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Operadora: Bom dia senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência
de divulgação dos resultados do 2T18 da TIM Participações.
Informamos que este evento está sendo gravado e todos os participantes da
teleconferência estarão apenas ouvindo durante a apresentação. O replay deste
evento estará disponível no website da companhia após o encerramento.
Após as considerações 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.
Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Stefano de Angelis, DiretorPresidente da TIM, para que apresente as principais mensagens do 2T. Por
favor, Sr. Stefano, pode prosseguir.
Sr. Stefano de Angelis: Bom dia, obrigado a todos pela participação nesta
teleconferência de divulgação de resultados. Como vocês sabem, no fato
relevante de ontem à noite e estou renunciando ao cargo de diretor-presidente e
o Sr. Foguel assumirá o cargo nos próximos dias, portanto esta será a minha
última teleconferência com vocês. No entanto eu permanecerei do conselho da
TIM Brasil para garantir uma transição tranquila.
Agora vamos passar aos resultados e eu farei alguns comentários adicionais
sobre esse assunto no final da apresentação. Esse trimestre conseguimos
1

apresentar números sólidos com entrega consistente em todas as frentes, em
meio ao ambiente macroeconômico se deteriorando e alguns impactos
temporários. A receita líquida total acelerou seu ritmo para 5,8% na comparação
anual atingindo R$ 4,2 bilhões. Esse trimestre todos os fluxos de receita
contribuíram para o crescimento, como os destaques sendo a resiliência da
receita de serviços móveis e cresceu 5,7% na comparação anual e uma
expansão sólida de 41% nas receitas do TIM Live. Assim continuamos focados
na combinação da elevação do ARPU e expansão da base de clientes de alto
valor.
A transformação da nossa base ajuda a melhorar a resiliência das nossas
receitas, reduzindo os impactos e dificuldades macroeconômicas. Em eventos
extraordinários tiveram impacto limitado nesse trimestre respondendo por efeito
negativo de R$ 15 milhões ou aproximadamente 0,4% da receita de serviços
móveis. Isso é consequência do fechamento do trimestre com 76% de nossas
receitas oriundas de pacotes móveis e o aumento da receita de pacotes com um
ritmo sólido de crescimento de 35% em bases anuais.
Continuamos a manter nosso foco na gestão da base de clientes cada vez mais
usando ferramentas analíticas para traçar um perfil de usuários melhor. No 2T
67% de nossos clientes estavam em planos recorrentes, aumento de 61% em
relação... o melhor 61% no último tri e 42% no ano anterior. A migração de pré
para pós e novas aquisições continuam sólidas. Nos últimos doze meses a TIM
adicionou mais de 3 milhões de linhas novas ao pós-pago e excluindo máquinaa-máquina.
Nós sabemos que o mercado financeiro observa mais as adições líquidas; no
entanto nossa estratégia vai além da ativação de novas linhas no pós-pago.
Desde ano passado dispendemos uma boa parte de nossos esforços fazendo
upselling para clientes dentro do segmento.
No slide 3 existe uma ilustração que ajuda a entender nossa abordagem. A
meta por trás dessa estratégia é promover o aumento do ARPU e para isso é
preciso traçar um perfil preciso dos clientes para oferecer a melhor proposta. O
resultado dessa estratégia e a geração de tendências positivas de ARPU nos
três segmentos: pré-pago, controle e pós-pago puro. O efeito combinado no
ARPU móvel mostra expansão de 13% em comparação ao ano passado.
Um comentário rápido sobre o pré-pago. Nós sabemos que existe uma
preocupação sobre as dez conexões de pré-pago e vale a pena mencionar que
entendemos que esta é uma área que precisa ser tratada corretamente; mas
agora em chegamos a essa área como uma oportunidade daqui para frente. A
TIM foi e continua sendo a campeã no segmento de segundo chip de voz e
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então podemos dizer que estamos mais do que expostos ao processo de
consolidação dos cartões SIM.
Nossa estratégia de migração também é fator importante por trás da redução da
base de pré-pago.
Na rede fixa temos novidades interessantes. Estamos expandindo as operações
do TIM Live chegando na Bahia. Salvador é a primeira cidade do nordeste com o
serviço de ultra banda larga da TIM.
Em paralelo a expansão geográfica mantemos uma execução sólida para
sustentar o forte crescimento de receita do TIM Live a uma taxa de 41%, e como
resultado de 13% de aumento no ARPU ao mesmo tempo que nossa base de
clientes cresceu 22% ano a ano. O TIM Live responde agora por 38% da receita
de serviços fixos.
O lançamento do novo portfólio está produzindo resultados interessantes e
comparações trimestrais mostram que o ARPU dos novos clientes e está
aumentando tanto nas tecnologias FTTC quanto FTTH. Os novos clientes em
FTTH estão entrando com ARPU 19% superior quando comparado ao 1T18.
Isso é consequência de um mix de maior velocidade e conteúdo incluídos nos
pacotes.
Nesta fase o elemento chave para a operação do TIM Live é a gestão adequada
da diminuição gradual da expansão da rede FTTC mantendo praticamente o
mesmo footprint nos próximos trimestres, e o aumento gradual da maior
cobertura de FTTH nas novas cidades, assim como no Rio e em São Paulo.
Para dar suporte a todo este desenvolvimento continuarmos evoluindo nossas
redes tanto móvel quanto fixa tendo como meta a melhora sólida na experiência
do cliente, e os números da rede da TIM mostram progresso importante. Nós
somos a número um em cobertura 4G, mais de 3100 cidades e 92% da
população urbana; mais de 17.000 sites com 4G; a liderança também na
implantação de 700 MHz; próximo de 40% da população urbana está coberta
com essa frequência; mais cidades e mais locais para ajudar a melhorar a
cobertura em ambientes fechados; as cidades mais populosas do Brasil
começam a ter esse benefício no 2S.
Na área de fibra estamos acelerando a implantação de FTTH dobrando nossa
cobertura para 413.000 domicílios endereçados. Depois da cidade de Mauá, que
foi lançada no último trimestre, começamos os testes de campo em quatro
outras cidades e serão lançadas oficialmente no início de agosto.

