse é um cenário que impacta o potencial de curto prazo, por exemplo, de você
trabalhar uma monetização mais acentuada de vários dos serviços.
Porém, para contrabalançar essa tendência Diego uma das coisas que nós
estamos fazendo é aumentar em particular a granularidade da nossa oferta prépaga. A nossa oferta pré-paga tinha um número razoavelmente pequeno de
componentes voltados para um público razoavelmente homogêneo e nós
estamos aumentando a granularização dessa segmentação de oferta lançando
ofertas que não são só ofertas diárias, mas ofertas semanais, e até mesmo em
alguns casos para o público pré-pago, ofertas mensais, e com isso nós
esperamos poder capturar de maneira segmentada o potencial de consumo
desse usuário pré-pago de maneira mais compatível com sua capacidade de
dispêndio em serviços de telecomunicações.
Obviamente que existe também a necessidade de fazer com que essa transição
de consumo de voz para consumo de dados aconteça da melhor maneira
possível, e por isso a gente vai ver também o lançamento de cada vez mais
ofertas com bundles de voz e dados também no segmento pré-pago.
Então é um cenário que merece atenção no curto prazo, mas uma vez que o
efeito de migração para dados comece fazer com que a receita de dados se
torne um componente maior da receita esse efeito naturalmente faz com que
independente até mesmo nas condições de curto prazo esse potencial de
crescimento de receita volte a acontecer.
Obviamente um segundo componente como eu comentei é uma atenção que já
vinha acontecendo e que se acentua a fazer com que um percentual da nossa
base de também tenha um aumento na sua capacidade de geração de base de
valor. Isso já vinha acontecendo com as migrações para o controle, você pode
ver que nos últimos trimestres nós temos dado muito mais atenção ao
crescimento da base pós até mesmo que ao crescimento da base pré, e a partir
desse trimestre nós iniciamos uma ofensiva para fazer com que esse
crescimento aconteça não apenas na base controle, mas também com base em
alguns lançamentos de ofertas especiais na base de alto valor.
Então é uma mescla de ações. Essa mescla de ações produz alguns resultados
de curto prazo. Obviamente esses resultados têm um tempo de reação e
imediatamente é necessário fazer uma avaliação dessa granularidade para
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poder fazer contínuos ajustes de oferta, mas a nossa expectativa segue a
mesma e com o crescimento de dados no médio prazo esses reposicionamentos
possam nos ajudar a manter a dinâmica e o foco na estratégia de crescimento
com base no mundo centrado nas ofertas de dados.
Sr. Diego: Perfeito Rodrigo, e aí só aproveitando também um pouquinho essa
discussão de oferta eu acho que vocês também passaram nos slides a nova
oferta no pós-pago que num primeiro momento ele tem um aspecto bem
agressivo quando a gente olha em termos de pricing. Se não me engano seria
uma redução de R$ 270 para algo em torno de 140 dependendo da praça.
Mas vamos pegar São Paulo como exemplo: para um plano de 400 minutos e 6
Gb eu acho que a discussão é até que ponto para offsetar esse cenário macro
mais desafiador você também não vai precisar ser muito agressivo em termos de
tarifa só para tentar capturar clientes do seu concorrente e talvez até ter um
posicionamento um pouco mais disruptive na indústria. Se você pudesse
comentar isso?
Sr. Abreu: Claro Diego. Obviamente como você sabe a TIM sempre fez
movimentos de ruptura no centro de reinventar modelos de negócio na indústria
de telecom no país. Em relação ao plano Liberty Top o componente que talvez
eu destacaria da oferta não é necessariamente a sua agressividade; ela é uma
oferta bastante atraente, mas ela é uma oferta bastante atraente para um público
de alto valor, que é uma base relativamente pequena seja do total da indústria
seja principalmente do total da nossa base. Então eventualmente a nossa
participação hoje da base de alto valor é uma participação muito menor do que a
base média. Então é uma oferta muito focada para a segmentação da base de
alto valor.
Uma segunda observação é que essa oferta é uma oferta de fato para chamar a
atenção para a nossa nova posição no jogo de qualidade, em particular a partir
dos excelentes resultados de infraestrutura que nós temos obtido. De vez em
quando é necessário chamar a atenção para o resultado de qualidade da
infraestrutura fazendo com que os usuários de mais alto valor, que são os
usuários que melhor percebem essa melhoria de qualidade, possam passar a
experimentar a nossa rede.
Então essa oferta é muito voltada para o usuário de alto valor com a intenção de
reverter e melhorar a imagem, o posicionamento de qualidade da rede da TIM.
Um terceiro componente é o subsídio. Não existe subsídio de aparelho nessa
oferta; o mercado acabou se viciando em enormes subsídios de aparelho
fazendo com que de fato na comparação aparelho + plano você tenha
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comparações que não são assim tão agressivas. Embora nossa oferta seja uma
oferta muito atraente mesmo diante dessa comparação vale ressaltar que nós
não estamos recorrendo ao subsídio agressivo de aparelhos para essa oferta:
essa oferta é uma oferta para trazer o usuário que já tem o seu número, o seu
aparelho, e também para promover migrações de uma base pós-paga de valor
médio ou de valor baixo para uma base pós-paga de valor mais alto.
E como último componente de destaque vale lembrar que essa é uma oferta
introdutória, então ela é uma oferta que nós anunciamos com uma duração
inicial dos próximos dois meses. Obviamente para quem aderir à oferta existe
uma validade dessa oferta de no mínimo um ano, mas ela é uma oferta que
busca de fato causar uma movimentação da nossa participação no cenário pós
de alto valor e aí ressaltando a qualidade de rede como eu já mencionei e em
particular em praças - você mencionou São Paulo - e São Paulo é hoje talvez
das capitais do país uma das capitais onde nós possamos destacar que a nossa
qualidade de rede sem dúvida nenhuma é uma das melhores senão o melhor
qualidade de rede (em particular 4G) de todo o país.
