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[Instruções do Operador]
Operador – Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência
de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2020 da TIM
Participações. Informamos que este evento está sendo gravado e todos os
participantes da teleconferência estarão apenas como ouvintes durante a
apresentação. O replay deste evento estará disponível no website da companhia
após o encerramento. Após as considerações da TIM Participações, haverá uma
sessão de perguntas e respostas para os participantes. Nesse momento, serão
fornecidas instruções adicionais.
Esclarecemos que declarações que possam ser feitas relativas à perspectivas,
projeções e metas da TIM Participações constituem-se em crenças e premissas
da diretoria da companhia. Considerações futuras não são garantias de
desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a
eventos que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que
fatores internos e externos da TIM Participações podem afetar o seu
desempenho e conduzir a resultados diferentes dos planejados.
Caso algum participante necessite de assistência do operador durante a
teleconferência, aperte *0 para entrar em contato com o operador.
Agora gostaria de passar a palavra ao senhor Pietro Labriola, Diretor Presidente
da TIM Participações, para que apresente as principais mensagens do segundo
trimestre de 2020. Por favor, senhor Pietro, pode prosseguir.

Pietro Labriola - TIM Participações S.A. - CEO
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Pietro Labriola (CEO) – Bom dia a todos e obrigado por participarem da
teleconferência do segundo trimestre.
Este trimestre foi cheio de eventos sérios e importantes. Vimos a pandemia
impactando significativamente a vida de todos no Brasil e a economia. Na TIM,
nos adaptamos rapidamente à nova realidade e conseguimos manter o foco nos
negócios. Mais recentemente, surgiram novos desenvolvimentos na frente de
consolidação do mercado.
Portanto, temos muito o que discutir hoje no lado orgânico de nossos negócios,
mas tenho certeza de que vocês têm muitas perguntas sobre nossa oferta
vinculante sobre os ativos móveis do grupo Oi. Então, farei alguns comentários
rápidos sobre esse tópico antes de começarmos.
Antes de tudo, é importante destacar que, apesar do valor significativo que
vemos nessa transação em potencial, com certeza, essa não é uma situação de
"faça ou morra". É claro que podemos nos beneficiar significativamente de ter
mais capacidade de espectro, mais infraestrutura e mais escala, mas nos últimos
anos conseguimos transformar a TIM Brasil e desenvolver nossos negócios
muito bem, administrando a lacuna de espectro de uma maneira inteligente, nos
permitindo ter a melhor experiência de cobertura 4G do país. Vocês notarão
durante meus comentários e em nossa apresentação que temos todas as
condições para prosperar independentemente do resultado dessas negociações.
Tendo esclarecido isso, essa transação "nice to have" pode gerar um valor
significativo, nas condições que estamos oferecendo e para todas as partes
envolvidas. De qualquer forma, teremos que aguardar a conclusão, pois esse é
um processo longo e complexo.
Voltando ao “mundo orgânico”… No último trimestre, iniciei meus comentários
falando sobre o aumento do nível de incerteza em que precisamos operar hoje
em dia. Apesar disso, acredito que, mais uma vez, demonstramos nossa
capacidade de nos adaptarmos e sermos resilientes diante dos desafios
colocados pelo ambiente externo. Consequentemente, estamos entregando
números positivos aos nossos acionistas.
Dividimos a apresentação da mesma maneira que estamos abordando nossa
realidade: administrando o presente desafiador, mas ao mesmo tempo,
preparando-se para o futuro. Então, meus comentários seguirão um fluxo
semelhante.
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O segundo trimestre foi marcado por uma forte execução em custos, a fim de
enfrentar os impactos de uma pandemia que está se acumulando com alto
número de infecções e mortes, enquanto a economia começa a se reabrir.
Vale sempre mencionar à nossa audiência estrangeira que o Brasil precisa ser
entendido como um continente do tamanho da Europa, com estados
semelhantes a países inteiros. Portanto, é lógico ter regiões em diferentes
estágios da pandêmica e da recuperação econômica, que também é desigual.
Nossa sólida performance em eficiência de custos fez com que o Opex caísse
quase 13% em relação ao ano anterior, com uma grande contribuição da
tendência positiva da PDD. Portanto, o crescimento do EBITDA permaneceu
positivo, próximo a 1% em relação ao 2T19 e com margem próxima a 50%. O
EBITDA menos Capex também teve um forte desempenho, crescendo perto de
30% ano a ano. A dinâmica da TIM Live voltou a ser muito positiva, com receitas
crescendo quase 30%.
Outras conquistas notáveis, durante o trimestre, foram a assinatura do TAC da
Anatel e as primeiras ofertas da parceria com o banco C6.

Como esperado, as receitas de serviços móveis caíram no segundo trimestre,
mas o ARPU móvel permaneceu positivo, crescendo perto de 1% em relação ao
ano passado, como resultado de uma combinação de um ARPU do pós-pago
humano positivo e um ARPU do pré-pago negativo. Conforme explicado no
primeiro trimestre, as recargas do pré-pago foram impactadas pela pandemia,
apesar de mostrarem uma recuperação no final do trimestre, tendência que está
sendo confirmada em julho com níveis quase alinhados ao mesmo mês do ano
passado. Esperamos ver uma recuperação contínua nos recarregadores e nos
gastos ao entrarmos no terceiro trimestre, mas teremos que entender como essa
recuperação será mantida depois que os auxílios econômicos federais forem
retirados.
O pós-pago também confirmou nossas expectativas, com as atividades
comerciais impactadas pelas lojas fechadas, adições brutas e upgrades não
feitos quando comparado aos níveis pré-COVID, mas esse também foi o caso do
churn voluntário. Hoje, temos aproximadamente 80% de nossas lojas abertas,
mas levando em consideração as restrições impostas por municípios e estados,
estamos com 30 a 40% de nossa capacidade total.
Na frente da fixa, a consistência da TIM Live em fornecer uma performance
sólida foi novamente confirmada. Encerramos o trimestre, com esta unidade
representando cerca de 4% de nossas receitas de serviços. O ARPU da TIM
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Live cresceu quase 8% e adicionamos 100 mil novos clientes nos últimos 12
meses. Isso é consequência de uma proposta de alto valor e expansão da
cobertura.
Como não interrompemos o rollout de nossa rede de fibra por causa da crise do
COVID, conseguimos lançar a cobertura de FTTH em Belo Horizonte e Brasília,
atingindo um total de 5,7 milhões de domicílios cobertos no país, dos quais 2,8
milhões com tecnologia de fibra. Outras infraestruturas baseadas em fibra
também expandiram, como nossos backbone e backhaul que cresceram para
104 mil quilômetros e nosso projeto de fiber-to-the-city que atingiu mais de 900
municípios.
A rede móvel continuou a ser desenvolvida, adaptando-se às mudanças no perfil
de tráfego. E, mais uma vez, a cobertura 4G da TIM foi avaliada como tendo a
melhor experiência no Brasil, com a maior disponibilidade e muito bem
posicionada em outras categorias.