3

Continuando sempre o foco na experiência do cliente estamos colocando
esforços adicionais para implantar a tecnologia voz sobre/LTE e expandir nossa
estratégia de refarming. A Volte está disponível em 10 milhões de aparelhos no
Brasil e a TIM atingiu no início de julho e 5 milhões de clientes que usam essa
tecnologia. Nossa cobertura atingiu mais de 1500 cidades com Volte. Os
benefícios para a experiência do cliente e materializado pelos clientes Volte é
que eles experimentam 57% menos de redução de interrupção nas chamadas...
ou melhor, 57% de redução na interrupção das chamadas que demoram 44%
menos tempo para tenha chamada completada quando comparado aos clientes
que não usam Volte.
Depois do sucesso na execução do refarming de 1,8 GHz de frequência
estamos passando agora para a frequência de 2,1. Executamos os testes em
Teresina, capital do Piauí, que mostrou resultados interessantes. As velocidades
download foram 14% mais rápidas a possa frequência ser redirecionada para 4G
e houve melhora na disponibilidade do serviço.
Falando sobre disponibilidade, o último relatório da OpenSignal mostra mais
uma vez que a TIM e a líder nesse critério que ajuda a medir a qualidade da
cobertura de 4G. Como vocês todos sabem, na TIM a disponibilidade tem
prioridade sobre a velocidade de download, e eu cito a OpenSignal para explicar
nosso ponto de vista. Downloads rápidos em 4G não são muito úteis se tiverem
pouca disponibilidade.
Mas isso não significa que não estamos trabalhando para melhorar as
velocidades da rede 4G. Nos últimos doze meses de acordo com os dados
extraídos da Ookla Speed Test melhoramos nossa velocidade de download em
14% e velocidade de upload em 19%, enquanto a latência melhorou 26%.
O programa de transformação digital da TIM também é um driver-chave para a
melhora da experiência do cliente, enquanto beneficia o programa de eficiência e
também temos observado fortes resultados em todas as áreas. As vendas
digitais estão crescendo rapidamente e se tornaram um elemento vital na nossa
estratégia de upselling. O mix de recarga em pré-pago está mudando para os
canais digitais. O autoatendimento está se tornando cada vez mais relevante. A
plataforma Meu TIM teve aumento de 62% de usuários nos últimos doze meses.
O App móvel da TIM aparece entre os mais bem avaliados em empresas de
telecomunicação brasileiras na Apple Store. A nossa nova URA está também
tendo papel importante na redução da necessidade de interação humana. Os
clientes estão resolvendo seus problemas cada vez mais rápido diretamente
com a URA.
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O faturamento e cobrança eletrônicos também aumentaram em 30%. Essa
evolução não só é melhor a satisfação, mas cria oportunidades para redução de
custos, que combinada com nosso plano de eficiência levaram a um Opex total
que mantém-se absolutamente sob controle.
No 2T nos custos subiram 2,1% na comparação com mesmo trimestre do ano
anterior, abaixo da inflação e dentro dos targets do nosso guidance. Nós já
atingimos 86% de nossa meta de economia para 2018 em junho.
Entre as nossas tendências de Opex vale a pena explicar a dinâmica da PDD e
outros custos. Para dívidas de PDD - provisão para devedores duvidosos é
importante destacar que 2% das receitas brutas é um nível saudável e a
expansão que observamos está basicamente explicada, é basicamente
explicada por uma base maior de receita exposta à inadimplência. Os planos
controle, que é um driver para a expansão de receita por exemplo, aumentaram
a base de receita bruta e exposta à inadimplência em 50% na comparação
anual.
No 2T aconteceram ainda alguns itens não recorrentes, mas menos relevantes
que aqueles de inscritos no trimestre passado.
Com relação a outras linhas de custo, outros custos, vimos deterioração nos
itens não recorrentes relacionada à contingência de impostos civis com o
impacto combinado de R$ 30 milhões na comparação anual.
O crescimento das receitas consistente e o custo controlado nos deu um Ebitda
robusto de R$ 1,57 bilhões com aumento de 12,7% ano a ano enquanto a
margem Ebitda foi impulsionada para 37,6%.
O lucro líquido nos primeiros seis meses do ano totalizou R$ 585 milhões,
crescimento de 67% ano a ano. O 2T contribuiu com 335 milhões em lucro
líquido. Nesse contexto a companhia anunciou ontem o para distribuição de
juros sobre capital de R$ 240 milhões a serem pagos em novembro de 2018. A
distribuição segue o guidance divulgado no último trimestre de distribuir entre
800 e R$ 900 milhões em juros sobre capital próprio.
O Capex avançou bastante no trimestre para R$ 1 bilhão em consequência de
ajustes do 1T e também a aceleração dos investimentos em fibra e rede de
acesso móvel. O Capex acumulado no ano totalizou R$ 1,7 bilhões subindo
12,5%.
Tendo no 1S um Ebitda de R$ 3 bilhões o que Ebitda-Capex atingiu R$ 1,3
bilhões, crescimento de 17% em bases anuais. O fluxo de caixa operacional
líquido avançou R$ 443 milhões atingindo R$ 313 milhões no final do semestre.
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Como comentários finais eu gostaria de destacar a resiliência da TIM Brasil em
face da recuperação lenta e desbalanceada da economia. Como todos sabem,
as expectativas para a economia também estão se deteriorando; mas eu fico
feliz em poder dizer que deixo a companhia em condições muito melhores e
capaz de enfrentar esse tipo de incerteza no curto prazo, tanto é que a
companhia está no caminho traçado para entrega do seu guidance, o que foi
confirmado pelo time de gestores e pelo conselho.
Sendo esta minha última teleconferência gostaria de enfatizar que tem sido um
grande prazer interagir com todos vocês nos últimos dois anos. Agradeço o
modo como os analistas e a imprensa acompanharam a evolução da TIM. A
companhia passou por um processo importante de retomada e foi reconhecida
pela sua inovação, seu foco em infraestrutura e sua busca constante pela melhor
experiência do cliente.
