Local Conference Call
TIM Participações
Resultados do 3T17
8 de novembro de 2017

Operadora: Bom dia senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência
de divulgação dos resultados do 3T17 da TIM Participações.
Informamos que este evento está sendo gravado e todos os participantes da
teleconferência estarão apenas ouvindo durante a apresentação. O replay deste
evento estará disponível no website da companhia após o encerramento.
Após as considerações da TIM Participações haverá uma sessão de perguntas
e respostas para os participantes. Nesse momento serão fornecidas instruções
adicionais.
Esclarecemos que declarações que possam ser feitas relativas às perspectivas,
projeções e metas da TIM Participações constituem-se em crenças e premissas
da Diretoria da Companhia. Considerações futuras não são garantias de
desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a
eventos que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que
fatores internos e externos à TIM Participações podem afetar o seu desempenho
e conduzir a resultados diferentes dos planejados.
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. Stefano de Angelis, DiretorPresidente da TIM Participações, para que apresente as principais mensagens
do 3T. Por favor Sr. Stefano, pode prosseguir.
Sr. Stefano De Angelis: Bom dia a todos e obrigado pela participação em nossa
teleconferência de resultados. O resultado do 3T confirma que estamos saindo
de um processo de recuperação e entrando em uma fase de crescimento real. O
trabalho que foi realizado durante o turnaround está evoluindo para a busca de
desempenho consistente e sustentável em alto nível.
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Nesse contexto destaco a capacidade da companhia entregar números sólidos
em todas as principais frentes de um negócio, acelerando o crescimento da
receita líquida de serviços móveis para 5,8% ano sobre ano e da receita líquida
de ultra banda larga para 54% versus o mesmo período em 2016.
A capacidade de atrair novos clientes de alto valor tanto na ultra banda larga
como no pós-pago móvel foi determinante para essa performance, com as
adições líquidas de ambos os serviços mais que dobrando no 3T quando
comparado ao mesmo período do ano passado.
Essa combinação fez que nossa receita líquida de serviços passasse a crescer
5,9% ano sobre ano no 3T, acelerando quando comparada ao crescimento de
5% do trimestre anterior.
Junto com a receita veio forte expansão do Ebitda, que ultrapassou a marca de
R$ 1,5 bilhão e atingiu o maior nível para um 3T. Ao mesmo tempo alcançamos
margem de 34,7%, a maior entre os grandes grupos de Telecom do país.
Se hoje entregamos números financeiros como uma evolução destacada é em
grande medida fruto da capacidade da companhia em posicionar sua
infraestrutura. A liderança na área de 4G com a maior e melhor cobertura do
país ajuda a reparar a percepção dos usuários de maior valor, e coloca a TIM de
volta na disputa por esse segmento.
Esse movimento fica mais claro no próximo slide, onde podemos ver a
transformação da nossa base de clientes ganhando corpo. O usuário pós-pago e
pré-pago de ofertas recorrentes já atinge 50% da nossa base, representando
pouco mais de 70% da nossa receita gerada pelo cliente. Esse novo perfil da
base é consequência do avanço de 39% nas adições mais migrações de usuário
pós-pago ano sobre ano, assim como do crescimento de 39 p.p. na participação
das ofertas recorrentes sobre as vendas de pré-pago.
A maior exposição a clientes de alto valor também produz impactos positivos no
Arpu, tanto de pós-pago crescendo 8% ano contra ano quanto do pré-pago
subindo 4% no mesmo período.
Para garantir a sustentabilidade desses resultados operacionais seguimos
adequando nossas ofertas e ajustando nossa abordagem comercial. No póspago puro passamos a incentivar a fidelização, enquanto no controle nosso foco
é cada vez maior na oferta de R$ de 55. No pré-pago o objetivo é aumentar a
frequência das nossas ofertas recorrentes.
Vale destacar que essas mudanças vêm atreladas a ações que visam melhorar
a experiência do cliente em todos os segmentos.
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A evolução da nossa infraestrutura é parte essencial dentro dessa estratégia de
busca por maior valor.