E como último ponto de destaque, Diego, e me perdoe a resposta bastante
longa e elaborada, mas vale lembrar que o cenário de agressividade é
necessário que se analise esse cenário de agressividade diante da posição de
cada player em relação ao seu principal segmento.
Nós somos líderes no segmento pré, e há bastante tempo temos mantido uma
posição de bastante racionalidade no segmento pré. Obviamente mesmo no
caso do segmento pré é possível ver que um dos players que é o líder de
maneira geral de market share acabou sendo muito agressivo no segmento prépago ao longo dos últimos dois anos e então obviamente esse jogo de ofertas
pontuais, de promoções pontuais, segue mas ele não elimina o fato de que a
indústria inteira continua se movendo em direção a um cenário de maior
racionalidade que no mínimo seja capaz de recompor a rentabilidade da
indústria diante de um cenário bastante desafiador de inflação.
Sr. Diego: Perfeito Rodrigo muito claro, obrigado.
Sr. Abreu: Obrigado Diego.
Operadora: Com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Daniel Federle,
Credit Suisse.
Sr. Daniel Federle: Bom dia a todos. A minha primeira pergunta com relação à
venda de torres. Eu entendo que a parte que é referente ao custo de lease back
dessas torres foi reconhecida no balanço como leasing, mas a gente também viu
um incremento na parte de receitas diferidas.
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Primeiro queria confirmar: isso é como se fosse a receita que vocês recebiam
de tenants dessas torres que vocês estão abdicando para a American Móvel
agora e se essa receita vai continuar sendo contabilizada na TIM, porém o caixa
está passando direto para a American Móvel. Essa é a minha primeira pergunta.
E a minha segunda pergunta é com relação ao Sistel, se vocês pudessem
passar um update das conversas que têm tido com órgãos do governo, se tem
alguma visão do que pode acontecer com relação essa taxa e se a TIM já tem
um plano B caso ela aumente. Obrigado.
Sr. Abreu: Obrigado Daniel. Com relação à primeira pergunta sobre a venda de
torres eu peço que o Guglielmo, nosso CFO, ajude a responder e depois eu volto
para falar do Sistel.
Sr. Guglielmo: Alô, obrigado pela pergunta Daniel. Eu vou um pouco dar uma
explicação um pouco mais estruturada para poder um pouco seguir todos os
impactos. Então a operação com a American Tower conceitualmente está feita
de dois componentes: uma primeira componente da parte de venda é relativa
aos espaços que estão à disposição da American Tower que comprou as torres
para serem alugadas; a segunda parte, que é um lease back, é a parte relativa
aos espaços onde estão posicionadas as nossas antenas onde continuamos
tendo uma relação de aluguel por vinte anos e então está tratada contabilmente
em termos de leasing.
Se olhamos o cash-in que foi de que 1898 milhões e que sim, pode ser
conceitualmente dividido em duas partes: uma parte de 920 milhões que era a
parte relativa à venda e uma parte de 977 milhões que é justamente da
componente de lease back à qual você fazia referência.
A parte de 920 milhões menos evidentemente o book value, menos o price
down de (incompreensível 44:46) gera um ganho de uma componente ativa, um
gain de 918 milhões que é justamente a parte que vemos refletida como impacto
no Ebitda e menos as taxas que foram de 282 milhões isto gera uma
componente ativa de 636 milhões cujo impacto se vê refletido em net income.
Passando à segunda componente que é a parte de lease back, a parte de preço
de venda relacionada com os espaços que a TIM continua alugando gerou uma
componente positiva de 976 milhões e tirando o book value de 167 estamos na
presença de um deferred gain de 808 milhões. Então esses são os impactos que
você vê em termos de profit and loss.
Passando à parte de caixa e patrimonial frente a um cash in de 1897 milhões
surge uma obrigação de natureza financeira que não há nada mais que o NPV
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dos aluguéis, do rental fee, que gera uma finantial liability que é uma dívida de
977 milhões. Essa é a componente de dívida que você vê refletida na dívida.
O caixa - dívida gera um financial effect de 921 milhões, então 1898 - 977 gera
esse componente de impacto financeiro positivo de 921 milhões. Não sei se com
isso eu consegui responder à sua pergunta?
Sr. Daniel: A minha pergunta era até... respondeu boa parte dela; um pouco da
minha dúvida continua na parte da receita diferida; vocês vão continuar
reconhecendo alguma receita? Porque eu entendo que essas torres tinham
tenants de terceiros, de uma Vivo, de uma Oi, de uma American Móvel, que
alugavam espaços dessas torres. Vocês tinham alguma receita extra com essas
torres eu quero saber onde elas estão sendo contabilizadas e se vão continuar
sendo contabilizadas no balanço da TIM.
Sr. Guglielmo: Não, não estão sendo contabilizadas porque evidentemente
foram compradas - me permita um pouco a palavra - e entrando um pouco no
reconhecimento de preço; por outro lado eu quero destacar mais evidentemente
um dos impactos da operação de torres de ter menos receita isso, em parte,
justifica também um pouco menor receita.
E isso não é um dado que tem óbvias razões fazermos público e damos
disclosure.
Sr. Daniel: Tudo bem obrigado.
Sr. Guglielmo: Obrigado.
Sr. Abreu: Daniel em relação à sua pergunta quanto ao Sistel até como já foi
destacado por alguns dos nossos pares a situação de possível aumento do
Sistel foi uma das situações que fez com que a indústria se coordenasse, se
mobilizasse de maneira absolutamente coerente, absolutamente coordenada,
até para fazer com que a mensagem, o entendimento desses impactos não
apenas para o setor mas para o próprio país e o próprio efeito desejado de um
potencial aumento, pudesse ser plenamente compreendida por boa parte dos
ministérios que teriam algum tipo ou de responsabilidade ou de esperado
resultado de uma ação como essa.
