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Operadora: Bom dia senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de
divulgação dos resultados do 2T 2016 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 o encerramento.
Após as considerações da TIM Participações haverá uma sessão de perguntas e
respostas para os participantes. Nesse momento serão fornecidas instruções
adicionais.
Esclarecemos que declarações que possam ser feitas relativas às perspectivas,
projeções e metas da TIM Participações constituem-se em crenças e premissas da
Diretoria da Companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho.
Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros 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 áudio conferência queira,
por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero.
Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Rogério Tostes, Diretor de RI da TIM. Sr.
Tostes pode prosseguir.
Sr. Rogério Tostes: Olá, bom dia a todos, bem-vindos a mais uma conferência de
resultados da TIM. Eu agradeço também a participação de todos os diretores nesse call
e estarão disponíveis na sessão de perguntas e respostas.
Como anunciado no 1T estamos muito satisfeitos em ter aqui o Sr. Stefano De Angelis
assume, cumpriu todos os procedimentos legais para assumir a posição de CEO e irá
conduzir a apresentação e depois a sessão de perguntas e respostas também. Passo
então a palavra para o Stefano para iniciar a apresentação. Stefano por favor.

Sr. Stefano De Angelis: Obrigado Rogério, bom dia a todos. Esta será nossa primeira
oportunidade de interagir após a minha recente nomeação como CEO da TIM
Participações depois de um longo processo para conseguir o meu visto.
Antes de começarmos eu gostaria de agradecer ao CEO anterior Rodrigo Abreu por
seu comprometimento e dedicação para a companhia. É um enorme prazer estar de
volta a liderar esta incrível companhia pelos próximos anos. Já estive aqui antes de
2004 a 2007 quando ocupei o cargo de CFO. Estou realmente empolgado de estar de
volta. A minha relação com o Brasil é bastante especial e vai além da minha rotina de
trabalho.
Seguindo para a apresentação faremos no próximo slide alguns comentários sobre o
resultado recente e ao final compartilharemos às nossas ideias para os próximos anos.
Vamos à página 2. A partir do 2T começamos a ver sinais de uma melhora no cenário
macroeconômico: mais estabilidade na arena política, inflação retornando ao único
dígito, melhora na confiança do consumidor e melhores perspectivas para o PIB.
Do lado da companhia temos observado indicadores operacionais positivos tais como
um sólido crescimento de dois dígitos no consumo de dados conforme indicado no topo
do slide bem como uma nova tendência nas adições líquidas de pós-pago, que vieram
bem acima dos trimestres anteriores. No pré-pago os indicadores operacionais seguem
melhorando como podemos ver na recuperação dos usuários que recarregam. Ambas
as tendências foram confirmadas agora em julho.
Combinada à melhora desses setores macro e micro começamos a enxergar uma
encorajadora nova fase de tendência para a receita e Ebitda.
Seguindo para próximo slide, estamos no slide 3, eu gostaria de discorrer sobre a
evolução do nosso portfólio: começamos implementando a nossa estratégia centrada
no cliente. Do lado esquerdo detalhamos ações tomadas no segmento pré-pago no
qual jogamos em três principais pilares: primeiro como vocês sabem no 1T o aumento
de... Do consumidor com o aumento dos preços no plano Infinity. Já a nova oferta TIM
pré usamos uma abordagem mais formal alterando o foco de 7 para R$10/semana mas
aumentando o pacote de dados para 500 Mb.
O segundo pilar estamos intensificando nossa estratégia é de customização em massa
para atender às necessidades dos clientes utilizando micro segmentações em nosso
sistema de CRM para alcançar uma postagem um para um.
Terceiro, procuramos aprimorar a monetização de dados e reduzir a canibalização
através de mais ofertas combo voz+dados. Adicionalmente estamos dando início a uma
nova abordagem no uso de dados não mais bloqueando a utilização após o

atingimento do limite pagando uma devida taxa. Essa era uma importante demanda
dos nossos clientes pré-pagos. A respeito disso estamos adicionando uma nova
funcionalidade como o... Utilizado nos EUA quando os clientes podem navegar com
velocidade reduzida.
A principal diferença com os limites de velocidade utilizados no passado é o fato dos
clientes precisarem optar conscientemente o que querem fazer após o atingimento da
franquia de dados. Toda vez que isso ocorrer, um menu aparecerá e os usuários
deverão escolher se desejam um pacote adicional, aumentar a sua franquia ou
continuar a navegar. Promocionalmente a última ação será isenta de custo para o
cliente por alguns meses.
Seguindo adiante para o segmento pós-pago do lado direito do slide aplicamos
abordagens mais formais considerando as necessidades de cada perfil do usuário.
Como todos os clientes pós-pagos não são iguais vamos analisá-los aqui em cada
subgrupo. No segmento controle estamos promovendo uma gradual aceleração da
migração em sua direção.
No B2C pós-pago puro estamos aumentando os preços dos planos de acordo com as
mudanças nos impostos, e quanto ao novo portfólio estamos utilizando dados e serviço
de conteúdos para segmentar os clientes sempre com foco em mais por mais.
Por fim no segmento B2B começamos a nos beneficiar do turnaround em função do
reposicionamento de go-to-market alavancado pelo 4G e pelo serviço de dados. No
geral essas ações estão apresentando resultados encorajadores, aumentando a
penetração do novo portfólio para 15% da base além da portabilidade numérica que
apresentação dados positivos por oito meses consecutivos.
Passando ao slide 4 o serviço de dados continuar a expandir e se torna cada vez mais
relevante para o negócio. Em primeiro lugar nós continuamos a observar uma
aceleração da penetração de aparelhos 4G atingindo aproximadamente 90% do nosso
mix de vendas. A utilização do 4G segue crescendo rápido. No 2T 30% dos usuários de
dados da TIM estão navegando em nossa rede... Isso representa 3x mais a utilização
dos doze meses anteriores. A penetração total de usuários de dados atingiu 50% da
nossa base com todos os segmentos apresentando sólida expansão.
Na parte de baixo do slide procuramos demonstrar a transição para dados adicionando
valor ao nosso perfil de receita. Nesse sentido o ARPU de serviços de valor agregado
cresceu cerca de 27% ano contra ano. A receita total advinda de dados atingiu 1,5
bilhões nesse trimestre representando 45% da receita móvel de serviços. Vale destacar
que a receita de serviços inovativos segue crescendo a sólidos dois dígitos.