No slide seguinte destacou crescimento da nossa cobertura e a manutenção da
posição de liderança em cobertura 4G com 2401 cidades 86% da população
urbana cobertas. Como consequência o tráfego de dados na nossa rede está se
concentrando cada vez mais nessa tecnologia, tendo superado o 2G e 3G
combinados no 3T.
A utilização de novas funcionalidades também faz parte da evolução da nossa
rede, e por isso somos a única operadora do Brasil a utilizar o voz sobre LTE já
disponível em 177 cidades. Adicionalmente, somos a companhia que mais
acelerou na implementação do 4G na frequência de 700 MHz, que atingiu mais
de 300 cidades e deve melhorar significativamente nossa cobertura indoor,
reforçando nosso compromisso em ser o melhor provedor de 4G do país.
Essas iniciativas têm como foco principal melhorar a experiência de nossos
clientes. Não basta termos a maior cobertura, mas é preciso ter também a
melhor rede para promover o melhor serviço, e hoje já temos uma liderança
nesse sentido. Graças à reutilização da frequência de 1,8 Giga acredito que
possuímos uma cobertura LTE muito mais robusta que nossos competidores,
reduzindo a chance de clientes TIM habilitados no 4G navegarem redes 3G e
2G.
Esse cenário fica particularmente claro quando analisamos os dados dos testes
de velocidade que apontam alta concentração de testes na rede 4G dos usuários
TIM quando comparado com nossos competidores, não somente em nível
nacional, mas também em grandes mercados como o Rio e São Paulo.
A rede, no entanto, é apenas um dos elementos na busca por excelência na
experiência de nossos usuários, e por essa razão procuramos também realizar
uma profunda transformação dos processos que impactam um ciclo de vida de
nossos clientes, com a digitalização prestando papel fundamental nesse
percurso.
No próximo slide podemos ver como a revolução digital que estamos
implementando a alterar jornada e o relacionamento do cliente com a TIM,
inclusive com muitos de nossos usuários já adquirido produtos e serviços
através de canais digitais. No acumulado do ano até setembro a venda de
planos controle cresceram 3x, enquanto as vendas de ofertas recorrentes no
pré-pago aumentaram 30% quando comparadas com igual período do ano
passado.
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O atendimento por meios digitais, seja através do aplicativos meu TIM do
website... entre outros canais não humanos cresceram expressivamente. Em
setembro quase 60% das interações com clientes aconteceram através de
canais digitais, representando crescimento de 23 p.p. ano contra ano.
O prazo e pagamento também são importantes etapas na jornada do cliente.
Por esta razão gostaria de destacar que tanto a emissão de faturas eletrônicas,
que já correspondem por aproximadamente 40% da base pós-pago, quanto os
pagamentos por meios digitais apresentaram crescimento de dois dígitos, e
mesmo com esses números animadores reconhecemos que ainda há grande
caminho a ser percorrido para alcançar um nível de excelência em cada uma
das etapas de interação da jornada do cliente.
Tenho forte convicção que estamos no caminho certo, com projetos em
andamento que buscam essas melhorias. O mesmo se aplica a nossos
processos internos através da digitalização. Temos cerca de 150 projetos em
diferentes áreas que buscam aumentar nossa eficiência operacional não só
produzindo impacto positivo em na experiência do cliente, mas também se
traduzindo em redução de custos e oportunidades para desenvolver novas
fontes de receita para a companhia.
A implementação desta abordagem que coloca o cliente no centro da estratégia,
seja no que tange o desenvolvimento da nossa rede, no atendimento ou em
processos internos relacionados, já começa a gerar frutos. Numa pesquisa de
satisfação realizada recorrentemente pela companhia a TIM aparece em
primeiro lugar em satisfação geral, tanto no segmento pós-pago puro quanto no
pré-pago. Reconhecemos, entretanto, que ainda há muito trabalho e
oportunidades pela frente.
Essa dinâmica que estamos implementando na parte móvel de crescimento com
maior valor e qualidade também tem sido a tônica das nossas operações fixas.
