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Rio de Janeiro, 05 de maio de 2006 – A TIM Participações S.A. (BOVESPA: TCSL3 e
TCSL4; e NYSE: TSU), Companhia holding da TIM Celular S.A., TIM Sul S.A. e da TIM
Nordeste Telecomunicações S.A., anuncia os resultados referentes ao 1º trimestre de
2006 (1T06). A TIM Participações S.A., através de suas controladas, presta serviço de
telefonia móvel celular em todo o território Brasileiro e é a maior operadora GSM no
país, em termos de número de clientes. As informações financeiras e operacionais a
seguir são apresentadas em base consolidada e em Reais, de acordo com a Legislação
Societária, e as comparações referem-se ao primeiro trimestre de 2005 (1T05), exceto
onde mencionado.

Destaques Operacionais e Financeiros
• A TIM Participações registrou no 1T06 recorde de adições brutas (2,3 milhões), a
maior da história da Companhia.
• 846,8 mil novos clientes foram adicionados à base da Companhia, representando
26,5% das adições líquidas de mercado e atingindo 23,5% de participação de
mercado (21,3% no 1T05 e 23,4% no 1T05).
• A base de clientes alcançou 21,0 milhões de usuários ao final do 1T06, 43,5% de
expansão comparada ao 1T05.
• Ao final do 1T06, 85% dos clientes usavam a tecnologia GSM. A TIM Participações
se consolida como líder em tecnologias inovadoras, com 36,6% de participação no
mercado de GSM.
• Crescimento com rentabilidade: EBITDA de R$ 518,2 milhões, 58,3% superior ao do
1T05, representando margem EBITDA de 24,3%, um incremento de 6.2 p.p. em
relação ao 1T05.
• Crescimento significativo da receita líquida de serviços: R$ 1,8 bilhão, 21,3%
superior quando comparado a do 1T05.
• A receita bruta de VAS (Serviço de Valor Adicionado) foi de R$ 180,9 milhões no
1T06, 45,4% superior a do mesmo período no ano anterior, representando 7,3% da
receita bruta de serviços (+1,0 p.p. em relação ao 1T05).
• Rígido controle do custo de aquisição do cliente e da inadimplência: redução de
21,1% do SAC em relação ao 1T05. A inadimplência, mesmo frente ao forte
crescimento da base de clientes e da receita, manteve-se estável, representando
3,1% da receita bruta total.

Mensagem da Administração
No dia 1 de Fevereiro de 2006, anunciamos ao mercado a nossa intenção de promover a
incorporação das ações da TIM Celular na TIM Participações, de forma a concentrar as operações
de telefonia móvel do Grupo Telecom Italia no Brasil em uma única empresa listada na Bovespa e
na NYSE, a TIM Participações S.A.
Estamos satisfeitos com os resultados. O processo foi conduzido com transparência, a exemplo de
outras reestruturações já promovidas pelo Grupo, sendo a transação aprovada sem restrições pela
Assembléia Geral de Acionistas realizada em 16 de março de 2006. A transparência e o tratamento
justo aos os acionistas também se comprovou no resultado do direito de recesso, com nenhum
acionista optando por deixar a Companhia.
Hoje, a TIM Participações é uma das maiores empresas de telefonia móvel do Brasil em termos de
valor de mercado, apresentando-se como uma atraente alternativa de investimento. Além disto, o
mercado e os clientes têm cada vez mais nos reconhecido como a única empresa de abrangência
nacional.
Estamos também satisfeitos com o desempenho operacional e financeiro da Companhia em seu
primeiro resultado consolidado. Nossa base de clientes cresceu 43,5%, de 14,6 milhões no
primeiro trimestre de 2005 para 21,0 milhões ao final de março de 2006. Além disso, nosso rígido
controle de custos, potencializado pelos crescentes ganhos de escala, possibilitou o aumento
expressivo do EBITDA, que subiu 58,3%, resultando em uma margem EBITDA de 24,3%, um
incremento de 6.2 p.p. Nossa estratégia, baseada em atração e retenção de clientes de alto valor,
sustenta nossa história de crescimento com rentabilidade.
Durante este trimestre, continuamos a investir na satisfação do cliente e avançamos com o nosso
projeto de True Caring. Os esforços da Companhia na melhoria contínua da qualidade dos serviços
prestados são evidenciados pelos projetos de integração de sistemas, tais como o Customer
Profiling, o Pre-routing e o Network Management Center, que reforçaram a maneira como o
mercado nos avalia. Estas novas ferramentas trarão, durante todo o ano de 2006, melhorias na
segmentação dos clientes, de forma a satisfazer e antecipar suas necessidades.
Neste conceito, continuamos desenvolvendo serviços de marketing e promoções inovadoras. Nesse
trimestre, por exemplo, os lançamentos para o pós-pago enfatizam a mobilidade e a conveniência,
respeitando o perfil de uso do cliente alinhado à sua necessidade de manter suas despesas sob
controle. Já para o segmento pré-pago, priorizamos, de um lado, ofertas de baixo custo de
aquisição que complementam os planos de tarifas, e por outro lado, lançamos o “TIM +5”, que
juntamente com o “TIM +25”, representam ofertas segmentadas exclusivas da TIM. Para o
mercado corporativo, ainda somos a única operadora a oferecer os serviços de Blackberry, que,
durante o período, foram estendidos ao segmento de consumidores. Estamos confiantes de
estarmos reforçando o conceito de inovação fácil e útil para o cliente.
Acreditamos que os números a serem discutidos a seguir confirmam que estamos na direção certa
para a geração de valor aos nossos acionistas.
A Administração
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Incorporação de ações da TIM Celular pela TIM Participações
Em 16 de março de 2006, a Assembléia Geral Extraordinária da TIM Participações S.A. aprovou a
incorporação da totalidade das ações da TIM Celular S.A. pela TIM Participações S.A., convertendo
a Companhia em subsidiária integral da TIM Participações S.A.