Passando para slide 5 primeiramente eu acho importante destacar que o ciclo de
investimentos atingiu seu pico em 2015 e agora está começando a se reduzir a partir
de 2016. Esse forte ciclo de Capex demonstra o compromisso da TIM em melhorar a
experiência do usuário pavimentando de fato o caminho para o futuro desta companhia.
No que tange aos investimentos mais do que aumentar Capex indefinidamente o
elemento chave é ser eficiente e eficaz sendo capaz de realizar mais com menos
recursos principalmente no ambiente econômico desafiador. Estamos nos esforçando
ao máximo para isso focando onde mais importa para os nossos clientes: os serviços
inovativos e qualidade.
Apesar do Capex orgânico ter recuado 20% no 1T as principais razões para tal foram
mais duras e longas, mas bem-sucedidas negociações com fornecedores e a
otimização de alguns projetos. O Capex sobre receita permaneceu praticamente
estável se comparado ao primeiro semestre de 2015 próximo de 20%. Na segunda
metade deste ano esperamos que o recuo não seja tão acentuado e continuaremos
focados na implementação de capacidade e qualidade de 4G e 3G.
Uma indicação clara dos benefícios de um ciclo de alto investimento é traduzida pelo
avanço dos indicadores de qualidade de dados com a evolução nas métricas de
throughput e latência na comparação anual. Além disso, também estamos confirmado
outros resultados importantes como por exemplo a liderança em cobertura 4G através
do refarming, avanço na cobertura 3G e expansão da rede de fibra de backhauling.
Seguindo para o próximo slide todos os investimentos voltados para o serviço de
dados nos levam a esse slide onde destacaremos como esses esforços se traduziram
em resultados. A companhia passou por um substancial reposicionamento no último
ano e agora está mais focada na inovação e na experiência do usuário. Apesar no
momento desafiador podemos perceber que o desenvolvimento de infraestrutura
continua resiliente. Em termos de cobertura fomos capazes de alcançar 589 cidades
cobertas com 4G, 8x mais que no ano anterior e um aumento de 25 p.p. em população
urbana coberta. Estamos claramente ampliando a dianteira frente a nossos
competidores.
No 3G também continuamos avançando, considerando que essa tecnologia ainda
concentra a maioria da nossa base de clientes - mas não por muito mais tempo, já que
estamos cada vez mais incentivando os usuários a migrarem para o 4G. A experiência
4G é muito superior e considerando o refarming da frequência de 1,8 gigas somada ao
início da implementação do 700 a tecnologia 4G será rapidamente a principal opção
para a conectividade de dados.
No front da capacidade continuamos a aumentar o número de sites conectados com
fibra atingindo cerca de 5000 sites. Adicionalmente todas as grandes cidades do país,

cerca de 200 cidades, estão cobertas com backhauling de alta capacidade.
Aproximadamente 70% do tráfego está concentrado nas redes de alta capacidade.
Cerca de 90% do número total de sites são equipados com infraestrutura própria seja
por fibra ou microwave.
Agora passo a palavra ao Guglielmo, nosso CFO, para os destaques financeiros.
Guglielmo por favor.
Sr. Guglielmo Noya: Obrigado Stefano e bom dia a todos. Começando com a
dinâmica de receita - estou no slide 7 - onde apresentamos a análise para a evolução
da receita. Primeiramente eu gostaria de destacar o resultado resiliente da receita de
dados suportado pela estratégia em 4G que mais do que compensou a queda prevista
do serviço de SMS, mas ainda não compensando por completo a pressão do ambiente
econômico.
Como podemos ver no canto superior esquerdo a contração da receita de serviços
móveis teve sua trajetória alterada apontando uma inflexão na tendência em relação
aos trimestres anteriores. Excluindo os efeitos do corte da MTR a receita líquida do
serviço móvel teria caído 3,4% ao invés de 6,8%. Ao final do trimestre a receita de
dados atingiu 45% do total da receita de serviços móveis como mostrado na parte
superior do slide. Serviços de dados inovativos teve um forte aumento de 19,1% no
trimestre quando comparado com o mesmo período de 2015. Como mencionado pelo
Stefano isso é fruto de um aumento da penetração de aparelhos e uso do serviço 4G.
Olhando para o último gráfico no canto superior direito e mostramos também uma
trajetória de recuperação geral para ARPU que cresceu 7% nesse trimestre contra um
ano atrás, acelerando a inversão de tendência vista no 1T.
Passando agora para o próximo slide estou na página 8. Apesar das recentes
iniciativas macroeconômicas implementamos ações que buscam promover cada vez
mais a eficiência em nossas operações. Nesse 2T custos e despesas operacionais
caíram perto de 15% em uma base anual. O desempenho é consequência de ações
como a reestruturação de pessoal, mudança na estratégia de aparelhos, a nova
abordagem de vendas e limpeza de base. Cabe aqui mencionar que esse resultado foi
ainda melhor especialmente se levarmos em conta a inflação ainda próxima a dois
dígitos no mesmo período.
Se excluirmos as despesas e custos de aparelhos e interconexão o custo total caiu
quase 5% em uma base anual, com forte desempenho versus últimos trimestres como
podemos ver no canto superior direito do slide.
Detalhando as principais linhas de custos podemos comentar os seguintes pontos: os
custos de produtos vendidos apresentaram uma queda acentuada de 57% na base