Permanecerem no grupo no conselho de administração para dar total suporte a
esse processo de transição para o desenvolvimento do plano estratégico da
companhia. Estou certo de que o time continua na empresa, é muito talentoso e
juntamente com novo diretor-presidente continuarão a atingir significativos
resultados financeiros e operacionais.
Desta forma, a TIM Brasil continua um player relevante em no setor e um
protagonista da transformação digital, em linha com seu DNA de inovação e com
um posicionamento da marca, porque a evolução nunca para.
Iremos agora para perguntas e peço a gentileza de que se concentrar nos
assuntos relacionados aos resultados do 2T, obrigado.

Sessão de Perguntas e Respostas

Operadora: obrigada Sr. Stefano. Agora passaremos à sessão de perguntas e
respostas. Iniciaremos com perguntas dos analistas e em seguida os jornalistas,
ambas em inglês. Peço que façam duas perguntas cada.
Nossa primeira pergunta vem da Suzana Salaru do Itaú.
Sra. Suzana Salaru: bom dia a todos. A primeira pergunta está relacionada ao
TIM Live. Vimos que a implantação do TIM Live e a performance está evoluindo
rapidamente. Está em linha com as expectativas? Ou até se antecipando poderia
comentar um pouco mais daqui para frente sobre o TIM Live, especialmente
porque os outros players do mercado estão reagindo e estão também
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implantando a tecnologia de fibra que poderia mudar a estratégia de expansão
para os próximos trimestres se houver algum ajuste.
A segunda pergunta está relacionada à posição no conselho do Sr. Stefano. Eu
gostaria de saber se existe um período formal em que o senhor deverá
permanecer no com ser ou se tem alguma formalidade com relação a isso,
obrigada.
Sr. Stefano: olá obrigado pela resposta. Eu vou responder a segunda e depois
o TIM... a outra pergunta será respondida posteriormente. Eu vou permanecer
no conselho para dar apoio a melhor transição possível para garantir a execução
do nosso plano estratégico, e devo dizer que não existe nenhuma limitação de
tempo para esse cargo de membro do conselho. Então eu vou acompanhar o
mandato dos membros, dos outros membros do conselho, obrigado.
Sr. Pietro Labriola: com relação... aqui é Pietro falando Suzana. Com relação
ao TIM Live nós estamos bem pragmáticos. Não estamos totalmente satisfeitos
com a velocidade que temos atualmente. Podemos melhorar ainda mais.
Com relação ao nosso planejamento nós temos ainda mais um delay em
algumas atividades, mas não estamos preocupados com relação a nosso plano
porque se olharmos os testes nós tiramos um avanço de 5000 que está abaixo
do que queremos atingir.
Todas as atividades que aumentaram nosso potencial de mercado em FTTH
estão sendo implantadas e a saturação com relação à FTTC e está aumentando.
Confirmamos nossa meta para atingir nossa meta.
E com relação à concorrência, como relatamos no passado estamos
escolhendo uma área em que existe em nível menor de overlap, de
sobreposição, ou seja, estamos tentando otimizar a disponibilidade da rede em
áreas onde temos tecnologias mais antigas e em que podemos ser mais
agressivos na nossa oferta, sempre essa abordagem abaixo da linha, não
declarando ou colocando no mercado um preço que possa gerar a guerra de
preços.
Sra. Suzana: ok muito obrigado, muito claro e toda sorte para você Stefano.
Operadora: próxima pergunta vem do Walter Piecyk do BTIG.
Sr. Walter Piecyk: poderia dar uma ideia de quando a base de pré-pago vai
parar de cair? Eu sei que há uma troca entre clientes pré-pago e pós-pago, etc.;
mas onde vocês acham que isso vai terminar? Obrigado.
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Sr. Pietro: eu acho que importante lembrar o que afirmamos no passado. A TIM
era o principal player no mercado pré-pago. Nossa estratégia no passado era
aumentar nossa penetração e nos tornamos o maior operador de segundo chip
no mercado.
Agora comparado ao número de chips que tínhamos no passado continuamos a
ter uma adição líquida negativa no pré-pago - estou falando de pré-pago - então
continuaremos a ter uma adição negativa no pré-pago devido à consolidação de
mercado, por que somos a operadora com maior número de cartões SIM com
maior penetração de segundo chip.
O que é importante destacar que o foco não está relacionado à quantidade de
chips, porque nós não contamos como receita o chip mas o cliente, ou seja,
estamos aumentando e crescendo o ARPU do pré-pago enquanto migrando os
partidos pré-pagos para controle. Então acho que nos próximos seis meses não
teremos uma melhora maior num pré-pago, nas adições líquidas de pré-pago.
Sr. Walter: a segunda pergunta... desculpe por interromper...
Sr. Pietro: o que eu queria dizer é que nós estamos disponíveis na equipe de
relações com investidores para explicar uma forma mais pessoal, mais
detalhada, essa questão do pré-pago.
Sr. Walter: acho que a explicação foi boa obrigado. A segunda pergunta está
relacionada à venda de aparelhos. Há uma movimentação para tentar reduzir os
subsídios. Vocês oferecem subsídios para clientes pós-pago ou estão pensando
em mudar esses subsídios? Eu notei um declínio de no último trimestre; o que
está acontecendo com a base de clientes com relação a esse item?
Sr. Pietro: bom lembre-se que o ajuste é muito rápido. No passado a TIM tinha
uma venda muito grande de aparelhos exatamente com relação a essa
estratégia de segundo chip. Lembre-se que a TIM foi uma das operadoras que
introduziu no mercado brasileiro os aparelhos com dois chips. Nós estávamos
discutindo - isso é 2011, 2012 onde aumentamos a base de pré-pago - e agora
nós queremos transformar isso... numa distribuidora de aparelhos com dois
chips.
Nos últimos três anos nós reduzimos nossa venda de aparelhos porque esse
tipo de estratégia não faz muito sentido, e começamos, como dito no ano
anterior, com subsídio menor no segmento pós-pago. Uma vez que começamos
a olhar a receita de venda de aparelhos trimestre a trimestre estamos
basicamente estáveis, como já declaramos no passado.