Análise do Desempenho Econômico-Financeiro
Para fins de comparação das informações trimestrais com as do mesmo período do ano anterior,
foram elaborados demonstrativos “pro-formas” como se o processo de incorporação de ação
mencionado anteriormente tivesse ocorrido em 1º de janeiro de 2005.

Desempenho Operacional
O mercado brasileiro encerrou março de 2006 com 89,4 milhões de clientes, um
Contínua
expansão do crescimento de 30,3%, em relação aos 68,5 milhões registrados no mesmo período
em 2005. A penetração nacional atingiu 48,1%, um incremento de 0,8 p.p. e 10,1
mercado
p.p. em relação aos índices do 4T05 e do 1Q05, respectivamente.

No trimestre, o total de adições líquidas do mercado foi de 3,2 milhões de clientes,
comparado a 3,0 milhões no mesmo período do ano anterior. No mesmo período, a
Companhia adicionou 846,8 mil novos clientes a sua base, confirmando sua
participação significativa no crescimento do setor (market share incremental de
26,5%).
Incremento
de
participação
de mercado:
23,5% no
1T06

A TIM Participações encerrou o primeiro trimestre do ano com 21,0 milhões de
clientes, uma expansão de 43,5% em relação ao mesmo período de 2005. A Companhia
vem apresentando crescimento contínuo desde o início de 2005 e aumentando sua
participação no mercado de 21,3% no 1T05 para 23,5% no 1T06 - um incremento anual
de 2,2 p.p. Os resultados foram ainda mais positivos, se considerarmos as regiões com
maior distribuição de renda: em São Paulo Capital, por exemplo, que representa 9,4%
do PIB total, a nossa participação de mercado foi de 25,9% - um incremento de 4,0 p.p. e
de 7,4 p.p. em relação ao 4T05 e ao 1T05, respectivamente. Na região Sul (incluindo os
Estados do Paraná e de Santa Catarina), onde operam mais três competidores, nossa
participação de mercado foi de 45,5%, com market share incremental de 35,6%.

Incremento
no mix do
pós-pago

No trimestre, o mercado apresentou maior foco no segmento pós-pago. Mesmo com esse
movimento, o mix da base do pós-pago da TIM Participações continua superior ao do
mercado. A base de pós-pago cresceu 39,9% nos últimos doze meses, representando
uma participação de 20,6% no total da base de clientes – superior à média nacional.
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Base de Clientes (milhares)

TIM: a
maior base
de clientes
GSM

14.649,1
31%

18.340,3

16.752,0

21%

25%

69%

75%

1T 05

2T 05

20.171,4
18%

21.018,2
15%

79%

82%

85%

3T 05

4T 05

1T 06

GSM

TDMA

Ao final do trimestre, 84,6% dos clientes da TIM Participações utilizavam a
tecnologia GSM. A cobertura GSM atingiu 95% da população urbana brasileira, servindo
2.342 municípios. Todas as cidades cobertas pelo GSM têm acesso ao GPRS, enquanto que 400
delas tem o benefício adicional de acessar a tecnologia EDGE. Essas inovações facilitam e
estimulam o uso de serviços de dados e multimídia, refletido no sólido crescimento das receitas
de VAS.
A Companhia manteve a taxa média de churn em torno de 2,4% ao mês, em linha
com a média mensal registrada em 2005.