Durante esse período com medidas de distanciamento social, nosso processo de
transformação digital ajudou a empresa a enfrentar desafios importantes por
meio da aceleração das entregas do nosso Projeto de Jornadas Digitais. Durante
o período de pandemia, aceleramos mais de 100 iniciativas para priorizar a
experiência digital. Como resultado:
▪

Aceleramos a adoção das vendas digitais em todas as linhas de produtos:
pós-pago, Controle, TIM Live e recargas do pré-pago;

▪

Nosso processo de atendimento se tornou mais self-service, com as
interações “não humanas” crescendo 75%, impulsionadas pela nova URA
cognitiva. O novo sistema atendeu mais de 3 milhões de chamadas após
o lançamento. O uso do aplicativo Meu TIM cresceu dois dígitos,
ajudando os resultados de faturamento e pagamento digitais a crescerem
de forma sólida.

Entrando no futuro, gostaria de destacar as iniciativas que contribuirão
organicamente para o desenvolvimento autossuficiente de nossa infraestrutura
de rede. Assumimos o compromisso de atingir 100% dos municípios brasileiros
com 4G até 2023, trazendo para essas cidades a grande experiência 4G.
Para isso, planejamos alavancar 4 grandes projetos que estão começando a ser
implementados.
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▪

A implementação das medidas estabelecidas após a assinatura do TAC
ou Termo de Ajustamento de Conduta. À luz desses compromissos,
expandiremos nossa cobertura, adicionando mais de 1,3 mil novas
cidades e também implementando backhaul de fibra para mais de 230
cidades;

▪

Como todos sabem, nosso acordo de compartilhamento de rede foi
totalmente aprovado, por isso estamos passando para as primeiras fases
de implementação. Será um projeto passo a passo com impacto
significativo na cobertura e capacidade do segmento móvel;

▪

O novo projeto de “unplugged site” utiliza uma rede como uma abordagem
de serviço para fechar lacunas de cobertura em áreas de difícil acesso ou
estradas e rodovias;

▪

Após vários testes de rede “ao vivo” no ano passado, estamos passando
para a fase de implementação do massive MIMO do 4G. Este projeto
pode aumentar nossa capacidade em três vezes nas áreas onde será
implementado. Esperamos ter 200 cidades já se beneficiando disso em
2020.

Em outra frente e continuando com nossa abordagem estratégica para o 5G,
esperamos lançar comercialmente nossas três primeiras cidades para explorar
oportunidades com serviços de banda larga sem fio (“fixed wireless access
broadband”). Vamos aproveitar a experiência que coletamos dos testes com o
WTTX.

Uma rede de alta qualidade ajudará na transição de volume para valor que
esperamos executar continuamente nos próximos trimestres e anos. Como
pilares fundamentais dessa transição, uma nova assinatura da marca foi
desenvolvida e um reposicionamento do portfólio está sendo implementado.
Queremos posicionar nossas ofertas longe da mera concorrência de preço por
giga; assim, no pré-pago, focaremos na conveniência, Controle em novas
experiências, o pós-pago será mais desenvolvido como um hub de
entretenimento e serviços para a família, enquanto a banda larga da TIM Live se
concentrará na liberdade de escolha do conteúdo. No B2B, nossos principais
clientes serão abordados com serviços integrados nas verticais estratégicas
definidas em nosso plano de três anos. Como vocês bem sabem, o agronegócio
é o mais desenvolvido até agora.
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Para o B2C, planejamos alavancar a parceria com o C6 Bank para desenvolver
diferenciais. Já em julho, lançamos o primeiro conjunto de produtos que combina
serviços financeiros e de telecomunicações. Nas três primeiras semanas, a
média diária de novas contas foi multiplicada por 8x, atingindo por volta de 200
mil novas contas. O share de recargas da TIM foi aumentado para mais de 50%.
E as visitas ao nosso site atingiram uma alta recorde após o lançamento.
Nos próximos meses, novos desenvolvimentos chegarão aos planos TIM Black,
sempre com foco na combinação de benefícios.
É sempre bom lembrar que pretendemos criar valor com essa parceria de duas
maneiras:
▪

Com remuneração direta relacionada as contas ativas provenientes da
base de clientes da TIM. Essa compensação vem na forma de taxas de
ativação e equity stake sujeitas ao alcance de certas metas;

▪

E com uma maior fidelidade do cliente e, consequentemente, redução de
churn, diferenciação de ofertas e economia de custos com taxas de
recarga e pagamento.

Ainda na seção “preparando para o futuro”, acreditamos que um valor
significativo possa ser criado por meio de quatro projetos. Eu já mencionei dois
deles, o Acordo de Compartilhamento de Rede (“Network Sharing Agreement”
ou “NSA”) e o TAC.
▪

Com a NSA, além da melhoria na experiência do cliente, criaremos valor
na forma de economia de Capex e Opex. Cada fase do projeto terá sua
contribuição, mas a última relacionada ao full single grid em cidades
abaixo de 30 mil habitantes é essencial para desbloquear eficiências
materiais;

▪

No TAC, além da expansão da cobertura, a empresa concordou com a
Anatel em trocar R$ 639 milhões em sanções por investimentos,
reduzindo sua carga de contingências;

▪

O Projeto da TIM Live diz respeito à criação e descentralização de um
veículo de infraestrutura neutra para acelerar o rollout do FTTH. O
processo de encontrar um parceiro e fechar um acordo deverá ocorrer até
o final do ano. A TIM recebeu várias indicações de interesse e planejamos
fazer um short list antes de entrarmos em negociações mais detalhadas;
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▪

O último projeto está relacionado à etapa final de um longo processo de
simplificação corporativa. Com esse projeto, a empresa planeja gerar
eficiência operacional e tributária após a incorporação da TIM
Participações pela TIM S/A. Após a conclusão desta incorporação, a TIM
S/A será a única empresa listada.

Agora, revendo rapidamente algumas tendências financeiras.
Como mencionei anteriormente, já estávamos esperando uma queda na receita,
e nossa receita de serviços líquida confirmou isso diminuindo 3,4% em relação
ao ano passado. Para compensar esse desempenho, reforçamos as medidas de
controle de custo e eficiência, fazendo com que o Opex caísse perto de 13% ano
a ano. Esse forte desempenho pode ser explicado por:
1. Melhorias vindas do menor volume em decorrência da pandemia;
2. Melhor performance operacional, como na PDD; e
3. Redução de despesas discricionárias.
A PDD vale a pena detalhar um pouco mais. Somente essa linha caiu 15,6%,
trazendo o número nominal de volta aos níveis de 2018. Isso pode ser explicado
pelas mudanças estruturais implementadas e pelas melhorias nas curvas de
arrecadação desde o final do ano passado.
Apesar da queda nas receitas, o desempenho do Opex mais do que compensou
esse impacto, mantendo o EBITDA do lado positivo, com crescimento de 0,9%
em relação ao ano anterior. A margem EBITDA também aumentou quase 400
pontos-base. O fluxo de caixa operacional livre dos últimos doze meses cresceu
mais de 40% em relação aos períodos recentes, mostrando uma clara evolução
no lado da geração de caixa.
Também aproveito a oportunidade para reafirmar nosso guidance de EBITDA
menos Capex sobre a receita acima de 20%, com um crescimento de mid-single
digit no EBITDA menos Capex. Ambas as metas estão sendo atingidas na visão
do acumulado do ano.
Ao terminar meus comentários, gostaria de destacar a resiliência da empresa
que conseguiu ter um desempenho decente durante essa crise. Continuaremos
a focar na sustentabilidade dos negócios com uma abordagem racional e uma
execução sólida.
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A nova realidade emergindo no segundo semestre do ano criará desafios
significativos, mas o foco na execução e uma estratégia clara confirmarão o
caminho orgânico sólido da TIM.
Obrigado.