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Nós não acreditamos que vamos aumentar nosso nível de subsídio em valores
absolutos totais e o que está acontecendo é que o número de aparelhos está
diminuindo em termos de venda. Estamos mais focados agora em aparelhos
para corroborar nossa penetração, a estratégia de penetração; mas se olharmos
um mercado importante destacar que todas as operadoras estão perdendo
participação de mercado na venda de aparelhos devido à grande distribuição, as
grandes distribuidoras que continuam a avançar nessa área.
Sr. Walter: ok muito obrigado.
Operadora: nossa próxima pergunta Fred Mendes do Bradesco.
Sr. Fred Mendes: bom dia a todos, obrigado pelo call. Eu tenho duas
perguntas. Olhando a PDD é a única linha que está mais fraca do que
esperávamos, então acho que no último trimestre falamos de R$ 100 milhões no
trimestre nessa linha e eu gostaria de entender quanto de dívida está
relacionado a esse contrato com outra operadora de telecom, e se olharmos o
2S, se pudessem dar uma ideia se esses R$ 100 milhões por trimestre.
A segunda pergunta parece que finalmente a diferença entre o crescimento da
linha receita líquida e bruta se aproximou bastante, foi reduzida essa diferença.
Existe ainda espaço para crescimento nessa frente?
Sr. Stefano: obrigado pela pergunta. Com relação ao PDD como você deve
lembrar eram 100 milhões de honestamente estamos um pouquinho acima de
100 milhões - mas continuamos a permanecer num KPI que é importante, que é
a participação em termos de e receita bruta. É importante se lembrar que
quando você migra os clientes pré-pago para controle vocês expõe seu P&L por
um lado ao PDD; de outro lado você se beneficia na redução de outra linha do
Opex.
Quando você passa o cliente de pré-pago você aumenta o ARPU do cliente,
esse é o primeiro efeito positivo, reduzindo a volatilidade; aumentamos a
fidelização e reduzimos o Opex para isso, entre 6% e 7% do crescimento de
recarga e nossa dívida de PDD não é de 6% ou 7%.
Então no final do dia esse é um impacto não negativo na demonstração de
lucros e perdas e quando você nesse trimestre olha a expansão de 6% a 7% em
PDD se não estou enganado a isso está em linha com a expansão da receita
bruta para o controle. Nós estamos aumentando a receita e no mix de receita
bruta que vem do controle estamos reduzindo a porção relacionada à plataforma
de pré-pago.
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Então como você sabe os clientes de controle no passado pagavam uma taxa
fixa como pós-pago e gastavam mais na plataforma de pré-pago, e agora esses
6% ou 7% de custo de participação na receita.
O novo pacote de controle, que é a evolução em vista do mercado, está usando
esse componente pré-pago. Então quando você olha para o crescimento da
receita de controle é preciso considerar também que o valor faturado pós-pago
receita bruta desses clientes fraturada está crescendo mais que a receita
anterior.
Então para finalizar eu diria que é uma boa notícia; mas se a plataforma de
controle continuar a se expandir o PDD continuará naturalmente a se expandir
acompanhando. O que é importante é vocês como analistas observarem a
participação desse PDD em termos na evolução da receita bruta.
E com relação... depois eu vou deixar outras pessoas discutirem a estratégia
daqui para frente. Mas quando você olha a receita líquida, receita bruta e líquida,
você precisa olhar também o componente de descontos. Se você se lembrar, no
último call eu disse que as receitas brutas de líquidas estavam em linha; mas
eliminando a participação do desconto ainda tínhamos um gap limitado. Agora
começamos com a mesma tendência em receita bruta não considerando o
desconto, ou seja, antes do imposto e no net um.
Então daqui para frente talvez o componente de desconto que está crescendo
para nossa estratégia que discutimos no 1T, esse upsell dos clientes vai ficar
como oferta dedicada que às vezes inclui um desconto quando comparado ao
que eu chamo de oferta acima da linha, o pacote acima da linha, ou seja, um
aumento do desconto - mas ele não afeta a participação de impostos sobre a
receita.
Sr. Pietro: Fred com relação ao VAZ o que está acontecendo é que nossa
estratégia de pacote não vai mudar. Então nós tentamos também usar os
valores agregados no pacote para aumentar e facilitar a migração de controle
para pós ou de pré-pago para controle.
Então para lhe dar uma ideia um na próxima semana nós vamos lançar uma
oferta de controle sem isso dentro, porque agora é R$ 15. Então deixando isso
no pós-pago, tentando convencer os clientes de passar do controle para póspago porque haverá também aumento nos serviços de valor agregado.
A estratégia para o futuro, porque você deve saber que no mercado os serviços
de valor agregado que nós chamamos de avulso e que não estão incluídos no
pacote são uma fonte de receita que está caindo para muitos clientes de pré10

pago. Então a abordagem que nós temos a bastante semelhante, é o da loja de
aplicativos.
Nós teremos um tipo de abordagem premium. Nós damos aos clientes de graça
alguns serviços para eles testarem o serviço e depois fazerem o upgrade - e
acho que estamos tendo boas novidades nessa área a partir do 1S do ano que
vem.
Sr. Fred: obrigado a todos, Stefano também, e parabéns Stefano pelo seu
ótimo trabalho e desejo muita sorte no próximo ano.
Operadora: nossa próxima pergunta vem de Daniel Federle, Credit Suisse.
Sr. Daniel Federle: por favor poderia comentar sobre o acordo de
infraestrutura? Parece que o escuta aumentou. Eu gostaria de entender se esse
compartilha mento de infraestrutura se referia apenas ao setor móvel.
E a segunda pergunta é o novo PD&C. Também não conseguia analisar todos
os detalhes, mas eu gostaria de saber sobre algum efeito potencial de para a
TIM, oportunidades e ameaças.
Sr. Stefano: olá Daniel obrigado. Eu vou tentar... vou passar ao Capdeville...
apenas um comentário sobre o acordo com a Oi. Como vocês devem saber, por
um ano e meio nós tivemos fortes discussões com a Oi também relacionadas à
resolução 639 e concluímos no início desse ano um acordo forte e sólido com
eles não só para resolver o presente, mas também pensando no futuro,
objetivando uma melhora de compartilha mento da infraestrutura, que nós
continuamos a considerar como uma meta estratégica não só no Brasil mas para
a evolução do setor de telecomunicações no Brasil considerando os gaps que
ainda temos na questão digital.