Atividades de Marketing
Apesar do mercado brasileiro de telefonia móvel ter demonstrado uma maior racionalidade no
trimestre, alguns concorrentes ainda ofereceram promoções agressivas em termos de subsídios.
Mesmo nesse cenário, a Companhia manteve sua estratégia direcionada à aquisição e retenção
de clientes de alto valor, mantendo os preços dos celulares acima da média de mercado.
Para enfrentar a agressividade do mercado sem perder o foco na rentabilidade, a Companhia
continuou a trabalhar intensamente na segmentação de seus serviços. Foi lançado o “TIM +5”,
como ampliação ao plano “TIM +25”, ambos voltados aos clientes de alto valor do segmento
pré-pago. Estes planos vêm crescendo rapidamente e representaram mais de 1/3 das adesões
do período.
Ainda priorizando a aquisição de baixo custo, lançamos o “TIM Chip Only”, focado em bônus
para as recargas feitas em até 48 horas após a ativação. Neste caso, estimulamos a utilização
do serviço, minimizando o impacto na rentabilidade ao reduzir os subsídios.
A inovação sempre foi um forte atributo da marca TIM. Por isso, destacamos os preços e
condições do novo “Blackberry Corporativo” e lançamos o “Blackberry Profissional” para o
segmento de pessoa física. A Companhia continua sendo a única operadora a oferecer este
serviço no Brasil.
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Paralelamente, os planos “TIM Brasil” também foram ampliados, com ênfase nos contratos
nacionais e nas grandes contas. Focando em conveniência, a Companhia prosseguiu com o “TIM
Conta Fixa” e o “TIM Mais 40”, permitindo o controle de despesas e das facilidades do débito em
conta.
Com relação ao VAS, focamos no crescimento da penetração e no estímulo à utilização. No
1T06, registramos um aumento significativo da utilização do SMS e de serviços de dados (+54%
de SMS e +336% de dados em comparação ao 1T05). Lançamos também um portal WAP mais
atrativo, com mais parcerias e conteúdos mais elaborados.

Desempenho Econômico-Financeiro
Dados Selecionados 1
R$ milhões

1T06

Receita Bruta Total
Receita Bruta de Serviços
Receita Bruta de Venda de Aparelhos
Receita Líquida Total
Receita Líquida de Serviços
Receita Líquida de Venda de Aparelhos
EBITDA
Margem EBITDA s/ Receita Líquida Total
EBIT
Margem EBIT s/ Receita Líquida Total
Prejuízo Líquido

1T05

Var. %
Ano

2.888.958

2.378.454

21,5%

2.465.646

1.981.098

24,5%

423.312

397.356

6,5%

2.131.644

1.812.739

17,6%

1.846.502

1.522.730

21,3%

285.142

290.009

-1,7%

518.248

327.292

58,3%

24,3%

18,1%

6,2 p.p.

(28.738)

(111.032)

-74,1%

-1,3%

-6,1%

4,8 p.p.

(151.757)

(231.722)

-34,5%

Nota: (1) Dados consolidados

Receita Operacional
Forte
crescimento
da receita
de serviços

A receita bruta de serviços no primeiro trimestre de 2006 foi de R$ 2,5 bilhões,
24,5% superior à registrada no mesmo período em 2005. Esse aumento é atribuído
principalmente à sólida expansão das receitas de voz e VAS.
No trimestre, os resultados da receita de voz refletem os efeitos positivos do crescimento
significativo de nossa base de clientes e do aumento no volume de tráfego.
A receita de VAS foi de 185.0 milhões no trimestre, e a expansão de 45% em relação ao mesmo
período de 2005, confirma o potencial de crescimento dos serviços de valor adicionado.
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Analisando mais detalhadamente as receitas de VAS, cabe destacar o significativo desempenho
dos serviços inovadores de VAS (MMS, GPRS, downloads, etc), que representaram 34% do total
da receita de VAS no período.
A receita bruta de aparelhos no trimestre foi de R$ 423,3 milhões, representando um
aumento de 6,5% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Esse aumento,
frente à redução no volume de aparelhos vendidos, está relacionado principalmente à mudança
do mix, com forte incremento na venda de aparelhos mais sofisticados (high e mid), os quais
incluem uma variedade de opções (tri-Band, MP3, MMS, GPRS, EDGE, infra-vermelho, Bluetooth,
browsers, Internet, e-mail, Java, etc.), e que por sua vez, ampliam as possibilidades de acesso
aos serviços de dados, conteúdos e novas soluções.
Desta forma, a receita bruta total no primeiro trimestre do ano foi de R$ 2,9 bilhões,
ou 21,5% acima da registrada no ano anterior. Deduzindo-se os impostos e outros, a receita
líquida total no primeiro trimestre do ano foi de R$ 2,1 bilhões versus R$ 1,8 bilhão
no 1T05, um incremento de 17,6%.
ARPU sob
impacto
sazonal

