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Operadora - Bom dia senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência
de divulgação dos resultados do 1T19 da TIM Participações. Informamos que
este evento está sendo gravado e todos os participantes da teleconferência
estão apenas ouvindo durante a apresentação. O replay deste evento estará
disponível no website da companhia após o encerramento. Após as
considerações da TIM Participações haverá uma sessão de perguntas e
respostas para os participantes. 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 projetados.
[Instruções da Operadora]
Operadora - Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Pietro Labriola, DiretorPresidente da TIM, para que apresente as principais mensagens do 1T19. Sr.
Pietro pode prosseguir.

Pietro Labriola - TIM Participações S.A. - Diretor-Presidente (CEO), Membro
do Conselho Administrativo Estatutário
Bom dia a todos e obrigado por participarem da nossa teleconferência.
Essa é nossa primeira oportunidade de interagir desde que fui nomeado diretorpresidente da TIM Participações, mas acredito que uma parte de vocês já me
conheça da minha posição anterior no Brasil.
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É um grande prazer estar de volta para liderar esta companhia incrível. Como
disse, não muito tempo atrás fui COO para ajudar a TIM na sua fase de
turnaround, e conseguimos implementar mudanças significativas e melhorias
que levaram a companhia para a posição sólida que ela ocupa hoje. Portanto
estou realmente muito feliz de estar de volta e consolidar o que conquistamos
entre 2016 e 2018. A minha conexão com o Brasil é muito especial e vai além da
minha rotina de trabalho. Portanto pretendo estar aqui por um bom tempo. Meu
compromisso é focar na execução e em alguns ajustes no curto prazo,
preparando a companhia para o médio e longo prazo, onde tantos desafios e
oportunidades ocorrerão com certeza.
Vou comentar sobre o 1T e seus resultados e terei a ajuda da equipe para
responder suas perguntas durante a fase de Q&A, já que assumi recentemente
no início de abril e posso não estar profundamente a para de alguns detalhes
específicos que ocorreram nesse período.
A TIM obteve resultados sólidos apesar de fortes obstáculos vindos da lenta
recuperação econômica e concorrência agressiva. No 1T o EBITDA continuou
crescimento saudável de 5,3% ano a ano, enquanto a margem expandiu-se 120
bps para 35,7%. Essa performance é explicada principalmente pelos fortes
resultados no controle de custos, com as despesas operacionais caindo 0,2%.
Do lado da receita os principais destaques foram a TIM Live com um sólido
crescimento de 35% ano a ano, enquanto o ARPU de serviços móveis
apresentou resiliência e cresceu 5,3% comparado ao ano anterior. O segmento
móvel está sendo impactado principalmente pelos desafios externos, não
recebendo suporte da recuperação econômica. Do lado oposto as estimativas de
crescimento do PIB anual abaixo de 1,5% para 2019 e no 1T o consenso
mostrando uma queda no PIB, ao mesmo tempo a confiança do consumidor está
se deteriorando novamente, o desemprego continua elevado.
Os serviços móveis pré-pagos também estão sendo importados por uma
dinâmica de concorrência dura, à medida que o ataque regional e as ofertas
agressivas e estão se disseminando. Além disso, outros players estão
oferecendo incentivos agressivos para a compra de chips e a primeira recarga
gratuita. No entanto, essa agressividade parece estar impactando mais nossos
concorrentes do que a nós mesmos, já que nos últimos 12 meses nossas
desconexões líquidas no pré-pago foram as mais baixas.
No pós-pago a concorrência não está tão difícil como no pré-pago, mas ainda
assim nós vemos players tomando medidas agressivas. Como consequência,
estamos enfrentando diversos desafios externos, juntamente com alguns fatores
internos que precisamos ajustar. As taxas de churn no pós-pago estão sendo
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impactado, o que combinado com a abordagem e hesitante na migração do pré
para pós levaram a uma redução nas adições líquidas de pós-pagos. Esta
reversão da dinâmica deve acontecer em alguns meses e depende do equilíbrio
correto entre qualidade e crescimento.