Agora vamos abrir para as perguntas. Por favor, operador...

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

Perguntas e Respostas
Operador – Nossas primeiras perguntas vêm do Sr. Fred Mendes, Bradesco
BBI
Fred Mendes (Bradesco) – Tenho duas perguntas aqui para começar. Na
primeira, vimos um aumento no ARPU de quase 1% ano a ano. Então, só estou
tentando entender o quão importante são as lojas, que foram basicamente
fechadas ao longo do trimestre? Quão importante é o fato dessas lojas estarem
abertas para vocês venderem mais para sua base de clientes? E então,
obviamente, neste trimestre, houve um impacto negativo. Então essa será a
minha primeira.
E então a minha segunda, eu acho, é muito mais do ponto de vista estratégico.
Digamos que, em um cenário hipotético, a TIM não obtenha o espectro da
operação móvel da Oi – devemos ver algum tipo de mudança na estratégia da
empresa? Quero dizer, meu ponto principal aqui é como você pode compensar o
potencial de espectro que você teria em relação aos outros players nesse
cenário?
Pietro Labriola (CEO) - Fred, vamos começar com a segunda pergunta – essa
é a nossa estratégia. É importante lembrar que já dissemos na teleconferência
anterior que a possível consolidação do mercado é para nós uma oportunidade,
mas não é uma opção de "faça ou morra". Sempre mencionamos que
estávamos em paralelo com a nossa estratégia, trabalhando, como mencionei
durante meu discurso, no uso de novas tecnologias, como é o caso do massive
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MIMO, onde seremos o primeiro player no Brasil a usar essa nova versão de
massive MIMO, que pode melhorar em 3x a eficiência da rede. Estamos
trabalhando com o compartilhamento de rede com a Vivo que finalmente foi
aprovado pelo CADE.
Lembremos que sempre dissemos que sempre há oportunidade da próxima lei -desculpe, leilão para o 5G e o 700 MHz. E o importante é talvez destacar que já
demonstramos no ano passado, pois fomos capazes de explorar da melhor
maneira possível as frequências à nossa disposição. Portanto, fica claro que, se
a consolidação do mercado ocorrer e houver a possibilidade de as adquirirmos
com a venda das frequências móveis da Oi, é com certeza uma boa
oportunidade, mas essa não é a única maneira de nos permitir continuar com
nossa estratégia. Mas deixo para o Léo dar mais alguns detalhes sobre como
podemos explorar melhor as frequências existentes e como podemos nos mover
no futuro.
Leonardo De Carvalho Capdeville - TIM Participações S.A. - CTIO
Leonardo Capdeville (CTIO) – Fred, apenas para complementar o que o Pietro
mencionou, testamos em campo o massive MIMO e os resultados foram muito,
muito interessantes em termos de capacidade aprimorada com a rede existente.
Devemos destacar que, digamos, no mês passado toda a sociedade e parte da
administração pública consideraram as telecomunicações como serviços
essenciais. Com isso, vimos alguma melhoria em termos de regras em cidades
importantes, digamos, para dar mais liberdade para novas torres. O que é bom,
porque podemos usar isso no sentido da densidade, onde faz sentido, e
destacar, por exemplo, Belo Horizonte ou Curitiba, Brasília e Porto Alegre,
cidades em que agora estamos vendo, digamos, oportunidades muito
interessantes para implementar sites.
Por fim -- Pietro mencionou sobre o novo leilão de espectro de frequências. E é
interessante destacar que estamos vendo os 700, mas, ao mesmo tempo, o 2.3
GHz é um espectro muito interessante que estará disponível neste leilão. Só
para te fornecer um número hoje, mais de 20% dos nossos dispositivos,
smartphones já são compatíveis com esses 2.3 GHz. Então, novamente, temos
dados do passado sobre o refarming para usar um novo espectro onde você
usa, digamos, a tecnologia mais avançada, e estamos preparados para fazer
isso novamente.
Por isso, acho que, pelo track record quando fizemos o salto do 2G para o 4G,
podemos usar toda essa experiência para ter esse, digamos, plano orgânico
para suportar a capacidade futura.
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Pietro Labriola (CEO) – Fred, voltando à sua primeira pergunta relacionada à
nossa capacidade de continuar a vender mais para nossa base de clientes antes
de deixar para o Alberto falar – que lidera todas essas partes da empresa –
gostaria de destacar alguns elementos para lembrar nossa estratégia. Lembro
que começamos a falar sobre a importância de passar de volume para valor. E
discutimos em outros tempos que, para nós, era mais importante obter novos
clientes com um perfil confiável do que obter adições líquidas positivas a
qualquer custo. Por que estou falando disso? Porque durante a teleconferência,
com certeza, surgirá uma pergunta relacionada à nossa melhoria na PDD. E
você deve se lembrar que começamos a dizer no terceiro trimestre do ano
passado que nossa PDD deveria melhorar devido a melhoria dos nossos
processos, mas também devido a uma racionalização de nossa abordagem
comercial. Fizemos um excelente trabalho nesse período, fechando o canal de
vendas sem o melhor trade-off em termos de custo de aquisição e qualidade do
cliente. E isso se refletirá também nos meses seguintes sobre o nosso resultado.
Por último, mas não menos importante, perceba que sua pergunta está
relacionada a entender melhor se podemos continuar a crescer em termos de
ARPU. É importante lembrar que no pós-pago, na comparação ano a ano, não
conseguimos aplicar nosso price up, nosso price up anual, que será feito mais à
frente no ano. Portanto, a comparação com o ano passado, de alguma forma,
não é completamente justa. Mas, novamente, estamos satisfeitos com nossos
resultados, e eles estão completamente alinhados com o que estávamos
imaginando. Mas deixo para o Alberto para dar mais detalhes sobre nossos
canais.
Alberto Griselli - TIM Participações S.A. - CRO
Alberto Griselli (CRO) – É o Alberto falando. Apenas complementando o Pietro.
Basicamente, trabalhamos nossa base de clientes e tentamos fazer cross-sell e
upsell em todos os canais. Então eles querem dizer lojas, é claro, mas -- nossos
canais BTL também. Portanto, durante essa pandemia, é claro, perdemos força
na loja porque estavam fechadas, mas continuamos a trabalhar nessas
atividades de cross upsell de nossa base de clientes por meio de nossos canais
digitais e de entrada e saída. E isso é algo que a abordagem de marketing BTL é
uma prioridade para nossa estratégia.
E esses canais estavam em funcionamento durante a pandemia e continuaram
nesse esforço.
Fred Mendes (Bradesco) – Informações importantes, bem claro. Se vocês me
permitem, apenas um ponto muito rápido sobre a PDD. Definitivamente foi
impressionante. Quão importante foi a melhoria no faturamento aqui? Ou vocês
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acham que havia muito mais opções, digamos, uma base de clientes mais
robusta? Ou vocês acham que o faturamento contribuiu muito para essa
melhoria?
Pietro Labriola (CEO) – Fred, estou muito feliz em dizer que estamos
confirmando novamente o que dissemos no terceiro trimestre do ano passado.
Dissemos que o terceiro trimestre deveria ser o pior. Tentamos explicar como o
processo da PDD precisa de tempo para mostrar os resultados, porque, quando
você começa a melhorar, leva pelo menos 6 meses para ver o resultado final.
Com certeza, fomos capazes de melhorar todos os nossos processos internos,
que são uma boa parte dessa atividade. Entretanto, como mencionamos, não
queríamos adquirir clientes a qualquer custo. E acho que isso é algo que será
melhor compreendido pelo mercado quando sairmos do período de COVID,
porque passaremos a ter também uma melhoria no pré-pago. Porque, se você
se lembrar, sempre dissemos que no pré-pago há oportunidades para que o
crescimento do ARPU evolua para transformar todos os clientes em clientes
Controle.