A receita média por usuário (ARPU) no primeiro trimestre de 2006 foi de R$ 30,0. O
ARPU relativo ao 4T05 e 1T05 foi de R$ 33,6 e R$ 36,0, respectivamente. O declínio
verificado no 1T06 em relação ao 4T05 reflete principalmente o efeito sazonal,
quando o setor historicamente tem apresentando uma redução de 8 a 10% no ARPU, devido ao
número reduzido de dias úteis. Quando comparado ao 1T05, o decréscimo do ARPU reflete
basicamente o expressivo incremento da penetração dos celulares - especialmente a expansão
de 44,4% da base de pré-pago.
Custos e Despesas Operacionais
No primeiro trimestre, os custos de rede e interconexão totalizaram R$ 457,6
milhões, 11,2% superior aos R$ 411,4 milhões registrados no mesmo período em 2005. O
aumento é resultado principalmente do forte crescimento nos minutos de tráfego sainte
(+ 78,1%) e dos custos relacionados à ampliação da cobertura e capacidade da rede GSM.

Declínio no
custo de
aparelhos
vendidos

O custo dos produtos vendidos – que se refere basicamente à aparelhos e acessórios
– foi de R$ 304,2 milhões, 7,7% inferior aos R$ 329,5 milhões registrados no 1T05.
No período, o volume de aparelhos celulares vendidos foi 8,3% menor (1,2 milhão no 1T05
versus 1,1 milhão no 1T06).
As despesas comerciais (sem depreciação/amortização, inadimplência e custo de
pessoal) totalizaram R$ 508,3 milhões, 12,9% superior as do 1T05, refletindo
principalmente a evolução de 17% nas adições brutas de clientes (2.327.445
clientes no 1T06 versus 1.989.305 no 1T05). O aumento da base de clientes no período
impactou basicamente as despesas variáveis relacionadas à comissões e à taxa FISTEL cobrada pela ANATEL em cada nova ativação e sobre a base total inicial. No primeiro trimestre
de 2006, estas despesas atingiram R$ 191,6 milhões (+13%) e R$ 91,7 milhões (+26%),
respectivamente.

SAC: redução O custo de aquisição de clientes (SAC) foi de R$ 150,0, representando uma redução
de 21,1% no de 21,1% em relação aos R$ 190,0 no 1T05. Este declínio é resultado, de um lado, do esforço
1T06 vs. 1T05 ainda maior da Companhia, considerando o forte incremento de clientes no segmento pós-pago.
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Por outro lado, o desempenho do SAC também reflete a nossa estratégia de manter o preço dos
aparelhos celulares do segmento de pré-pago acima do mercado, com impacto positivo nos
níveis de subsídios. Por último, cabe ressaltar que a evolução do SAC também foi beneficiada
pela apreciação do real frente ao dólar, que reduziu os preços médios de compra dos aparelhos,
mesmo com a melhora no mix de aparelhos.
As despesas gerais e administrativas (G&A) - excluindo-se as despesas de
depreciação/amortização e de pessoal - totalizaram R$ 120,2 milhões no primeiro
trimestre de 2006, 27,8% superior àquelas verificadas no 1T05. Este aumento foi
resultante de maiores despesas com serviços de terceiros e com a manutenção de
equipamentos e software relativos a tecnologia da informação, que no período totalizaram
R$ 56,2 milhões e R$ 38,1 milhões, respectivamente. Cabe ressaltar que foram registrados
no período despesas não recorrentes no montante de R$ 5,5 milhões, relativos à
reestruturação societária da Companhia.
As despesas de pessoal somaram R$ 143,0 milhões no 1T06 versus R$ 116,8 milhões
no 1T05, um incremento de 22,4%, basicamente derivado do aumento do quadro de pessoal,
que passou de 7.146 no 1T05 para 9.167 no 1T06. Esta expansão é fruto das melhorias no
atendimento e relacionamento com o cliente, bem como no suporte pré e pós-venda.
Inadimplência
estável como No primeiro trimestre de 2006, as despesas com inadimplência foram de R$ 89,4
percentual da milhões, versus R$ 75,6 milhões no 1T05. A participação na receita bruta total foi de
receita bruta
3,1%, permanecendo estável em ambos os períodos.
total