Então ao longo dos últimos meses a indústria e todos os principais presidentes
das operadoras se reuniram com os ministérios de fazenda, planejamento,
comunicações, casa civil, com vários secretários para apresentar o porquê nós
acreditamos que qualquer tipo e tentativa de aumento do Sistel, que é uma taxa
fixa e que ao longo do tempo vem aumentando o seu percentual de incidência
sobre a receita média por usuário, poderia ter resultados, na verdade até mesmo
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contrários àqueles imaginados por esse aumento, com uma potencial redução
de base tornando o serviço muito menos acessível para a base de baixo poder
aquisitivo, com uma potencial redução de receita do setor uma vez que você
acaba tendo um impacto na base e de uma maneira fazendo com que a gente
tivesse também efeitos importantes em inflação uma vez que esse aumento
seria de absolutamente impossível absorção pela indústria sem nenhum tipo de
repasse.
Nesse sentido a mensagem foi claramente passada e acho que claramente
entendida, tanto é que existia uma expectativa de uma publicação, de uma
definição muito rápida quanto ao aumento das taxas de Sistel. Essa publicação
não aconteceu. O próprio governo emitiu comunicados, emitiu declarações de
que tinha recebido a mensagem na indústria, e estava reavaliando essa situação
então até o momento nós acreditamos que a indústria foi bem-sucedida na
apresentação da sua argumentação e na apresentação do porquê isso não
deveria acontecer.
Obviamente não é um tema que sai da pauta completamente; é um tema que
merece o monitoramento, o acompanhamento do setor em base contínua e em
relação a plano B obviamente cada empresa tem os seus planos B em relação a
como reestruturar eventuais ofertas, como reestruturar eventuais repasses, mas
de maneira geral a indústria hoje não espera que esse aumento aconteça, até
porque ele sem dúvida nenhuma seria bastante contraproducente até mesmo do
ponto de vista de geração de aumento de receita federal, uma vez que você
apesar de aumentar as receitas de Sistel em teoria você reduziria a base
reduzindo também essas receitas do mesmo Sistel, reduziria a receita reduzindo
receitas como ICMS, reduzindo até mesmo receitas com imposto de renda e
contribuição sobre lucro líquido.
Então de fato essa ideia no momento permanece, segundo a visão da indústria,
como uma ideia que aconteceu mas que não deve ser levada adiante.
Sr. Daniel: Perfeito Rodrigo muito obrigado.
Sr. Abreu: De nada.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem da Sra. Maria Teresa Azevedo, UBS.
Sra. Maria Teresa Azevedo: Bom dia a todos e obrigada pelo call Rodrigo. A
minha primeira pergunta seria ainda sobre essa questão da venda de torres:
vocês têm alguma expectativa de timing para a conclusão de venda de mais
torres ou de algum outro tipo de non-core assets disposal?
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E como pergunta de follow up eu gostaria de saber como está hoje a questão de
posição do Capex em dólar e que tipo de contrato de compartilhamento de risco
cambial vocês têm com os fornecedores, obrigada.
Sr. Abreu: Ok obrigado Maria Teresa, novamente para a parte de torres eu
passo para o Guglielmo.
Sr. Guglielmo: Obrigado Maria Teresa. Então a gente segue evidentemente um
pouco no nosso plano de liberação das torres. Como você lembrará a transação
de torres está estruturada em multiple closing porque tem alguns trâmites
administrativos que tem que ser feitos para poder aperfeiçoar, para poder
finalizar a cessão das torres. A nossa expectativa é até o final do ano de fazer
um segundo closing e na primeira parte do ano próximo de terminar
definitivamente a transação. Isso com respeito a primeira parte da sua pergunta.
Com respeito à segunda não estamos prevendo disposal de outros ativos desta
empresa.
Sr. Abreu: Em relação ao Capex Maria Teresa o primeiro destaque que eu
gostaria de fazer é que o nosso Capex é um Capex estabelecido em reais e não
em dólares e então obviamente nós vamos respeitar o perímetro do nosso
Capex em reais, e para isso e para evitar potenciais impactos de variação
cambial como você mesmo comentou, nós temos diversos dispositivos dentre os
quais contratos com bandas cambiais para permitir variações para cima ou para
baixo, e eu diria que até mesmo pelo conservadorismo com o qual essas bandas
cambiais foram construídas durante as principais negociações do nosso plano
atual de Capex hoje nós nos encontramos ainda dentro das bandas cambiais,
então sem esperar nenhum tipo de impacto para a execução de Capex ao longo
desse ano.
Obviamente não é uma possibilidade nula a que possa existir algum momento
onde essas bandas cambiais sejam excedidas, mas nós não esperamos que
isso aconteça. Se isso acontecer como eu comentei o nosso Capex referenciado
é em reais e as medidas são medidas de alocação prioritária de Capex, a
postergação eventual de alguns elementos menos prioritários - mas respeitando
o perímetro de Capex que hoje se já é um perímetro bastante agressivo e que
nós acreditamos plenamente suficiente para sustentar a estratégia de
crescimento da infraestrutura de maneira coerente com a nossa visão de se
tornar um dos líderes no mundo de dados.
Sra. María Teresa: Perfeito o obrigada Rodrigo, obrigada Guglielmo.
Sr. Rodrigo: De nada.
19

Operadora: Nossa próxima pergunta vem da senhora Vera Rossi, Goldman
Sachs.
Sra. Vera Rossi: Obrigada, bom dia. A minha pergunta em relação à redução
de Opex que vocês mencionaram de R$ 1 bilhão. Eu queria saber isso é R$ 1
bilhão/ano o goal de vocês e em que linhas que essa redução vai acontecer. A
gente já teve uma grande redução nos últimos dois anos e então quais são as
linhas que ainda vocês conseguem reduzir Opex e em quanto tempo a gente vai
ver isso, essa é a minha última pergunta.
E também a questão dos seus subsídios de aparelho ou os seus handset
equipment que isso baixou também bastante, se é sustentável no nível atual que
a gente está vendo para o resto do ano principalmente considerando a
desvalorização cambial e também o período do fim do ano que sempre
comercialmente é mais ativo, obrigada.
