TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Investor Relations

Local Conference Call
TIM Participações
Resultados do Segundo Trimestre de 2014
1º de agosto de 2014

Operadora: Bom dia senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência
de divulgação dos resultados do 2º trimestre de 2014 da TIM Participações.
Informamos que este evento está sendo gravado e todos os participantes da
teleconferência estarão apenas ouvindo durante a apresentação. O replay deste
evento estará disponível no website após seu encerramento.
Esclarecemos que declarações que possam ser feitas relativas às perspectivas,
projeções e metas da TIM Participações constituem-se em crenças e premissas
da Diretoria da Companhia. Considerações futuras não são garantias de
desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a
eventos que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que
fatores internos e externos à TIM Participações podem afetar o seu desempenho
e conduzir a resultados diferentes dos planejados.
Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência,
queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando asterisco zero.
Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Rogerio Tostes, diretor de RI da TIM.
Sr. Tostes, pode prosseguir.
Sr. Rogério Tostes: Olá bom dia a todos, bem vindos à nossa divulgação de
resultados do segundo trimestre. Está presente comigo é a diretoria da
companhia e com o objetivo de permitir mais tempo para a sessão de perguntas
e respostas a apresentação será conduzida pelo Rodrigo Abreu, CEO, e pelo
Claudio Zezza, CFO na sessão financeira. Na parte de perguntas e respostas
teremos a participação dos demais diretores da companhia. Passo agora a
palavra para o Rodrigo Abreu para começar a apresentação. Rodrigo por favor.
Sr. Rodrigo Abreu: Obrigado Rogério, bom dia a todos, bem vindos a mais
uma apresentação de resultados relativos agora o segundo trimestre de 2014.
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Antes de começar a apresentação como vocês talvez já possam ver pelo
primeiro slide que é a capa da própria apresentação eu gostaria de destacar
antes de falar dos resultados e dos detalhes de cada uma das áreas de
destaque da nossa nova campanha que é a campanha institucional da porta
azul. Então essa campanha significa um novo posicionamento, uma nova fase
de posicionamento da companhia do ponto de vista institucional e eu vou falar
um pouquinho mais sobre ela ao final da apresentação nas minhas conclusões.
Passando então diretamente para a página 2 que apresenta os destaques do
segundo trimestre mais uma vez nós gostaríamos de destacar os pontos
positivos, os pontos de atenção tanto do ponto de vista financeiro quanto do
ponto de vista operacional. Começando pelos destaques financeiros é
importantíssimo dizer que o primeiro destaque é um destaque absolutamente
relacionado à nossa estratégia de crescimento com base no aumento da
utilização de serviços de dados.
Mais uma vez o crescimento da receita bruta de dados foi bastante satisfatório e
atingiu no final do trimestre um percentual de 27% da nossa receita a partir de
22% da receita do segundo trimestre do ano anterior, ou seja, um crescimento
de 5 pontos percentuais que representa um crescimento muito saudável tanto do
ponto de vista de ano contra ano quanto do ponto de vista de trimestre contra
trimestre. Isso aponta para a direção correta no reposicionamento de ofertas e
de atuação da companhia uma vez que nós sabemos que no futuro o
crescimento da receita de dados vai ser fundamental não só para a sustentação
do crescimento da companhia mas para a própria dimensão do tamanho dos
negócios da mesma.
O segundo ponto de atenção é receita líquida, que como vocês se lembram no
trimestre passado pela primeira vez nós fizemos a abertura de receita líquida
entre o que seria a receita líquida sainte, ou seja, aquela receita gerada pelos
nossos usuários do ponto de vista de voz mais utilização de dados, serviços de
valor adicionado, e da receita entrante, ou seja, aquela gerada por receitas de
interconexão que são reguladas. E por que nós fizemos a separação? Porque
certamente as duas apresentam percursos exatamente opostos: uma com um
percurso de contínuo crescimento a partir principalmente da utilização dos dados
como eu mencionei e outra em queda em particular por toda a redução
regulatória da tarifa de interconexão sobre a qual nós falaremos um pouquinho
mais adiante.
A receita sainte para nós é receita que indica o nível de saúde da gestão da
base da companhia e da atuação da companhia no lançamento dos seus novos
produtos e serviços, e mais uma vez essa receita sainte apresentou um
crescimento bastante saudável de 7% ano contra ano a partir do segundo
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trimestre do ano passado até o segundo trimestre deste ano. Obviamente esse
crescimento de 7% foi bastante sustentado pelo sólido crescimento da receita de
dados como eu já mencionei.
Do ponto de vista de controle de custos esse talvez seria o outro grande
destaque. Um é o destaque da receita, o outro é o destaque dos custos, que é a
redução dos custos totais de 7% ano contra no nosso Opex a partir de uma
redução que já vinha acontecendo no primeiro trimestre de -3%. Em particular
nesse ponto cabe destacar a grande redução dos custos de rede proporcionada
por uma série de elementos desde a estratégia de redução de dependência de
linhas alugadas de terceiros até a renegociação de contratos que nos
possibilitou reduzir os custos de rede alugada.
Nesse sentido o resultado de margem Ebitda e crescimento de Ebitda é
bastante positivo mais uma vez com o atingimento de um crescimento de Ebitda
de 8% ano contra ano além de um ganho da margem Ebitda quando comparada
ao segundo trimestre do ano passado passando de 25% em 2013 a 28% em
2014. Dessa maneira mais uma vez podemos dizer que são sólidos resultados
financeiros apresentados pela companhia mesmo em um ambiente de um
crescimento mais reduzido.
Do ponto de vista operacional também iniciamos os destaques com um
elemento ligado ao uso de serviços de dados. A nossa base de usuários de
dados segue crescendo em uma velocidade muito acelerada e atingiu no
segundo trimestre de 2014 um percentual da base total de clientes equivalente a
39% quando comparado a 32% da base de clientes no segundo trimestre do ano
passado. Então nós só nós estamos tendo mais uso, uma penetração da base
maior, e consequentemente executando estratégia de tornar a companhia uma
companhia cada vez mais presente no mundo dos dados.
Do ponto de vista de crescimento da base também vale destacar o contínuo
crescimento do mix pós-pago na base total que cresceu cerca de 1 ponto
percentual passando a 16,5% no segundo trimestre em particular pelo
crescimento da nossa base controle e isso enquanto a relação SAC ARPU
permaneceu estável e abaixo de dois meses, o que sem dúvida nenhuma
representa talvez o melhor índice de produtividade do ponto de vista de custo de
aquisição de clientes da indústria e mantendo um controle absolutamente rígido
sobre a nossa eficiência de aquisição de clientes. Então dessa maneira do ponto
de vista de um crescimento de base seja no mix seja em relação àquele principal
serviço que nós queremos estimular os destaques operacionais são também
bastante positivos.

3

Cabe lembrar ainda dois outros destaques, um ligado a todo o provimento de
infraestrutura para a Copa do Mundo num esforço conjunto entre as quatro
operadoras, diga-se de passagem, um primeiro projeto conjunto que as quatro
operadoras fizeram e que ao longo de toda a realização do evento apresentou
resultados absolutamente excepcionais. Pela primeira vez diga-se de passagem
cabe apenas destacar o não destaque mencionado aos serviços de
telecomunicações durante o evento significando de fato um atendimento
plenamente satisfatório de toda a infraestrutura da realização do evento.
Para que vocês tenham uma ideia de maneira conjunta em todos os estádios
durante os dias de jogos da copa foram enviadas quase 50 milhões de fotos e
realizadas quase 5 milhões de chamadas para um tráfego total de dados de
quase 27 TB. Então a infraestrutura funcionou bastante bem mostrando a
capacidade que o setor tem de se articular e de promover soluções de qualidade
para o crescimento da utilização do serviço no país.
E finalmente o último destaque é o destaque sem dúvida nenhuma da obtenção
no nosso serviço Live TIM da marca de 100.000 clientes. Esses 100.000 clientes
foram atingidos agora no comecinho de julho e mostram a outra passagem de
um marco importante do ponto de vista de crescimento da operação de banda
larga fixa residencial. Sem dúvida nenhuma o negócio de banda larga é um
negócio que demanda massa crítica e a partir da ultrapassagem do número de
100.000 usuários certamente nós mostramos que o negócio caminha em direção
correta atingindo não só massa crítica mas o reconhecimento de um serviço de
destaque e que tem um papel relevante em relação ao crescimento de market
share na companhia nesse segmento.
Passando então agora a um pouco mais de detalhes sobre cada uma das áreas
que mencionei eu gostaria de começar passando à página 3 para falar
rapidamente sobre a análise do negócio móvel e a performance do negócio
principal da companhia. Eu gostaria de começar chamando a atenção para três
pontos do lado esquerdo do slide que mostram elementos que foram importantes
do ponto de vista da composição dos resultados do trimestre.
Começando com o impacto do corte da VU-M no segundo trimestre uma vez
que se trimestre foi o primeiro trimestre do ano onde existiu um impacto cheio do
corte da receita de interconexão VU-M em relação ao resultado da companhia.
Como vocês podem se lembrar no primeiro trimestre já havia havido, já havia
ocorrido um impacto de redução de -18% no corte da VU-M nas receitas
entrantes de interconexão, porém naquele trimestre o corte da receita se aplicou
somente a um mês dos três meses do trimestre. Nesse trimestre com a
aplicação do corte ao longo de todo o período a redução da receita de
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interconexão representou cerca de 28% dada a diminuição da receita regulatória
de VU-M.