EBITDA
No trimestre, a TIM Participações registrou um crescimento de 58,3% no EBITDA

EBITDA: forte
Incremento na (resultado operacional antes das despesas financeiras líquidas, excluindo-se depreciação e
rentabilidade amortização) o qual totalizou R$ 518,2 milhões, comparado a R$ 327,3 milhões no 1T05,

demonstrando que mesmo num mercado altamente competitivo, a rentabilidade tem
acompanhado o crescimento da Companhia.
Reconciliação do EBITDA
Lucro Liquido
(+) Provisão para IR e CS
(+/-) Resultado Não-Operacional
(+/-) Participação Minoritários
(-) Receitas Financeiras Líquidas

1T06

R$ milhares
1T05

(151.757)
36.923
(417)
86.513

(231.722)
33.310
1.082
19.382
66.916

EBIT
(+) Amortização e Depreciação

(28.738)
546.987

(111.032)
438.323

EBITDA

518.249

327.291
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Incremento
da margem
EBITDA:
+ 6,2 p.p.

A margem EBITDA foi de 24,3% no 1T06, um incremento de 6,2 p.p. em relação à
registrada no 1T05 de 18,1%. Já a margem EBITDA de serviços foi de 29,1%, 5.0
p.p. superior a do 1T05.
Depreciação e Amortização
No trimestre, as despesas com depreciação e amortização totalizaram R$ 547,0
milhões, 24,8% superiores aos R$ 438,3 milhões no 1T05, refletindo o crescimento de
6% do ativo imobilizado no período, em função, principalmente, da expansão e inovação da
rede, bem como da infra-estrutura de tecnologia da informação. O montante de depreciação e
amortização do período incluiu o valor de R$ 62,0 milhões, relativo às concessões da TIM
Maxitel e TIM Celular, as quais expiram em 2013 e 2016, respectivamente.
EBIT
O EBIT – resultado operacional excluindo-se juros e impostos – foi negativo em R$ 28,7
milhões, uma recuperação de 74,1% em relação ao do prejuízo de R$111,0 milhões
contabilizado no 1T05. A margem EBIT foi de 1,4% negativa, representando melhora de 4,7
p.p. em relação ao 1T05.
Resultado Financeiro Líquido
O resultado financeiro líquido da TIM Participações foi 29,3% superior ao registrado
no 1T05, representando R$ 86,5 milhões de despesas no 1T06 versus R$ 66,9 milhões de
despesas no 1T05. O incremento está relacionado à contratação de novos empréstimos e
financiamentos ao longo de 2005, para fazer frente às necessidades de investimento e de capital
de giro.
Endividamento
Ao final do 1T06, a dívida líquida da Companhia (dívida total menos o caixa e equivalentes)
foi de R$ 1,5 bilhão, comparada a R$ 1,4 bilhão em 1T05 e a R$ 97,4 milhões no final
de 2005. O incremento está relacionado principalmente ao efeito sazonal do capital
de giro, que no primeiro trimestre reflete os efeitos negativos dos desembolsos relativos aos
pagamentos dos investimentos realizados no 4T05, dos aparelhos celulares adquiridos no
mesmo período, como parte das campanhas de vendas de Natal (pico de vendas no ano) e do
pagamento da taxa anual FISTEL sobre a base de clientes (R$ 301,8 milhões no 1T06). Cabe
ressaltar que 43% dos investimentos de 2005, equivalentes a R$ 1,1 milhão, foram
realizados no 4T05.
Em 31 de março de 2006, a dívida da Companhia era de R$ 2,4 bilhões, representada
principalmente por empréstimos e financiamentos junto ao BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social) e ao BNB (Banco do Nordeste do Brasil). As
disponibilidades de caixa registradas eram de R$ 896,7 milhões, representadas
principalmente por aplicações financeiras de liquidez imediata.
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Resultado Líquido
Rumo ao
break even:
redução do
prejuízo

O prejuízo líquido no trimestre foi de R$ 151,7 milhões, uma redução de 34,5% em
relação ao mesmo período de 2005, demonstrando a melhoria do resultado operacional da
Companhia, que está caminhando de alcançar o ponto de equilíbrio.
CAPEX
Os investimentos relativos ao 1T06 foram de R$ 169,3 milhões, dos quais 53,3%
foram direcionados à expansão da capacidade e qualidade da rede GSM, 25,2% para o
desenvolvimento e melhorias nos sistemas de tecnologia da informação e 21,1% ao programa
de comodato, componente da estratégia de expansão e fidelização do segmento corporativo.