Sr. Guglielmo: Obrigado Vera pela pergunta, pelas perguntas. Então vou pedir
um pouco de tempo para estruturar uma resposta sendo o tema central da
empresa onde todos estamos muito comprometidos para gerar eficiência. Eu
diria numa forma como nesta empresa ainda não seria uma forma muito
estruturada.
Então a gente tem cinco categorias de otimização: a primeira é a tradicional de
que otimização controle; a segunda vamos comentar um pouco mais de strategic
sourcing; a terceira é um tema de rightsizing e depois process engineering e
business model.
Vamos um pouco em ordem para dar também um pouco de senso e de casos
concretos. Primeira categoria de optimization e controle já está refletida em parte
nos resultados econômicos. Evidentemente a atividade de sempre de G&A
otimização, de custos discricionais é um exemplo para todos, viagens e algumas
atividades também de... chamamos de project de comissioning, de focar nossos
projetos estratégicos relevantes da empresa deixando as coisas que têm
objetivamente menor impacto, eventos sponsorship que já contribuiu de uma
forma importante no resultado; advertising de estamos otimizando a máquina de
advertising sem evidentemente sacrificar a nossa comunicação que continua
sendo, achamos, extremamente efetiva.
A segunda componente é a parte evidentemente de strategic sourcing. Aqui
conceitualmente tem duas atividades: uma é um tema em alguns casos de
supply rationalization, a chamamos. Um exemplo para todos em customer care
temos muitos fornecedores com serviços diferentes e estamos fazendo uma
reestruturação global deste mundo.
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Serviço profissionais é uma rede de intervento; sale support business consumer;
contracts renegotiation evidentemente já estamos dando curso a algumas
renegociações mas achamos que têm contratos muito importantes que temos
junto com nossos parceiros, nossos fornecedores e repensar de uma forma
crítica.
Resizing a empresa tem utilizado um modelo de insourcing e outsourcing que
com a evolução do negócio a diferença é a distribuição da receita e
provavelmente temos que repensar e na empresa ainda existe muitas atividades
manuais e então achamos que a automação de processos, e com isso entramos
na quarta categoria de custos, seja de verdade um driver extremamente
importante de eficiência.
Quando falamos de process reengineering falamos no momento com a sua
excedente certificada, revisão de processos administrativos e então em
particular na área de CCO mas também temas de plataforma e é o caso da
nossa plataforma fiscal que está sendo otimizada visando buscar automação e
eficiência; processos de billing e collection; logística tanto interna quanto em
termos de gerenciamento de warehouse, de armazéns; processo - e com isso
começa a dar uma resposta de asset management - pensamos em termos de
gerenciamento end to end de handset e tem muitas coisas.
Depois tem a quinta categoria de business model. Aqui tem uma área grande, a
chamamos internamente de digitalização. Tem várias vertentes com respeito a
esta área e uma importante é self-caring que é um trend na indústria que se está
dando sempre mais, mas também em termos de billing, de fatura virtual; service
center, de digitalização de documentos. Isso vai ser de verdade um driver
importante.
Então, temos um programa operativo muito detalhado que achamos que vai dar
resultados. Parte desses efeitos já está incluída evidentemente, não só
resultado; demos um flavor, um flash do impacto econômico.
Passando justamente um pouco o tema de impacto e distribuição no tempo o
programa de eficiência que hoje estamos anunciando de mais de R$ 1 bilhão em
cash cost, excluindo obviamente o impacto da NTR e todos os custos que são
volume driven, vai ter um impacto progressivo e crescente no tempo e já com
uma parte importante neste ano.
Isto vai nos deixar ao final de 2017 com um impacto recorrente que achamos
seja verdadeiramente significativo. Eu imagino então milhões entre anos mas
com impacto crescente e com um nível de exit, de saída importante.

21

Sabemos e estamos trabalhando que tem oportunidades que temos identificado
mas ainda não quantificado sempre na área de process engineering... business
process sourcing, o busniness model onde existem muitas oportunidades na
área comercial, por exemplo, que não fazem parte do nosso plano de eficiência
que estamos hoje anunciando.
Então isso para dizer-lhe eu não estaria nada surpreendido de poder afinal
nesse período de planos chegar a níveis de eficiência que sejam bem superiores
ao bilhão que estamos hoje anunciando, mas que não tendo ainda quantificado
os impactos desta parte mais estrutural não achamos neste momento oportuno
comunicar.
Então com isso espero ter respondido a sua pergunta e também ao tema que se
os impactos também já estão e uma parte desses já estarão no ano a ano.
Com o tema de subsídio de aparelho - e depois eu deixo eventualmente o
Rogério Takayanagi para completar - os nossos indicadores de subscriber
acquisition cost são, acho, bastante autoexplicativos. Esta é uma variável que
sempre foi de baixo no controle da empresa e até diminuir no passado e vai ser
direcionada para os clientes de alto valor, mas em termos gerais não achamos
que o subsídio seja uma linha a ser de nenhuma forma fortalecida pela
companhia.
Rogério eu não sei se você quer completar?
Sr. Rogério Takayanagi: Principalmente com a transição que a gente está
observando neste ano tanto do ponto de vista de dólar que pressiona os preços
de aparelho quanto a atenção aos consumidores nas suas despesas a gente
observa uma redução da vontade efetivamente de comprar o aparelho ou se
expor ou a um contrato longo ou efetivamente a um gasto mais alto da
assinatura.
Então o modelo que a gente tem puxado muito é o do chip avulso e
naturalmente dá uma flexibilidade grande para o cliente: abaixa o valor de
entrada e sem dúvida alguma nos protege de inadimplência pela ausência de
subsídio.
Contingencialmente nesse trimestre e talvez ainda um pouco no terceiro
trimestre essa desaceleração da velocidade de compra de smartfones no
mercado tem sido absorvida e a gente está ajustando tanto o portfolio, preços e
volumes de compra e de venda para o novo cenário macroeconômico.