Um segundo ponto para o qual vale a pena chamar atenção é a venda de
aparelhos que segue em um nível sustentável e saudável para a estratégia da
companhia apesar de um crescimento menor: nós atingimos uma venda de
aparelhos na casa de 10 a 11 milhões de aparelhos por ano, ou seja, na casa de
2,5 a 3 milhões de aparelhos por trimestre e esse volume de aparelhos
absolutamente compatível com a estratégia de continuar equipando a nossa
base de usuários com aparelhos capazes de utilizar e consumir serviços de
dados. Obviamente essa pequena redução mantendo-se num nível estável e
planejado pela companhia acaba tendo um impacto na receita total e não na
receita de serviços, mas está absolutamente dentro da nossa estratégia de ter
os aparelhos como um habilitador como um componente que é neutro em
relação a Ebitda e aos resultados da empresa.
E finalmente um ponto pequeno mas que vale a pena destacar uma vez que ele
tem um impacto que poderia ser considerado não desprezível no resultado de
receita total de serviços e em particular de voz que foi o impacto da Copa do
Mundo nas atividades comerciais dado que o calendário de julho de 2014
apresentou uma série de feriados, de meios-dias onde não existiu atividade
comercial impactando de maneira ligeira qual foi o nível de utilização do serviço
de voz durante o período.
Dessa maneira quando nós olhamos para a análise da receita líquida dos
serviços móveis é possível visualizar dois quadros principais: um quadro que é o
quadro de crescimento ano contra ano e excluindo o impacto da VU-M, da tarifa
regulatória, onde esse quadro apresentaria um crescimento total de 3%, e um
quadro que inclui a diminuição da receita entrante referente à VU-M onde o total
de crescimento foi negativo em 1%.
Quando nós observamos a quebra entre negócio gerado/receita sainte e
negócio recebido/receita entrante nós podemos ver a enorme diferença entre os
dois negócios sendo que na receita sainte um crescimento de 7% e na receita
entrante é um crescimento ou um decréscimo de -30%. Quando comparados
com seis meses do ano anterior os números dos seis meses desse ano não são
muito diferentes: nós teríamos um crescimento de receita total excluindo a VU-M
na casa de 4% e uma receita estável incluindo o corte da VU-M.
Do ponto de vista de Ebitda como já mencionado esse é um dos destaques da
performance do negócio não só com o crescimento de margem de 24,9 para
27,9% mas com um crescimento total do Ebitda gerado pela companhia em 8%
incluindo o corte da VU-M e que seria um crescimento proforma de 16%
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excluindo o crescimento da VU-M, ou seja, o negócio principal da companhia
apresenta um ritmo bastante saudável apesar de alguns impactos que acabaram
acontecendo em relação ao top line.
Ainda antes de passar para o próximo slide que ressalta a oportunidade em
dados eu gostaria de fazer um último destaque em relação ao crescimento de
receita uma vez que juntamente com o corte da VU-M existiu também um
impacto negativo do crescimento de SMS na receita da companhia no trimestre.
Como nós sabemos o SMS é um serviço que tem sido muito impactado pela
disponibilidade de aplicações de comunicação e messaging e certamente é um
serviço que tende a ter a sua receita diminuída ao longo do tempo. Para a TIM
isso sem dúvida nenhuma representa um impacto no top line de serviços, porém
um impacto muito menor do ponto de vista de margem dada a baixa
marginalidade do serviço SMS bem como uma oportunidade de deslocar receita
de um serviço para outro, que é o próprio crescimento da receita de dados em
função da maior adoção de aplicativos de acesso à Internet.
Então de maneira geral o negócio saudável apesar de um ambiente
temporariamente impactado por duas reduções de serviços.
Do ponto de vista da oportunidade de dados e passando à página 4 nós vemos
que com dados de mercado ainda se sustenta de maneira muito clara, como nós
já temos dito ao longo dos vários últimos trimestres, que a experiência de dados
no Brasil tem tudo para continuar sendo cada vez mais móvel: o crescimento do
número de acesso em usuários no móvel quando comparado com o fixo
apresenta uma proporção de mais de 5x nos últimos cinco anos.
Nós temos uma evolução no total de equipamentos vendidos no mercado que
favorece amplamente a utilização de serviços de dados móveis como pode ser
verificado no aumento da venda diz smartfones de tablets quando comparado ao
ano passado e uma diminuição da venda de notebooks e PCs quando
comparado também ao segundo trimestre do ano passado e com o fato de que a
banda larga brasileira continua com uma baixa velocidade média fazendo com
que exista uma enorme oportunidade de substituição fixo móvel e também de
lançamento de serviços de alta velocidade residenciais como é o serviço
prestado pela TIM Fiber, o serviço Live TIM.
Finalmente cabe destacar como todos vocês já viram várias vezes que o Brasil
tem uma consideração de ser um país de altíssima adoção de uso do serviço de
dados. Uma manchete que cabe destacar é a manchete do Wall Street Journal
que aponta o Brasil como a capital universal das mídias sociais praticamente
com a segunda maior base de usuários de todos principais serviços de mídias
sociais da Internet, entre eles Facebook, Twitter, YouTube e WhatsApp.
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O que isso significa para a companhia? Significa mais uma vez o percurso, a
sequência do percurso de captura dessa oportunidade de dados. Então como
nós podemos ver por quatro indicadores aqui apresentados a receita de dados
continua crescendo de maneira muito saudável ao ritmo de 22% incluindo todos
os serviços e quando nós observamos que a receita de SMS teve uma redução
no ano contra ano de 8% esse crescimento de 22% se apresenta ainda mais
impressionante porque quando olhamos para a receita pura de conectividade de
dados Web essa receita foi positiva no crescimento em 33% e quando nós
olhamos para receita de conteúdo e outros serviços de valor adicionado e esse
crescimento foi de 72% ano contra ano, ou seja, apesar da redução do serviço
de SMS como esperado o crescimento da receita de dados segue em ritmo
bastante acelerado.
Como eu já mencionei nós atingimos um crescimento muito saudável da nossa
base de usuários de dados chegando a quase 39%, o que representou um
crescimento de 24% no número de usuários ano contra ano chegando a 29
milhões de usuários de dados no segundo trimestre. E obviamente esse
crescimento veio acompanhado tanto do aumento do consumo que a gente
representa que como bytes of use, mais 40% em relação ao consumo de
Megabytes dos nossos usuários, que em dias de uso também cresceram na
casa de 30%.
Como eu mencionei para vocês olhando simplesmente o pré-pago nós podemos
verificar que ainda existe um enorme espaço de crescimento uma vez que os
dias de uso eram equivalentes a cerca de 7 dias do mês para usuários prépagos, hoje já ultrapassam os 10 dias do mês para usuários pré-pagos mas
ainda existe certamente um espaço bastante grande de aumento do consumo
não só em relação ao número de usuários, mas em relação a quanto esse
usuários consomem e em quantos dias do mês esse usuários consomem dados.
Então de fato é um percurso muito sólido, muito alinhado com a nossa estratégia
que já vem sendo divulgada há bastante tempo.
Passando para a próxima página obviamente o destaque da infraestrutura vem
muito em linha com a própria estratégia de crescimento dos dados. Todos
nossos projetos de infraestrutura, todas as nossas principais iniciativas de
infraestrutura tem sido focadas num primeiro momento em atacar o problema de
qualidade, o que foi o foco do a passado e já plenamente concluído, mas mais
do que isso principalmente em se preparar para o futuro do ponto de vista de
crescimento do consumo de dados e crescimento da capacidade necessária
para fazer o provimento de um serviço de qualidade.
Nesse ponto de vista nós temos uma abordagem centrada em dados que acaba
considerando três principais elementos: capacidade, cobertura e disponibilidade.
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Desde 2013 nós temos tido um foco muito grande seja na capacidade através da
implantação de redes de fibra, através do 4G, do projeto fibra até a antena, de
toda a nossa estrutura de backhauling, seja na disponibilidade, o que significa
uma atenção crítica às rotas alternativas, à resiliência da rede, a todos os
sistemas de controle e operação de rede para aumentar a disponibilidade de
toda a nossa infraestrutura.
A partir desse ano nós adicionamos à capacidade e à disponibilidade um foco
bastante intenso na ampliação da nossa cobertura, e a ampliação da nossa
cobertura com um foco em identificação da nossa presença em áreas
relevantes, um upgrade de acesso para aumento de velocidade, adensamento
de sites em áreas que nós já cobrimos bem como a expansão de serviço de
dados e cobertura 3G em áreas ainda não cobertas e finalmente a utilização de
uma estrutura heterogênea de rede com a introdução de small cells, femtocells e
wi-fi. Esse ponto de expansão da cobertura bastante importante porque
juntamente aos outros dois elementos de capacidade e disponibilidade ele acaba
compondo um quadro completo de melhoria de percepção de qualidade e da
própria experiência do usuário.