Operador – Nossa próxima pergunta vem do Sr. Marcelo Santos, JP
Morgan
Marcelo Santos (JP Morgan) – A primeira pergunta é seguindo a do Fred sobre
a PDD. Então, só para esclarecer, vocês melhoraram seus processos de PDD.
Vocês estavam sendo mais cautelosos na aquisição de clientes. Então,
assumindo uma normalização da economia, agora vocês se sentiriam prontos
para realmente acelerar a aquisição de clientes? É isso aí. Quero dizer, vocês
estariam dispostos a correr mais riscos, uma vez que melhorou sua PDD? Só
queria esclarecer isso. Quero dizer, assumindo que a economia volte ao normal?
E a segunda pergunta seria sobre o negócio de infraestrutura. Então, que tipo de
objetivos vocês têm em termos de implementação? Que tipo -- que partes da
rede vocês colocariam dentro dessa rede neutra? Se vocês puderem passar um
pouco mais de detalhes sobre essa iniciativa, por favor?
Pietro Labriola (CEO) – Marcelo, sobre a PDD, como eu estava explicando ao
Fred, com certeza há uma parte da melhoria que está vindo do aprimoramento
de nossos processos porque, no ano passado, afirmamos claramente que
tínhamos alguns problemas em nossos processos. E agora estamos indo muito
bem. Quero acrescentar também que, se você observar as curvas de
arrecadação que colocamos na apresentação, é bastante claro que este não é
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um evento único porque todas as curvas mostram uma melhoria adiante.
Portanto, esperamos melhorar ainda mais o número nos próximos trimestres.
Em relação à segunda parte da sua pergunta, relacionada à PDD. Eu não
deveria usar a palavra consciente. O que fizemos foi melhorar também, graças à
nova tecnologia, inteligência artificial, Big Data, nossa capacidade de entender
melhor o perfil dos nossos clientes, reduzindo o nível de risco. Nesse período, o
que fizemos foi melhorar ainda mais toda a nossa capacidade. E o que é
importante mostrar é que o resultado que estamos tendo hoje não é porque
ontem começamos a trabalhar nessa tecnologia. Mas foi a preparação que
fizemos no ano passado que agora está mostrando seu resultado. Mas, de
qualquer forma, tentando aproveitar essa situação da COVID, também tivemos
tempo para analisar melhor o mix nos canais de vendas. E o que fizemos junto
ao Alberto e Adrian foi entender melhor qual é são, por canal, o melhor trade-off
em termos de custo de aquisição e ARPU do cliente. E isso é algo que você verá
e será refletido em nossos números nos próximos trimestres.
Sobre os negócios de infraestrutura, deixo o palco para Adrian, que lidera o
processo para fornecer os detalhes.
Adrian Calaza - TIM Participações S.A. - CFO
Adrian Calaza (CFO) – Marcelo, bom dia a todos. Sim, em relação ao nosso
veículo aberto, tente chamá-lo de aberto e não neutro, porque é um pouco
diferente em termos do que significa, porque este veículo será conduzido ou a
implementação da rede que este veículo fará será conduzida por nossas
necessidades em termos de quais mercados queremos abordar, como queremos
fazê-lo. Então, sim, após um período de exclusividade, essas redes poderiam
estar abertas. Mas é diferente de um veículo neutro no final. Então,
basicamente, o que estamos pensando é desmembrar toda a nossa última milha
de rede hoje nesta nova empresa.
Hoje, basicamente, todas as nossas instalações do FTTC e as novas instalações
do FTTH, a partir da óptica e, obviamente, incluindo a conexão do cliente.
Depois disso, todas as novas instalações serão obviamente no campo. Portanto,
é basicamente a nossa -- a rede que hoje é estritamente dedicada ao nosso
negócio da TIM Live. Não estamos incluindo nenhum outro ativo. O que teremos,
as definiremos nas próximas semanas, provavelmente este novo veículo
também poderá implementar alguns FTTS, então fiber-to-the-site ou,
provavelmente, também FTTCity, sempre em no campo. Não incluiremos no
veículo nossos ativos reais de FTTS ou FTTCity.
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Operador – Nossa próxima pergunta vem do Sr. Rodrigo Villanueva, Bank
of America
Rodrigo Villanueva (Bank of America) – Eu tenho algumas perguntas. A
primeira está relacionada ao crescimento da receita móvel. Eu queria saber se
vocês poderiam explicar um pouco mais sobre o que poderia estar por trás do
crescimento mais suave que tiveram em relação à Vivo e Claro? Em segundo
lugar, após a nova oferta vinculativa para a Oi Móvel no início desta semana,
existe algum cronograma potencial que vocês possam compartilhar conosco
sobre as próximas etapas a serem observadas? Obrigado.
Pietro Labriola (CEO) – Rodrigo, sobre o crescimento da receita de telefonia
móvel e -- que é a perspectiva para o próximo trimestre, é importante dizer que,
exatamente como mencionamos, estamos vendo uma nova melhoria na
tendência. Lembre-se de que julho, posso compartilhar com você uma primeira
prévia, deve ser o segundo melhor mês do ano nas recargas do pré-pago com
um ano a ano que vai diminuir a diferença e ficar muito próximo de 0. Nós
estamos discutindo sobre algo como -2%.
Isso mostra o -- uma recuperação rápida nesta área. E esperamos melhorias
ainda mais porque, em meados de agosto, o que faremos é lançar nossa nova
oferta no pré-pago e sempre compartilhar com vocês nossas estratégias. Será
uma nova oferta que não se baseia em uma competição de preços por giga, mas
mais em um conceito de conveniência para o cliente, adicionando alguns
elementos. Isso está de acordo com a nossa estratégia de competir não em
preço, mas indo além da conectividade.
Em relação ao pós-pago, pensamos e prevemos melhorias adicionais no
próximo trimestre também porque começaremos a aplicar nosso price up anual –
lembrando que já comunicamos isso a base de clientes em fevereiro. E,
portanto, não será um assunto a ser repetido no primeiro trimestre do próximo
ano, apenas para começar a falar sobre a possível tendência para 2021.
Em termos de evolução de nossa oferta, os primeiros sinais da oferta que
tínhamos no Controle são muito positivas e deixo Alberto para dar mais detalhes.
Enquanto isso, melhoraremos ainda mais nossa oferta no pós-pago, onde não
estamos discutindo uma mudança, porque estamos muito felizes que o que
lançamos a 1-2 anos atrás com o TIM Black Família, defina isso como um hub
de entretenimento, parece estar se tornando um padrão no mercado. Isso
confirma que estamos no caminho certo em termos de evolução.
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Antes de deixar para o Alberto falar, no geral, vemos -- prevemos melhorias nos
trimestres seguintes, tanto no pré-pago quanto no pós-pago, com a estratégia
totalmente alinhada com o que mencionamos em nosso plano. Então, Alberto.
Alberto Griselli (CRO) – Rodrigo, apenas adicionando alguns pontos no plano
do Controle que lançamos do ponto de vista estratégico e de posicionamento,
ele segue esse posicionamento no qual tentamos agregar valores adicionais aos
clientes além do giga. E assim, atingimos vários recordes desde a data de
lançamento. Então, Pietro mencionou o número de visitas, pode adicionar o
número de transações digitais. Temos sido bem-sucedidos tanto em adições
quanto na base de clientes. Portanto, temos mais de 200.000 contas abertas em
nossa base de clientes em geral. E é difícil ter uma métrica em termos de
comparação da adição bruta, porque temos o footprint comercial que abriu e
fechou durante esse período. Contudo, em termos comparáveis, posso
compartilhar que aumentamos as adições brutas em uma porcentagem de
double-digit após o lançamento.
Pietro Labriola (CEO) – Voltando à sua segunda pergunta relacionada ao
tempo do processo, não prevemos qualquer atraso no processo. Estamos
imaginando que, em qualquer caso, o processo será finalizado até o final deste
ano e, em seguida, eles passarão por etapa regulatória e de antitruste para a
aprovação. Portanto, agora tudo está nas mãos do vendedor, que deve fazer sua
própria avaliação, confirmar a data da reunião de credores e todo o resto
prosseguirá conforme o planejado.