anual seguindo uma queda de 77% no número de unidades vendidas, como também
observado em trimestres anteriores. Podemos atribuir esse efeito a dois fatores
principais: às condições macro e os efeitos de câmbio além da mudança na estratégia
de aparelhos saindo de uma estratégia de volume e buscando mais valor.
Movendo-se para a próxima linha em custos com pessoal da TIM começou no 1T um
programa de redução do seu quadro de funcionários para adequar a estrutura funcional
ao desafio do ambiente atual. Isso levou a uma redução de força de trabalho de mais
de 10% totalizando 12.104 empregados ao final do período. Isso irá contribuir
substancialmente para as sustentabilidade do nosso negócio e num período tão
turbulento da nossa economia.
O desempenho de vendas e marketing apontou uma queda no 2T de 11% na
comparação anual. Essa dinâmica é consequência da robusta redução em despesas
de condicionamento devido aos ajustes na estratégia de remuneração e menores
adições brutas; e segundo de uma redução das despesas com Sistel que caíram 9,9%
na sequência das adições líquidas negativas no trimestre de mais de 3 milhões de
linhas.
Por último os custos de rede e interconexão cresceram 3% ano a ano. Esse aumento
modesto é devido a diferentes fatores: custos relacionados à rede aumentaram 3,9%
no período explicados principalmente pelo custo de compartimento de rede que
aceleram e às despesas de aluguel de... vale a pena destacar que os custos de
compartilhamento de rede são balanceados de receita equivalente. No entanto foi
parcialmente compensado por uma redução sólida nas despesas com linhas alugadas,
que como mostrado anteriormente caíram quase 13% ano a ano.
Outro componente foram os custos de interconexão que cresceram de 1,7 do período
mas apresentaram uma queda de 7,3 em relação ao 1T16. Esse desempenho se
deveu principalmente ao aumento no tráfego off net.
Indo para a última slide na parte financeira - agora estou no slide 9 - como
consequência do melhor perfil da receita na base anual de comparação com o trimestre
anterior e tendo em vista o ganho acima referido na eficiência o Ebitda normalizado,
que exclui o impacto das vendas de torre, caiu de 3,5% ano a ano no 2T16, mas
apresentou uma melhora substancial de 13,5% em relação ao 1T.
Analisando o desempenho do Ebitda em uma base anual como mostrado no canto
superior direito do slide ainda estamos carregando o impacto negativo da interconexão
e da redução dos negócios tradicionais. Ambos foram parcialmente compensados pelo
resultado do programa de eficiência e por uma margem de produtos melhor.

No canto inferior direito do slide podemos ver uma expansão de margem significativa
de 200 bps confirmando o novo padrão de margem Ebitda na faixa de 30%. Se
fizermos um zoom na margem do Ebitda sobre serviços então a rentabilidade subiu
para cima de 34%.
Para concluir a sessão financeira eu gostaria de chamar sua atenção para o menor
nível de exposição da empresa com relação ao MTR seja para as receitas, seja para o
Ebitda. Essa baixa de tendência já está beneficiando o desempenho financeiro e deve
continuar beneficiando à medida que seguir em frente.
Com isso eu volto a palavra ao Stefano para os seus comentários sobre a atualização
do plano industrial.
Sr. Stefano: Obrigado Guglielmo. Seguiremos agora para a discussão da nossa visão
para o futuro próximo. Essa é uma atualização dos objetivos divulgados anteriormente
no começo do ano que cobre o período de 2016 a 2018. Damos início a essa sessão
recapitulando as premissas macroeconômicas, e como dito nas minhas considerações
iniciais já podemos notar mudanças positivas nas expectativas de indicadores
econômicos.
Para citar alguns notamos de maneira encorajadora para a evolução do PIB, inflação e
taxa de câmbio que esperamos que seja um indicador de que as pressões de crise
econômica sobre o nosso negócio irão diminuir. Também é importante mencionar que o
cenário político também melhorou significativamente desde o início do ano, se tornando
mais estável. Somados esses elementos podem promover um alívio e contribuir para a
melhora do nosso ambiente de negócios.
Avançaremos agora para a apresentação dos números financeiros, estamos no slide
12. Nossa visão é de que apesar de um período desafiador para o setor o ano de 2016
marcará um período de transição. Acreditamos que a partir do próximo ano a receita
móvel do mercado voltará crescer em função da penetração do serviço de dados,
menor impacto da interconexão, melhores perspectivas macroeconômicas e maior
racionalidade no mercado.
Com isso, acredito que sendo um operador puramente móvel com uma sólida
infraestrutura de rede a TIM se encontra em uma posição privilegiada para recuperar
revenue share. Acreditamos que a nossa participação justa na receita do mercado seria
acima de 24% no futuro próximo.
A tendência geral de consolidação de SIM Card continuará e em função disso
devemos observar a redução no número de clientes pré-pagos, o que poderá ser
compensado a nível de receita por um aumento do uso, pela utilização recorrente e