O que significa isso em números? Como nós já destacamos existe um número
bastante intenso de ações realizadas em particular em relação a expansão e
cobertura eu gostaria de destacar algumas ações que estão ou em andamento
ou já finalizadas e que indicam por exemplo do que apenas no segundo trimestre
de 2014 existia uma expansão no número de sites 3G e 4G de quase 2000
novos sites, ou seja, uma atividade muito intensa de implantação de rede com
base no nosso investimento que chega a quase R$ 4 bilhões para o ano de
2014.
A mesma coisa aconteceu com o número de pontos de presença wi-fi e small
cells que cresceu praticamente 50% desde o último trimestre do ano passado, o
número de sites com fibra que cresceu desde o segundo trimestre do ano
passado quase 4x e o número de cidades no projeto mobile broadband que
cresceu no primeiro trimestre para esse segundo trimestre um número de 13
cidades adicionais chegando a 66 cidades totais cobertas pelo backhauling de
fibra e pela altíssima capacidade de pavimento de serviço de dados.
Além disso gostaria de destacar duas outras ações, uma delas um aumento de
cobertura em São Paulo com a utilização de uma nova frequência de 900 MHz
que propicia uma melhor cobertura indoor e um atendimento do requisito de
crescimento da capacidade na cidade onde nós somos líderes do ponto de vista
de número de usuários e finalmente uma abordagem inovadora de aumento de
cobertura que a TIM acabou trazendo para o país ao longo desse segundo
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trimestre a partir de uma tecnologia patenteada pela TIM no Brasil que é o
BioSite.
O BioSite é uma macro antena que mimetizada em um poste de iluminação.
Esse poste de iluminação com quem não somente a antena como toda a
eletrônica do sítio de comunicação celular e esse BioSite está sendo implantado
já em Brasília, em Curitiba e no Rio de Janeiro como uma aceleração do tempo
necessário para a implantação dos sites, ou seja, é possível fazer um número
muito maior de sites num tempo muito menor, bem como com um impacto
urbanístico e ambiental bastante reduzido quando comparado a um site
tradicional.
Então nós estamos fazendo um esforço de investimento na nossa infraestrutura
não apenas baseado na priorização de atividades mas também na inovação
para propiciar um rápido crescimento, um crescimento eficiente, um crescimento
com uma capacidade de fato a chegar ao crescimento de um dos melhores
serviços de comunicação de dados do país.
Em relação à evolução da base de clientes na página 6 nós podemos ver que
ao longo do segundo trimestre deste ano existiu uma instabilidade muito grande
na evolução de market share de todos os players do mercado sendo que a TIM
continua a manter destacadamente o primeiro lugar na categoria pré-pago, no
segmento pré-pago, além de apresentar um forte crescimento na base controle
na base pós-pago fazendo com que nós aumentemos o nosso mix e de póspago. Tudo isso associado a dois elementos importantes: um que é uma austera
política de desconexão fazendo com que de fato nós tenhamos um equilíbrio
bastante positivo do ponto de vista de clientes com baixo uso que são
desconectados da base e ao mesmo tempo também com uma política que
rentabiliza cada vez mais a base fazendo com que nós tenhamos ofertas de
valor e não apenas um trabalho baseado em redução de preços.
Além da evolução da base de clientes com essa estabilidade de market share
cabe destacar também os números positivos mais uma vez de market share
tanto no 3G quanto no 4G que são as duas medidas que apontam para o futuro
em relação ao crescimento do serviço de dados onde a TIM apresentou
resultados extremamente positivos tanto do ponto de vista de 3G quanto de 4G
na comparação do segundo trimestre de 2013 com o segundo trimestre de 2014
sendo praticamente a única operadora a ganhar market share nos dois
segmentos.
E como última medida de saúde da nossa base de clientes valer a pena apontar
também para o crescimento bastante significativo, 8,4%, da nossa recarga de
créditos pré-pagos, 8,4% lembrando que a evolução da base da ordem de 2% a
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3% significa de fato uma maior intensidade de recarga dos nossos usuários.
Esse crescimento e essa estabilidade de crescimento de base podem ser
comprovados e verificados e até mesmo sustentados pelo progresso do nosso
go-to-market, da nossa estratégia de ida ao mercado apresentar na página 7
com, do lado do pós-pago, uma gestão bastante sofisticada da base de clientes
com o lançamento de vários novos produtos com uma intenção de redução do
churn pós-pago, uma operação de tráfego de clientes que possuem um duplo
SIM card, e agora o foco renovado em clientes corporativos. Foram feitos vários
lançamentos em relação a clientes corporativos, nós fizemos já no trimestre
passado algumas ações de novos lançamentos de produtos ao cliente
corporativo e esse trimestre anunciaremos algumas mudanças até mesmo do
ponto de vista de estrutura para atendimento de clientes corporativos mostrando
de fato uma atenção que pode acrescentar maior potencial de recuperação de
crescimento de base no segmento pós-pago.
Do ponto de vista do segmento pré-pago cabe lembrar não só o plano Infinity
turbo, a promoção Infinity turbo lançada ao longo dos últimos dois trimestres que
é o lançamento de um pacote de serviços de sete dias por R$ 7 incluindo os
serviços de voz, SMS e acesso à Internet, mas cabe aqui destacar de maneira
bastante intensa o lançamento e a expansão da nossa promoção Infinity Day
fazendo com que esse serviço se estenda a boa parte do país com uma
cobrança de R$ 0,75/dia na oferta diária e não mais por chamada. Obviamente
aqui nós alavancamos a diferenciação do puro móvel expandindo esse modelo
de tarifação diária para novas regiões, certamente novas regiões virão num curto
espaço de tempo enfatizando a simplicidade, a transparência, um modelo de
compromisso da TIM com os usuários de ter ofertas simples, que sejam
facilmente entendidas, sem pegadinhas ou sem truques para fazer com que o
nosso posicionamento continue sendo bastante reconhecido como a operadora
com os planos de maior valor.
E finalmente o ponto de vista de estratégia de equipagem da base de clientes
nós seguimos a nossa estratégia bastante bem-sucedida ainda mantendo a
primeira posição em percentual de vendas de aparelhos entre as operadoras no
segundo trimestre com número superior a 40% de market share e atingir
números impressionantes de mais de 60% da base já com smartfones e
webfones e mais de 70% de smartfones sobre novas vendas no segundo
trimestre. Então todos esses indicadores bastante alinhados com a nossa
estratégia, o nosso percurso de crescimento no mundo dos dados.
Passando para página 8 antes de falar rapidamente do fixo valem alguns pontos
de atualização regulatória em particular para alguns pontos que certamente o
mercado tem acompanhado e que tem potencial de impacto nos resultados da
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companhia no médio e longo prazo. O primeiro deles é a análise de redução
acelerada da VU-M a partir de 2016.
Como vocês sabem ao longo dos últimos meses foi publicado pela Anatel o
regulamento que acelera a queda de tarifas VU-M ao longo de 2016 até 2019
fazendo com que em 2019 nós cheguemos a um custo marginal de R$
0,02/minuto e esse custo obviamente muda a estrutura do setor em relação a
como tratar a interconexão, como tratar as chamadas off net. Obviamente a
companhia já tinha dentro dos seus planos, dentro do plano operacional, dentro
do plano estratégico, um percurso de redução da VU-M e portanto o impacto nos
planos da companhia para 2016 é relativamente pequeno; mas mais importante
do que isso é mencionar e destacar que juntamente com regulamento de
redução da VU-M também foi publicado o regulamento de uma nova redução,
um novo percurso de redução regulatória das linhas alugadas, na exploração
industrial de linhas dedicadas - EILD, o que faz que numa primeira análise
estática do ponto de vista do modelo da TIM em 2016 a queda de EILD mais do
que compensasse a redução da VU-M tendo um resultado líquido positivo no
Opex da companhia.
Em relação ao resultado da licitação 4G como já também bastante discutido e
comentado pela companhia ao longo do último mês se espera o leilão para
setembro com algumas condições que foram conhecidas a partir da publicação
de alguns dos principais pontos do edital sem obrigações adicionais como
oportunidade de compartilhamento de rede e espectro, com um período de
licença de 15 anos e com um plano de desligamento planejado para ser iniciado
em 2016. Sendo dúvida nenhuma a TIM está preparada para participar do edital
de licitação. A aquisição de frequência 700 faz parte da nossa estratégia de
percurso de evolução no mundo dos dados e a companhia destaca que a sua
principal posição em relação ao edital é de que deveria existir um esforço para
antecipar a disponibilização dessas faixas de frequência dada a importância das
faixas para a evolução do serviço de comunicação móvel de dados do país.
Finalmente um outro ponto de atenção regulatória que talvez tenha chamado a
atenção nos noticiários e nos destaques ao longo do último mês foi a entrada em
vigor do novo regulamento RGC da Anatel com algumas medidas principais que
deveriam ter sido implantadas até julho de 2014, em particular o cancelamento
em 48h sem assistência humana, o retorno de ligações em caso de queda de
chamadas e a extensão do prazo mínimo para os créditos do pré-pago de no
mínimo trinta dias.
Sem dúvida nenhuma esses pontos requereram alguma adaptação da
companhia, mas uma vez que a TIM já tem como política sem dúvida nenhuma
com um serviço de transparência, uma relação com o usuário de transparência,
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o impacto para a TIM foi relativamente pequeno e nós não esperamos de um
outro tipo de impacto daqui para frente.