Nesse acordo nós incluímos linhas móveis e também fixas, e quando falamos
de fibra não só... porque a estrutura se deve tanto as linhas fixas quanto móveis,
então a meta em melhorar nos dois lados tanto a qualidade quanto à capacidade
de nossa rede. E continuaremos a manter esse tipo de acordo não só com a Oi,
mas com todos os outros players relevantes no Brasil.
Com relação ao TGMC não está 100% relacionada ao impacto no setor móvel,
mas nós acompanhamos cada evolução regulatória e agora é um mundo
claramente de conversão, ou seja, se o pacote se mover para o impacto haverá
uma convergência cada vez maior, global no negócio de telecomunicações, ou
seja, não temos nenhum impacto específico.
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Provavelmente você deve ter notado alguma mudança relacionada à tarifa de
interconexão. Nós fizemos simulações e isso não tem impacto significativo
especialmente... mas eu estou falando em alguns milhares de reais.
Agora vou passar a palavra ao Capdeville que vai falar sobre, um pouco mais
sobre o acordo com a Oi.
Sr. Leonardo Capdeville: obrigado Stefano, olá Daniel. Bom, as notícias que
vimos o ultimamente foram, foi a aprovação da Anatel do contrato relacionado à
Oi.
Então basicamente esse acordo que fizemos com Oi mudou a maneira como
estávamos tratando. Em vez de ter um template no nosso acordo agora nós
temos 20 MHz para serem compartilhados entre as empresas.
A outra parte é que nós estamos aumentando nossa participação de 800. É uma
pequena parte do acordo, mas estamos começando já nessa parte. Então
precisamos enviara a Anatel e ao Cade para que eles aprovem essa evolução
no contrato em relação ao compartilha mento de linhas fixas.
Mas como o Stefano disse o compartilhamento de infraestrutura e uma
discussão contínua e permanece sendo uma discussão entre as operadoras.
Temos alguma capilaridade com a Oi, mas também a Vivo, a Claro e outros
provadores regionais. Então faz parte do conceito que estamos tentando reduzir
o investimento e usar da forma mais eficiente o Capex para o futuro ok?
Operadora: a próxima pergunta vem de Valder Nogueira do Santander.
Sr. Valder Nogueira: bom dia Stefano, parabéns ao segundo... a seu sucesso
nesse trimestre também para a TIM. Parabéns pela sua atuação e sucesso na
participação no conselho. No TIM Live a pergunta é quanto das adições líquidas
na TIM Live podem ou tem sido, podem ser relacionadas ao corte de vendas
para clientes existentes da TIM? Vocês trabalham como uma meta para isso?
Porque quando nós olhamos o ARPU do TIM Live, que é 3,3 maior que o ARPU
do TIM e que está aumentando, então quanto nós podemos dizer que um
aumento no ARPU está vindo do TIM Live sem ter que vender dos clientes
existentes, que é um comprador potencial; mas por outro lado você terá um
desconto de pacote que terá que oferecer. Essa é a pergunta sobre o TIM Live.
Sr. Pietro: Valder aqui fala Pietro. Com relação ao TIM Live o que está
acontecendo hoje é que nós estamos trabalhando em algumas áreas com
tecnologias específicas que permitem um aumento da velocidade da base. Então
estamos tentando fazer o upsell de parte da base de clientes para uma
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velocidade mais alta com ARPU mais alto sem um Opex ou Capex adicional
para essa atividade.
O ARPU também vem do fato que estamos começando a aumentar a
penetração do FTTH. Então isso será um driver que continuará cada vez mais
nos próximos meses, uma vez que a nova área de FTTH será aberta. Aí então
poderemos dar aos investidores mais detalhes sobre o breakdown desses
componentes.
Mas é importante manter um elemento importante, que o ARPU maior que nós
tínhamos no FTTH. O FTTH comparado ao FTTC permite um aumento do ARPU
no futuro, porque o limite de aumento de velocidade é 2 giga e então nós
podemos passar de 100 Mbps para 200, 300, 400 tentando manter o preço e
aumentar o ARPU.
Sr. Valder: ok. Ainda sobre essa pergunta quanto do TIM Live vocês venderam
para esses clientes existentes e de TIM clientes? Qual é o cross-sell aí?
Sr. Pietro: para ser transparente com você nós ainda não temos uma estratégia
de conversão específica. Estamos desenvolvendo, mas hoje estamos perto de
35% da base de clientes TIM que tem uma oferta móvel da TIM, ou seja, isso é
uma oportunidade que vamos alavancar no próximo mês.
Sr. Valder: a segunda pergunta é: uma das características do PL 79, da PL 79
que está agora em votação no congresso, fala sobre um novo espectro para
serviços móveis. Nós sabemos que um dos aspectos, especialmente os que
foram privatizados com o sistema Telebrás, estão perto da renovação agora em
2023 e 24.
Como é que a gente vai, devemos trabalhar com essa possibilidade da PL 79
não será aprovada com ser adiada indefinidamente? Qual seria a estratégia para
a renovação do espectro da frequência atual? E aí vocês teriam que participar
de fusões com relação a um espectro mais elevado que o de vocês?
Sr. Stefano: essa é uma excelente pergunta. Se não for aprovada a PL 79
terminamos com M&A.
Sr. Valder: bom, esse é meu trabalho.
Sr. Stefano: bom eu vou deixar o Mario para falar um pouco mais sobre isso,
mas em primeiro lugar uma estratégia de fusão potencial da empresa não está
impulsionada pelo mix dessa área, mas sim pelo gap e de algumas áreas
específicas em camadas, ou seja, não tratamos um espectro específico porque
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ele é maior do que outros, ou seja, não estamos considerando isso, essa
variável fundamental nas nossas discussões de M&A.
Com relação ao que poderíamos esperar, honestamente esperar que a PL 79
não seja aprovada nos próximos 18 meses digamos, ou melhor 8... vamos dar
um ano para o novo governo, que é um tempo muito longo quando
consideramos o conteúdo da PL 79; mas honestamente eu acho que é
basicamente impossível imaginar em 2022 não termos a PL 79 ou algo que trate
esse tipo de questão aprovada pelo congresso, ou pelo governo.