Posição Acionária
COMPOSIÇÃO ACIONARIA

Ordinárias

TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES SA

642.311.207.142 81,19

ADR
OUTROS
TOTAL

%

-

PREFERENCIAS
975.559.744.003

%
63,70

Total

%

1.617.870.951.145 69,66

0,00

363.886.061.484

23,76

363.886.061.484 15,67

148.806.027.477 18,81
791.117.234.619
100

192.026.424.147
1.531.472.229.634

12,54
100

340.832.451.624 14,67
2.322.589.464.253
100
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Sobre a TIM Participações S.A.
Em 16 de março de 2006, a Assembléia Geral Extraordinária
da TIM Participações S.A. aprovou a incorporação da
totalidade das ações da TIM Celular S.A. pela
TIM Participações S.A., convertendo a Companhia em
subsidiária integral da TIM Participações S.A.
Desta forma, a Companhia é controladora integral da TIM Sul
S.A, da TIM Nordeste Telecomunicações S.A. e da TIM Celular
S.A., que, por sua vez, é controladora da Maxitel S.A., as
quais, em conjunto, atuam como operadoras dos serviços de
telefonia celular, cobrindo todos os estados brasileiros.
A TIM Participações é controlada pela TIM Brasil Serviços e
Participações S.A., subsidiária do Grupo Telecom Itália.
A TIM Participações oferece a tecnologia GSM - “Global
System for Mobile Communications” - a mais utilizada no
mundo. Ao final de março de 2006, a cobertura atingia 95%
da população urbana brasileira.
As cidades cobertas pelo GSM também têm acesso à
tecnologia GPRS, enquanto 400 cidades possuem o benefício
adicional da tecnologia EDGE. Estas inovações facilitam o uso
de serviços de dados e multimídia nacionalmente.
A Companhia se orgulha de oferecer um dos mais amplos
portifólios de produtos e serviços do setor, com soluções
específicas para as diferentes necessidades dos clientes.

y Única Companhia com presença nacional.
y Segunda maior companhia do segmento,
em termos de número de clientes e de
receita.
y Maior operadora GSM em número de
clientes.

y Maior companhia do setor listada na
Bovespa, com base no valor de mercado.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer

Este documento pode conter algumas previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões não constituem
fatos ocorridos no passado e refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia. Os termos
“antecipa”, “acredita”, “estima”, “espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “projeta”, “objetiva”, bem como
outros similares, visam identificar tais previsões que, evidentemente, envolvem riscos ou incertezas futuras
previstas ou não pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem
divergir das atuais expectativas e o leitor não deve se basear exclusivamente nas posições aqui realizadas.
Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a Companhia não se obriga a
atualizá-las à luz de novas informações ou de desdobramentos futuros

EXOS
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ANEXOS
Anexo 1:

Balanço Patrimonial (BR GAAP)

Anexo 2:

Demonstração de Resultado (BR GAAP)

Anexo 3:

Demonstração do Fluxo de Caixa (BR GAAP)

Anexo 4:

Indicadores Operacionais Consolidados

Anexo 5:

Glossário

As Demonstrações Financeiras Completas, incluindo as Notas Explicativas estão disponíveis no
nosso site de Relações com Investidores: www.timpartri.com.br
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Anexo 1
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.

Balanço Patrimonial pela Legislação Societária (R$ Milhares)
DESCRIÇÃO

03/2006

12/2005

%

13.612.970

14.955.338

-9,0%

CIRCULANTE
Disponibilidades
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos e contribuições a recuperar
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Despesas antecipadas
Outros direitos

3.471.400
896.730
1.831.364
148.508
213.363
104.225
258.340
18.870

4.461.579
1.772.600
2.071.631
215.242
242.168
103.118
43.730
13.090

-22,2%
-49,4%
-11,6%
-31,0%
-11,9%
1,1%
490,8%
44,2%

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Partes relacionadas
Impostos e contribuições a recuperar
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Depositos judiciais
Outros direitos