Falando rapidamente dos dois negócios fixos da companhia antes de passar a
palavra para o Claudio vale a pena mencionar no caso da TIM soluções
corporativas que ao longo do segundo trimestre nós continuamos a executar o
plano estratégico da companhia, que é um plano de longo prazo mas que já
representa um avanço importante não só do ponto de vista do reposicionamento
mais do ponto de vista de obtenção de resultados que marcam o progresso na
direção correta no plano da TIM soluções corporativas.
Em particular ao longo do segundo trimestre o foco foi exatamente o
lançamento da nova marca, o lançamento de novas ofertas de produtos e na
reestruturação da força de vendas, e quando nós observamos as melhorias
operacionais ao longo do segundo trimestre se pode verificar que de fato o plano
avança na direção correta com exemplos como uma redução do tempo de
ativação de novas contratações em cerca de 80% em dias quando comparado
ao segundo trimestre do ano passado o que significa uma aceleração da
obtenção de receita a partir da venda.
E o foco na infraestrutura já disponível pela companhia e não dependente de
linhas alugadas de terceiros bem como o número bastante positivo de receitas
de novas vendas. Se nós compararmos esse número do segundo trimestre
deste ano quando comparado com o segundo trimestre de 2013 é possível
verificar que houve um aumento de 19x em relação ao número de novas vendas
fazendo com que a companhia esteja preparada para fazer a migração de um
crescimento negativo de receita para um crescimento positivo de receita ainda
entre terceiro e quarto trimestres deste ano.
Do ponto de vista de desempenho financeiro sem dúvida nenhuma a receita
líquida da companhia não só se estabilizou mas passa a entrar numa rota de
crescimento muito em breve, mas nós seguimos em uma rota de Ebitda menos
Capex positiva já continuando o efeito positivo da reversão que foi obtida ao
longo de 2013.
E finalmente do ponto de vista do nosso serviço de banda larga fixa Live TIM na
página 10 nós continuamos ganhando mais tração. Chegamos ao longo do
segundo trimestre a mais de 1,2 milhões de domicílios endereçáveis, chegamos
a adições brutas de usuários no segundo trimestre de 34% quando comparado
ao primeiro trimestre desse mesmo ano e 113% quando comparado ao segundo
trimestre do ano passado e ultrapassamos a barreira dos 100.000 usuários. Isso
tudo em função de novas ofertas assim como o 70 MEGA lançado agora em
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julho, o lançamento do Live TIM BLUE BOX que é uma abordagem de over-thetop para a televisão e o lançamento do produto flagship da Live TIM 1 Gbps.
E em função não só das novas ofertas mas da qualidade da rede nós
acreditamos que o serviço tem tudo para continuar crescendo a um ritmo
acelerado do ponto de vista de qualidade. Hoje sem dúvida nenhuma o serviço
Live TIM é um dos melhores senão o melhor serviço de banda larga residencial
do país como pode ser antecipado por pesquisas de repercussão na Internet da
qualidade com um boost positivo de 31% quando comparado com 8% da média
de mercado e com atingimento do primeiro lugar no ranking de banda larga no
Netflix já por dois trimestres consecutivos fazendo com que o Live TIM seja o
melhor serviço de banda larga no país na visão do Netflix e um dos melhores do
mundo em relação a sua capacidade de download.
Então de maneira geral resultados muito positivos do ponto de vista
operacional, no ponto de vista financeiro apesar do cenário que continua um
cenário de menor crescimento mas certamente com uma estratégia que caminha
na direção correta.
Antes de passar a palavra antes para o Claudio Zezza para os comentários
sobre os comentários de resultados financeiros eu gostaria de fazer um
destaque tal como já feito ontem em comunicado de fato relevante o mercado:
aqui após um período longo conosco no Brasil o Claudio Zezza está retornando
à Itália e a partir de um período regulatório de obtenção de vistos na entrar como
o novo CFO, vai começar como novo CFO da companhia o Sr. Guglielmo Noya
que tem um amplo conhecimento de Brasil e obviamente nós teremos
oportunidade de interagir bastante com o Guglielmo nos próximos calls.
Mas antes dessa interação eu gostaria de destacar o excepcional trabalho que o
Claudio realizou longo de todos os últimos anos. Sem dúvida nenhuma o Claudio
é um dos grandes responsáveis pela estabilidade financeira da companhia, por
toda a nossa estratégia bem-sucedida de resultados, de redução de custos, e
está aqui conosco certamente como a gente fala mixed-feelings; então é óbvio
que é importante o Claudio retornar ao seu país natal, também é um
oportunidade dentro do grupo que vai ser divulgada a seu tempo, mas
certamente vai ficar aqui o sentimento de um companheiro que fez um
excepcional trabalho conosco e que agora volta para a Itália.
Então Cláudio eu passo a palavra para você e mais uma vez agradeço pela
excepcional contribuição dada à companhia.
Sr. Claudio Zezza: obrigado Rodrigo, presidente, obrigado a todos. Agradeço
pelas palavras do nosso presidente. Passamos seis anos mas é muito, muito
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interessante, desafiadora a experiência que eu passei aqui no Brasil e então eu
volto animado pelo passado mas também pelo futuro assumir novos
compromissos e desafios lá no grupo Telecom Italia. Então novamente obrigado
a todos e vamos lá, vamos em frente.
Então voltando ao comentário dos resultados já o presidente passou bastante
sobre o conceito do negócio gerado e o negócio recebido que eu não vou aqui
comentar novamente, mas destaco que essa característica que neste momento
ainda continuamos um pouco com velocidade completamente diferente não está
impactando a nossa margem, a nossa geração de caixa porque a gente está
compensando no custo de interconexão esta linha, digamos assim, bastante.
Não é ainda neutral mas é que está impactando muito menos a nível de
margem.
Agora alguma linha de custo está na comparação ano contra ano ainda
crescendo. Estamos basicamente comentando o crescimento de headcount. A
gente está crescendo na parte de rede e de venda atrelado à (incompreensível
39:17) de rede e então com uma economia paralela nos custos profissionais e a
abertura de novas lojas que aconteceu este ano e que acontecerá ainda neste
ano. Então basicamente duas linhas que estão impactando mais a nossa parte
de custo. Então em geral crescimento ainda saudável de 8% no nosso Ebitda
reportado.
Outra mensagem a exposição VU-M você pode ver está caindo, então a direção
de uma dependência sempre menor, o que deixa, mesmo com uma queda
projetada nos próximos anos de interconexão - no próximo ano será de 33%,
este ano é de 25% - mas a tendência então, o impacto vai ser sempre menor ao
longo do tempo.
Aqui na eficiência de controle de custos a gente já comentou a interconexão,
PDD estável mesmo com crescimento de base pós-paga e custo de linhas
alugadas isso é um indicador muito importante até porque a gente precisa
crescer com rede e então nas linhas alugadas e isso também é o resultado de
uma opção de construção de rede própria que está aliviando um pouco o peso
das linhas alugadas.
Na página seguinte a gente mostra o crescimento do lucro líquido 6,7% ano
contra ano, na parte direta uma importante recomposição do nosso Capex onde
estamos crescendo hoje mais no 3G justamente para o crescimento dos dados e
na parte esquerda com comentários sobre a dívida líquida. Estamos melhorando
a nossa geração de caixa e tirando o efeito da entrada da primeira parcela do
novo financiamento que a gente contratou ano passado com o BNDES e a gente
tirando esse efeito continua mostrando uma geração de caixa comparada com
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ano anterior bem saudável. E só um comentário: o nosso BNDES hoje está
gerando um impacto positivo também na nossa despesa e receita financeira.
No fluxo de caixa comentando seis meses tirando então o efeito de Capex, de
capital de giro no qual a gente coloca 1 bi de Sistel e claramente uma redução
de contas a pagar com os fornecedores; estamos incluindo o leasing com a Vivo
então 182 milhões de impacto no caixa, na geração de caixa positivo chegando
então a uma comparação ano contra ano que está melhorando em mais de 600
milhões.
Eu diria que é muito rapidamente mas os comentários fundamentais eu passei e
agora deixou ao presidente os final remarks para o fechamento.
Sr. Rodrigo: obrigado Claudio e mais uma vez eu gostaria de agradecer a
dedicação do Claudio, como vocês todos têm acompanhado uma figura
absolutamente central na condução da nossa estratégia financeira.
Para fechar o call na página 13 eu gostaria de ressaltar alguns dos pontos de
manutenção do foco na nossa estratégia do segundo semestre, em particular
aqueles de evolução acelerada para a rede de dados. Nós continuamos a
executar os planos de aceleração de crescimento da nossa infraestrutura como
eu já mencionei com agora com uma expectativa no leilão 700.
A consolidação das nossas ofertas recentes em serviços inovadores, então o
segundo semestre certamente marcará a expansão do plano Infinity por dia, a
expansão do 70 MEGA, a expansão do Liberty controle, novo Liberty controle
tanto do ponto de vista de consumidor quanto do ponto de vista de empresa; o
lançamento de novos serviços do ponto de vista comercial como o TIM
MULTIBANK de transações financeiras e pagamentos agora ainda até o final do
mês de agosto bem como uma série de novos serviços do ponto de vista de
conteúdo, então consolidando as nossas ofertas e olhando para frente do ponto
de vista de inovação.