Apesar de tudo isso o ponto central da nossa operação e estratégia ainda
funciona. A aquisição de novos clientes pós está subindo e o upsell de controle
para puro está crescendo, ambos a taxas de dois dígitos. O novo plano pré-pago
TIM Pré Top está mostrando resultados positivos. As demandas no call center
estão reduzindo como consequência de uma oferta mais simplificada, e o tíquete
de recarga está subindo e, ao mesmo tempo, o ARPU do pré-pago aumentou
cerca de 2%.
A racionalidade de preços é fundamental para manter as margens e os retornos
na direção correta. Continuamos a acreditar que a concorrência deve ser em
serviços, inovação, qualidade e nos canais. Estamos mantendo até agora nossa
posição de racionalidade focando na melhora de serviços e satisfação dos
clientes para gerar crescimento, mas precisamos avaliar a evolução do mercado.
Enquanto a área de serviços móveis está demonstrando resiliência em face dos
obstáculos nosso desempenho está dentro do esperado, como no TIM Live por
exemplo. O 1T de foi marcado mais uma vez por fortes resultados com o FTTH
puxando o crescimento. O foco estava concentrado no desenvolvimento de
outras áreas que começamos a cobrir no ano passado. Então no 1T
acrescentamos mais uma cidade com cobertura de mais 175.000 municípios
com FTTH. A cobertura está ajudando a TIM Live a obter ganho vigoroso na
base de clientes: mais de 18% ano a ano, e alcançou aproximadamente 490.000
conexões. Agora a maior parte das vendas, 25%, vem de fora do Rio e de São
Paulo.
O portfólio que privilegia conexões de mais alta velocidade e conteúdo de
streaming ajudam a elevar o ARPU com mais um crescimento de dois dígitos.
No 1T mais de 50% das vendas vieram de clientes que escolheram velocidades
de 100 Mega por segundo ou mais. Como resultado a receita do TIM Live
cresceu 35% ano a ano totalizando R$ 112 milhões ou 50% do total de receitas
fixas. Esse é o nono trimestre em seguida com um crescimento acima de 30%,
ótimo sinal da consistência na estratégia e execução.
Além do TIM Live uma outra fonte de receita que estamos começando a
explorar cada vez mais está relacionada ao IoT. Estamos investindo para nos
tornarmos o parceiro preferencial do agronegócio usando o ConectarAGRO,
essa iniciativa para promover a tecnologia 4G em 700 MHz no campo no Brasil.
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Outras parcerias como a Internet das coisas se materializarão no futuro próximo
e vamos compartilhar com vocês os progressos nessa nova área de receita.
O progresso da nossa infraestrutura é fundamental para ter uma maior
satisfação dos clientes e apesar do longo caminho à frente todos os sinais
confirmam que estamos na direção correta. Os trabalhos na expansão da rede e
os projetos de digitalização estão gerando impactos positivos na experiência do
cliente como é mostrado pelas melhoras do NPS em todos os segmentos da
pesquisa anual de satisfação da Anatel.
Na área da rede os destaques são a implantação do 4G em 700 MHz, que
coloca a TIM numa posição única. Mais de 65% da população urbana está
coberta com essa camada adicional de frequência que melhora o sinal em
ambientes fechados. A evolução do refarming continua a nos ajudar a lidar com
um tráfego de dados crescente com eficiência de Capex. Estamos acelerando o
2,1 GHz no refarming atingindo mais de 260 cidades, e expandido ainda mais a
utilização do 1,8 GHz agora para 2.250 municípios. Por fim, no segmento de
fibra estamos expandindo nosso backhaul de alta capacidade para 66% dos
sites e implantando o FTTH para 1,3 milhões de domicílios.
Além disso, na área de transformação digital, também muito importante para
sustentar nosso plano de eficiência, os resultados são consistentes. Mais uma
vez dobrando os números de faturas digitais, quando comparado há um ano
atrás. Houve crescimento de dois dígitos no número de usuários de pagamentos
digitais. O uso do aplicativo Meu TIM aumentou muito, 50% a mais se
comparado ao ano passado. Os Top-ups também estão se tornando mais
digitais e a penetração de recargas digitais aumentou mais de 7 p.p.
Agora passando os detalhes financeiros. Como mencionei anteriormente o
ambiente externo demonstra desafios para o negócio e ao mesmo tempo a TIM
precisa apropriar-se novamente de alguns atributos de posicionamento. No
entanto, a companhia conseguiu crescer todas as linhas de receita, a um ritmo
mais suave, porém ainda no lado positivo, mostrando uma operação resiliente.