Operador – Nossa próxima pergunta vem do Sr. Diego Aragão, Goldman
Sachs
Diego Aragão (Goldman Sachs) – Duas perguntas, se eu puder. A primeira
pergunta é sobre os acordos de swap de rede entre a TIM e seus pares,
principalmente com a Oi. Dado que o negócio móvel da Oi está em processo de
venda e os ativos de infraestrutura farão parte de uma unidade de negócios
separada, eu gostaria de saber a quantidade de contratos de swap de rede entre
a TIM e a Oi. Por exemplo, quanto esses contratos representam e entender o
que acontecerá com esses contratos de swap quando os ativos móveis da Oi
forem vendidos?
Pietro Labriola (CEO) – Então, sobre o swap, deixarei o Léo e o Mario darem
maiores detalhes. Lembre-se de que eles estão acontecendo. O que acontecerá
é que, uma vez extintos ou quando atingirem a data de vencimento, lembre-se
de que existe a possibilidade de ambos os lados os renovar se ambas as partes
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-- e não temos interesse em evitar a renovação porque estamos satisfeitos sobre
a situação ou podemos avaliar fazer esses swaps onde for possível com outros
players.
Portanto, o swap não é, em nossa opinião, nenhum tipo de problema. São
negócios como sempre, e é do interesse de ambas as partes prosseguir, mas
deixo para o Mario e Léo, se quiserem adicionar algo.
Leonardo Capdeville (CTIO) – Não, apenas trazendo alguns detalhes. O
principal contrato que temos com a Oi está relacionado ao acordo de RAN
sharing. Este contrato tem toda a base em termos de KPI, qualidade e algum
tipo de obrigação de ambos os lados. Então, nós seguimos isso. Durante o,
digamos, processo do Chapter 11 que a Oi está seguindo, está indo bem. Não
percebemos nenhum tipo de degradação em termos de qualidade. Então,
primeiro a Oi manterá toda a atenção para garantir a qualidade para nossos
clientes. Então, estamos -- novamente, estamos sob certas condições de
qualidade nos dois lados, nós e Oi. E todos seguimos isso dia após dia. Mas até
agora, não temos nenhum tipo de, digamos, novos comentários ou novos
problemas que devam ser tratados.
Diego Aragão (Goldman Sachs) – Ok. Mas apenas para garantir que eu
entendi direito. Então, quando nos referimos a esses swaps, esses swaps são
com o negócio móvel da Oi? Ou vocês têm acordos semelhantes agora com
essa parte de infraestrutura da Oi? E digamos que -- o grupo formado pela TIM,
Claro e Vivo comprem o negócio móvel da Oi, eu imagino que esses swaps
desapareçam, mas podem haver alguns custos relacionados a isso, certo?
Então, eu só quero entender quanto esses custos podem ser e como isso deve
ser tratado no caso de, por exemplo, vocês acabarem comprando a Oi ou se
alguém comprar a Oi Móvel?
Leonardo Capdeville (CTIO) – Bem, o que podemos revelar sobre isso é que,
primeiro, o swap por fibra não está no negócio móvel. Será no UPI de
infraestrutura, ok? Então, este é um ponto. O segundo é que o swap é, digamos
-- considera o balanço. Então o swap, recebemos e oferecemos a mesma
quantidade de quilômetros de fibra. Portanto, existe, digamos, um EBITDA
neutro nesse tipo de contrato. Portanto, é baseado novamente no equilíbrio. E
este contrato, eu entendo que estaremos sob a UPI de infraestrutura, não sob a
UPI do móvel. Então, olhando para isso, não esperamos qualquer tipo de,
digamos, ruptura ou qualquer tipo de problema nesse contrato, porque,
novamente, estamos recebendo e oferecendo fibra com a mesma quantidade,
ok? Portanto, não esperamos nenhuma mudança significativa neste contrato.
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Diego Aragão (Goldman Sachs) – Tudo bem. E veja, minha segunda pergunta
acompanha a pergunta do Marcelo. Na verdade, eu só quero entender como o
atual quadro regulatório responde ao spin-off da fibra? Estou perguntando isso,
porque agora que temos todas as empresas e todas as empresas estão
trabalhando para iniciar ou planejar o spin-off dos negócios de fibra, só estou
curioso para entender se há algum risco regulatório nisso e também como a
agência antitruste poderia ver, eventualmente, uma consolidação no negócio de
fibra, em particular?
Adrian Calaza (CFO) – Diego, é o Adrian. Vou deixar a palavra para o Mario em
termos do lado regulatório desse possível acordo, mas não há concessão sobre
um negócio de fibra. Então, acho que não há problemas desse lado. Na primeira
parte da sua pergunta, sim, precisamos lembrar que começamos a falar sobre
isso, nosso projeto, na teleconferência dos resultados do primeiro trimestre.
Apresentamos nosso plano no -- com a apresentação do nosso plano de 3 anos.
Então, estamos bem -- nosso projeto está indo -- está indo bem. Já assinamos
mais de 30 NDAs. Então pensamos que estamos bem deste lado.
Portanto, não vemos nenhum problema no lado regulatório. Estamos muito
felizes com o projeto, como está indo também em termos de tempo,
considerando o contexto. Por isso, pensamos que teremos ou assinaremos um
projeto antes do final deste ano. Isso é extremamente importante porque
pensamos que estamos -- de alguma forma, à frente de outros projetos. É
interessante. Então veremos como as coisas irão seguir na segunda parte do
ano. Mas hoje, estamos visando a assinatura até o final deste ano. Não sei,
Mario, se você quiser comentar.
Mario Girasole - TIM Participações S.A. - Regulatory & Institutional Affairs
Officer
Mario Girasole (Regulatory & Institutional Affairs Officer) – Diego, Mario.
Apenas para complementar, em geral, o compartilhamento de infraestrutura é
uma política pública muito bem estabelecida no Brasil, até porque, é claro, o país
precisa dessa cooperação para desenvolver conectividade em todo o território.
Por outro lado, historicamente, do ponto de vista regulatório, a fibra é um campo
de atuação importante que provavelmente é regulado exatamente para alcançar
o aumento desses investimentos privados. Portanto, o que está acontecendo
com a fibra é exatamente o objetivo da parte regulatória, ter uma iniciativa
diferente para aumentar o investimento e a implementação da fibra. Então,
pensamos que estamos perfeitamente alinhados com a política pública e o
quadro regulatório. Nós e as outras iniciativas, é claro, do mesmo caráter.
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Pietro Labriola (CEO) – Diego. Mas tentaremos entender melhor sua pergunta.
E talvez seja fazer uma avaliação completa. A fibra do swap -- é bastante
provável que seja usada tanto para a UPI móvel quanto para a UPI fixa. Então,
caso a Oi, em determinado momento, venda toda a parte móvel, acho que sua
pergunta foi: o que acontece com os swaps, se eles podem ser cancelados?
Mencionamos que isso não é possível porque isso é útil também para os
negócios de telefonia fixa. Não sei se essa foi sua pergunta, feita de uma
maneira muito educada, por isso foi mais difícil de entender.
Diego Aragão (Goldman Sachs) – Sim, foi. Obrigado, Pietro, pelo
complemento. Fiquei pensando que, se você podia comentar sobre isso porque,
aparentemente, se o negócio móvel da Oi for vendido e, por exemplo, se vocês
acabarem comprando, não será mais como um EBITDA neutro, como o Léo
mencionou, certo? Mas pelo menos agora, explicando que isso também ajuda,
digamos, os negócios fixos da Oi, faz mais sentido imaginar que isso não terá
impacto para vocês. Mas obrigado pelo complemento.
Pietro Labriola (CEO) – Não se preocupe. Da próxima vez, você pode ser
indelicado. Não se preocupe.