Um forte posicionamento institucional: aqui continua a participação no leilão, a
posição de liderança em discussões na indústria e uma presença em diálogo
com instituições relevantes. Cabe lembrar, passados dois anos do episódio de
interação da indústria com proibições de vendas, com um cenário bastante
complicado de relacionamento institucional, nós fechamos esses dois anos não
só com o término do nosso plano de qualidade junto à Anatel mas também com
o reposicionamento institucional e da marca bastante forte combinando com a
presença destacada no relacionamento e no diálogo institucional como mostrado
pela própria presença em Brasília na semana passada quando nós
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apresentamos à presidente Dilma todos os nossos planos de investimento e de
compromisso com o país.
E finalmente do ponto de vista de evolução da nossa estrutura e do nosso time
para novos desafios nós estamos anunciando hoje em uma reunião com todos
os dirigentes da companhia uma organização simplificada, a constituição de
algumas novas áreas importante para companhia como a área de estratégia e
focando com uma ênfase bastante maior segmentos específicos como o
consumidor, o corporativo e o residencial além da edição de novos talentos.
Eu já havia mencionado a vinda do Sr. Guglielmo Noya como novo CFO da
companhia. Para que vocês tenham um pouquinho mais de conhecimento do
perfil do Sr. Guglielmo o Sr. Guglielmo está no grupo Telecom Italia desde 1997,
começou sua carreira no setor financeiro no banco que é hoje o banco Intesa
San Paolo e ao longo da sua atuação no grupo Telecom Italia o Sr. Noya teve
um amplo conhecimento, uma ampla presença na América Latina em particular
no Brasil tendo sido o CEO da Entel PCS no Chile, o CEO da Telecom Personal
na Argentina e no Brasil o COO da companhia de 2008 até 2010. Desde 2010
ele dirige uma função financeira dentro do grupo Telecom Italia e então com isso
tem um conhecimento muito grande não só do grupo mas da própria operação
no país, e certamente nos ajudará a crescer nessa próxima fase.
Uma segunda menção à adição de novos talentos que eu gostaria de fazer é a
constituição de uma área mais abrangente de tecnologia com a criação da
posição formal de CTO do grupo foi para essa posição formal de CTO no grupo
abrangendo tanto área de rede quanto área de tecnologia da informação nós
estamos trazendo para o time o Sr. Leonardo Capdeville que se junta a nós até a
metade do mês que vem, o Sr. Leonardo também um profissional bastante
destacado na indústria de telecomunicações brasileira. Ocupava até
recentemente a posição de diretor de rede na Vivo e tem uma passagem por
grandes empresas de engenharia, uma experiência muito grande do ponto de
vista de implantação de projetos de rede, tecnologias móveis, infraestrutura para
o setor de telecomunicações e sem dúvida nenhuma se junta a nós para seguir
construindo essa melhoria absolutamente fundamental de infraestrutura que nós
temos realizado já desde o começo do ano passado.
A partir disso vale mencionar um foco muito acelerado nos quatro pilares
estratégicos que nós já temos divulgados e com tudo isso um novo
posicionamento da companhia até mesmo do ponto de vista de comunicação
institucional com a nossa campanha na porta azul. Depois de uma fase de
ênfase na qualidade, de ênfase a todo um trabalho de transparência e de
renovação de infraestrutura nós passamos a uma fase de destaque que de fato
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ao uso do serviço de dados e a tudo aquilo que o serviço de dados pode
proporcionar do ponto de vista da experiência do usuário.
Então mais uma vez bons resultados operacionais, bons resultados
estratégicos, um foco na nossa estratégia absolutamente obsessivo e com isso
mais um trimestre de resultados que podem ser considerados bastante sólidos.
Eu gostaria de agradecer a participação de vocês e convidar para a sessão de
perguntas.

Sessão de Perguntas e Respostas

Operadora: Obrigada. Passaremos agora à sessão de perguntas e respostas
primeiro para analistas e em seguida para jornalistas. Pedimos que cada
participante se restrinja a duas questões por vez.
Para fazer uma pergunta digite asterisco um e para retirar a pergunta da lista
digite asterisco dois.
Nossa primeira pergunta vem de Valder Nogueira, Santander.
Sr. Valder Nogueira: os gráficos no slide 3 e 4 da apresentação eles são muito
bons principalmente esse no canto superior direito. Você tem ali muita
informação boa em relação ao perfil do usuário que você tem. Está bem claro
para todo mundo que vocês estão trabalhando eles muito bem e tem um perfil
alinhado. Você acha que está faltando, o qual é um próximo passo mais forte
para escalabilizar isso e mais que compensar, mais uma vez, o efeito colateral
negativo da VU-M? Porque a direção está certa. Ou é mais uma questão de
mix? Como é que você endereçaria essa pergunta?
Sr. Rodrigo: obrigado Valder e de fato a ideia dos dois gráficos foi justamente
representar a direção estratégica e o cabimento da execução da direção
estratégica em relação ao perfil de uso, perfil de usuário, perfil de serviço que a
companhia quer trazer no médio e longo prazo.
Eu diria que em relação à tua pergunta de se o que a magnitude dessa
compensação e a velocidade dessa compensação suficientes ou que mais
poderia ser feito, se elas vão gerar os resultados necessários para chegar aos
resultados finais esperados eu faria talvez algumas observações: a primeira
delas é que obviamente quando nós observamos o crescimento de receita de
dados apesar de um crescimento bastante acelerado de fato um dos destaques
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aqui foi o destaque do tamanho da possibilidade uma vez que o uso ainda é
relativamente baixo.
Então uma característica interessante quando você tem o desenvolvimento de
uma base pré-paga versus uma base pós-paga é que na base pré-paga esse
uso ele é mais constante, de efeito mais lento num primeiro momento mas de
efeito bastante mais intenso do ponto de vista de escala num segundo momento,
ou seja, se a sua base pré-paga começa a se tornar de fato uma base de uso
bastante intenso de dados ao longo do tempo ao final de um determinado
período o impacto dessa base nesse aumento de uso vai ter uma escala muito
grande e um resultado muito grande.
Se o impacto é o impacto numa base pós-paga, o crescimento inicial muito
rápido de uma base pós-paga, sem dúvida nenhuma isso tem um impacto de
valor mas um impacto de valor de escala inicialmente até mais relevante mas
que ao longo do tempo apresenta um potencial menor de crescimento. Então
são dois momentos relativamente diferentes.
Quando a gente olha para nosso perfil de mix de clientes sem dúvida nenhuma
existe um perfil de continuar crescendo a base pós-paga principalmente em
relação ao usuário controle, mas usuário controle apresenta uma característica
absolutamente interessante que é a seguinte: o usuário controle hoje o do ponto
de vista de valor, de captura de valor, ele poderia ser considerado como o highend do usuário pré-pago mas com um perfil de usuário pré-pago, ou seja, com
luso relativamente limitado de serviço com um ARPU bem mais baixo que um
usuário pós-pago puro.
E aí para você extrair o valor desse usuário pré-pago existem duas
possibilidades, desse usuário controle existem duas possibilidades: a primeira
delas é você de fato manter uma aceleração consistente de ARPU e fazer com
que esse usuário simplesmente suba o seu perfil médio; mas existe uma
segunda que é aquela que nós temos trabalhado e que de novo tem um perfil de
aumento gradual ao longo do tempo que é o de acrescentar serviços ao usuário
controle.
O usuário controle puro ele é um usuário que gera um ARPU ao redor da casa
de 29 a R$ 30 embora a gente tenha observado até em uma tentativa bastante
agressiva de ter o usuários controle existe operadoras no mercado hoje que
estão praticando preços de R$ 19, o que na prática acaba diluindo o valor do
usuário controle. A nossa ideia é continuar adicional no valor ao usuário controle
e não diluir o valor desse usuário.
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E o usuário controle a partir da entrada de um ARPU na casa de 29, R$ 30 ele
pode e deve ser trabalhado também do ponto de vista do aumento do consumo
de dados, que é um consumo que poderia chegar a um número adicional de 10,
15, R$ 20 ao mês do ponto de vista de ARPU. Então esse é um processo que
direcionalmente ele é bastante correto, do ponto de vista de timing obviamente
ele não tem um efeito no dia zero; ele é um efeito de trabalho de dados que
como nós mostramos no caso da voz nós temos feito de maneira bastante
consistente.
Então respondendo a tua pergunta nós acreditamos pelas projeções em relação
a tamanho de base, em relação a potencial de ARPU/cliente, em relação à
própria diminuição no impacto da VU-M, a diminuição de SMS ao longo do
tempo, esse crescimento acabará vindo na magnitude que a gente espera para
sustentar o nosso plano de crescimento.
Sr. Valder: a minha segunda pergunta, e já pegando carona nessa história do
controle, você lançou agora o Infinity turbo 7. Eu ainda não tive tempo de dar
uma olhada no regulamento do plano mas ele vale por sete dias consecutivos ou
não? Porque se você for fazer uma conta burra assumindo que sim, o cara goste
da proposta de valor e resolva pagar R$ 7 para usar sete dias, 7 x 4 = 28 e está
em linha do tíquete médio que você falou do usuário controle.
Como é que funciona essa dinâmica e o quanto você acha que isso pode tirar,
pode canibalizar o cliente dos outros Infinities, ou até do R$ 0,25 por chamada?