No trimestre, Top line cresceu 1,7% com a receita de serviços crescendo 1%
A/A. A desaceleração em relação aos trimestres mais recentes foi causada pela
receita de serviços móveis. A receita de serviços móveis foi principalmente
impactada pela redução na VU-M significando uma queda de 30% na receita e
com receitas geradas por clientes crescendo 2,3% A/A. A performance de
receitas geradas por clientes foi uma combinação de aumento na casa de 1
dígito no pós-pago, enquanto houve queda do pré-pago à mesma taxa. O póspago no 1T representou 65% das receitas geradas por clientes, vindo de menos
de 50% há três anos atrás. Esta transformação de perfil continua a ajudar nossa
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performance do ARPU móvel, com sólidos 5,3% de crescimento A/A. Por outro
lado, embora ainda negativo a queda no pré-pago está em níveis menores se
comparada ao trimestre anterior, com o último mês mostrando sinais de
estabilização de usuários ativos.
O ponto alto do trimestre foi a eficiência. O forte controle de custos e a eficiência
vinda da digitalização ajudaram a compensar as receitas mais brandas. O Opex
normalizado caiu 0,2%, mais uma vez abaixo da inflação e melhor do que o
esperado. O plano de eficiência da TIM continua com seu alto padrão de
entregas atingindo 25% de conclusão com as iniciativas tradicionais levaram a
economias de custos com linhas de aluguel, aluguéis de imóveis e custos de
provedores de conteúdo. Juntos eles mais do que com compensaram a
tendência de devedores duvidosos, que, se excluídos, nossos custos teriam
caído 2,4%.
Apesar de estar abaixo de 3% da receita bruta ainda é nível bastante controlado,
a PDD representa o principal desafio que estamos enfrentando em termos de
crescimento ano a ano. Também porque é diretamente afetado pela mudança no
mix de receita. O plano de ação no 3T do ano continua a ser executado e
algumas ações já foram implantadas, como o portal de cobrança, o call center
dedicado o novo método de pagamento dos planos de Controle. Outras ações
ainda devem ser implementadas. Como foi comentado em outros trimestres,
esperamos ver os benefícios desse plano de ação no 2S19.
Nossa capacidade de gerenciar as operações de forma eficiente foi
recompensada nesse cenário de receitas reduzidas à medida que sustentamos
uma expansão sólida do EBITDA com uma evolução consistente das margens.
O EBITDA atingiu R$ 1,5 bilhão com crescimento de 5,3% A/A e margem de
35,7%. Numa versão pro-forma excluindo os efeitos do IFRS 9 e 15, as margens
têm crescido constantemente nos últimos quatro anos e isso mostra a força
estrutural da companhia.
O EBITDA - Capex também manteve-se firme crescendo 4,7% atingindo R$ 850
milhões, enquanto a posição financeira líquida reduziu a dívida em cerca de R$
600 milhões, contribuindo para uma alavancagem de 0,35x dívida líquida/
EBITDA.
Vou terminar meus comentários apontando o fato de que nossos fundamentos
sólidos nos colocam numa posição boa para aproveitar a recuperação
econômica quando ela chegar, apesar desses desafios de curto prazo. A
estratégia continua sólida, com ajustes para recuperar momentum. Para reiniciar
o crescimento, como mencionei anteriormente, a TIM precisa recuperar seus
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atributos e restaurar uma cultura que foram pilares importantes para um
turnaround de sucesso.
Obrigado. Vamos passar agora para perguntas e respostas. Operador, por
favor?

Perguntas e Respostas
[Instruções da Operadora]
Operadora - Obrigado Sr. Pietro. Vamos iniciar as perguntas, primeiro com
perguntas de analistas e em seguida passaremos para os jornalistas, ambas em
inglês. Pedimos que cada participante se restrinja a duas questões por vez. Para
fazer uma pergunta em português favor envie através do webcast.
Operadora - A primeira pergunta vem da Sra. Suzana Salaru do Itaú.