No slide seis nos aprofundamos no resultado da TIM Live, cuja receita avançou
54% ano sobre ano puxada pelo aumento de nossa base de clientes e pelo
Arpu, ambos com crescimento de dois dígitos.
Mesmo com esse crescimento robusto e mantivemos uma abordagem eficiente
que passou a ser uma marca registrada da TIM e em todas as suas frentes de
negócio nos últimos anos. No trimestre reduzimos o base net do cliente em 14%
ano sobre ano fazendo o melhor uso dos nossos recursos de rede, ao mesmo
tempo em que expandimos nossa cobertura de domicílios endereçáveis em 36%
quando comparado ao 3T16.
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No caso da Live a liderança em qualidade não é novidade. Formos eleitos a
melhor operadora no ranking de provedores do Netflix por 33 vezes nos últimos
36 meses, além de sustentar a melhor pontuação de NPS entre as grandes
operadoras. A TIM Live ainda representa uma pequena parcela da nossa receita
de serviços consolidada, apenas 2%, porém para foi responsável por cerca de
15% da expansão da nossa receita de serviços neste trimestre.
É exatamente sobre nosso crescimento de receita que eu gostaria de tratar no
slide seguinte. O crescimento do Arpu móvel permanece sendo um dos
principais drivers para a consolidação dessa nova trajetória da receita da TIM,
com velocidade acima da inflação. Nossa receita líquida total cresceu 4,7%
versus o 3T16, com dinâmica muito similar aos períodos anteriores, receita de
voz móvel caído, enquanto dados e conteúdos avançam mais de 40%.
Os serviços fixos puxados pela Live cresceram 7% enquanto a receita de
aparelhos já não cai mais tão expressivamente como no passado e vai se
estabilizando nos próximos trimestres.
Nossa estratégia de atrair clientes de maior valor com ofertas recorrentes e
baseadas em pacotes aumenta o compromisso do cliente que se traduz numa
maior previsibilidade das receitas com melhor monetização dos nossos serviços.
Essa mudança no perfil de receitas fica evidente quando observamos a
participação das receitas de pacote nas ofertas recorrentes, que ultrapassou
60% no 3T e puxou o crescimento das receitas geradas pelos clientes para 8%
ano sobre ano, melhorando mais uma vez a performance na comparação
sequencial.
Como comentei a pouco, a busca por eficiência operacional passou a fazer
parte do nosso DNA e por isso a sólida performance nos custos e despesas
continua a ser um dos motores para nosso resultado.
No slide 8 destaco a redução de 1,5% do Opex na comparação anual, com
nosso plano de eficiência atingindo 90% da meta de setembro e apontando para
uma superação do objetivo para 2017. Como podemos observar, os fatores mais
relevantes são os custos com mercadorias vendidas que caíram 14% puxados
por vendas menores aos clientes pré-pago, ao mesmo tempo que o preço de
aquisição de aparelhos com o fabricante também se reduziu.
O grupo tráfego caiu 4% ano sobre ano influenciado majoritariamente e pela
queda da VU-M e pela redução nos custos com linhas alugadas, fruto da
resolução 639 e o projeto zero leased line. Por outro lado, os custos com aluguel
e energia continuam pressionando devido ao crescimento da rede.
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O grupo mercado permaneceu estável apesar de maiores gastos com comissão
e gestão de clientes em função do crescimento da base pós-pago. Em
contrapartida, a política rigorosa de desconexão de clientes teve impacto positivo
devido a menores gastos com Fistel.
Nos custos de processo ocorreu aumento de 8% puxado principalmente por
maiores provisões com processos trabalhistas com causas de terceiros
relacionadas a anos anteriores, enquanto o crescimento do custo relacionado a
pessoal e G&A ficou abaixo da inflação.
Sendo assim, com receita em expansão e custos sob controle mantemos nossa
sólida trajetória de crescimento do Ebitda como pode ser observado no próximo
slide, onde apresentamos nossa acentuada curva de expansão anual atingido o
patamar de 17,2% no 3T. A margem Ebitda também continua seu percurso de
expansão, registrando 37,4% no 3T. Isto nos coloca no 16º trimestre consecutivo
de expansão de margem saindo de um patamar próximo aos 20% para acima de
30% nesse período recentemente, combinado com o crescimento consistente da
receita líquida.