pelas ofertas combo. No plano controle a nossa visão permanece positiva e a TIM deve
manter a sua sólida posição na segunda maior fonte de crescimento do setor.
Já no pós-pago esperamos recuperar o nosso posicionamento e consequentemente
ter um perfil mais estável de receita.
Por fim no corporativo especialmente nos clientes PME acreditamos que iremos
retomar o crescimento de receita seguindo o plano de reestruturação do segmento.
Seguindo adiante para o plano transformacional de custos estamos no slide 13. Para a
atualização desse plano utilizamos uma abordagem de cash cost buscando
oportunidades de sermos mais eficientes na geração de fluxo de caixa livre da
companhia. Nesse sentido a atualização do plano apresenta uma significante redução
nos custos operacionais e dos investimentos.
Como podemos observar na parte superior direita do slide, quando comparado ao
plano anterior estamos apresentando uma redução acumulada de 4,5 bilhões de reais
ao longo dos próximos três anos. Encerramos 2015 com 11,7 bilhões em Opex e
esperamos concluir 2018 com aproximadamente 11 bilhões de reais, uma redução de
cerca de que 600 milhões de reais.
Na parte inferior á esquerda apresentamos a consequência do nosso programa
transformacional de custos que combina esforços do plano anterior, que correspondem
a cerca de 700 milhões de reais, além de novas ações que totalizarão 1 bilhão de reais.
Com isso o programa como um todo visa gerar economia de 1,7 bilhões de reais nos
próximos três anos mais que compensando a inflação, o crescimento estrutural e
impactos de volume no Opex.
Do lado do Capex estamos buscando a redução dos investimentos de modo a acelerar
a trajetória rumo a um patamar mais normal após atingirmos o pico em 2015. Os
investimentos totalizarão cerca de 12,5 bilhões entre 2016 e 2018. Durante esse
processo focaremos o nosso Capex na atividade principal do negócio dentro dos
serviços móveis e iremos aprofundar a nossa estratégia em favor da tecnologia
relacionada a dados e especialmente o 4G.
No próximo slide vamos aprofundar as ações e impactos desse novo plano. Conforme
mencionado o nosso programa de Opex é uma combinação do novo plano e dos
projetos remanescentes do plano anterior. O esforço adicional de 1 bilhão de reais do
novo plano está segmentado em quatro principais áreas: otimização de processos que
consideram a reestruturação do nosso SAC; implementação de orçamento base zero
para todas as áreas da companhia entre outros; reengenharia de processos voltados a
clientes utilizando mais canais digitais e melhorando a experiência do usuário com uma
abordagem de ponta a ponta e renegociação de contratos.

Nossos canais de venda tradicionais também passarão por transformações com
revisão ponta a ponta e alteração de processo, aumento na participação online e maior
foco em qualidade e valor versus o volume.
Por fim esperamos mais contribuições da área de tecnologia da informação e rede
com a consolidação dos fornecedores e projetos de otimização do custo de energia e
análises mais precisas de...
Nós ainda iremos concluir aproximadamente 700 milhões em economias que
permanecem do plano anterior. Em suma e como mencionado no início nós iremos
neutralizar o processo inflacionário e o crescimento estrutural de Opex através dessas
alavancas. Assim, essas iniciativas irão gerar uma redução nominal do Opex quando
comparado ao ponto de partida, ou seja o ano de 2015.
Apesar do programa de Capex implicar em redução dos investimentos como dito no
slide interior, isto não irá prejudicar a evolução da nossa infraestrutura. A razão para tal
é que a parte mais significativa do trabalho já foi feita, e como mencionei o
redirecionamento dos investimentos para áreas-chave irá contribuir para alavancar as
negociações com fornecedores.
Seguimos adiante no próximo slide. Então estamos no resumo do guidance atualizado.
Vamos consolidar a nossa visão dos principais indicadores de negócio para os
próximos anos.
Em primeiro lugar esperamos que as ações colocadas em execução possam trazer o
melhor desempenho da receita. O nosso objetivo é ultrapassar o percentual de 24%
como participação na receita do mercado móvel até o final de 2018. Esse patamar se
compara com os 22,4 registrados no trimestre anterior no 1T16.
Em seguida acreditamos que o total de Opex responderá bem ao novo programa de
transformação e então esperamos uma economia de 600 milhões de reais recorrente
para o período de 2015 até 2018.
Para a margem Ebitda a nossa estimativa é de que continuaremos a ver melhorias em
cada ano dentro do período coberto pelo plano.
Para concluir o nosso plano de investimento para os próximos três anos de 2016 a
2018 deve atingir cerca de 12,5 bilhões de reais com uma redução de 900 milhões
recorrentes se comparada com ano de 2015. Mais uma vez eu gostaria de ressaltar
que essa nova abordagem não colocará em risco o desenvolvimento da nossa
infraestrutura para atender o serviço de dados assegurando a nossa meta de atingir
mais de 90% da população urbana coberta com 3G e 4G.

Passo agora a palavra ao Rogério para iniciarmos a sessão de perguntas e respostas.
Rogério por favor.
Sr. Rogério Tostes: obrigado Stefano. Podemos agora ir à sessão de perguntas e
respostas e novamente teremos a participação dos outros diretores também. Por favor
podemos prosseguir.

Sessão de Perguntas e Respostas

Operadora: 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 Diego Aragão, Morgan Stanley.
Sr. Diego Aragão: Olá bom dia a todos, obrigado pela pergunta. O primeiro ponto com
relação ao Capex eu queria entender a expectativa de utilização do espectro na
frequência de 700 só para entender como ele se incorpora os novos números que
vocês estão disponibilizando, obrigado.
Sr. Stefano: obrigado pela pergunta. A nossa expectativa é de aproveitar o máximo a
liberação da frequência de 700, e isso porque é um dos pilares dos objetivos que nós
estamos pondo que estão baseados nesse conceito de fazer mais com menos.
Como vocês sabem a tecnologia de 700 MHz nos vai permitir, sobretudo nas grandes
cidades, ter uma cobertura indoor bem melhor que a atual, lembrando que nós no Rio
de Janeiro e São Paulo não temos só frequência de... e vai permitir um número de sites
reduzido, o que significa menor Capex comparado a uma cobertura nas altas
frequência e menor Opex, porque obviamente vai ter uma economia também por
exemplo no gasto de energia.
Estamos acompanhando a tabela de liberação junto à Anatel, ao órgão regulatório - e
novamente, nosso objetivo é aproveitar como foi demonstrado sendo TIM a primeira
que lançou os 700 na primeira cidade do Brasil e nós vamos aproveitar 100% com a
máxima aceleração possível dos 700.
Para dar mais uma ideia do rollout, em 2018 nós esperamos seja o ano que vão
liberar; 1T, 2T na cidade do Rio de Janeiro e São Paulo, em 2017 vão ser Brasília e
tem um plano todo detalhado que está acompanhando o regulatório. Obrigado Diego
pela pergunta.