Suzana Salaru (Itaú) - Obrigada por atender a nossa pergunta. A primeira
pergunta está relacionada ao ambiente, se puder elaborar um pouco Pietro.
Você mencionou que ainda vê agressividade no mercado. Como planeja reagir a
isso? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda, com relação à performance
de devedores duvidosos (PDD) você mencionou que devemos esperar melhora
no 2S do ano. Isso significa que devemos estabilizar no nível atual ou haverá
uma queda em relação aos níveis atuais? Se você pudesse apontar, por favor,
qual é a iniciativa que será consolidada no 2S do ano, se eu entendi
corretamente a maioria já começou a ser implementada no 3T do ano passado.
Pietro Labriola (CEO) - Olá Suzana. Com relação ao ambiente competitivo que
estamos observando, nós temos mais ou menos cinco operadoras nas quais
sabemos que, em uma delas, todos dizem que sua venda será completada. Se
olharmos a situação do mercado e dividirmos em dois, Pós-pago e Pré-pago, o
que observamos é que no segmento Pós-pago, com exceção da TIM, uma
operadora é muito racional e a TIM está seguindo essa racionalidade. Outra
operadora está aumentando os preços apenas para novos clientes e não
aumentou para sua base de clientes, então talvez seja o resultado de sua
performance. Porém, ainda assim é agressiva. E as últimas duas operadoras,
que são bastante agressivas, eu não estou preocupado com a agressividade
delas duas porque suas capacidades em termos de rede 4G são limitadas, então
devemos ser mais inteligentes ao mostrar a diferença entre preço e qualidade.
Mas... se considerar preço, em fazer propaganda do preço, isso pode gerar
alguma turbulência.
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Do lado do Pré-pago, creio sermos a operadora mais racional hoje. As outras
estão lutando por essa área. Nosso ponto de vista é que principalmente no Prépago essa postura agressiva acaba gerando um impacto que tem que ser pago
mais cedo ou mais tarde. Porque o primeiro cliente que se move para esse tipo
de oferta, é de sua própria base de clientes. Então o risco é que o market share
que você deve ganhar para compensar a perda de receita é muito grande. Então
vamos continuar na janela, tentar entender como o mercado evolui, pronto para
responder se virmos algo que possa impactar e alterar nosso posicionamento.
Mas neste momento nós não vemos esse tipo de situação.
Ok, quero comentar também algo que tentei mencionar no meu discurso. O erro
da nossa indústria é continuar competindo em preço. Categoricamente, esse é
um setor que possui um ativo. Nosso ativo é a missão crítica para nosso cliente.
Ninguém consegue ficar um dia sem conexão de telefone celular. Certamente,
vemos nosso serviço como uma missão crítica para a vida de todos os nossos
clientes. Nesse meio tempo conseguimos transformar esses serviços em um
serviço mais barato onde a vontade de pagar dos nossos clientes é menor. Creio
que todas as operadoras devem estar focadas e mostrar para os clientes a
importância desse serviço na vida deles. Agora vou passar a palavra ao Adrian
que falará melhor sobre os devedores duvidosos.
Adrian Calaza (CFO, Diretor de Relações com Investidores e Membro do
Conselho Administrativo Estatutário)
Adrian Calaza (CFO) - Vocês devem se lembrar que quando nós fizemos a
apresentação do nosso plano, a PDD, com todas as ações implementadas,
deveria ter um impacto positivo mais ao final deste ano, principalmente no 2S.
Claramente o 1S foi impactados pelas taxas de cobranças que nós tivemos três
ou quatro meses atrás. Nós achamos que daqui para frente teremos melhores
resultados no 3T talvez números negativos no A/A do 4T. Em termos nominais
nós achamos que teremos números piores no 2S. E se você relacionou isso com
as receitas que estamos esperando algum crescimento adicional, a taxa deve
cair. Então, sim, temos a mesma perspectiva que lhe demos na apresentação do
plano. Espero que este seja o (inaudível).

Operadora - A próxima pergunta vem do Fred Mendes do Bradesco.
Fred Mendes - Parabéns Pietro pelo seu novo cargo, seja bem-vindo de volta.