Este robusto desempenho no Ebitda também se traduz em forte crescimento no
lucro e no fluxo de caixa. Nosso lucro líquido foi modificado por 1,5x atingindo
R$ 279 milhões no 3T.
Em paralelo nosso fluxo de caixa operacional livre cresceu em 1,1 bilhão
quando comparado aos primeiros nove meses de 2016.
A métrica de Ebitda - Capex sobre a receita atingiu 14,1%, e crescimento de 7
p.p. que confirma a melhoria da geração de caixa como um de nossos principais
objetivos.
Fechando a sessão financeira e nos aproximando do fim da nossa
apresentação de resultados gostaria de reforçar algumas mensagens
fundamentais. Primeiro, nosso turnaround evoluiu deixando de ser um processo
de recuperação para uma história de crescimento sustentável e consistente.
Considerando a relevante carga tributária do Brasil estamos atingindo o estado
da arte em termos de resultado, mas não obstante queremos melhorar ainda
mais para continuarmos avançando.
Precisamos acelerar a transformação digital que começamos, pois ela trará
também grandes ganhos e na experiência do cliente.
Por último, gostaria de pontuar a melhoria na geração de caixa da TIM e a
manutenção de um balanço forte e que nos dá a oportunidade de enfrentar os
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desafios dos próximos períodos com maior flexibilidade possível e maximizar o
valor da companhia.
Nesse sentido, aprovamos o pagamento de R$ 190 milhões em juros sobre o
capital próprio, e a ideia é que esta forma de distribuição passe a ser recorrente
compondo o valor total a ser distribuído anualmente aos acionistas.
Bom, 2017 está se aproximando do fim, mas ainda há trabalho a fazer.
Esperamos superar nossa meta de crescimento da rede 4G seja em número de
cidades, população coberta, implantação do LTE em 700 MHz ou um em VoLTE,
e com uma rede 4G forte temos a certeza que podemos acelerar o
reposicionamento do pós-pago, acrescentando mais dados de mais conteúdo.
Nos próximos dias lançaremos nossa oferta móvel pacote dedicado para visual
oferecendo conteúdo de parceiros como Esporte Interativo, Cartoon Network,
Netflix e Looke.
Por último mas não menos importante, tivemos o soft launch da nossa oferta de
FTTH que começou em Rio e São Paulo em outubro.
Com isso encerro minha apresentação e retorno a palavra para a operadora
para darmos início à sessão de perguntas e respostas.

Sessão de Perguntas e Respostas

Operadora: obrigada Sr. Stefano. Passaremos agora à sessão de perguntas e
respostas e iniciado pelos analistas e em seguida passaremos para jornalistas.
Pedimos que cada participante se restrinja a duas questões por vez.
Para fazer uma pergunta e digite asterisco um e para retirar sua pergunta da
lista digite asterisco dois.
A primeira pergunta vem de Fred Mendes, Bradesco.
Sr. Fred Mendes: bom dia a todos, obrigado pelo call. Eu tenho duas
perguntas, a primeira Stefano obviamente você já entregou basicamente a
história do turnaround, então agora eu queria entender o que é o próximo passo
da TIM em termos de estratégia para que esse crescimento de top line continue?
Vocês estão pensando repente está num momento de tentar ganhar um
pouquinho mais de market share no pós-pago puro principalmente na região
dois, ao se você acha que é um momento de atacar um pouco mais os clientes
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de banda larga da Oi dada essa melhora na rede? Essa seria a primeira
pergunta.
A minha segunda pergunta para o Leonardo também já entregou à rede 4G a
maior do país, e agressividade forte também na implementação do espectro 700.
Então eu queria entender o que essa implementação do espectro 700 MHz
muda em termos de percepção de qualidade para o cliente e qual seu objetivo
em termos de rede para 2018, obrigado.