Operador – Nossa próxima pergunta vem da senhora Maria Tereza
Azevedo, Santander
Maria Tereza Azevedo (Santander) – Minha primeira pergunta é sobre o
Capex. É justo supor que vocês possam reduzir o Capex de 2020 em 20%, 30%
devido à racionalização, melhores acordos com os fornecedores? E se
incluirmos o RAN sharing e outras economias para o próximo ano, vocês
também o manterão mais baixo? E mesmo após o spin-off da fibra, qual deve
ser o nível de incentivo sustentável do Capex depois que todas essas iniciativas
ocorrerem e abrirem o RAN e assim por diante?
E então minha segunda pergunta seria sobre -- como vocês veem a entrada de
um potencial wholesaler no mercado móvel? Vocês acreditam que poderiam
alugar a capacidade do espectro diretamente nesse cenário? E vocês veem
alguma ameaça de uma atividade de MVNO potencialmente mais forte no
Brasil? Isso é tudo.
Pietro Labriola (CEO) – Na primeira pergunta, Adrian lhe dará alguns
destaques.
Adrian Calaza (CFO) – Olá Maria. Em relação ao Capex, não estamos visando
uma redução de 20%, 30% este ano. Também porque o que estamos prevendo
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é que nosso nível de EBITDA não deve ser altamente impactado por esse
contexto. Se você ver o que aconteceu nos dois primeiros trimestres, ainda
somos positivos – estamos do lado positivo em termos de EBITDA. Sim,
provavelmente a segunda metade do ano será mais intensa em termos de
atividade comercial. Portanto, você pode ter algum impacto adicional no Opex
em comparação com o segundo trimestre, sim. Mas no final, estamos focando
no lado do EBITDA, algo -- ou pelo menos sem nenhum número negativo. Então,
é claro, queríamos manter nosso crescimento em termos de EBITDA menos
Capex. Sim, esse é o nosso principal objetivo. Esse é o nosso principal guidance
e será o objetivo de todos na empresa. Mas isso não significa que reduziremos
em 20% ou 30% nosso Capex, também porque pensamos que todos os esforços
que estamos fazendo hoje não devem prejudicar a sustentabilidade dos
negócios. Portanto, se você precisar – se nós precisarmos continuar investindo
em nossas redes, em nossos negócios de FTTH, não devemos tomar decisões
por causa de um trimestre específico.
De qualquer forma, isso claramente -- estaremos reduzindo um pouco o nosso
Capex. Provavelmente também precisaremos absorver algum efeito da taxa de
câmbio, porque você sabe que alguns de nossos investimentos também são em
dólares. Então, precisamos absorver também isso. Mas não estará na faixa de
20%, 30%.
A segunda parte da sua pergunta sobre Capex está relacionada com o nosso
projeto do novo veículo para o negócio da TIM Live. Considere que hoje o
negócio da TIM Live consome mais de 10% do Capex, entre 10%/12%. Então,
para nós, em termos de Capex sobre receita, estamos considerando esse
negócio também. É por isso que provavelmente estamos na faixa de 22% a
23%. Portanto, sem esse Capex em nosso balanço patrimonial, que será o nível
do nosso Capex, sim, provavelmente deve cair um pouco, mas também estamos
dispostos a fazer mais no lado do móvel e de transmissão. Então é algo que
estamos trabalhando. Provavelmente você deve ver alguns números reduzindo
no Capex sobre receitas, mas estamos dispostos a fazer mais também nesse
lado.
Sua segunda pergunta foi sobre...
Pietro Labriola (CEO) – Vou dar mais alguns detalhes e Mario me ajudará
nisso. Trata-se da possibilidade de um player criar um modelo de negócios em
um modelo de wholesale de frequências? Eu acho que isso é algo interessante,
porque neste mercado, há -- sempre há inovação tanto em termos de tecnologia
quanto na regulamentação. Para fazer qualquer tipo de avaliação, é importante
entender qual é a estrutura regulatória. Até hoje, não há detalhes sobre isso,
porque, se a estrutura regulatória mudar, talvez possamos fazer algumas
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avaliações, se fizer sentido ter uma empresa integrada que trabalhe no varejo e
na administração de frequências. Como acontece hoje, na estrutura regulatória
faz muito sentido trabalhar dessa maneira integrada. Se isso mudar, deve ser
feito outro tipo de avaliação. Mas, pelo nosso entendimento, isso é algo fora do
escopo neste momento. Então Mario vai elaborar mais sobre isso.
Para completar, acho que outros 2 pontos são importantes. O segundo MVNO.
O Brasil não é um país sem MVNO. Existem muitos MVNO. É importante
entender que, pelo menos no meu conhecimento, em todo o mundo, geralmente,
os negócios de MVNO se tornam bem-sucedidos quando quem administra o
MVNO está tentando agrupar os negócios de telecomunicações tradicionais com
algo relacionado aos seus negócios reais, que pode ser um grande varejo, por
exemplo. E a imagem de que, no futuro, se você quiser discutir sobre o 5G,
vamos pensar, o que fará um fabricante de carros no futuro? Talvez eles se
tornem uma espécie de MVNO do 5G e agruparão o carro autônomo, de modo
que venderão um carro com um serviço que lhes permita explorar a rede. Então
isso é algo que não é necessariamente negativo. Mas o modelo de negócios,
como é hoje obteve sucesso, agregando serviços de telecomunicações
tradicionais com outros, porque existem outros players que não conseguiram
alcançar a economia de escala. Geralmente, o MVNO procura a sinergia vinda
de 2 contextos diferentes.
Por último, mas não menos importante, e acho que isso é realmente importante
se falarmos sobre o cliente. Se você deseja se tornar um MVNO e usar uma
quantidade de frequências que, até hoje, não era capaz de competir em termos
de qualidade, não é porque você é um MVNO que pode transformar essas
frequências em algo que mantenha o cliente satisfeito. Eu não quero dar
nenhum tipo de detalhe, mas se você olhar para o relatório que estamos
divulgando hoje sobre alguns dos principais players que avaliam a qualidade da
rede, você pode ver como no Brasil há uma situação em que existe um player
habilitado para garantir o mesmo nível de qualidade do outro. Se você
transformar esse player em vários MVNO, essa quantidade de frequências não
melhorará a qualidade para cliente. Mas deixarei o Mario falar mais sobre a
estrutura regulatória.
Mario Girasole (Regulatory & Institutional Affairs Officer) – Mario falando.
Apenas algumas informações. A regulamentação de MVNO no Brasil é aplicada
desde 2010. Então, é claro, é um negócio que já está em vigor com a
regulamentação. Por outro lado, a ideia de um wholesaler móvel está fora do
escopo da regulamentação atual, porque, hoje em dia, manter a autorização
para o móvel e a autorização para o espectro implica necessariamente nas
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atividades para os clientes finais. Portanto, não é possível manter o espectro
sem cumprir as ofertas de varejo e, é claro, as obrigações de cobertura.