O que nós esperamos daqui para frente e a renovação do esquema de
metodologia que semelhante ao atual. Provavelmente essa frequência estará
relacionada ao esquema que tem a ver com os custos a serem pagos
anualmente, ou seja, é algo que já está acontecendo em parte de nosso
espectro.
Eu deixo agora ao Mario a palavra caso ele queira acrescentar alguma coisa.
Sr. Mario XXX: obrigado Stefano pela pergunta. Você está me ouvindo?
Sr. Valder: sim.
Sr. Mario: a questão é uma necessidade, 10 dias de estratégia do governo. De
um ponto de vista prático o espectro que expira em 2024 é um espectro regional,
particularmente na banda A.
Nós acreditamos que a missão do regulador assim como do governo é
converter a taxa para a renovação do espectro em compromissos de
investimento. É esse mais ou menos o que estamos pedindo, e achamos que
esse será interessante, não só a renovação mas a possibilidade de investir em
ativos para a empresa.
Sr. Valder: esse é um ponto de vista interessante, porque a PL 79 - corrigem se
eu estiver errado - automaticamente renova o espectro e essa autorização para
uso; mas eu não sabia que existia essa relação do Capex.
Sr. Mario: numa consulta pública recente da Anatel com relação à questão
estrutural a renovação, a taxa de renovação da frequência é uma forma de
financiar investimentos e provavelmente será uma nova possibilidade, um novo
acordo digamos assim, que permitirá novos investimentos.
Sr. Valder: isso é muito interessante, obrigado pelo seu feedback.
Operadora: a próxima pergunta vem de Diego Aragão do Goldman Sachs.
14

Sr. Diego Aragão: Um bom dia a todos. Primeiro gostaria de agradecer o
Stefano pelo ótimo trabalho e desejo era mais sucesso para você ainda no
futuro. A primeira pergunta é com relação à base recorrente. Poderia me dar
alguns detalhes sobre o segmento? Gostaria de entender a tendência do ARPU
e da taxa de retorno para a base recorrente de pré-pago e qual sua estratégia
para o segmento, obrigado.
Sr. XXX: o que está acontecendo é que agora nós temos dois pacotes
principais que estamos trabalhando na área de pré-pago. O primeiro é uma
oferta mensal de voz pura, que no ano passado teve resultados bons, porque
aqui no Brasil nós temos um número enorme de clientes que são voz pura.
Então nós não podemos esquecer que aqui no Brasil nós temos que trabalhar
diversos segmentos. Estamos agora tentando fazer o upsell desse cliente de
chamadas ilimitadas na rede para chamadas limitadas na rede e fora da rede,
um preço de 9,99 até 19,99 e 29,99. Esse pacote está funcionando muito bem.
Do outro lado estamos aumentando ainda nossa penetração nos pacotes
semanais de 9,99; mas o próximo passo para aumentar ainda mais o ARPU ser
a começar a entender se é possível no mercado e não começar com uma
recarga de R$ 10, mas aumentar o nível de entrada de recarga de 10 para 15.
Esse é o próximo campo que permitiria aumento do ARPU em pré-pago.
O que estamos fazendo agora, tentando esclarecer ainda mais a pergunta
relacionada ao fato de que tivemos uma dívida líquida negativa em pré-pago por
causa do segundo chip, esta é uma grande oportunidade para nós porque nós
temos na base de clientes que usaram no passado TIM principalmente como um
cartão para recebimento de chamadas e nós podemos transformar esses cientes
em clientes que fidelizados da TIM.
Uma das questões que nós ainda temos é questão da percepção; no entanto,
investimos em campanhas de propaganda, que clientes que vinham do pré-pago
e que ainda estavam na concorrência e o que nós vamos fazer agora, que é uma
abordagem abaixo da linha, é tentar estimular essa base de clientes para
manter-se na TIM porque nós estamos mais que confiantes que agora nossa
rede atual está no mesmo nível e ainda melhor que o concorrente, e aumentar o
nível de gastos. E assim nós podemos depois com as relações com investidores
explicar um pouco mais as mudanças no mix de oferta.
Sr. Diego: obrigado Pietro muito claro. A segunda pergunta está relacionada à
expansão. Eu sei que vocês têm um guidance, mas com relação aos resultados,
ao fato que a empresa atingiu o guidance mais cedo que o esperado, eu gostaria
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de saber se você poderia explicar um pouco mais a eficiência de custos para a
gente poder quantificar as oportunidades de vocês daqui para frente, obrigado.
Sr. Adrian: olá Diego aqui é o Adrian respondendo. Sim, na verdade estamos
tendo desempenho melhor que o esperado em termos de eficiência. Nós
atingimos quase 86% da meta que nos propusemos para 2018. A estratégia foi
muito bem-sucedida em termos de eficiência.
Nós achamos que sim, existe ainda mais espaço para melhora nesse campo e
esperamos desempenho ainda melhor. Estamos também observando que pode
acontecer com a demonstração de lucros com relação a receitas; mas sim,
temos melhorado nossas margens acima do esperado e ainda podemos fazer
melhor - mas isso é uma coisa que trataremos nos próximos calls em relação
uma o planejamento para o ano que vem.
Sr. Diego: obrigado Adrian pela sua resposta.
Operadora: a próxima pergunta vem de André Baggio, J. P. Morgan.
Sr. André Baggio: eu tenho duas perguntas, a primeira é para o Stefano.
Stefano nós temos observado resultado muito bom de crescimento da TIM; mas
também recentemente vimos que a Claro crescendo ainda mais rapidamente do
que a TIM.
Você acha que alguma coisa pode ser feita em termos de que conclusão que a
Claro está fazendo bem e poderia se aplicar à TIM também? Existe alguma fonte
de preocupação ou a TIM tem uma posição sólida nesse quesito?