Sr. Stefano: obrigado Fred bom dia. Como próximos passos nós achamos que
uma das palavras mais relevantes que caracterizou estes últimos 18 meses é a
abordagem consistente e resultados consistentes, ou seja, por incrível que
pareça não temos grande novidade na nossa estratégia, nossa estratégia que
lançamos um ano e meio atrás foi de reposição na empresa se para ser uma
história no conceito de value for money para todos os segmentos do mercado, e
principalmente voltar a ser uma história no segmento de pós-pago.
Isso nos dá oportunidade e o objetivo de aumentar nosso market share em
receita e isso já está acontecendo, e nesse sentido isso vai ser o grande
sustentador da nossa top line também para os próximos trimestres, porque
nossa estimativa como já comunicaram no ano passado de crescimento do
mercado é por um low-single digit.
Claramente quando nós adicionamos o ganho de market share single-digit tem
uma receita que a gente está crescendo entre 5% a 6%, esse é o nosso target
mínimo também olhando para o futuro.
Como parte dessa estratégia claramente está continuar a ser a melhor
provedora de serviço de dados na rede 4G do país como já estamos
demonstrando hoje, então a gente não vai parar de correr seja em cobertura,
seja em qualidade na nossa rede de 4G.
A gente vai ter novas, interessantes oportunidades no segmento de banda larga
residencial a ser explorada seja com a tecnologia móvel, seja com a tecnologia
de FTTH que acabamos de lançar em modalidades off-launch no Rio e São
Paulo, e last but not least continuam sendo super focalizados em uma
abordagem eficiente da parte dos processos internos e externos no sentido do
relacionamento do cliente como a gente vem demonstrando na nossa
apresentação.
Sr. Fred: perfeito, obrigado Stefano.
Operadora: a próxima pergunta vem de Maurício Fernandes, Bank of America
Merrill Lynch.
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Sr. Maurício Fernandes: bom dia Stefano. Duas perguntas, a primeira sobre as
margens e especificamente margem Ebitda tendo atingido 37%, que eu imagino
que não se imaginava isso para o Brasil pouco tempo atrás, até um pouco acima
da margem. Eu queria saber como é que vocês estão pensando sobre isso,
como estão olhando para isso, se esse nível é possível, vocês imaginam no
exercício que vocês têm feito de revisão de processos de uso de tecnologia se é
possível transformar em mais alto ainda do que 37%, o que pode acontecer para
que a margem não seja até mais alta que 37%?
Minha segunda pergunta a é sobre... capital próprio. Você mencionou na
recorrência que isso possa ser mais recorrente. Eu só tenho curiosidade para
saber por que os R$ 190 milhões, porque não mais e por que não menos? Qual
foi o processo decisório para que se chegasse nesse valor para esse ano e
porque isso poderia ser maior, eventualmente, no ano que vem nos anos
seguintes? Obrigado.
Sr. Stefano: obrigado Maurício bom dia, vou começar com a última parte. Juros
sobre capital próprio você sabe é um dos temas que eu, o Adrian temos no
nosso coração desde que começamos nosso projeto de turnaround. O valor que
eu chamo esse valor de 190 milhões é um warm up.
Isso não estava previsto no nosso orçamento, então foi uma discussão bastante
intensa internamente para dar um sinal o mercado que a gente, como se
comprometeu... com prometemos nosso bom mercado introduzir essa prática
que achamos super correta, supereficiente para a companhia, então volto a
repetir isso foi algo que não estava previsto, que a gente discutiu bastante para
antecipar, é um warm up, e vai ser, como declarei também no speech da
apresentação, uma forma recorrente de distribuição de valor aos acionistas.
Sobre a base Ebitda Maurício eu não quero criar expectativas, mas eu acho que
tem bastante espaço para continuar crescendo. Vou dar para vocês um
exemplo: hoje a gente gasta este ano cerca de R$ 700 milhões em gestão da
base, e o que significa gestão da base? Processo de billing, processo de caring,
processo de cobrança; e uma digitalização full esse custo seria quase zerado.
Você não conseguiria zerar porque tem comissão de arrecadação, que continua
pagando e também se tem pagamento em cartão de crédito.