511.906
42.338
282.400
108.040
54.479
24.648

498.209
8.836
297.634
117.478
51.495
22.766

2,7%
379,2%
-5,1%
-8,0%
5,8%
8,3%

9.629.665
7.914
9.357.410
264.341

9.995.550
8.310
9.712.315
274.925

-3,7%
-4,8%
-3,7%
-3,8%

13.612.970

14.955.338

-9,0%

CIRCULANTE
Concessões a pagar
Financiamentos e empréstimos
Fornecedores
Salários e férias a pagar
Impostos e taxas a recolher
Partes relacionadas
Dividendos e JSCP a pagar
Outras obrigações

3.225.338
34.792
780.298
1.851.475
107.440
266.260
40.117
85.315
59.641

4.392.241
34.792
216.147
3.443.286
94.428
357.328
50.212
141.606
54.442

-26,6%
0,0%
261,0%
-46,2%
13,8%
-25,5%
-20,1%
-39,8%
9,5%

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Financiamentos e empréstimos
Concessões a pagar
Impostos e taxas a recolher
Provisão para contingências
Complemento aposentadoria
Outras obrigações

1.796.751
1.652.106
9.051
10
132.000
3.584
-

1.833.370
1.653.895
8.755
4.634
157.501
3.584
5.001

-2,0%
-0,1%
3,4%
-99,8%
-16,2%
0,0%

ATIVO

PERMANENTE
Investimentos
Imobilizado
Diferido
PASSIVO

PARTICIPAÇÃO ACIONISTAS MINORITÁRIOS
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reserva de capital
Reservas de lucros
Lucro (prejuizo) do exercício

8.590.881
7.455.859
192.081
1.081.787
(138.846)
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8.729.727
7.455.859
192.081
1.081.787
-

N.D.
-1,6%
0,0%
0,0%
0,0%

Anexo 2
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.

Resultado pela Legislação Societária (R$ Milhares)
DESCRIÇÃO

1T06

Receita Bruta
Serviços de Telecomunicações
Serviços
VAS
Receita de Mercadorias e Outros Serviços

1T05

Trim. %

2.888.958

2.378.454

21,5%

2.465.646

1.981.098

24,5%

2.284.683

1.856.669

23,1%

180.964

124.429

45,4%

423.312

397.356

6,5%

Venda de produtos

423.312

397.356

6,5%

Impostos e Descontos

(757.314)

(565.715)

33,9%

Impostos e descontos s/ serviços

(619.145)

(458.368)

35,1%

Impostos e descontos s/ venda de produtos

(138.169)

(107.347)

28,7%

Receita Liquida

2.131.644

1.812.739

17,6%

Serviços

1.846.502

1.522.730

21,3%

285.142

290.009

-1,7%

Produtos e outras receitas
Custos da Operação

(1.613.396) (1.485.447)
(143.004)

Comercialização

(508.346)

(450.262)

12,9%

Rede e interconexão

(457.466)

(411.424)

11,2%

Gerais e administrativas

(120.198)

(94.047)

27,8%

Custo dos produtos vendidos

(304.186)

(329.509)

-7,7%

(89.381)

(75.551)

18,3%

Provisão para devedores duvidosos
Outras receitas (despesas) operacionais
EBITDA

9.185
518.249

Margem EBITDA

24,31%

(116.821)

8,6%

Custo de pessoal

(7.833)
327.291
18,06%

22,4%

N.D.
58,3%
6,3 p.p

Depreciação amortização

(546.987)

(438.323)

24,8%

Depreciação

(345.530)

(277.274)

24,6%

Amortização

(201.457)

(161.049)

25,1%

(28.737)

(111.033)

-74,1%

EBIT
Margem EBIT
Outras receitas (despesas) não operacionais

-1,3%

-6,1%

4,9 p.p

417

(1.082)

-138,6%
29,3%

Resultado Financeiro Líquido

(86.513)

(66.916)

Despesas financeiras

(135.253)

(61.292)

120,7%

(43.550)

-101,1%

Variações cambiais, líquidas

489

Receitas financeiras
Lucro (prejuízo) antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social
Participações minoritarias

48.251

37.926

27,2%

(114.834)

(179.030)

-35,9%

(36.923)

(33.310)

10,8%

-

Lucro (prejúizo) líquido

(151.756)
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(19.382)

N.D.

(231.722)

-34,5%

Anexo 3
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.