Sr. Rodrigo: vamos lá. Só um destaque antes e aí eu vou passar a palavra
para te responder com um número de detalhes até bastante maior para o Roger
Solé, nosso CMO, mas em relação ao Infinity cabe lembrar há dois planos que
foram lançados: o turbo 7 que você mencionou e o Roger explicar rapidamente a
mecânica do tubo 7 e qual é o nosso racional estratégico para ele.
Mas ainda o Infinity Day que está sendo lançado agora e que faz com que a
nossa principal oferta passe a ser não mais os R$ 0,25/chamada embora ela
ainda exista mas os R$ 0,75/dia, o que na média ao longo do tempo certamente
para promoverão efeito accretive na nossa base dado o uso médio hoje dos
nossos usuários pré-pagos.
Então deixa eu passar a palavra para Roger para te responder rapidamente
sobre as características do turbo 7.
Sr. Roger Solé: Valder bom dia. Olha, o turbo 7 na prática funciona como um
pacote mensal de 7 dias corrigidos, 7 dias seguidos, mas que dá um benefício
diário para o cliente durante esses sete dias. Então ele tem até 300 minutos de
voz on net local de longa distância de TIM para a TIM, ele tem 10 Mb de Internet
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por dia que são renovados todo dia, então ele vai ter a segurança que durante
esses 7 dias o cliente tem Internet; e ainda tem 600 SMSs para um limite on net
e o limite off net diferente. Então tem basicamente o pacote de tudo que ele
precisa durante uma semana e ele é accretive do ponto de vista de receita
porque ele não desconta dos créditos que o cliente já tem no saldo do pré-pago,
do Infinity, senão que precisa ser contratado num ponto de recarga e nós temos
centenas de milhares de pontos de recarga e então o cliente quando está numa
banca de jornal, num ponto de farmácia que seja, ele com R$ 7 consegue
assegurar a necessidade de comunicação dele durante uma semana.
E por não ser uma recarga senão ser um pacote de serviço isso entra direto na
nossa receita não canibalizando a receita natural que vem da recarga que
normalmente o cliente faz todo mês. Então é um equilíbrio bom entre
rentabilidade e um benefício grande para o usuário com absoluta transparência e
ao contrário de ofertas de outras operadoras que tem uma oferta parecida nós
não debitamos isso direto na conta pré-paga no cliente toda semana sendo ele
ciente ou não disso, senão que ele ativamente de forma muito consciente tem
que fazer a contratação num ponto de recarga.
Destacar também que essa é uma das nossas ofertas de destaque mas em
muitas regiões do Brasil o grande foco na prática é a expansão do conceito por
dia onde cobramos R$ 0,75/dia aí sim debitado direto no crédito da recarga onde
o cliente não precisa fazer mais nada do que simplesmente fazer uma chamada
e automaticamente são delicados R$ 0,75 para ele ter 300 minutos de
comunicação durante esse dia. Então esse talvez seria até o grande destaque
nesse trimestre.
Sr. Valder: então eu vou recontratando a cada sete dias, eu preciso recontratar
a cada sete dias?
Sr. Roger: o turbo 7 sim precisa.
Sr. Rodrigo: essa recontratação, Valder, ela vem justamente no sentido de
manter o nosso compromisso com a transparência uma vez que não existe um
débito forçado para o usuário e ele tem uma granularidade de contratação
bastante maior do que aquela de trocar para um plano e ser obrigado a toda
semana fazer uma utilização de crédito de R$ 7.
Sr. Valder: obrigado.
Operadora: lembrando que primeiramente as perguntas são apenas para
analistas. Nossa próxima a pergunta vem do Sr. Marcelo Santos, JP Morgan.
Com licença Sr. Marcelo sua linha está aberta.
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Sr. Marcelo Santos: bom dia a todos, obrigado pela pergunta. Eu queria
entender um pouco melhor com seria um impacto esperado nessa medida da
Anatel de descaracterizar o PMS da Telefonica em alguns bairros de 23 cidades.
Vocês usam o serviço deles para transporte de dados e eu queria saber como
vocês veem isso.
Sr. Rodrigo: obrigado Marcelo e para nos ajudar também com os detalhes do
ponto de vista do impacto que a gente imagina não seja muito significativo eu
vou passar a palavra para o nosso diretor de relações institucionais e
regulatórias que é o Mario Girasole.
Sr. Mario Girasole: bom dia Marcelo. É um impacto fundamentalmente neutro
porque o raciocínio da Anatel é verificar se a competição segue a
regulamentação. Então na medida que a competição consegue manter níveis de
preços, de prazos, condições operacionais competitivas isso se torna o driver de
um efeito econômico e portanto é neutro. Aliás a decisão da Anatel tem um
percurso de implementação bastante longo e já foi bem clarificado ao longo do
conselho diretor que aprovou que em caso de desalinhamento com as
expectativas será colocado em prática um procedimento abreviado muito rápido
de solução de eventuais conflitos. Portanto a gente não espera impactos práticos
dessa medida.
Sr. Marcelo: só um follow up: vocês já estavam se beneficiando de alguma
forma de eles serem antes PMS nessas cidades e bairros ou se é algo que viria
a acontecer?
Sr. Mario: a gente tem um contrato conforme a regulamentação vigente com a
Telefonica que foi até assinado um tempo atrás, tem uma duração e o
relacionamento é absolutamente ongoing. Essa medida não é uma medida de
tecnicality, uma tecnicalidade regulatória que na verdade não modifica nosso
relacionamento, os nossos planos, o relacionamento com esse provedor.
Sr. Marcelo: tá ótimo muito obrigado.
Operadora: com licença, nossa próxima pergunta vem de Vinicius Ribeiro, Itaú
BBA.
Sr. Vinícius Ribeiro: pessoal com dia. Minha pergunta é com relação ao
acordo que vocês assinaram com a Oi, se vocês pudessem dar mais uma cor de
quanto foi o efeito nos custos desse tri e quanto a gente pode esperar para
redução do custo de linhas alugadas para os próximos períodos ajudaria
bastante. Muito obrigado.
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Sr. Rodrigo: obrigado Vinícius e como nós mencionamos existem dois efeitos
desse acordo. Esse é um acordo que já minha sendo discutido a bastante tempo
mas de maneira geral principal efeito do acordo é um efeito para frente, é um
efeito de redução dos custos recorrentes em linhas dedicadas. Obviamente por
uma questão até de confidencialidade do acordo e estratégia das duas
empresas nós decidimos não abrir os números específicos, mas de maneira
geral o que eu poderia dizer para você é que o efeito daqui para frente é um
efeito de redução da ordem de 10%, até mais de 10% dos nossos custos totais
de linhas dedicadas. Então é um efeito bastante significativo nos custos
recorrentes da companhia.
E o efeito one time que aconteceu durante trimestre acabou até sendo
compensado por outros investimentos que aconteceram como por exemplo
despesas extraordinárias que foram incorridas com todo um processo de
consultoria para o nosso projeto de torres, uma série de outros. Então de
maneira geral o efeito foi pequeno no ponto de vista one time nesse trimestre
mas é um efeito recorrente de quase 10%, até um pouquinho mais de 10% de
redução nos custos totais daqui para frente.
Sr. Vinícius: perfeito muito obrigado.
Operadora: com licença, nossa próxima pergunta vem de Tales Freire,
Bradesco.
Sr. Tales Freire: bom dia a todos. Pegando o gancho da sua última resposta
em relação alguns custos relacionados ao processo de venda de torres eu
gostaria de saber a quanto anda desse processo, se ele está evoluindo, quando
a gente pode ver algum anúncio.
E uma segunda pergunta relacionada à Live TIM: o número de adições líquidas
no trimestre praticamente dobrou em relação ao mesmo período do ano passado
e dado que demanda aparentemente nunca foram problema para o crescimento
da TIM Fiber eu queria entender qual a razão dessa evolução, é se a companhia
contratou mais técnicos, se eles estão mais produtivos ou se tem uma outra
razão e também saber qual seria um nível maduro, sustentável de adições
líquidas mensais para a TIM Fiber.
Sr. Rodrigo: obrigado Tales então as duas perguntas iniciando com o processo
de torres. Nós já tínhamos mencionado há algum tempo que está sendo feito um
processo formal de torres. Então esse processo começou com um convite a
determinados players do mercado. Ao longo dos últimos meses existiram uma
série de reuniões com esses players, o recebimento de algumas primeiras
propostas indicativas e o processo no qual nós estamos agora é um processo de
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análise de algumas dessas propostas para eventualmente prosseguir com uma
transação.
Obviamente dizer para você quando deveria existir um anunciou ou acordo é
impossível dado que há um processo em andamento e ainda existem aqui várias
variáveis a considerar seja do ponto de vista de análise do seja do ponto de vista
de futuras negociações. Mas é um processo que está em andamento, ele está
seguindo de acordo com nosso cronograma, está literalmente dentro do nosso
cronograma esperado e com isso nós seguimos na estratégia de fazer com que
exista uma potencial realocação de ativos do ponto de vista de torres para outros
ativos de infraestrutura. Então esse é um processo que está seguindo
absolutamente dentro do plano e do cronograma.
Em relação ao crescimento do serviço Live TIM, o porquê da aceleração, cabe
lembrar que o Live TIM é um serviço que tem uma vida relativamente jovem.
Então nós iniciamos com essa operação a menos de dois anos. Obviamente
num primeiro momento você tem todo um fine-tunning da operação, tem o
lançamento da própria operação, os ajustes operacionais de dia-a-dia, os ajustes
de canais de venda, de estratégia de implementação.