Operador – Nossa próxima pergunta vem da senhora Susana Salaru, Itaú
Susana Salaru (Itaú) – Temos 2 perguntas aqui. Se vocês podem elaborar um
pouco mais sobre suas parcerias com o banco C6, como está evoluindo as
vendas entre os clientes? E se vocês pudessem elaborar um pouco mais de
como será o compartilhamento de receitas entre a TIM e o C6, essa seria a
nossa primeira pergunta.
E então sobre o projeto da TIM Live, vocês mencionaram que colocariam o C6
em parceria. Se vocês pudessem elaborar um pouco, qual seria a natureza
dessa parceria, se vocês já têm alguma coisa no pipeline dessas parcerias?
Pietro Labriola (CEO) – Sobre o C6, o modelo de negócios é bastante fácil. Não
posso detalhar muito porque é claro que está sob contrato de confidencialidade.
Mas, principalmente, é feito por 2 partes. Uma parte em que atuamos como um
canal de vendas. E, nesse caso, podemos obter uma espécie de comissão de
vendas por cada cliente que conseguíssemos. E a segunda parte está atingindo
um limite bem definido. Podemos trocar algumas ações da C6. Esse limite é
definido de forma a não exceder o percentual específico que poderia nos obrigar
a obter as responsabilidades de conformidade relacionadas às regras e à lei do
mercado financeiro. Esse é um negócio diferente, no qual não temos
competência para competir.
Sobre o resultado comercial, eles foram muito positivos, e pedirei ao Alberto que
dê um pouco mais de detalhes sobre o resultado da parceria com o C6. E então
o Adrian lhe dará a resposta relacionada a TIM Live.
Alberto Griselli (CRO) – Susana, então, basicamente, eu estava mencionando
esse tipo de parceria -- é claro, tem dois objetivos principais. O primeiro é vender
os serviços ou agregá-los à nossa base de clientes. Com o objetivo de reduzir o
churn, oferecer uma melhor proposta de valor à nossa base de clientes, que ao
final do dia, nesta fase de desenvolvimento – o mercado – é o nosso principal
objetivo. Portanto, em um período de pouco tempo, conseguimos penetrar e
vender mais de 200.000 acessos, o que é muito importante para nós.
O segundo objetivo é -- é claro, ser mais atraente para os clientes brasileiros em
termos de adições brutas. Nesse caso, o fato de agregarmos o C6 a um pacote
de bônus com giga, com giga incremental. Então, basicamente, se você se
acessar -- se você baixar o C6 e pagar nossa conta através deles, o cliente
20

receberá um bônus de 4 giga. Isto é, é claro, a nosso ver, uma boa maneira de
oferecer um pacote giga aos nossos clientes e obter uma mudança no aumento
do uso de serviços digitais, pagamentos digitais e, no final do dia, um churn
menor.
E como eu estava mencionando, em uma paridade de comparações antes e
após o lançamento, aumentamos as adições brutas em double digit, o que é
bastante -- o que é um bom resultado para nós até agora.
Susana Salaru (Itaú) – Desculpe, Alberto, você aumentou as adições líquidas
em double digit em qual tipo, pós-pago ou Controle?
Alberto Griselli (CRO) – Porque a oferta que acabamos de lançar é do prépago, mas não foi amplamente divulgada. Portanto, nossos clientes do pré-pago
recebem bônus de giga se fizerem a recarga através de nós. Mas a oferta que
acabamos de lançar foi lançada nos planos Controle. Então, quando mencionei
que aumentamos nossas adições brutas, aumentamos nossas adições brutas
em double digit no Controle. E a outra boa notícia é que aumentamos também
no pós-pago, porque no final do dia, convidamos nossos clientes a entrar em
nossas lojas. E então nosso representante de vendas conseguiu ser eficaz na
venda desse plano ou no aumento ou transferência do cliente para nossos
planos pós-pago mais valiosos. Para o plano do pós e C6, a oferta será
implementada nos próximos meses, como Pietro mencionou no antes.
Adrian Calaza (CFO) – Sim, Susana, sobre a sua segunda pergunta. Adrian
respondendo aqui. O que estamos procurando com nosso projeto da TIM Live é
criar um novo veículo que trará -- nos fornecerá serviços de infraestrutura para
uma remuneração vinda do nosso lado. Atualmente, estamos trabalhando nas
definições finais de como isso funcionará. Provavelmente, isso funcionará com
uma combinação de remuneração fixa e variável. Esses serviços de
infraestrutura incluirão também a instalação para os clientes. Então, no final, sua
pergunta era: o que vocês estão procurando em um parceiro aqui? Nós não
temos nenhuma consideração neste momento. Temos, em nossa lista, fundos
de infraestrutura, temos PLs. Temos empresas operacionais interessadas
também. Então vamos ver. Estamos muito avançados com o nosso projeto.
Pensamos que podemos receber algumas ofertas não vinculantes no início de
setembro. E então começaremos a decidir que tipo de parceiro teremos. Hoje,
estamos abertos ao que podemos aceitar. Mas, provavelmente, depois de
setembro, teremos um short list. E esse short list provavelmente terá diferentes
tipos de parceiros para escolher. E então, claramente, no momento de parceria,
precisaremos decidir se queremos receitas mais altas ou se queremos custos
mais baixos no futuro. Então -- novamente, não temos hoje nenhum tipo
específico de parceiro que desejamos escolher.
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[Instruções do Operador]
Operador – Sem mais perguntas dos analistas, iniciaremos agora a seção de
perguntas e respostas dos jornalistas, em inglês.