Tenho duas perguntas. A primeira pergunta é sobre a estratégia. Haverá alguma
mudança na estratégia ou no time sob sua liderança? E quais são seus
pensamentos sobre M&A? Em relação a segunda pergunta, é sobre as adições
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líquidas no Pós-pago, é claro que o setor em geral está sofrendo com esse
cenário macroeconômico. No entanto, nós vemos uma desaceleração na TIM
enquanto outros dois players estão ganhando market share. O que você acha
disso? A TIM deveria fazer alguma coisa para reverter essa tendência no curto
prazo ou você acredita que esses são os números que deveremos ver durante
2019?
Pietro Labriola (CEO) - Ok, com relação à estratégia, nós não vamos mudá-la.
Podemos discutir alguns ajustes finos em alguns aspectos, e também recuperar
nosso foco na execução. Esse foi um dos principais pilares. Com relação
também a experiência do cliente, a TIM é uma empresa que é nova, dinâmica e
inovadora. E vamos recuperar esse DNA que nunca perdemos, porém podemos
com certeza melhorar. Só para dar uma ideia da execução, que nós não vamos
continuar a falar sobre (inaudível), nós não podemos ficar fora do mercado por 9
meses sem fazer propaganda do Pós-pago e Controle. Estamos de volta. Em
maio, começamos uma campanha no Controle. Se Controle e Pós-pago, são
elementos chave, nós voltar a eles. É claro que a ideia que começou com
Stefano que era aumentar muito a satisfação do cliente, nós continuamos. E
devemos continuar a colocar esforços essa área, e num mercado desses é
importante que o cliente esteja satisfeito com seu serviço para evitar que o churn
aumente. Então devemos começar a explorar também novas fontes de receita.
Mencionamos no nosso discurso sobre a IoT. Eu acho que teremos algumas
novidades também em maio que demostrem como estamos lidando com este
serviço. Mas, vamos começar a endereçar uma área na qual nossa área de
concorrência seria um player. Quero dizer, a propaganda de serviços móveis às
vezes não se trata de uma questão de competição, porém uma questão de
cooperação entre todos nós. Porque é uma maneira de tentar diminuir o foco em
competição por preços dos serviços tradicionais, focando em outras fontes de
receita. No entanto, não quero que nosso time seja o foco. Nós estamos no
caminho certo, executamos bem e queremos continuar nosso bom desempenho
da mesma forma que fizemos no passado.
E isso também é importante para responder a pergunta sobre M&A. O que é
importante -- e repito – darei novamente a resposta que o Stefano costumava
dar. No próximo um ano e meio, acontecerá alguma coisa no mercado e
devemos estar preparados com melhores [KPIs], com números sólidos para
atuarmos corretamente nesse ambiente de M&A. (inaudível) nada mudou nesse
ponto de vista. Com relação à próxima resposta, o que está acontecendo – e é
algo que deve ser elaborado e explicado melhor – quanto você olha para as
adições líquidas, ou melhor, para as adições líquidas de todos as operadoras,
eles são compostos por dois elementos: crescimento e churn. É importante
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entender que o que impacta a receita no mesmo trimestre é principalmente o
crescimento. Porque o churn, principalmente o involuntário, não veio de clientes
que pararam de fazer recarga no trimestre anterior. Eu mencionei isso também
porque, nessa situação, o que acontecerá é que vocês verão uma recuperação
dos nossos números a partir de maio que também esperamos ter adições
líquidas fracas, porém não impacta as receitas do 2T porque é uma
consolidação de clientes involuntários que realizaram cancelamento 3 meses
atrás e não impacta nossas receitas.

Operadora - A próxima pergunta vem do Sr. Marcelo Santos, J.P. Morgan.
Marcelo Santos (JP Morgan) - Eu tenho duas perguntas, a primeira é tentar
entender um pouco as mudanças do trimestre a trimestre. Vemos uma
desaceleração no crescimento de serviços móveis. E você comentou no release,
além da interconexão, sobre a concorrência e o ambiente macroeconômico.
O que teve maior peso -- o que mudou mais desde o trimestre anterior? Porque
vocês já tinham um ambiente macroeconômico difícil e concorrência forte no
Pré-pago. Então o que mudou de lá para cá? E a segunda pergunta seria sobre
as perspectivas para a aceleração das receitas? Quero dizer, o que precisa
acontecer para que a TIM cresça um pouco mais, talvez próxima a inflação? E
da onde viria esse crescimento?