Mas o que cabe destacar talvez como principal razão para a aceleração desse
crescimento é que ao longo da implantação do projeto nós de fato fomos
fazendo um ajuste muito grande da eficiência da implantação de infraestrutura.
Então a infraestrutura hoje quando ela é implantada por uma série de razões,
sejam elas técnico-operacionais sejam do ponto de vista de onde
demograficamente nós estamos instalando essa infraestrutura elas acabam
tendo uma adoção, um take-up, uma ocupação da infraestrutura bastante mais
rápida do que a ocupação quando o serviço foi lançado.
Dessa maneira os últimos elementos de infraestrutura implantados a partir
desse ano passam a ter uma ocupação e uma venda bastante mais acelerada e
obviamente isso faz com que o take-up se acelere e a gente tenha essa boa
performance comercial que foi mostrada nos gráficos. Então de fato é uma
maturação de um modelo de negócio, uma maturação dos processos, do serviço
da companhia, e a expectativa é que a gente continue nesse ritmo bastante
bem-sucedido de vendas, de implantação, de crescimento da operação.
Sr. Tales: tá joia obrigado.
Operadora: com licença, não restando mais perguntas dos analistas agora
iniciaremos a sessão de perguntas dos jornalistas. Para fazer uma pergunta
digite asterisco um e para retirar a pergunta da lista digite asterisco dois.
Nossa primeira pergunta vem de Luciana Bruno, Thomson Reuters.
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Sra. Luciana Bruno: ... descartar uma eventual fusão entre TIM e GVT no
Brasil. Eu queria saber de que forma essa afirmação afeta os planos da TIM
para os próximos meses, essa é a primeira pergunta.
A segunda é sobre o...
Sr. Rodrigo: desculpa Luciana a gente não conseguiu escutar a sua primeira
pergunta, você se importaria de repetir por favor?
Sra. Luciana: claro, sim. O presidente da Telecom Italia disse recentemente no
Brasil não descartar uma eventual fusão entre TIM e GVT. Eu queria saber de
que forma essa afirmação afeta os planos da TIM para os próximos meses.
E a segunda pergunta é sobre o leilão de 4G. Você mencionou na apresentação
que seria interessante um adiantamento da liberação das faixas. Eu queria
confirmar isso porque eu não entendi muito bem se esse adiantamento seria
para quando, seria para 2015? E se vocês já pediram isso para a Anatel.
Sr. Rodrigo: obrigado Luciana. Em relação à sua primeira pergunta a partir dos
comentários do Mario cabe mencionar que ele fez aquelas declarações e ao
mesmo tempo também comentou que nós não deveríamos comentar sobre
especulações. O que a gente tem são especulações de mercado e dessa
maneira o nosso plano é um plano que segue a execução do plano que a
companhia tem hoje. É um plano estratégico de três anos com um plano sólido
de investimentos, com a dimensão estratégica que foi claramente apresentada e
não deveria ter impacto na execução do nosso plano estratégico.
Em relação ao leilão 4G sem dúvida o comentário foi um comentário de
antecipação da liberação das frequências. O que aconteceu também é que
quando o edital, quando as características do edital foram anunciadas acabou
ficando visível a existência de um prazo de doze meses após a liberação das
frequências por uma determinada prestadora de serviços de televisão, uma
broadcaster, antes dos quais não seria possível iniciar o serviço de comunicação
de dados.
Obviamente esses doze meses têm a função de garantir a limpeza da faixa, de
resolver eventuais casos de adoção da tecnologia por consumidores e dar um
período de buffer, um espaço de trabalho para que essa limpeza de faixa
estivesse 100% completa garantida. Nós acreditamos que é possível acelerar e
muito esses doze meses e que essa aceleração dos doze meses seria uma
vantagem para todas as operadoras. A banda larga móvel é um componente
importantíssima da evolução digital do país, o 700 é um componente
importantíssimo da evolução da banda larga móvel e então nós acreditamos que
essa aceleração da liberação da faixa em particular com foco nessa redução dos
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doze meses após a limpeza da faixa pelas prestadoras de televisão certamente
seria uma medida benéfica para o país e para todas as operadoras, para todos
os usuários em particular.
Nós já apresentamos esses pleitos, essas comunicações para a Anatel sim, nós
já apresentamos, mostramos qual é a nossa posição nesse ponto de vista, ou
seja, favorável à realização, nós vamos participar da realização mas sem dúvida
nenhuma numa tentativa de fazer com que essas liberações aconteçam de uma
maneira mais acelerada.
Sra. Luciana: esses doze meses se fossem adiantados seria quando? 2015?
Sr. Rodrigo: os doze meses seguem um cronograma que é um cronograma
específico de cada uma das cidades a serem liberadas. Então é óbvio que existe
um cronograma bastante complexo que vai de 2016 até 2019. Então tem
cidades que são liberadas em 2016, algumas ao longo de 2017, algumas ao
longo de 2018 até o final de 2018, ou seja, a banda completa estaria liberada
plenamente no país inteiro até 2019.
Esses doze meses se aplicam à liberação em cada cidade. Após a liberação em
uma determinada cidade doze meses deveriam existir até que aquela cidade
pudesse receber o serviço de banda larga na faixa dos 700. Então não é que os
doze meses se aplicam a uma data específica; ele se aplica a um período após
o qual exista a liberação em cada uma das cidades.
Sra. Luciana: ok obrigada.
Sr. Rodrigo: de nada.
Operadora: nossa próxima pergunta vem de Rodrigo Carro, Brasil Econômico.
Sr. Rodrigo Carro: bom dia Rodrigo, bom dia a todos. Eu queria saber, ver se
eu entendi corretamente a estratégia de redução de vocês da dependência, no
impacto na verdade da VU-M ela passa basicamente, não sei se só por isso,
mas passa basicamente pelo crescimento da receita de dados ou tem algum
outro elemento que também faz parte da estratégia?
Sr. Rodrigo: de fato Rodrigo - obrigado pela pergunta - de fato a redução da
VU-M ela foi muito importante num primeiro momento porque ela era uma
componente muito significativa seja da receita seja do Ebitda, mas ao longo do
tempo o que acontece até pela própria diminuição da sua magnitude enquanto
os outros serviços continuam crescendo, é que ela representa cada vez uma
exposição menor da receita e do Ebitda da companhia.
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Como nós mostramos na página 11 da nossa apresentação se em 2010 essa
exposição de VU-M representava quase 25% da receita hoje ela representa ao
redor de 12%, um pouco menos de 12% e então de fato ao longo do tempo
naturalmente a exposição da receita, do crescimento da receita à VU-M vai
diminuir pela diminuição da própria VU-M.
A compensação dessa diminuição sem dúvida nenhuma o foco são em todos os
serviços saintes, ou seja, todos aqueles serviços que são gerados pelos nossos
usuários e não dependem de receita regulatória. Dos serviços saintes sem
dúvida nenhuma o serviço que apresentou maior ritmo de crescimento e que
representa no futuro o principal elemento de crescimento da companhia são os
serviços de dados, e aí nos serviços de dados nós poderemos destacar talvez
dois grandes componentes: uma é o componente da própria conectividade de
dados, ou seja, o acesso à Internet, tarifas de acesso à Internet, mas ao mesmo
tempo também o foco no desenvolvimento de serviços de conteúdo, de serviços
de aplicativos, de valor adicionado, treinamento, proteção, educação, segurança,
música, vídeo e assim por diante que complementam esse serviço de
conectividade.
Então esses dois componentes sem dúvida nenhuma são os maiores
responsáveis pelo crescimento e que ao longo do tempo mais do que
compensariam, mais do que vão compensar essa redução da tarifa de
interconexão VU-M.
Sr. Rodrigo: E Rodrigo o TIM MILTIBANK que começa em agosto é aquela
opção de rede de pagamentos móveis?
Sr. Rodrigo: exatamente. Nós fizemos até já uma divulgação em relação à TIM
MULTIBANK e obviamente é uma parceria que nós estamos fazendo e lançando
com a Caixa e a MasterCard e que é um serviço de pagamentos móveis que
acaba representando uma opção muito interessante para uma população hoje
no Brasil que ainda apresentam um índice de não bancarização bastante alto.
Se nós olharmos hoje o número de usuários, de pessoas físicas que não
possuem uma conta bancária ele ainda é surpreendentemente alto para um país
que alcançou a evolução macroeconômica, demográfica nos últimos dez anos.
E esses serviços certamente têm um foco em atingira essa população, oferecer
uma alternativa segura, confiável, com respaldo de um banco que é um banco
como a Caixa para uma população que hoje utiliza muito pouco os serviços
financeiros formais e uma vez que a base pré-paga, a base de usuários prépagos é uma base muito grande e nós somos os líderes da base de usuários
pré-pagos no país de com mais de 60 milhões de usuários certamente nós
teremos aí uma aplicabilidade desse serviço à nossa base bastante grande.
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Nós temos o lançamento do serviço piloto já agora no terceiro trimestre e até o
final do ano o serviço rodando de maneira absolutamente comercial, ou seja,
com um foco bastante banco grande na bancarização da nossa base de
usuários pré-pagos.
Sr. Rodrigo: obrigado.