Sra. Vera: Ok muito obrigada.
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Operadora: Nossa próxima pergunta vem da Sra. Suzana Salaro, Itaú BBA só.
Sra. Suzana Salaro: Oi bom dia pessoal. Eu queria discutir um pouquinho com
vocês a questão do aumento de eficiência nas campanhas de marketing, que foi
um dos drivers para suportar a margem Ebitda e conciliar isso como o foco maior
em pós-pago, que eu imagino que vá pressionar um pouco o custo de
comissionamento, se uma coisa compensa a outra e como é a dinâmica entre
esses dois setores.
E depois se vocês pudessem comentar também voltando ao assunto de
smartfones a TIM tem uma participação bastante relevante na venda ativa de
handsets para consumidores diferente dos outros players. A minha pergunta é
mantêm-se essa postura? Faz sentido ainda ser tão relevante na venda de
smartfones com a consequência de você ter uma alocação de capital de giro
nesse especifico item que talvez para aumentar a penetração de handsets,
smartfone handsets a base não seja o principal ponto.
Só queria discutir com vocês se a postura continua a mesma considerando o
capital de giro que é alocado para fazer esse business. É isso pessoal, obrigada.
Sr. Abreu: Obrigado Susana. Respondendo rapidamente e depois eu peço a
complementação do Rogério. Mas em relação ao aumento de eficiência das
campanhas de marketing vale lembrar que uma coisa é o seu investimento em
marketing e outra é o seu resultado em marketing.
E de maneira absolutamente destacada uma das coisas que nós temos
buscado com o nosso investimento em particular em advertising é fazer com que
a partir de um menor share of investment se consiga um maior share of voice.
Então tenho certeza que hoje ao fazer o cálculo de share of voice - e esses
cálculos não são cálculos de percepção; são cálculos baseados a partir de
pesquisa, de medições bastante objetivas. Nós temos hoje um delta percentual
entre o nosso share of investment e o nosso share of voice que é bastante
importante.
Então nós temos um delta de um maior share of voice a partir de um menor
share of investment. Obviamente essa dinâmica permanece independentemente
do foco no pós-pago o aumento da digitalização de campanhas, o aumento do
uso de ferramentas digitais para atingir o cliente, o aumento das plataformas de
big data que façam com que cada vez mais campanhas, estímulos de marketing
sejam feitos de maneira digitalizada e individualizada e não através de mídia
border line permanecem como um dos componentes da estratégia de longo
prazo.
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Em relação ao comissionamento vale destacar que ao longo dos últimos dois ou
três trimestres nós já temos tido um foco maior na aquisição de pós do que na
aquisição de pré e esse efeito de comissionamento já começou a ser sentido.
Apesar disso o efeito geral de comissionamento ou permaneceu estável ou até
mesmo caiu porque nós estamos estruturando também a nossa abordagem de
canais.
Você tem que lembrar que ao mesmo tempo que se bota o foco novo nos
canais pós e em particular no canal loja própria que depende menos de aumento
de comissionamento e de outros investimentos existe também uma
reestruturação do nosso canal pré-pago, uma vez que você passa a recorrer a
canais mais eficientes, muda o mix com a redução do efeito washing machine
fazendo com que exista também uma diminuição do investimento total que era
necessário no passado para trazer um número muito grande de usuários e agora
passa a ser menos necessário, e então a gente espera que seja possível
equilibrar essa dinâmica de investimento em marketing para frente.
Em relação ao smartfones vale ressaltar que sem dúvida nenhuma TIM continua
sendo a líder na venda de handsets entre as operadoras; mas dois fenômenos...
chamo a atenção para dois fenômenos que são importantes para a resposta à
tua pergunta: o primeiro deles é que ao mesmo tempo em que a penetração de
smartfones, seja na base total de usuários seja na nossa base aumenta, é
necessário que você faça um esforço menor do ponto de vista de volume para
poder seguir com o aumento da penetração da base.
Sem dúvida nenhuma o que acontece hoje é que ao atingir uma base de 60%
de smartfones na base da TIM a dependência do crescimento de smartfones vai
diminuindo ao longo do tempo. Isso em composição com obviamente o efeito
macroeconômico que nós vimos acabou fazendo com que de maneira
consciente existisse uma diminuição do volume de smartfones vendidos pela
TIM, o que apresentou uma redução no primeiro semestre na casa de quase
30%.
Apesar dessa diminuição nós ainda mantemos a liderança na venda de
smartfones, mas agora com um volume mais compatível ao momento de
crescimento da indústria que nós acreditamos. Então nesse sentido uma vez que
a nossa abordagem de smartfones , como sempre foi destacado, é uma
abordagem neutra do ponto de vista de Ebitda nós não esperamos nenhum
grande impacto do ponto de vista de resultados estratégicos ou mesmo de
resultados de alocação de capital e de resultados financeiros.
Rogério eu não sei se você quer complementar em particular em relação às
nossas campanhas de pós-pago?
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Sr. Rogério: Obrigado Susana pela pergunta. Eu acho que o Rodrigo
descreveu muito bem: uma das características da TIM é uma velocidade muito
grande de resposta; a gente consegue se adaptar rapidamente não só a
condições macro mas a condições competitivas. No caso particular no momento
em que o macro desacelera naturalmente você tem que repensar a tua
estratégia de go-to-market e ficar cada vez mais eficiente.
De campanhas como o Rodrigo falou a gente precisa ser mais eficiente não só
na compra de mídia mas em como a gente impacta a base de clientes de forma
segmentada e então naturalmente o digital vai ganhar cada vez mais importância
na nossa base de clientes e usar a própria base para comunicação, o que
deveria nos aliviar em termos de necessidade de investimento em mídia.