E temos projetos para que este valor possa se reduzir no médio prazo de forma
expressiva. Isto sim vai virar ganho puro no Ebitda em vários p.p., e que é só um
dos principais exemplos que nós podemos dar.
Outro exemplo podemos falar da comissão de recarga. Hoje a comissão de
recarga a gente paga 7% cerca do valor para os distribuidores, quando a
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comissão para os canais digitais é praticamente a metade, e tem bastante
espaço para se reduzir também. Estamos falando de outros R$ 600 milhões, ou
seja, não quero criar expectativas de Ebitda margin europeu, porque como eu
ressaltar o tax base aqui no Brasil infelizmente nos limita bastante; mas tem
espaço para crescer bastante.
Sr. Maurício: ok obrigado Stefano.
Operadora: lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco um,
obrigada.
A próxima pergunta vem de Felipe Cheng, Credit Suisse.
Sr. Felipe Cheng: bom dia a todos. Minha primeira pergunta é em relação à
competição no mercado pós-pago e controle. A gente viu recentemente que a
Vivo e a Claro reestruturaram as suas ofertas, seu portfólio no mercado pós eu
queria saber como vocês estão chegando esse mercado e se vocês ainda estão
enxergando a racionalidade de preços vista no 1S do ano. Obrigado.
Sr. Stefano: obrigado pela pergunta. Competição no mercado pós está se
concentrando felizmente, digamos assim, na quantidade de conteúdos e não
estamos vendo uma quebra, e o fala até de famosos R$ 99 como ponto de
entrada para o pós puro. Isto é positivo.
Eu acho que esta briga para colocar mais Giga está sendo mais uma briga entre
diretores e CEO que uma expectativa do mercado. Por outro lado, o que é
positivo, volto a repetir, o que é muito positivo é que não estamos reduzindo o
preço. A estratégia que nós lançamos ano passado com a revisão do nosso
portfólio pós de more for more está se confirmando.
Os últimos avanços do mercado, a última movimentação sempre tenta preservar
o valor ou aumentar o valor entregando mais conteúdo, e isso está acontecendo
seja no pós puro seja no controle. Parte dos nossos bons resultados na receita
estão chegando também não só da parte de aquisição, que é mais evidente para
o mercado, mas também como está escrito na pirâmide quando falamos na
nossa receita para uma estratégia de upsell entre os segmentos. O plano
controle R$ 55 está sendo um foco importante de estratégia de transformação da
mesma base controle claramente com a vinda do tráfego de ilimitado off-net, a
mesma coisa acontecendo no pós-pago puro. É um mercado que continua
competitivo, porém que acho está confirmando um sentido de racionalidade.
Passa também a palavra ao Pietro para maiores detalhes.
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Sr. Pietro Labriola: vamos adicionar algum detalhe muito importante para
entender também o movimento da TIM comparado sobre o mercado pós puro
com o que aconteceu no primeiro mês do ano, e acho que vai ser um trend do
mercado. Quando o Stefano falava que felizmente estamos conseguindo
continuar a ter um ponto preço de entrada a R$ 99, no mesmo tempo é também
verdade que esses R$ 99 comparados com o passado vão ser uma oferta com
fidelização.
Acho muito importante lembrar que esse era um mercado onde também o póspago estava voltando a ser um mercado de washing machine. Então o preço
para o cliente não fidelizado é acima de R$ 100 e a até atividade do preço vai
ser balanceada com o compromisso do cliente para doze meses.
É importante falar da nova oferta pós-pago que vai ser lançada na próxima
semana, onde estamos colocando Giga adicionais para o vídeo. Para uma
modalidade inteligente para ajudar o percurso do crescimento do Arpu. Como
explicou o Stefano estamos pegando mais e mais clientes pré-pago recorrente,
uma vez que temos cliente recorrente com X recorrência a cada mês,
conseguimos migrar o cliente para ou 39,90 sendo ilimitado; depois essa
atividade da oferta ilimitada que nos permite migrar o cliente de 39,99 para R$
55, e isso hoje é uma alavanca mais forte que temos e estamos migrando muitos
clientes.