Sr. Diego: obrigado Stefano. A minha segunda pergunta é com relação ao impacto de
recuperação judicial da Oi. No passado existiram algumas disputas por exemplo com
tarifas de interconexão entre as duas operadoras e eu queria saber como é que ficam
esses processos ao longo desse período de recuperação judicial e qual o impacto isso
pode ter para vocês, obrigado.
Sr. Stefano: a respeito desse tema da recuperação judicial é importante underline...
evidenciar - desculpa, ainda estou melhorando o português - que todos os... tem duas
frentes: a frente mais comercial de relacionamento chamamos financeiro e patrimonial
que impacta todo o relacionamento patrimonial entre as duas empresas e que é um
tema que está relacionado ao relacionamento regulamentado de situações como a
interconexão, swap. Isso estamos acompanhando de perto o junto também a Anatel,
porque esses são temas que têm um impacto na indústria como um todo e temos que
tomar o máximo cuidado - e não só TIM porque isso representa uma parte importante
também no nosso negócio, o swap, o aluguel de leased-lines e então tem esse duplo
acompanhamento.
A parte mais financeira e patrimonial, a recuperação judicial tendo um relacionamento
econômico-financeiro com a empresa, e a outra que é a parte que estamos
acompanhando junto à Anatel com todas as outras operadoras onde nós vamos
obviamente defender que alguns desses relacionamentos tem que estar fora da
recuperação judicial exatamente porque são relacionamentos entre um setor regulado.
Sr. Diego: prefeito Stefano obrigado.
Sr. Rogério Tostes: obrigado Diego.
Operadora: nossa próxima pergunta Daniel Federle, Credit Suisse.
Sr. Daniel Federle: Bom dia a todos, obrigado pela pergunta. A minha primeira dúvida
é com relação ao gráfico de guidance para Capex que foi colocado na apresentação. O
gráfico em si me mostra que 2016 parece que tem um Capex muito parecido com 2015
e uma redução mais substancial acontecendo só em 2017.
Eu queria saber se é isso mesmo que vocês estão pensando, até porque o Capex no
primeiro semestre já caiu 20% ano contra ano e eu queria entender se tem uma
recuperação ou aumento de Capex do segundo semestre de 2016.
E minha segunda pergunta é com relação a Opex. Eu queria entender um pouquinho
como vocês veem o Opex numa quebra de Opex custo fixo e custo variável, quanto
desse Opex pode ser sensível a uma aceleração de receita e quanto já está dado
mesmo, obrigado.

Sr. Stefano: desculpa, já me parece que o nosso disclosure foi bastante importante,
porém vamos agregar alguma informação a mais; agora o Capex desse ano conforme
eu estava comentando vai se recuperar na segunda parte do ano, mas isso faz também
parte de um ciclo histórico onde a primeira parte do ano está um pouco mais lenta que
a segunda parte.
Porém sim, vamos ter já a uma economia esse ano, agora não se dá no gráfico não
vai ser tão relevantes como as economias que vamos ter começando no próximo ano,
porque também essa economia não vai ser tão relevante como mostra o primeiro
semestre porque como se vê no gráfico - desculpe, eu vou tomar um pouco de água.
Como se vê no gráfico da nossa expectativa de cobertura do 3G nós estamos pondo
100 milhões a mais de Capex que não estava previsto no budget nesse projeto que nós
chamamos de Minhas Cidades 3G, e isso vamos permitir aumentar já no final desse
ano a cobertura e a população coberta do 3G em aproximadamente mil cidades.
Então a economia estaria melhor em 100 milhões, mas nós decidimos por esses 100
milhões - também por uma grande oportunidade de uma negociação onde para dar
uma ideia reduzimos 60%... os nossos históricos provedores de acesso e então
decidimos também para mostrar que estamos crendo nesta cobertura como uma das
alavancas principais na qualidade, esses 100 milhões a mais para esse ano.
No próximo ano vamos chegar ao 3G a 92% da cobertura, então estamos
praticamente a uma cobertura similar ao 2G e vamos focar continuar no 4G, sendo que
a trajetória desse ano se pode ver também cobertura, chegou à máxima velocidade
possível. Mais do que isso começamos a ter dificuldades operacionais em implementar
um nível mais relevante de Capex. Então a economia se vai criando só e vão entrando
os benefícios que eu estava comentando antes dos 700 Mhz.
Para o Opex eu passo a palavra...
Sr. XXX: Sim, a resposta é bastante simples: 70% do benefício em termos de savings
vai ser atribuível a custos... fixos, os remanescentes 30% é o resultado de custos
variáveis.
Sempre para dar-lhe alguns números mais de referência, você lembra que terminamos
o ano passado, o velho plano de efficiency com savings de 300 milhões, anunciamos
400 milhões no 1T e hoje estamos bem... 500 milhões e então o velho plano de
efficency que tinha 1 bilhão de objetivo já estamos há mais de 50%. Então em relação
à eficiência está progredindo de uma forma enérgica e além, acelerada, implementada
por um novo plano que o Stefano recentemente anunciou.
Sr. Rogério Tostes: obrigado Daniel.