Demonstração do Fluxo de Caixa em Legislação Societária (R$ Milhares)

EBIT
Depreciação e amortização
Adições ao ativo imobilizado
Variações nos ativos e passivos operacionais
Variação contingências
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL LIVRE
Impostos (IR e CSSL)
Dividendos e Juros sobre o capital próprio pagos
Resultado financeiro líquido
Outras movimentações
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO

14 / 15

1Q06

1Q05

(28,738)

(111,032)

546,987
(169,239)
(1,572,745)
(25,501)

438,323
(270,966)
(1,068,212)
(1,324)

(1,249,237)

(1,013,210)

(36,923)
(56,290)
(86,513)
(9,268)

(33,310)
(11,798)
(66,916)
7,228

(1,438,231)

(1,118,006)

Anexo 4
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.

Indicadores Operacionais Consolidados
1T06
População estimada da área (milhões)
Municípios Atendidos - GSM
Penetração Total estimada
Market share
Total de Clientes
Pré-pago
Pós-pago
Adições Brutas
Adições Líquidas
Churn
ARPU TOTAL
MOU TOTAL
Investimentos ( R$ milhões)
Empregados

185,9
2.342
48,1%
23,5%
21.018.232
16.696.723
4.321.509
2.327.445
846.839
7,3%
R$30,0
83
169,2
9.167

1T05
180,8
2.080
38,0%
21,3%
14.649.204
11.561.017
3.088.187
1.989.305
1.061.698
6,8%
R$36,0
91
270,6
7.146

Var. %
Trim.
2,9%
12,6%
10,1 p.p.
2,2 p.p.
43,5%
44,4%
39,9%
17,0%
-20,2%
0,5 p.p
-16,7%
-9,0%
-37,5%
28,3%

Anexo 5
Glossário
Indicadores operacionais

Termos Financeiros
EBIT = Resultado operacional antes de juros e impostos.
EBITDA = Resultado operacional antes de juros, impostos,
depreciação e amortização.
Margem EBITDA = EBITDA/ Receita Operacional Líquida.
CAPEX – (capital expenditure ) investimento de capital
Subsídio = (receita líquida de mercadorias – custo de
mercadorias vendidas + descontos dados por fornecedores) /
adições brutas
Dívida líquida = Dívida bruta – disponibilidades.
PL – Patrimônio líquido.

Tecnologia e Servi ços
TDMA (Time Division Mutiple Acces s) – Tecnologia de acesso
por múltipla divisão de tempo.
GSM (Global System for Mobile Communications ) – Sistema
global avançado de tecnologia de comunicação móvel. Sistema
que armazena e codifica os dados do celular, como ligações e
dados do usuário, permitindo o reconhecimento de um
assinante em qualquer país a partir da rede GSM. O GSM é
hoje o padrão mais popular implementado mundialmente.
EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution ) –
Velocidades elevadas de transmissão de dados para a
evolução global. Técnica desenvolvida para
aumetnar a
velocidade de transmissão de dados por celular, criando uma
verdadeira banda larga para os aparelhos que utilizam a
tecnologia GSM. Os primeiros celulares EDGE disponíveis
oferecem velocidades que podem atingir até 200
Kbps ,
dependendo do modelo do aparelho utilizado.
SMS (Short Message Service ) – Serviço de mensagens curtas
de texto para aparelhos celulares, possibilitando o envio e
recebimento de mensagens alfanuméricas.
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Clientes – número de linhas m ó veis em servi ço
Adi ções brutas – total de novos clientes adquiridos no
per íodo
Adi ções l íquidas = adi ções brutas – desconex õ es
Market share : participa ção do mercado estimado = n º de
clientes da Companhia / n º de clientes da área de atua ção
Marginal Market share : participa ção de adi ções l íquidas
da companhia no total estimadas de adi ções l íquidas na
área de atua ção
Penetra ção do mercado: = n º de clientes da companhia +
nº de clientes estimado das concorrentes / cada 100
habitantes da área de atua ção da Companhia
Churn rate – taxa percentual que mede o n úmero de
clientes desconectados durante um determinado período
de tempo.
ARPU (Average Revenue per user) – Receita líquida de serviços
por base média de clientes no período.
Blended ARPU – ARPU da base total de clientes (pré -pagos)
ARPU p ó s-pago – ARPU dos clientes do serviço pós-pago
ARPU pr é-pago – ARPU dos clientes do serviço pr é-pago
MOU (minutes of us e) – média mensal, em minutos, do
tráfego por cliente = (Total de minutos originados + minutos
entrantes) / m édia mensal de clientes do período
MOU p ó s-pago – MOU dos usu ários do servi ço pós-pago.
MOU pr é -pago – MOU dos usu ários do servi ço pré-pago.
SAC – Custo de aquisição por cliente = (despesas de
publicidade e propaganda + comissões + taxa Fistel +
comodato + custos de retenção)