Esse ponto é importante encontrar uma reason why para a migração do cliente
de 55 para 99, que apontam a possibilidade de ter um serviço com todos os
elementos serviço do controle, mas com mais Giga para o uso que é do vídeo.
Por essa razão a parceria com alguns dos principais atores no mundo do
conteúdo pode ajudar muito.
Para complementar depois a estratégia do conteúdo vai ser muito importante
também para alavancar todo o desenvolvimento do FTTH. Temos que lembrar
que talvez chegar como último ajuda. Não temos legado, não temos quem
instalar... não temos muito Capex para o delivery do cliente... e podemos
alavancar um mercado que está crescendo com aparelho standard... o
desenvolvimento no país de operadores como Netflix para ter uma oferta muito
mais competitiva a 360 °.
Sr. Felipe: muito claro obrigado.
Operadora: lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco um,
estrela um.
Não restando mais perguntas dos analistas agora iniciaremos a sessão de
perguntas dos jornalistas.
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A próxima pergunta vem de Alberto Alerigi Jr., Reuters.
Sr. Alberto Alerigi Jr.: Olá bom dia eu queria entender como vocês estão,
quanto do crescimento de vocês poderia ser atribuído à fraqueza da Oi nesses
últimos meses, que nitidamente a base dela vem correndo a uma velocidade
mais rápida que das outras operadoras, incluindo vocês.
Também queria entender como é a avaliação de vocês do mercado brasileiro
eventualmente ficar sem uma operadora, ou de repente receber a entrada de
uma operadora estatal como a China Telecom, que está negociando com a
Winner? O obrigado.
Sr. Stefano: obrigado pela pergunta. A performance relacionada à Oi eu acho
que temos que dividir ao mercado em diferentes segmentos. É claro que hoje o
que é evidente nas informações públicas é que a Oi não está investindo no 4G,
isto temos dados de cobertura da Anatel e isso se vê na performance do póspago, onde é a operadora que está crescendo menos no mercado quando a
Claro, a Vivo, a TIM está dando resultado de crescimento trimestre sobre
trimestre.
Então a claro que hoje a gente tem uma oportunidade no segmento do póspago e no segmento de alto valor representado pelos clientes que mais
rapidamente adotaram a nova tecnologia de 4G. Por outro lado a empresa Oi
está tendo uma estratégia bastante agressiva nos serviços tradicionais e nas
regiões de maior fortaleza deles como é o nordeste, onde nós percebemos que a
oferta continua bastante atrativa e até a estamos percebendo aumento do
market share deles.
Então como somatória dessas duas tendências digamos que nós estamos
ganhando na parte de alto valor do segmento pós-pago e por outro lado a gente
está vendo uma empresa ainda muito ativa no segmento pré-pago e nos
serviços relacionados a esta componente do mercado.
O que se relaciona a entrada da China Tel esse é um tema que entra na esfera
que não são necessariamente só de competição, é claramente uma entrada de
uma empresa que tem uma participação de outro estado no exterior... não vou
comentar. O único comentário que vou fazer sobre as discussões e o que estou
lendo nos diários é que a TIM investe 12 bilhões/ano... comprometimento,
investiu R$ 100 milhões comparado quando já a Telecom Italia entrou vinte anos
atrás... bilhões desculpa, seja claro, e nós nunca colocamos condições para
esses investimentos.
Então o que eu não gosto haver que estão empresas que querem investir
colocando condições para o governo e para o mercado. Nossos investimentos
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são investimentos de capital de risco, então nós entramos, colocamos dinheiro e
depois temos discussões abertas com entes reguladores, com o governo, mas
nunca colocamos condições para nossos investimentos.
Sr. Alberto: o senhor acredita que eventualmente isso pode ser negativo e que
de repente vocês vão ter que fazer protestos mais formais e junto aos
reguladores como o Cade ou não?
Sr. Stefano: acho não é uma componente... não vejo porque também impacto
no Cade... Sobre esse tema de condições. Esse é um mercado livre,
competitivo, de capital privado, então não entendo porque temos que ter
participantes desse mercado que vão colocando condições para investir. Este
acho o único comentário que eu gostaria de registrar.