Sr. Stefano: obrigado André. Bom, de forma geral em primeiro lugar você sabe
que há diversas vezes que comparamos tendências. Eu sempre destaco que
não é necessário olhar apenas a comparação ano a ano, mas também trimestre
a trimestre. Então fica claro que a Claro está fazendo um bom trabalho, e vocês
podem ver que a extensão do top line da receita é uma coisa diferente da TIM.
Nós temos uma mudança relevante na diferença de receita entre a TIM e a
Claro nos últimos três meses, e eu destacaria a taxa de crescimento diferente e
está mais relacionada ao que aconteceu ano passado e vocês podem ver que a
TIM tem uma tendência de trimestre a trimestre no 1T e no 2T... a diferença
entre o 1T e o 2T17 agora se mantém, e não é exatamente o que aconteceu
com eles. Então é importante analisar a evolução ao longo dos resultados de
2018.
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E eu sempre digo que a Claro está fazendo um bom trabalho, eu tenho dito isso;
mas o mercado está se tornando cada vez mais competitivo e infelizmente, e
provavelmente houve alguma reação em pré-pago da Vivo também.
Então é uma combinação de cenário macroeconômico que também está
afetando provavelmente o setor, e claramente uma combinação de uma certa
agressividade nos pacotes ofertados, que faz parte do negócio e da tendência
mundial nesta área. É parte do meu trabalho tratar dessa questão e será parte
do trabalho no próximo presidente e do meu trabalho no conselho levando tudo
isso, esse novo contexto em consideração.
Sr. André: a segunda pergunta para o Leo talvez. Você poderia comentar um
pouco mais sobre o que está acontecendo, que foi ativada essa nova
frequência? Qual é a percepção do cliente em termos de velocidade de
download, se isso ajudou a TIM ganhar participação de mercado e de alguma
forma chegar, concorrer mais nessa área de banda larga fixa com relação ao
MHz?
Sr. Leonardo: olá Baggio. Lembre-se que nós explicamos que a primeira
capital que nós lançamos a frequência de 700 foi Brasília e isso aumentou
rapidamente, porque em Brasília naquela época nós não tínhamos a frequência
de 800 e tínhamos ainda a frequência... e quando lançamos 700 observamos um
grande crescimento de largura de banda e não só por causa do custo de 4G,
mas a cobertura nos ambientes fechados. Essa nova estratégia foi levada para o
700 MHz.
E agora nós vimos que lançamos o 700 no nordeste ano passado e agora
estamos capturando uma parte muito importante que nos permitiu essa nova
onda de refarming para 2,1 GHz. Ou seja, com a frequência dos 700 nós
podemos ter toda a cobertura nos ambientes fechados, trazemos tudo para o
4G, reduzimos o uso do 3G e agora chamadas estão entrando diretamente no
4G.
Ou seja, fazemos o primeiro refarming de 2,1 GHz, que é uma frequência agora
o usadas no Brasil para o 3G. Então agora temos uma oportunidade de abrir
uma nova janela de oportunidade para refarming no espectro de 3G para 4G.
Agora em julho esperamos que a Anatel nos de licença para o uso do 700 na
cidade de São Paulo. Só para te dar uma ideia, nós temos mais de 600 sites já
instalados na cidade de São Paulo que aguardam a licença da Anatel para
começar a operação.
O que nós esperamos em São Paulo é primeiro ter uma cobertura em locais
fechados maior com o 700, mas também reduzir esse gap história porque em
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São Paulo cada vez que você completa uma chamada antes estava usando uma
frequência mais alta em 3G, e agora com o Volte e o 700 você pode ficar na
chamada ainda em ambientes fechados com ótima qualidade. Então a
expectativa é que essa combinação de 700 e de Volte possa aprimorar de forma
bastante eficiente a experiência do cliente.
Eu não sei se é isso que você esperava ouvir, mas estamos saindo agora no
sudeste e no sul do 700 MHz e o resultado é muito bom em termos de qualidade
e cobertura. Nós mostramos o que o Volte significa em termos de redução de
queda de chamadas. Por exemplo, em São Paulo estamos falando em algo de
0,2% de chamadas que caem comparando a 1,5% de não-Volte.
Sr. André: muito bom perfeito, obrigado Leo e parabéns ao Stefano pelo ótimo
trabalho.
Operadora: a próxima pergunta vem de Maria Azevedo do UBS.
Sra. Maria Azevedo: obrigada. Stefano obrigado pela parceria e com relação
ao Capex como você vê o potencial de M&A com relação à Capex avoidance?
Será 100%? Para outros ativos que estão à venda qual sua visão a respeito
disso?
A segunda pergunta eu queria entender um pouco mais o segmento B2B, quais
são as oportunidades? Você pretende ter uma recuperação maior de mercado
no setor de B2B?
Sr. Adrian: olá Maria Teresa aqui é Adrian. Vou tentar responder quem é a
primeira pergunta. Nós não ouvimos muito bem sua pergunta, acho que a havia
algum ruído na linha. Com relação ao Capex a pergunta foi o que está
acontecendo no 2T com relação ao guidance para esse ano.
De fato nós vimos um crescimento grande no Capex como uma coisa positiva
em comparação ao ano passado. Estamos indo muito bem com nosso Capex,
estamos lidando muito melhor com ele no ano. Começamos antes do ano com a
implantação da rede, crescemos bastante em todos os processos e
internamente com relação à implantação do Capex. Então para nós confirmamos
exatamente o que dissemos em relação ao Capex, 12 bilhões para os três anos,
e mantemos esse número especialmente neste ano. Então nada mudou nesse
lado.
Com relação à outra pergunta que também está relacionada ao Capex em
termos de M&A sim, nós sempre analisamos aquisições. Também estamos
avaliando todas as oportunidades que surgem. Hoje eu diria que não estamos
com nenhuma análise específica de alguma oportunidade específica. Estamos
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estudando alguns casos e têm preços muito elevados como você deve saber.
Mas é uma análise contínua para nós eu não sei se responde sua pergunta?
Sr. Pietro: olá Maria aqui é Pietro falando. Com relação ao B2B sendo
transparente e direto nós não estamos satisfeitos com o B2B por que vamos
dividir o B2B em dois segmentos: corporativo e grandes clientes. Nós estamos
insatisfeitos com nosso resultado no passado, nunca fomos uma referência
nessa área, esse é um elemento importante porque nas grandes empresas que
podemos explorar no futuro podemos explorar novos recursos, IOT, machine-tomachine e talvez nos próximos meses nós teremos grandes parcerias
comerciais para desenvolver melhor essa área.