Vicente Ferreira (TIM) – Aqui é o Vicente Ferreira falando. Agora estou lendo
uma pergunta da Ivone Santana, do Valor. A pergunta está relacionada à
possível parceria com a Telefonica para lançar uma rede neutra, se for esse o
caso. E com a Oi também tendo uma InfraCo., se a TIM estivesse interessada
em oferecer uma proposta pela InfraCo.? E se o mercado também pode
comportar 2 redes no Brasil, ela também menciona a Itália e uma pressão
potencial do governo para integrar essas 2 redes que existem na Itália. E qual é
a diferença deste 14º projeto?
Pietro Labriola (CEO) – Responderei à última parte da pergunta relacionada à
Itália -- sendo italiano, compreendo melhor a situação. Acho que não é correto
comparar a situação brasileira com a italiana, porque lembre-se de que na Itália
a Telecom Italia era a principal. Eles tinham a obrigação de oferecer serviços na
última milha para todos os outros players. Eles foram obrigados a oferecer todos
os componentes de rede. Então, DUCs, verticais, etc. Portanto, é uma situação
completamente diferente. Enquanto isso, quando falamos sobre o Brasil não
temos esse tipo de regulamentação. Então, a discussão está mais relacionada à
conveniência financeira de ter 2, 3, 4 redes, porque nesse período de tempo,
ouvimos dizer que todo mundo quer construir uma rede mais neutra. Mas o que
é importante entender desse modelo é que, no final das contas, todo esse
modelo de negócios procura um cliente-âncora. Ninguém vai construir nada do
zero, sem a garantia de que haverá pelo menos um operador que comprará esse
ativo.
Esta é a razão pela qual fomos o primeiro player a entender bem essa situação e
a tentar construir esse novo veículo, onde seremos o principal cliente-âncora.
Então, o Adrian e o Mario podem dar mais detalhes. Mas é importante também
afirmar a partir de sua pergunta que – não fizemos nenhum tipo de oferta para a
InfraCo. da Oi. Estamos interessados no ativo móvel. Com certeza, no futuro,
podemos ser clientes da InfraCo., que será no Brasil. E sempre faremos nosso
trade-off, sobre se é melhor construir fibra ou comprar fibra quando estiver
disponível no mercado, principalmente para backbone e backhauling. Mario?
Adrian?
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Adrian Calaza (CFO) – Em nosso projeto da TIM Live, é importante lembrar qual
é a situação em termos de infraestrutura no país. Hoje, os serviços de ultra
banda larga estão presentes em apenas 16% dos domicílios brasileiros.
Portanto, há muito o que fazer em termos de infraestrutura no país. Sentimos
que existem 7 oportunidades diferentes por aí. E o que estamos tentando
capturar é, antes de tudo, valor adicional com esse valor de infraestrutura. Você
sabe que também há uma questão de como essas empresas são avaliadas. A
segunda coisa, o que estamos trazendo para a companhia também para o futuro
é o nosso plano para os próximos 5 anos em termos de implementação do
FTTH.
Além disso, também será possível incluir alguns FTTCity e FTTS, como
mencionamos anteriormente. Mas não é que seremos um veículo de
infraestrutura, como o que a Oi deseja criar. Com todas as redes de fibra, com
todo o lado da transmissão, nesse caso é diferente, nosso projeto será
conduzido por nossos planos em termos de TIM Live. E sim, após algum período
de exclusividade, inicialmente, essas redes também poderiam estar abertas.
Mas é o que Pietro estava mencionando, quem será a âncora deste projeto, e
essa é a melhor parte do nosso projeto da Live. Portanto, novamente,
honestamente, não estamos interessados na UPI de infraestrutura que a Oi está
criando porque não faz parte da nossa estratégia ou não faz parte do nosso
caminho. Então seremos clientes dessa UPI de infraestrutura será criada?
Definitivamente sim.

Vicente Ferreira (TIM) – Mais uma vez obrigado. E tivemos duas outras
perguntas do Rafael Bucco, Telesíntese, e Bruno do Amaral, Teletime, que
seguem exatamente na mesma direção. Então, assumiremos que elas já foram
respondidas pelo Pietro e pelo Adrian.
O Rafael ainda tem outra pergunta. E é relacionada à incorporação da TIM
Participações pela TIM S.A. e se isso significa oferecer mais ações no mercado
para capitalizar a consolidação? Esta é a última pergunta.
Adrian Calaza (CFO) – É o Adrian falando, Rafael – não, não pretendemos
aumentar nosso capital com esse processo. O que procuramos é tornar mais
eficiente a nossa estrutura corporativa. Hoje, o grupo possui 2 holdings porque a
TIM Participações controla a TIM S.A., que é a empresa operacional, com 100%
das ações. E então a TIM Participações, ao mesmo tempo, possui uma holding
que controla a TIM Participações com 66%. Então, o que estamos tentando fazer
hoje -- não encontramos nenhum motivo para ter essas duas empresas, a TIM
Participações e a TIM S.A., e seremos muito mais eficientes em termos
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operacionais, em termos de tributação. Então, o que estamos fazendo é uma
fusão das duas empresas, mas isso não significa que aumentaremos nosso
capital.

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

Pietro Labriola (CEO) – A TIM Brasil, mais uma vez, mostrou que possui
fundamentos muito sólidos. Com várias iniciativas estratégicas sendo
desenvolvidas ao mesmo tempo, foco e agilidade serão essenciais para
alcançarmos nossos objetivos.
Gostaria de agradecer o comprometimento e dedicação de nossa equipe, que
está superando muitos desafios para garantir os serviços ao país da melhor
maneira durante este momento de dificuldades.
Obrigado por participarem da nossa teleconferência, fiquem seguros e
saudáveis. Espero que possamos nos encontrar virtualmente em breve nos
próximos eventos que faremos com o mercado financeiro.

[Instruções do Operador]
Operador – Concluímos a teleconferência de resultados do segundo trimestre
de 2020 da TIM Participações. Suas linhas podem ser desconectadas a partir de
agora. Para mais informações e detalhes sobre a companhia acesse o site
www.ri.tim.com.br. Obrigado.
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