Sr. Daniel: perfeito pessoal muito obrigado.
Operadora: nossa próxima pergunta Susana Salaru, Itaú.
Sra. Susana Salaru: Bom-dia pessoal, obrigada pela pergunta. Temos duas
perguntas aqui, primeiro se vocês poderiam elaborar um pouquinho como é que vocês
estão enxergando a evolução das ofertas flat fees que foram lançadas em novembro e
quando vocês imaginam que a gente vai chegar num nível de maturidade em termos
dessas ofertas motivarem a consolidação de SIM Cards na TIM, essa seria a primeira
pergunta.
E a segunda pergunta é em relação à dinâmica de receita líquida de serviços. A gente
já viu um turning point bastante significativo nesse trimestre. Eu queria discutir com
vocês se vocês imaginam que nesse ano a gente já pode esperar pelo menos uma
performance flat no quarto trimestre, até um leve crescimento. São essas as perguntas
obrigada.
Sr. Stefano: passo a palavra ao Pietro que te vai responder às perguntas e sobre a
oferta.
Sr. Pietro XXX: Então bom-dia Suzana. Sobre o flat fee o resultado é muito positivo
porque se você olha também o resultado do... estamos melhorando para todo o mundo
pós-pago. Então o resultado principalmente sobre controle e pós foi muito positivo.
Lembramos todo mundo que foi mudado o ponto de entrada do pós-pago, porque no
passado estávamos comercializando ofertas com um ponto de entrada do pós-pago de
50, R$60 e agora a oferta de entrada é R$99. Isso está explicando também algum
resultado no valor...
Como o Stefano estava falando na apresentação a oferta que hoje no mercado
brasileiro é mais comercializada é com certeza o controle e sobre o controle estamos
crescendo, é o principal driver que está garantindo para a empresa o reconhecimento
no net adds.
Temos também o primeiro resultado sobre o melhoramento do... o que está
acontecendo é - vou repetir - esse é o primeiro resultado porque para evoluir o... temos
que olhar o cliente depois de ... a taxa de churn temos que olhar os clientes depois de
... meses. Aquilo que está acontecendo é que o cliente que escolheu o flat fee tem um
nível de churn mais baixo que as outras ofertas.
Isso é razoável por que? Porque o cliente não vai ter que gastar overbundle não
planejado no momento da compra. Isso é também para nós uma novidade. O... do chip
não está acontecendo sobre o pré-pago mesmo mas está acontecendo sobre,
principalmente sobre o controle. Por essa razão estamos falando que temos uma boa

possibilidade de continuar a puxar sobre o controle e melhorar a performance sobre
toda a oferta flat fee.
Sr. Stefano: para a segunda pergunta que era sobre o trend da receita, Suzana, o
trend da receita desse ano, o turning point já passou. É claro, está obviamente no
nosso objetivo de cada mês, do próximo semestre, e obviamente no updated plan.
O problema que nós temos em confirmar uma trajetória é que como você sabe não
temos 50%, mais de 50% da receita que é pré-pago. Pré-pago nosso último período
tem... chamamos assim muito alto; agora se olhamos julho eu devo falar que vamos
chegar no final do ano a ter um turning point também passando de negativo a positivo.
Esperamos que julho seja um indicador que vai se sustentar nos próximos meses porém no nosso objetivo obviamente está o turning point para o final deste ano.
Sra. Susana: perfeito está claro e muito obrigada.
Sr. Stefano: Obrigado a você.
Operadora: nossa próxima pergunta Valder Nogueira, Santander.
Sr. Valder Nogueira: Bom dia a todos. Comentando o slide 3 vocês mencionaram que
vão manter a velocidade do cliente navegando em dados por alguns meses. Quantos
meses são esses alguns? E como isso atrapalha ou não a monetização desse cliente?
Porque após um certo ponto manter a velocidade claramente o cliente está no pacote
errado e então seria a hora de entrar com um novo tipo de pacote; qual é esse período
de tolerância que você mencionou?
Sr. Stefano: agora vamos esclarecer bem Valder esse ponto. A novidade é que nós
estamos levando ao mercado brasileiro o que não é novidade no mundo. Nós estamos
mostrando por exemplo o que aconteceu nos EUA: é que nós não queremos deixar o
nosso cliente móvel sem navegar nos dados.
Agora para fazer isso tem duas formas básicas: fazer um upsell que pode ser
recorrente ou pontual para comprar um novo pacote de dados no momento, ou vai
continuando a navegar à velocidade reduzida. As duas formas sempre irão ter um
preço, uma tarifa, ou seja a navegação não vai ser grátis.
Agora nessa fase nas estamos promocionando, devido a um aumento de preço
também importante que decidimos na navegação de área, estamos promocionando
essa forma de navegação que nós chamamos para deixar a entender melhor ao
mercado que provavelmente acompanhou a... que significa que o cliente pode
continuar a navegar, não vai ter surpresa de billing mas vai ter que pagar por isso. Já