Pietro Labriola (CEO) - Com relação à desaceleração o que é importante é que
como mencionamos no discurso essa desaceleração é parcialmente ligada ao
preço que impacta as receitas. Se olharmos as receitas, devemos estar 2,4%
maior ano a ano, com exceção da taxa de cancelamentos. O que está
acontecendo, como já mencionei, é que no 1T ele é impactado por alguns
cancelamentos que veremos no final de abril. Geralmente os clientes param de
ser cobrados e, em seguida, nossas contas são retidas com 3 meses de atraso.
Então parte dessa desaceleração vem desse evento, que é bastante normal
depois do crescimento muito grande que tivemos nos trimestres anteriores. Se
você observar nossa velocidade, tenha em mente que o 1T19 vem de um
crescimento em 2018 de 2 milhões de adições líquidas, comparado a um 1T18
que estava crescendo em 3 milhões em termos de adições líquidas. Mas é
importante levar em conta que a receita de Pós-pago continuou a crescer 10%, e
isso é um elemento importante. Talvez estejamos nos movendo para um cenário
em que teremos boas surpresas nos próximos trimestres, também no Pré-pago.
Ou seja, é importante entender e talvez sejamos a primeira operadora a tentar
se alavancar essa área. Você não pode migrar toda a base de Pré-pago para
Controle e Pós-pago, porque existe a questão do crédito em muitos países da
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América do Sul. Então a ideia é explorar melhor o que foi uma das nossas
fraquezas, o Pré-pago. Se você perguntar como conseguiremos gerir e garantir o
guidance, que estamos confirmando também em nossas receitas, com certeza
será devido a um melhor trabalho no Pós-pago. Mencionei também que
devemos novamente acelerar no Pós-pago. Podemos, é claro, trabalhar muito
melhor em termos de churn e administrar o chamado “desconto abaixo da linha”
para a nossa base de clientes. Mas temos também que colocar a correta
pressão no crescimento do Pré-pago para garantir mais uma vez o guidance na
receita de serviços que estamos confirmando nesse call.

Operadora - A próxima pergunta vem de Valder Nogueira do Santander.
Valder Nogueira (Santander) - Pietro, sem ter que depender dos movimentos
racionais dos concorrentes como você acredita que pode proteger sua estratégia
de serviços móveis? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é que
vocês fizeram um ótimo trabalho na expansão do TIM Fibra, e você mencionou
no seu discurso que irão além das áreas originais, fora das capitais dos estados,
porque existe um mercado a ser explorado. Você dedicaria R$ 1 a mais na
infraestrutura ou na fibra? Você consideraria investir mais em banda larga por
fibra vis-a-vis móvel, é claro que à luz do recente acordo entre um player maior e
um menor em termos de spectrum? Essa é minha pergunta e bem-vindo de
volta.
Pietro Labriola (CEO) - Vou tentar resumir da seguinte forma... Nosso mercado
é composto de um concorrente que é de longe o de melhor preço, muito no Póspago (inaudível) está agindo às vezes de forma agressiva no Pré-pago. O que é
um posicionamento claro. Não é o mais rápido. É a operadora que dá confiança
a todos, e possui esse tipo de posicionamento. Depois você inclui -- e veja, me
refiro ao passado -- uma operadora que era a mais dinâmica, a mais inovadora
que a cada três ou quatro meses conseguia criar novas ofertas no mercado. Isso
não significava reduzir preços. Qual a novidade? Marketing também significa, às
vezes, encontrar novas formas de vender o que se tem. Nós perdemos esse
DNA nos últimos 9 meses. Com exceção do TIM Pré Top, nós meio que
paramos. Não há inovações, novas ofertas e (inaudível) operadora. Não quero
comentar sobre os aspectos financeiros das outras operadoras. Mas fica claro
que, quando se olha para os níveis de EBITDA de outros concorrentes, eles
estão investem muito, talvez não da forma mais eficiente. Então se você
permanecer parado por 9 meses e permitir que essas operadoras copiem
exatamente todos o seu mix de elementos de marketing e coloquem mais
dinheiro, fica claro que você é mais fraco. Não é a TIM, se perceber inventaram
uma campanha de propaganda formal que tinha (inaudível) como fortes
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elementos da oferta. Nós terceirizamos o marketing da indústria. Os outros nos
copiaram. Então o nosso DNA é continuar a ser a operadora de serviços móveis
mais ágil no mercado. Se continuarmos assim com certeza encontraremos
elementos diferentes para evitar concorrência baseada apenas em preços. Essa
é minha resposta. Agora, é claro que não preciso repetir isso. Deve haver foco
na satisfação dos clientes e no nível de serviço que atendemos a eles.