Do ponto de vista de movimento de pós-pago efetivamente a TIM está numa
transição e cada vez mais a gente fica confiante em função da melhoria da
nossa qualidade de rede de trazer o cliente de alto valor. Então a gente está
numa condição muito confiante de jogar esse jogo da qualidade em particular
sobre o 4G.
A forma como a gente joga é diferente da concorrência que vai através do
subsídio. Nós jogamos tanto quanto no custo mas a venda dos aparelhos em
12x sem juros que nos protege a inadimplência como os números que vocês
podem ver e talvez o telecom esteja no pico de inadimplência nos setores e a
TIM esteja no mínimo do setor, como também reduz a barreira de entrada.
Então quando a gente olha o nosso SAC ARPU ou a nossa relação de esforço
para trazer o cliente talvez também sejamos os mais eficientes no pós-pago.
Naturalmente esse rebalanço do nosso mix de crescimento que antes era tudo
baseado em pré-pago e agora nos últimos trimestres já se pode observar uma
componente muito forte no pós-pago vai nos colocar numa situação muito mais
forte no médio e longo prazo.
Sra. Suzana: Perfeito pessoal muito obrigada.
Sr. Abreu: De nada.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Maurício Fernandes, Merrill
Lynch. Com licença Sr. Maurício sua linha está aberta.
Sr. Maurício Fernandes: Desculpa eu estava no mudo, bom dia a todos.
Rodrigo você poderia comentar sobre como vêm sendo as adições no Liberty
Top como o Diego estava comentando no começo? Claramente as adições de
pós-pago foram bem maiores nos últimos trimestres e eu queria saber se isso já
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está ajudando - apesar de ser uma oferta recente - a incrementar ainda mais
isso.
E dentro dessa mesma lógica você poderia comentar sobre como está sendo
julho ou como foi julho de 2015 em relação a julho de 2014 nessa tendência que
a gente viu acontecer no primeiro e no segundo trimestre em relação ao
comportamento da receita, se a gente tem um julho 15 que caia menos do que
caiu receita no segundo semestre.
E por fim Guglielmo, por favor, em relação ao plano de eficiência de economia
de Opex de R$ 1 bilhão eu gostaria de saber se a economia prevista com a
diminuição no aluguel de rede de terceiros por conta o aumento da... da
construção de fibra, do aumento da expansão da rede de fibra ótica de vocês se
isso já faz parte desse plano de eficiência ou se seria à parte disso, ou seja,
seria R$ 1 bilhão o plano de eficiência em economia de custos mais o que viria
de economia proveniente da redução do aluguel de rede de terceiros por favor.
Sr. Abreu: Ok obrigado Maurício, nós temos três perguntas aqui. Em relação a
adições de Liberty Top obviamente é a uma oferta lançada há bastante pouco
tempo, então como você poderia imaginar ainda é cedo, é prematuro para te dar
números, em particular números de adesão; mas os resultados iniciais são
bastante satisfatórios de acordo com a nossa expectativa – sem te dar números
precisos.
Talvez o Roger possa comentar além dos números que são de acordo com a
nossa avaliação satisfatórios um pouco mais a visão de o que está acontecendo
a com a dinâmica de venda de pós-pago a partir da introdução da oferta.
Sr. Rogério: Olá Maurício obrigado pela pergunta. Para compartilhar contigo
com pouco a estratégia o valor do Liberty Top é um valor que impacta um
segmento, como o Rodrigo falou, mais alto, então não é um segmento de
volume.
Efetivamente como estratégia da TIM a ideia é não entrar ou disparar nenhum
tipo de guerra de preço no mundo do pós-pago, muito pelo contrário; a gente
está jogando com uma oferta muito boa num nicho que é um pouco mais alto.
Naturalmente isso ajuda a gente a trazer clientes para a loja, clientes para a loja
e depois ele entra em diversos planos.
Em termos de performance a gente está positivamente surpreendido porque
efetivamente, sejam os comentários positivos dos clientes que estão comprando,
seja a nossa própria base de clientes que uma boa parte está começando a
migrar em upgrade, ou seja, a base migra para esse plano pagando mais, o que
é positivo. Antes os volumes nessa faixa de preço não são volumes altíssimos,
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mas já indica que o movimento é accretive mesmo que seja neste momento
bastante promocional. Então essa oferta vai até setembro desse ano.
Em termos de estratégia de pós-pago geral o que realmente está fazendo a
diferença é o controle que ao nosso híbrido pré e pós uma faixa mais baixa que
esse sim a gente está na verdade até um premium price em relação a
concorrência. Tem-nos dado enorme satisfação porque a velocidade está
crescendo muito. E um pedaço do pré-pago que aparentemente pode parecer
que a gente está perdendo é o pré-pago alto que está migrando para o controle
e então essa migração não só é accretive do ponto de vista de ARPU como ele
também garante um menor churn e mantem esse cliente na nossa base.
Se a gente olhar o nosso crescimento de receita hoje outgoing já vem todo
puxado pelo pós- pago, em particular o controle.
Sr. Abreu: Em relação a tendências de receita Maurício obviamente é difícil
comentar sobre tendências de receita no meio do trimestre, mas de maneira
geral nós esperamos, como eu comentei no início da apresentação, um cenário
de curto prazo em função da aceleração de queda da voz - e isso obviamente é
uma tendência que permanece e que não se reveste no curtíssimo prazo uma
vez que voz para nós ainda representa a maior parte da receita - é um cenário
de previsão conservadora sobre a continuidade dessa queda de receita de voz
que no trimestre apresentou uma queda um pouco superior a 10%, muito
embora obviamente a velocidade dos dados siga compensando essa queda,
como mencionado na análise de receita aberta pelo Guglielmo, mas que ainda
sofre impacto sem dúvida nenhuma das receitas de interconexão.