no nosso site está declarado o preço e a duração atual da promoção que é até o final
de agosto e essa opção vai ter um custo já declarado de 29¢ /dia.
Sr. Valer: ok e aí como é que você acha que a base está reagindo a essa decisão de
negócio? Porque mais uma vez você vai ter uma base que claramente você não quer
dar uma disruptura na navegação do cara, mas tem uma clara oportunidade de upsell
aí principalmente na turma do pré ago.
Sr. Pietro: Valder, Pietro. É muito cedo para dizer qual pode ser o trend. A coisa muito
importante é que estamos contendo a elasticidade negativa que poderia conseguir ao
incremento do preço agradecendo exatamente essa manobra. A coisa muito importante
é que depois com esta modalidade aquilo que está acontecendo é que muitos clientes
que estão escolhendo não a velocidade reduzida mas o incremento de pacote também.
Sr. Valder: ok obrigado Pietro.
Sr. XXX: obrigado Valder.
Operadora: nossa próxima pergunta Maurício Fernandes, Bank of America.
Sr. Maurício Fernandes: Bom dia Stefano, bom dia a todos. Eu queria voltar no tema
do Capex. A decisão de redução do Capex, desculpa, não ficou clara para mim, ela é
baseada num reestudo e repriorização e do que é necessário para investimento nos
próximos três anos.
Eu imagino que o câmbio tenha tido um impacto positivo nessa revisão para baixo do
Capex também e então eu queria entender quais são um, dois ou três componentes
mais relevantes para a decisão, para a tomada de decisão de redução do Capex.
E depois eu queria - é claro que isso eu acho que é uma estratégia como um todo mas está implícito que o guidance de receita e portanto de Ebitda também provém de
um ganho de share embora pequeno, mas ele vai de que 23 para 24% em share em
receita de serviços e qual é a forma como vocês imaginam que conseguem chegar
esse ganho de share nos próximos três anos por favor?
Sr. Stefano: Olá Maurício tudo bem? Perguntas simples, temos que contar todo o
plano que nós elaboramos nos últimos dois meses em cinco minutos, vamos lá.
Para Capex primeiro temos um maior nível de seletividade na definição do Capex. Eu
vou enfrentar um tema que antes ou depois vai chegar: o nível de Capex por exemplo
que nós estamos pondo na fixa. O nível de Capex na fixa não estamos zerando
obviamente; nós continuamos focando no TIM Live e na Intelig e obviamente vamos ser
mais seletivos. Cada definição... vai ser posto na nossa rede tem que ser seu próprio
payback que nós vamos monitorando.

E nesse sentido obviamente nós estamos melhorando o nível de Capex e também
melhorando o nível de Opex e a rentabilidade dos investimentos na TIM Live, onde vale
a pena lembrar, não estamos focando demais na apresentação de resultado mas
estamos muito satisfeitos com o resultado. A receita do fixo está crescendo 14%, os
clientes da Live estão quase dobrando comparado ao ano passado, porém vamos ser
mais seletivos e isso vai nos ajudar.
Segundo hoje temos uma oportunidade enorme em negociações. Hoje quem tem
dinheiro na mão no Brasil tem a oportunidade de chamar os fornecedores e ter ganhos
que era um inimagináveis já um ano, um ano e meio atrás.
Por isso nós estamos acelerando, o nosso... porque estamos tentando encerrar todas
as negociações neste momento porque nós temos o dinheiro na mão. Nós estamos
chegando a acordos que têm uma duração um pouco mais ampla consolidando os
vendors e por esse motivo estamos lançando nesses dias já o leilão para os 700 MHz.
Vou passar por alguns minutos a palavra ao... que também vai explicar o que eu
estava explicando antes de quando essa definição dos 700 vai nos ajudar e fazer mais
com menos. Por favor.
Sr. XXX: Maurício tudo bem? Complementando o que comentou o Stefano a gente
também tem visto que a aceleração do 4G tem sido mais rápida e favorável do que nós
tínhamos previsto no plano, e isso muito bom.
A gente ressalta o número porque mais de 30% das conexões de dados já ocorrem em
rede 4G e com isso no 4G você tem uma eficiência de BRL investido/Megabit melhor
do que o 3G. Então toda a estratégia que a TIM adotou lá atrás de se tornar líder em
cobertura 4G agora volta como sendo um benefício de otimização do investimento
futuro, e complementa isso a oportunidade do 700 que cada vez se aproxima mais.
O Stefano comentou que nós fomos a primeira operadora a lançar os 700 em Rio
Verde com resultados muito favoráveis, o que nos anima a acompanhar bem próximo
da Anatel e do GIRED todo o cronograma de liberação da frequência e utilizar essa
oportunidade ao máximo possível.
Então essa mudança para 4G com maior eficiência de Capex investido/Megabit mais a
aproximação da oportunidade de 700 permite que nós façamos esse ajuste no Capex
total sem mudar o nosso pilar estratégico - e pelo contrário, como ressaltado pelo
Stefano estamos vendo oportunidade deste ano acelerar em mais 1000 cidades 3G do
que estava previsto previamente no plano - e isso significa ultrapassar 3000 cidades
cobertas - e mantendo no 4G o nosso foco de chegar ao fim do ano passando das 420
cidades que tínhamos em 2015 para mais de 1000 cidades cobertas em 2016.

Então nós estamos tratando de uma otimização com oportunidades.
Sr. Stefano: retomando a palavra eu passo ao top line. Agora no top line, Maurício, eu
pessoalmente tenho um otimismo forte olhando o que está passando hoje na empresa
e no mercado, ou seja eu vou explicar.
Primeiro quais são as ameaças que tem hoje o mercado? É uma simplificação da
oferta e uma concentração do mercado a um nível de ARPU que é bem maior que o
ARPU do pré-pago e do controle, mas provavelmente menor que o ARPU do pós-pago,
e isso porque todo o segmento está se orientando em ofertas que vão ter a mesma
estrutura: minutos, giga, SMS, somando conteúdos, ok, e esse é um diferencial que
nós vamos jogar.
Agora nós hoje onde estamos pagando a conta do resultado? No pré-pago e por que?
Porque não fizemos como os nossos competidores essa grande movida em favor do
controle. Hoje isso já está no nosso day-by-day, não é um objetivo, uma trajetória
esperada; e a trajetória atual. E nós temos uma exposição ao risco de redução do
ARPU do pós-pago bem reduzida.
Infelizmente olhando passado eu teria afortunadamente mirando o futuro, e nisso
também o 4G vai nos ajudar a ser muito mais atrativos em um segmento onde a TIM
nos últimos anos infelizmente não era uma história por uma parte importante do
mercado, o pós-pago... não olhava a oferta da TIM.
Agora com o 4G a oferta da TIM vai ser olhada e nós estamos construindo esse
posicionamento que vai nos ajudar a ganhar market share no... como já se vê no
resultado mostrado da Anatel do mês de maio, e esperamos que seja confirmado - não
sabemos obviamente a performance dos nossos concorrentes - porém em junho e julho
com certeza vamos continuando com resultado bem positivo no pós-pago...
No pré-pago a trajetória já mostramos que está melhorando, estamos retomando os
clientes verdadeiros, chamamos assim, que são os recarregadores e os ativos. Isso vai
demorar um tempo em termos de comparação ano a ano, porém também nesse
segmento nós temos a grande oportunidade de liderar essa consolidação do chip com
nosso... forte no pré-pago e novamente alavancando a melhora na qualidade da rede
da cobertura 3G.
Isso por exemplo as 1000 cidades nos vão dar um mercado potencial de 10 milhões de
clientes essas 1000 cidades, 10 milhões de clientes que antes não estavam com
serviço de dados da TIM e isso também para aumentar, digamos, o otimismo.