Quando você passa para a TIM Live, acho importante entender também que,
para cada real que investimos no TIM Live, quanto tempo isso leva para ser
transformado em fluxo de caixa e margem comparada ao móvel. Não existe uma
resposta única. Depende do momento, da situação. Então como vemos
atualmente, nós temos recursos suficientes em nosso orçamento para investir no
TIM Live. Devemos manter nossa performance. Temos que evitar algo que seja
muito grande se comparada a nossa capacidade de entrega. Deixe-me repetir.
Temos que voltar a ser a companhia que executa e entrega o que promete.
Então o foco hoje é garantir o guidance do plano no móvel e fixo, nos manter
dentro dos limites do nosso guidance no Capex e manter a melhor margem
possível no mercado brasileiro de telecom.

Operadora - A próxima pergunta vem de Maria Teresa do UBS.
Maria Tereza (UBS) - Minha pergunta é sobre sua estratégia no fixo e seja bemvindo de volta Pietro. Mas, mais especificamente, quais pressões competitivas
vocês veem na estratégia de FTTH? E se podem nos ajudar a compreender a
sua visão no 5G, no novo leilão que está por vir, e quão disruptivo você acha
que o WTTx e a banda larga fixa sem fio podem ser para sua estratégia de
telefonia fixa?
Pietro Labriola (CEO) - Desculpe, não compreendi as três perguntas. Você
poderia repeti-las?
Maria Tereza (UBS) - Sim, ambas são no fixo. A primeira é sobre o FTTH. Que
pressão dos concorrentes você vê nessas áreas onde vocês estão caminhando?
E a segunda é sobre fixo sem fio. Se você acha que isso possa vir a interromper
sua estratégia de banda larga, e sua visão para o 5G e para o próximo leilão que
está por vir?
Pietro Labriola (CEO) - Ok, vamos começar com 5G. É claro que olhamos para
o 5G com interesse. Devemos ser claros, nós não gostamos e não
consideramos o leilão italiano como um benchmark. Acredito que o Brasil é um
país que precisa aumentar sua digitalização no campo. Então talvez fosse
melhor ter um leilão no qual a operadora deve se comprometer em termos de
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tempo de entrega e construir uma rede, e não maximizar o valor da licença. 5G
claramente é algo importante para o futuro como uma nova fonte de receita.
Todo mundo fala de IoT, esse tipo de coisa. Talvez signifique uma mudança no
DNA. Porque quando você conversa sobre outros tipos de serviços, é mais
relacionado a B2C, enquanto o 5G no momento, com exceção da conexão sem
fio no fixo, é principalmente relacionado a B2B2C. Então, é uma abordagem
completamente diferente. Nosso segmento corporativo será mais desafiador
nesse tipo de área. Em relação ao fixo e conexão sem fio, estamos olhando com
interesse. Pois somos a operadora com nível mais baixo de ativos fixos. Então é
claro que nós vamos explorar isso, e estamos também esperando entender
melhor a tecnologia e a forma de como isso funcionaria. Nesta área podemos
também capitalizar a experiência de nossos colegas na Itália que trabalha com
isso. Então nos próximos meses teremos mais detalhes sobre esses elementos.
Mas é algo que vamos avaliar, porque pode ser um item de diferenciação. No
FTTH, neste momento, não vemos problemas ou restrições na concorrência.
Essa é a área que estamos nos desenvolvendo mais. Continuamos, portanto, a
trabalhar nessa área.
Olhando para alguns números no mercado, eu acho que é a outra operadora
que deve se preocupar com nossa oferta. Porque somos a única que não temos
legado em conteúdo. Não tenho que explicar a você o que está acontecendo
hoje no Brasil. É a sua experiência do dia a dia com a Netflix, Facebook, que
está começando a mostrar jogos da Champions League e Copa Libertadores.