Sr. Rodrigo: de nada.
Operadora: com licença, nossa próxima pergunta vem de Bruno do Amaral,
Teletime. que
Sr. Bruno do Amaral: estão escutando?
Sr. Rodrigo: estamos escutando, obrigado Bruno.
Sr. Bruno: obrigado, bom dia. Eu queria saber um pouco mais de detalhe sobre
a implantação de small cells, da rede heterogênea de vocês. Vocês falaram que
cresceram mais vocês estão também colocando um pouco o número de wi-fi. Eu
queria saber especificamente da estratégia de small cells e femtocells, como é
que está essa implantação, como é que está seguindo esse projeto?
Sr. Rodrigo: vamos lá Bruno. Você mencionou a nossa estratégia de half net e
a estratégia de half net como bem mencionado ela na prática contém vários
elementos. Então ela contém os elementos de small cells, ela contém as
femtocells, ela contém os modelos através de ponto de acesso wi-fi e para cada
um deles nós temos um espaço diferente.
No caso das femtocells você deve lembrar que as femtocells já foram
beneficiadas por uma regulamentação que acabou reduzindo bastante,
eliminando a necessidade de licenciamento e as tarifas associadas do ponto de
vista de entrada em operação no funcionamento das femtocells. Com isso
certamente se criaram condições para que seja acelerado o uso de femtocells.
Obviamente esse primeiro elemento da femtocell, que é um de uso basicamente
indoor, ele tem uma aplicabilidade muito grande em usuários corporativos e é
isso que nós estamos fazendo, é iniciando a implantação de maneira bastante
acelerada em usuários corporativos. Nós fechamos um grande contrato, um
primeiro grande contrato de aquisição de femtocells agora no primeiro semestre.
Esse contrato já está em andamento, nós já estamos recebendo equipamentos,
fazendo instalação de equipamentos nos clientes corporativos e isso vira uma
parte absolutamente integrante da estratégia de cobertura e de aumento de
qualidade, de aumento de cobertura indoor dos nossos clientes corporativos.
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Do ponto de vista das small cells a situação é ligeiramente diferente do ponto de
vista de licenciamento. Existe toda uma discussão hoje quanto às small cells se
elas deveriam ser consideradas como uma macro cell pagando as mesmas
taxas, impostos licenciamento incluindo o próprio Sistel, o que certamente faria
com que a sua implementação fosse mais complicada, mais demorada, porque
para cobrir a área de uma macro cell você obviamente os um número muito
maior de small cells.
Então neste momento existem duas ações em andamento do nosso lado quanto
às small cells: a primeira é obviamente o uso dessas small cells sempre e
quando se fizer necessário por uma característica técnica, uma cobertura de
uma área que não tem a possibilidade de implantação de uma macro cell, o
reforço e identificação em uma área muito densamente utilizada onde existam
acordos interessantes de uso da própria estrutura de backhauling que nós
temos, por exemplo, com a própria TIM Fiber para a implantação de uma small
cell onde não seria possível a implantação de uma macro cell e assim por diante.
Agora o crescimento do ponto de vista de número de small cells em velocidade
mais acelerada esse certamente vai se dar a partir do ponto em que exista
também uma evolução no próprio licenciamento da small cell. Não faz sentido
imaginar que se acelere dramaticamente o uso de small cells com um custo de
licenciamento, um custo de Sistel que é ainda o mesmo custo de licenciamento
de uma macro cell sendo que ela tem um impacto não só ambiental mas uma
própria capacidade muito menor que uma macro cell.
E finalmente do ponto de vista dos pontos de acesso wi-fi nós seguimos com a
implantação de um número acelerado de pontos de presença wi-fi. Existe um
plano de mais de 2000 pontos esse ano mas com uma característica muito
particular de utilização desses pontos.
Do ponto de vista de wi-fi você sempre pode ter uma abordagem que é uma
abordagem de provimento de serviços de conectividade wi-fi ou uma abordagem
que é muito voltada à complementação da cobertura móvel, da cobertura celular.
Nós decidimos num primeiro momento adotar a segunda, que é complementar a
nossa cobertura móvel e dessa maneira 100% dos pontos que nós estamos
implementando são de alguma maneira vinculados transparentemente à
conectividade dos smartfones que nós temos.
Então através de uma tecnologia chamada (incompreensível 1:20:58) ou
através de um aplicativo que foi disponibilizado para a TIM existe uma conexão
automática dos smartfones dos nossos usuários ao ponto de presença wi-fi
sempre que ele esteja disponível e com isso você aumenta e muito o nível de
percepção de qualidade e a própria possibilidade de cobertura indoor. Então
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essa é a nossa estratégia de wi-fi, de pontos wi-fi. As implantações seguem num
ritmo bastante acelerado. Nós estamos assinando outros contratos de compra
de wi-fi agora no início do segundo semestre e a estratégia segue de acordo
com o planejado.
Sr. Bruno: obrigado.
Operadora: com licença, nossa próxima pergunta vem de Ana Paula Lobo,
Portal Convergência Digital.
Sra. Ana Paula Lobo: bom dia a todos. Rodrigo eu queria que você falasse um
pouco mais do RGC porque a TelComp entrou com uma ação e suspendeu
liminarmente os direitos, as novas regras especialmente esses itens que você
acabou citando dizendo que a TIM está adaptada e não vê nenhum impacto.
Se a TIM não entende que essas regras possam vir a impactar especificamente
a operação como é que você explica uma ação como a da TelComp em nome
da suas associadas entre elas a TIM?
Sr. Rodrigo: Ok Ana obrigado pela pergunta e vamos lá. Obviamente uma
associação ela é formada de operadoras de várias dimensões, tamanhos,
características, dificuldades, facilidades e então você não pode de maneira geral
acreditar que qualquer tipo de ação é uma ação que se refere ao interesse de
100% no grupo que compõem aquela determinada associação.
E no caso da TelComp em particular como vocês sabem ela inclui uma série de
operadoras de menor porte, e obviamente as alterações que forem necessárias
do ponto de vista de adaptação ao RGC não são pequenas. Embora possa
parecer que as alterações técnicas eram muito simples, muito fáceis de realizar,
elas requerem um investimento, uma intensidade de modificação que é
relativamente complexa.
No nosso caso nós fizemos todas as alterações, não temos nenhum problema
com as alterações, já estão todas implementadas, todas funcionando, todas
absolutamente de acordo com o regulamento; porém nós sabemos que existem
operadoras que ainda não tiveram a capacidade de fazer isso até mesmo por
uma dificuldade seja de escala, seja de adaptação de sistemas legados e
algumas outras razões, e nesse sentido então existiu uma ação legítima
representando algumas dessas operadoras para fazer com que elas possam ter
um tempo maior para se adaptar aos requisitos. Mas no nosso caso nós já
estamos adaptados e não temos nenhum tipo de problema nem de necessidade
de voltar atrás no regulamento.
Sra. Ana Paula Lobo: obrigada Rodrigo.
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Sr. Rodrigo: de nada.
Operadora: nossa próxima pergunta vem de Lucia Berbert, Telesíntese.
Sra. Lucia Berbert: bom dia Rodrigo tudo bom? Alô?
Sr. Rodrigo: tudo bem Lucia, bom dia.
Sra. Lucia: eu queria entender mais essa resposta sobre o RGC. Vocês então
vão manter as regras que foram suspensas em funcionamento?
Sr. Rodrigo: não só já as implementamos como certamente vão continuar em
operação, nenhuma alteração.
Sra. Lucia: ... pela liminar?
Sr. Rodrigo: não.
Sra. Lucia: outra pergunta que eu queria fazer é a seguinte: essa mudança da
Telefonica para reduzir a participação dela na Telecom Italia terá algum reflexo
no possível futuro da TIM?
Sr. Rodrigo: Lucia como eu acho que já mencionei várias vezes a estratégia da
TIM no Brasil é uma estratégia que segue um plano pré-definido e independe de
uma discussão sobre um dos acionistas do seu grupo controlador. Obviamente
as discussões entre Telefonica, Cade e o que a Telefonica faz ou deixa de fazer
é algo que diz respeito à própria Telefonica nas suas discussões com o órgão
regulador, como o órgão concorrencial, e que para nós não tem absolutamente
nenhum impacto na nossa operação como eu já disse várias vezes. Então para
nós a vida é absolutamente transparente do ponto de vista de qualquer tipo de
ação que possa ser tomada nesse sentido.
Sra. Lucia: tá bom obrigada.
Sr. Rodrigo: de nada.
Operadora: senhoras e senhores não havendo mais perguntas passo a palavra
ao Sr. Rodrigo Abreu para as considerações finais. Sr. Rodrigo pode prosseguir.
Sr. Rodrigo: bom mais uma vez obrigado a todos, agradeço pela oportunidade
de comentar mais um resultado trimestral. Agradeço também pelas perguntas e
pela interação e desejo vê-los certamente na nossa próxima call e deixo mais
uma vez um reforço e agradecimento ao nosso CFO Claudio e na próxima call
certamente vocês já contarão com a participação do nosso novo CFO a partir do
mês que vem que é o Sr. Guglielmo Noya. Muito obrigado e até logo.
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Operadora: Com isso concluímos a teleconferência de resultados da TIM
Participações. Suas linhas podem ser desconectados 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 e siga também o Twitter @TIM_RI, obrigada.
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