Com SMB eu acho que é um segmento que também não estamos satisfeitos
com nossa atuação, porque está fora do spotlight, ou seja, o nível de competição
é menos racional. Como todas as operadoras nós temos que pensar melhor
sobre o possível desenvolvimento desse segmento. Queremos mudar o modelo
de negócios e o go-to-market totalmente para aumentar ainda mais o resultado
da nossa companhia.
Sra. Maria: perfeito, muito obrigado e obrigada mais uma vez pelo seu ótimo
trabalho Stefano e pela parceria.
Operadora: como não há mais perguntas dos analistas passamos agora a
sessão de perguntas e respostas com jornalistas.
Sr. XXX: a primeira pergunta vem da Fabíola da Bloomberg e a pergunta é a
seguinte: caro Stefano parabéns pelos seus novos desafios. Você mencionou no
passado que está trabalhando no balanço da TIM para se preparar para um
M&A. Eu gostaria se o Sami Foguel vai continuar a implementar essa estratégia.
Sr. Stefano: obrigado Fabíola pela pergunta. Vamos separar a pergunta em
duas. É claro que o novo diretor-presidente da empresa continuará a trabalhar
para melhorar o balanço. Esse foi um foco claro que nós estabelecemos há dois
anos. Era o momento correto para dizer que a TIM estava finalmente cada vez
mais forte comercialmente e financeiramente também com a um forte balanço,
um balanço sólido.
E nas sempre dissemos que chegamos oportunidades daqui para frente de
consolidação no Brasil, no mercado brasileiro, e para participar dessa
consolidação de forma orgânica ou inorgânica é preciso ter um balanço forte, as
duas coisas andam juntas, ou seja, quando pensamos em aumentar ainda mais
os resultados financeiros da TIM Brasil e a participação da TIM Brasil no país.

19

Sr. XXX: obrigado Fabíola. Passaremos a próxima pergunta. A próxima
pergunta é de Alexandre Melo no valor econômico: como a TIM participará no
processo de consolidação do segmento no Brasil? Quais são as expectativas
nesta área para os próximos 12 a 24 meses? Esse ano a TIM Live chegará a um
novo estado ou região do país? Adrian por favor.
Sr. Adrian: com relação ao M&A e ao processo de consolidação no país nós
sempre dissemos nesses dois anos que a TIM deveria ser um participante dessa
consolidação do setor. Temos trabalhado muito no lado operacional, no lado
financeiro, em cada assunto que nos prepara para estar nessa posição.
Claramente para depender muito se isso se encaixará na estratégia ou não. Nós
sempre dissemos o seguinte: tem que fazer sentido com nossa estratégia. Nós
não vamos participar apenas por que precisamos fazer algum tipo de fusão ou
aquisição; não, é uma questão de estratégia. Espero que possamos manter essa
postura e vamos ver o que vai acontecer nos próximos dois anos em termos de
consolidação do mercado, do setor. Tenho certeza que alguma coisa vai
acontecer nos próximos dois anos.
Nossa tarefa é estarmos preparados e acreditamos que já estamos. É preciso
lembrar que há dois ou três anos essa era a meta da empresa. Hoje podemos
dizer que a situação estar completamente diferente. Nós achamos que podemos
ser um player significativo na consolidação.
Sr. Pietro: com relação ao TIM Live nós aumentaremos nossa cobertura em
outras cidades e também no norte e nordeste do Brasil. Não podemos divulgar
agora quais serão as cidades por motivos, porque o modelo atual de rede
implementado atualmente nos permite aumentar rapidamente a cobertura com
base nas oportunidades de mercado.
Lembre-se que nós vamos fazer junto com a antena. Então uma vez que
chegarmos a uma antena com fibra e que nessa antena exista a possibilidade de
aumentar rapidamente somos capazes de apresentar uma oferta para a TIM
Live. Nas próximas semanas nós vamos falar com a área vamos trabalhar no
último trimestre de 2018.
Sr. XXX: temos outra pergunta de Ana Lobo da Convergência Digital: bom dia.
A infraestrutura foi elemento chave na reestruturação da TIM. A TIM vai priorizar
a questão da Cemig Telecom? Uma mudança na estratégia de pré-pago fez com
que eles perdessem a segunda participação de mercado para a Claro; sendo o
terceiro treino mercado não atrapalha os planos da companhia?
O Adrian vai responder uma parte e depois o Pietro vai falar sobre a
participação de mercado e pré-pago.
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Sr. Adrian: com relação à primeira parte da sua pergunta sobre o processo da
Cemig nós sempre analisamos esses casos se eles se encaixam na estratégia,
se eles fazem sentido especialmente com relação à compra. Então observem o
seguinte: depende do preço, porque quando você faz uma análise de make-orbuy o preço é uma das variáveis mais importantes.
Então é uma questão de estrutura do negócio. Nós precisamos aumentar nossa
infraestrutura de fibra; mas novamente vai depender um pouco do preço e se
isso se encaixa em nossa estratégia.
Sr. Pietro: com relação à segunda parte da pergunta o que é importante
lembrar é que a TIM é o segundo player de longe em termos de receita de
serviços e nós vamos manter. Nós não contamos apenas um número de
clientes, mas o ARPU e a receita.
Operadora: Senhoras e senhores já que não há mais perguntas retorno a
palavra ao Sr. Stefano de Angelis para seus comentários finais. Sr. Stefano o
senhor pode continuar.
Sr. Stefano: Foram anos muito bons que passamos juntos e gostaria de dizer
arrivederci e obrigado a todos, até logo.
Operadora: Isso conclui a teleconferência de resultados do 2T18 da TIM
Participações, suas linhas podem ser desconectadas a partir de agora. Para
mais informações e detalhes sobre a companhia acesse o site www.tim.com.br/ri
e aproveite para fazer o download do aplicativo TIM_RI disponível para as
plataformas Android e IOS, obrigada.
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