Creio que com o OTT digital que permitiu ver (inaudível) TV global, SVT de
graça. A nossa abordagem, pelo nosso ponto de vista, é a que tem menor risco.
Acho que os outros devem se preocupar mais devido ao fato de depender de um
Capex mais intenso e ser baseado em um preço muito alto e ser um modelo de
conteúdo.
Maria Tereza (UBS) - Perfeito, e apenas para fazer um follow-up, você poderia
comentar se vê oportunidades de compartilhamento de infraestrutura? Você
mencionou sobre M&A, mas você oportunidade para, por exemplo, crescer seus
acordos de compartilhamento com a Oi ou com outro player para expandir a
capacidade de fibra?
Pietro Labriola (CEO) - Vou passar para o Leo que pode falar mais sobre isso,
mas do ponto de vista estratégico ativo é ativo. Se for amarelo, vermelho, verde,
não é um problema. Se isso for importante para nos manter em nossa estratégia
acelerando nossa competitividade e nosso plano, é algo que vamos avaliar.
Agora vou passar para o Leo.
Leonardo De Carvalho Capdeville
Administrativo Estatutário)

(CTO

e

Membro

do

Conselho
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Leonardo Capdeville (CTO) - Primeiramente, acho que a TIM é a operadora
mais ativa no mercado em termos de compartilhamento de infraestrutura. É
importante lembrar que, primeiro nós começamos a estruturar isso em
(inaudível) elemento. Então, grande parte do nosso backbone de fibra ótica já é
compartilhado com outros players. Depois disso, promovemos uma nova forma
de compartilhar os elementos ativos. Começamos com a Oi no
compartilhamento de RAN em 4G em 2,6 GHz. Assim, promovemos uma nova
forma de trabalhar com a Oi e com a Vivo na mesma frequência. E mais
recentemente estendemos esse acordo com a Oi na frequência acima de 1.800.
Então estamos começando essa nova onda de compartilhamento. Mas,
observamos que ainda há oportunidades no mercado. O que vamos focar agora
é na promoção da discussão para ter o que chamamos de single grid nas
cidades abaixo de uma certa faixa, por exemplo 30.000 habitantes para ter não
apenas 3 redes diferentes, mas apenas uma, para evitar ofertas duplicadas ou
custos nessas regiões onde temos receitas muito, muito baixas. Estamos
tentando discutir com nossos parceiros para promover esse tipo de abordagem
para termos uso mais eficiente dos investimentos. Sabemos que o Brasil e é um
país (inaudível) e com problemas econômicos. Então, nessa parte do país não
faz sentido ter 2-3 operadoras na mesma cidade. Então estamos tentando
promover a discussão e acreditamos ainda termos esse tipo de liderança em
termos de (inaudível) forte, e no qual se tem mais e mais esse tipo de decisão. A
resposta é sim, acreditamos nisso. Estamos fazendo isso e vemos
oportunidades que tentamos atingir.

[Instruções da Operadora]
Operadora - Senhoras e senhores, como não há mais perguntas retorno ao Sr.
Pietro Labriola para as considerações finais. Por favor, Sr. Pietro, prossiga.
Pietro Labriola (CEO) - Olá. Então, navegar nessas águas turbulentas não é
uma coisa simples. É por isso que dos parabéns ao time todo pelo seu trabalho.
Cheguei aqui com o compromisso de mudar o que precisa ser corrigido e manter
o que está funcionando. Mas, acima de tudo eu vim para dar suporte a eles para
nunca perderem o foco no nosso DNA, inovação e agilidade. Juntos podemos
conquistar coisas maravilhosas como já fizemos no passado. Agradeço a todos
mais uma vez por participarem da nossa teleconferência. Tenham um ótimo dia,
e espero revê-los novamente em breve. Obrigado.
Operadora - Isso conclui a teleconferência de resultados da TIM Participações
para o 1T19. Desconectem suas linhas agora. Para terem mais detalhes sobre a
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companhia, por favor, acessem nosso website, www.ri.tim.com.br. Muito
obrigado e tenham um bom dia.

14