Então é um cenário de receita no curto prazo ainda conservador. Quando é que
nós, como já comentamos várias vezes, esperamos que exista essa transição de
crescimento de receita? A partir do momento em que o equilíbrio entre voz e
dados passe a fazer com que dados já represente um percentual de receita
maior que se aproxime de 50% no percentual de receita da companhia, porque
dessa maneira não só você consegue compensar - como já compensa hoje - a
desaceleração da voz mas passa pela maior penetração dos dados na receita
total a compensar também os efeitos de interconexão que diminuem ao longo do
tempo.
Cabe lembrar que esse é um percurso que certamente é um percurso que a
indústria vai seguir, e de maneira geral quando nós observamos os resultados
do setor é possível ver que no caso de players que já chegaram mais próximos
desse equilíbrio de participação maior dos dados na receita naturalmente o
crescimento de receita volta a acontecer de maneira um pouco mais forte.
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Então é um cenário conservador durante os próximos trimestres de crescimento
de receita como nós já falamos, um cenário bastante desafiador, mas com uma
certeza que esse caminho é um caminho que segue um curso que é
absolutamente natural do ponto de vista de resultados matemáticos.
Passando para o Guglielmo o Guglielmo pode comentar sobre a tua pergunta
em relação ao Opex.
Sr. Guglielmo: Maurício obrigado porque a sua pergunta é muito relevante.
Então a resposta é não, o bilhão de eficiência adicional não inclui a eficiência
que estamos ativando por parte interna de infraestrutura, porque essa primeira
eficiência é uma eficiência estrutural que faz parte do nosso plano estratégico.
Quando falamos de efficiency em infraestrutura estamos falando de algumas
coisas que estamos potencializando cada vez mais também porque a indústria
estrategicamente vai nessa direção. O site sharing é uma indústria que está
voltando a um modelo mais participativo da tower company, a ran sharing onde
seguimos evidentemente atuando; e o swap circuitos.
O swap de circuitos não só em termos de eficiência, porém também em termos
de redundância então de aumento da qualidade que é um atributo estratégico
indispensável para focar value nos clientes de alto valor econômico.
Temos um projeto interno mas isso faz parte do nosso plano estratégico com
um nome um pouco marqueteiro: chamamos zero lease line project porque
nunca vamos obviamente ter de verdade zero leased lines, mas isso faz parte
um pouco de substituir Opex com Capex.
É claro que os impactos econômicos devidos a uma necessidade de construir
circuitos próprios vão vir com um atraso no tempo e os benefícios econômicos
disto ainda são marginais, não tão visíveis no nosso próprio... esperamos que
isso seja uma contribuição mais muito importante no nosso foco estratégico que
o aumento da margem.
Sr. Abreu: Ok Maurício?
Sr. Maurício: Ótimo obrigado.
Sr. Abreu: Obrigado um abraço.
Operadora: Não restando mais perguntas dos analistas agora iniciaremos a
sessão de perguntas dos jornalistas.
Nossa primeira pergunta vem do Sr. Fernando Paiva, Mobile Time.
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Sr. Fernando Paiva: Bom dia Rodrigo tudo bem?
Sr. Abreu: Bom dia Fernando, tudo bem obrigado.
Sr. Fernando: Legal. Rodrigo vocês divulgaram que o tráfego médio de dados
mensal dos usuários de vocês - que estão chamando de BOU (bytes of use) cresceu 32% nesse segundo tri.
Eu queria saber se vocês podem divulgar de quanto esse tráfego na prática,
quantos Mb ou Gb em média cada usuário da TIM trafega por mês?
Sr. Abreu: Olha Fernando obviamente essa é uma composição dos usuários
pré-pagos que tem obviamente um tráfego bastante menor com os usuários póspagos, e também uma composição entre 3G e 4G.
Talvez alguns números gerais para você e depois uma média muito aproximada
uma vez que esses números estão mudando de forma bastante acelerada, mas
em média a base apresenta um número de BOU que está subindo bastante mas
está passando de 300 para 400 para 500 Kbps/mês e então nós estamos nos
aproximando... desculpa Mbps/mês e então nós estamos nos aproximando já de
um jato de um patamar que é bastante superior, por exemplo, à base mínima na
nossa oferta de plano controle que é uma base na casa de 500 Mb/mês.
Então tem sido o uso médio, ele é bastante consistente e até por isso nós
ajustamos as nossas ofertas de plano controle para refletir na franquia mínima
esse valor que é o valor de BOU médio por usuário.
Agora quando nós olhamos para o segmento pós-pago e quando nós olhamos
para em particular a diferença entre 3G e 4G no 4G é possível verificar que
existe um aumento do ponto de vista de uso que é um momento que equivale a
quase 3x o BOU médio do usuário 3G e então sem dúvida nenhuma esse BOU
médio acaba se aproximando mais de 1Gb/mês já fazendo com que certamente
exista um potencial para novas ofertas ou para as ofertas de valor mais alto uma
vez que os clientes passam naturalmente, ao longo do tempo, a depender de
planos de maior consumo de pacotes de dados.
Esses números são muito aproximados de novo, Fernando, até porque eles têm
variado muito rapidamente mês a mês; mas eu acho que dá para ter uma noção
aproximada de onde nós estamos do ponto de vista de dados na rede.
Sr. Fernando: Legal e uma segunda pergunta se você pode detalhar a
penetração de smartfones na base pós e na base pré-paga. Eu sei que na média
está 59% mas eu queria ter uma ideia entre as duas bases.
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Sr. Abreu: Esse número infelizmente nós não detalhamos do ponto de vista
público, só mesmo o número de crescimento na base total que um crescimento
que se aproxima de 60% como eu mencionei.
Sr. Fernando: Ok tá bom obrigado Rodrigo.
Sr. Abreu: De nada.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem da Sra. Luciana Bruno, Thomson
Reuters.
Sra. Luciana Bruno: Oi bom dia. Eu queria saber sobre o para pago. Esses
efeitos na base vocês citaram como fatores o uso de dados e a migração para o
controle, e eu queria saber se teve algum outro fator que contribuiu para uma
redução da base.