Obviamente Opex e Capex a gente até decide qual vai ser gasto; revenues no final
nós fazemos o máximo para atingir o resultado e vai ser o cliente que vai tomar a
definição. Esperamos que vamos convencer muito mais clientes a abranger a TIM...
Sr. Maurício: dois meses e cinco minutos, obrigado.
Operadora: nossa próxima pergunta Carlos Siqueira, BTG Pactual.
Sr. Carlos Siqueira: Bom dia senhores, obrigado pela pergunta. Eu tenho uma
pergunta na verdade e tem a ver com a estratégia para o TIM Live. Ele me parece um
negócio que ainda é muito pequeno para ficar do jeito que ele está, e por outro lado
para crescer muito o investimento necessário parece que seria muito grande
especialmente nessa nova estratégia da empresa de otimizar a alocação de capital.
Então queria entender um pouco qual é a expectativa ou como a gente esperar a
evolução do TIM Live nos próximos anos por favor, obrigado.
Sr. Stefano: conforme eu já comentei a expectativa é de continuar a trajetória de...
continuar a trajetória de crescimento da customer base, da top line também e também
da planta... do TIM Live, do número de... aumentando - novamente esse vai ser o foco
principal - aumentando o percentual de venda definindo, planejando. Hoje estamos
abaixo dos 50% melhorando curva e sobretudo o time necessário, a duração
necessária.
E agora o passo a palavra ao Rogério que sempre acompanhou a TIM Live e que vai
explicar um pouco mais esse otimismo que nós temos sobre a TIM Live que continua
tendo, é verdade que você falou, não é um negócio tão grande; o payback está
melhorando cada mês. Esta focalização em por novos... e sabemos que tem mercado
pronto para aproveitar e vai nos ajudar a melhorar o resultado.
Sr. Rogério Takayanagi: Maurício... desculpa, como o Stefano antecipou a gente
nesse momento estava focalizando os nossos recursos em aceleração do móvel. Então
o fixo na verdade ele tem um papel importante de continuar crescendo com um Capex
muito mais seletivo.
Eu acho que a gente tem uma vantagem de estar nas duas principais praças do Brasil
(São Paulo e Rio de Janeiro) que tem não só um PIB muito alto e apesar da
competição elevada ainda tem uma boa parte da base de clientes que está nas redes
antigas de cobre, o que tem permitido que a Live TIM tenha liderado o market share de
net adds não só em ultra banda larga, mas como total de forma bastante consistente.
A ideia é ir a uma velocidade constante nesse momento, a gente não tem planos de
aceleração até porque o fixo estruturalmente tem um payback de mais longo do que o
móvel.

Sr. Carlos: certo obrigado Taka, obrigado Stefano, valeu.
Sr. Stefano: obrigado.
Sr. Rogério Tostes: bom, a gente tem... passamos aqui para a última pergunta.
Temos a pergunta da Ana da Convergência Digital e que veio através da plataforma
Web. Ela afirma que a redução dos investimento da TIM... construção de 20.000
quilômetros de fibra de 2015 a 17 e como haverá com a expansão sem a fibra? O swap
é a porta para isso? O compartimento da fibra passa a ser uma realidade?
Essa pergunta passo para o Leonardo Capdeville para responder.
Sr. Leonardo Capdeville: olá Ana. Se você observar na nossa apresentação o nosso
plano de 4G na verdade ele sofre um acréscimo de penetração de quase 5% da
população coberta frente o plano anterior, isso significa que a gente está investindo
mais focado no 4G e acelerando o plano. Para o 4G existir é fundamental que a gente
tenha a infraestrutura de fibra por debaixo, então sendo bem sintético não, não está
reduzindo o plano de fibra. Ele permanece.
A questão do compartilhamento e co-investimento com as demais operadoras isso já é
uma realidade no mercado. Para te dar um número, cerca de 75% do backbone de
fibra nacional da TIM de longa distância já é provido através de acordos de swap ou
concessão conjunta.
Eu acredito que essa é uma maturidade que o mercado atingiu dois, três anos atrás e
essa maturidade ela permanece e então continua sendo uma aposta não só da TIM
mas de todo o mercado, e com essa base a gente espera ser possível atingir não só o
volume de 92% de população coberta em 4G em 2018, mas fazer isso com a qualidade
necessária levando toda parte de capacidade, de backhauling e backbone, até a ponta.
Então nosso plano ele permanece, na verdade ele está sendo acelerado; mas agora
um plano muito mais focado e otimizado pelas oportunidades decorrentes do 700 e das
negociações em curso.
Sr. Rogério Tostes: Passo agora a palavra para o Stefano para fazer o encerramento
do call. Por favor Stefano.
Sr. Stefano: Obrigado a todos por atender ao call. Nós vamos falar proximamente dos
próximos resultados. Eu queria agradecer a todos, também aos diretores que me
acompanharam e até breve.
Sr. Rogério Tostes: Obrigado, tchau tchau, bom dia.
Operadora: Com isto concluímos a teleconferência de resultados da TIM
Participações, suas linhas podem ser desconectadas agora. Para mais informações e

detalhes sobre a companhia acesse o nosso 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.