E a outra pergunta é se vocês preveem cortes de pessoal dentro desse plano
de corte de custos tendo em vista também que o controlador de vocês já
anunciou que vai reduzir o número de funcionários na Telecom Italia.
Sr. Abreu: Olá bom dia Luciana.
Sra. Luciana: Bom dia.
Sr. Abreu: No fenômeno de base pré-paga sem dúvida nenhuma como nós já
temos destacado há algum tempo o nosso foco em relação à base pré-paga
passa a ser a partir já de algum tempo, já de alguns trimestres, menos o
crescimento de base total, mais o crescimento de base de qualidade e de uso
dos serviços.
Como o comentei é natural que ao longo do tempo o mercado venha a
apresentar, por conta da redução do efeito do multiSIM, uma redução de base
total pré-paga. Em alguns momentos, em alguns sentidos nós talvez tenhamos
nos adiantado a esse movimento não só sendo bastante estritos em relação a
régua de corte e desconexão de usuários pré-pagos, como você pode ver ao
longo dos últimos dois trimestres nós temos apresentado valores já bastante
significativos que refletem essa postura de desconexão mais estrita, mais rápida,
mas também da redução do que nós chamamos do efeito washing machine.
A indústria no Brasil, até pelo rápido crescimento, apresentou um efeito durante
muito tempo que era uma venda muito acentuada e um churn muito acentuado
fazendo com que os usuários entrassem e saíssem da base de uma maneira
muito rápida até mesmo criando um efeito perverso que faz com que não se dê
em alguns casos o valor ao número, em que você tenha um custo de venda, um
custo de logística, um custo de abastecimento de canal muito superior ao custo
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de run rate já que a base hoje cresce muito pouco e passa a decrescer daqui
para frente.
Então nós também tomamos alguns movimentos bastante fortes no sentido de
diminuir subsídios da chips, de evitar a venda ao usuário de baixa qualidade, de
fazer as desconexões como eu te falei de maneira bastante mais estrita e esse
impacto num primeiro momento ele é sentido em relação ao número total de
base.
O que a gente espera que aconteça ao longo do tempo - e aí obviamente até
por uma questão de confidencialidade de dados é difícil te dar números muito
precisos de segmento a segmento para dentro da nossa base - mas a gente
espera que o que aconteça seja uma diminuição do número total de usuários
pré-pagos no setor como aumento do ARPU dado que passa a existir uma
concentração e de uso para aqueles usuários que concentram o seu uso em um
único chip ou passam de três chips para dois chips e assim por diante.
Então esses são os efeitos que nós estamos observando, eles são bastante
consistentes com a evolução que nós esperamos no setor. Vale ressaltar que do
ponto de vista de atenção a como é que acontece esse fenômeno existe, sim,
uma briga bastante grande para definir quem vão ser os grandes vencedores na
hora de consolidar o tráfego dos usuários pré-pagos, e é por isso que nós
estamos fazendo vários ajustes na nossa oferta de granularização de
segmentação de oferta para o usuário pré-pago, seja o usuário pré-pago de mais
baixo valor, seja para o usuário pré-pago que acaba tendo um consumo um
pouco mais elevado.
Do ponto de vista da tua segunda pergunta em relação a corte de pessoal é
óbvio que existe uma atenção bastante grande em relação ao custo de pessoal,
e custo de pessoal estruturalmente no Brasil é sempre um dos tópicos que
merece e precisa da maior atenção do ponto de vista de eficiência, uma vez que
um cenário inflacionário acaba impactando talvez de maneira mais central dentro
de todos os custos da companhia - e isso vale para qualquer companhia do setor
- os custos de pessoal.
No entanto nós não anunciamos nem um plano de reestruturação. O que nós
estamos fazendo é primeiro fazer processos de rightsizing, ou seja, fazer com
que se possam liberar recursos e atenção de pessoal em projetos menos
prioritários para projetos mais prioritários e evitar que exista a necessidade de
crescimento de quadros uma vez que nós temos feito investimentos bastante
fortes, por exemplo, em crescimento de rede, em crescimento de infraestrutura.
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Existe também uma análise contínua do balanço entre o que faz sentido do
ponto de vista de insourcing versus o que faz sentido do ponto de vista de
outsourcing, e finalmente existe sempre e de maneira absolutamente natural
processos de adequação, de otimização pequenos, pontuais e que são
necessários em qualquer tipo de que a empresa.
Obviamente ao longo do tempo esse é um dos pontos que nós analisamos de
maneira muito cuidadosa, mas por estratégia nós evitamos ter como priorização
de ações de pessoal grandes movimentos de reestruturação.
Sra. Luciana: Ok obrigada.
Sr. Abreu: Obrigado.
Operadora: Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas eu passo a
palavra ao Sr. Rodrigo Abreu fez para as considerações finais. Por favor, Sr.
Rodrigo pode prosseguir.
Sr. Abreu: Bom obrigado a todos mais uma vez por participar do nosso call de
resultados, e como sempre a mensagem é uma mensagem de muita confiança
na execução da companhia. A companhia já provou várias vezes que é capaz de
reagir de maneira extremamente positiva a situações de desafio, e uma vez que
essa situação de desafio que nós temos a convicção de que é uma situação de
desafio de curto prazo, mais uma vez a companhia vai seguir com o foco
absolutamente centrado na execução da sua estratégia longo prazo fazendo
com que seja possível manter a visão de crescimento e de liderança rumo ao
mundo dos dados como nós já destacamos várias vezes.
Obrigado pela participação de todos e certamente nos vemos na nossa próxima
call de resultados, bom dia a todos.
Operadora: Com isto concluímos a teleconferência de resultados da TIM
Participações. Suas linhas podem ser desconectadas agora. Para mais
informações e detalhes sobre a companhia acesse nosso site www.tim.com.br/ri
e aproveite para fazer o download do aplicativo TIM RI disponível para as
plataformas Android e IOS e siga também o Twitter @tim_ri. Obrigada, tenham
um bom dia.
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