Sr. Alberto: vocês têm interesse eventualmente na Oi revivendo todo aquele
monte de rumores que a gente conviveu durante alguns anos no passado?
Sr. Stefano: a gente continua com a mesma posição. Não temos interesse hoje,
mas na situação da Oi temos interesse de dar uma resposta mais abrangente. A
TIM tem interesse em crescer em infraestrutura, tem interesse em crescerem
participação no mercado e quer fazer isso de forma e inorgânica, se temos
oportunidade, também forma inorgânica.
Hoje a Oi não é uma opção, porque a situação da recuperação judicial e de
todas as coisas, novamente, que eu aprendo lendo os diários, não conseguimos
considerar a Oi hoje como uma oportunidade nesse sentido.
Sr. Alberto: obrigado.
Operadora: a próxima pergunta vem de Circe Bonatelli, Agência Estado.
Sr. XXX: bom dia, obrigado pelo call. Ainda dentro do tópico China Telecom eu
gostaria de entender qual a visão de vocês sobre uma possível entrada desse
competidor pelo ângulo de racionalidade dos preços. Uma possível entrada
desse competidor poderia desencadear novamente uma briga por preços?
Outra questão também associada à China Telecom se isso poderia gerar
discussões envolvendo segurança dos dados.
E por fim se a TIM, ou se a TIM junto com outras empresas e associações do
setor tem uma agenda junto com o governo para discutir a potencial entrada da
estatal.
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Sr. Stefano: primeiro não temos hoje ainda uma agenda nesse sentido,
também porque ainda estamos na fase de rumor como se fala em inglês sobre
esse tema, então nem temos o que colocar exatamente na agenda.
Sobre o tema de segurança das telecomunicações volto a repetir não é uma
matéria que eu hoje quero entrar nesta discussão com declarações públicas.
Em relação... vamos falar de forma mais geral, uma Oi que vai se recuperando
com um grande investidor que vai colocando dinheiro na empresa vai ser uma
ameaça olhando para o futuro? Se temos investidores que vão colocar dinheiro
na empresa, e sabemos que o nível de investimento que requer a Oi é pesado, o
que temos que esperar é um comportamento racional, porque para colocar
bilhões e bilhões de reais em investimento vocês têm que ter um retorno desses
investimentos, e a empresa que mais precisa desse retorno é a empresa que
investe mais.
Então nesse sentido um comportamento irracional não faria sentido. Acho que
hoje o foco da Oi e dos novos acionistas da Oi é a rede de acesso fixa e não
tanto criar uma guerra de preço na telefonia móvel. Isso não faria algum sentido,
não daria grandes benefícios à Oi que tem que investir bastante também na
cobertura e no acesso móvel. Então acho que o foco deveria ser mais uma
modernização da rede de acesso... fixa no país. Então sintetizando não vejo
uma grande ameaça nesse sentido.
Sr. XXX: ok obrigado e um bom dia.
Sr. Stefano: obrigado.
Operadora: a próxima pergunta vem de Rodrigo Carro, Valor Econômico.
Sr. Rodrigo Carro: bom dia Stefano. Eu queria pedir para você detalhar um
pouco esses juros sobre capital próprio de 190 milhões. Você já falou por alto
que levou vocês a tomarem essa decisão, mas eu queria entender quando isso
aconteceria, se se repetiria ao longo do tempo, enfim, por que a empresa tomou
essa decisão e por que houve, desculpa, você disse que houve um debate - não
sei se acalorado foi a palavra que você usou - mas um debate intenso sobre o
tema.
Sr. Stefano: obrigado Rodrigo. O debate que nós tivemos... eu colocaria
pergunta por que a gente não distribuiu juros sobre capital próprio nos últimos
anos? Esta foi a discussão. Então não obstante isto não está considerado como
uma das opções no nosso business plan digamos assim. A gente discutiu
bastante para fazer a coisa que nós achamos mais óbvia, ou seja, utilizar uma
das poucas oportunidades que temos de eficiência fiscal, tributária no país na
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distribuição de valor aos nossos acionistas. Como isso vai funcionar depois vou
passar a palavra para o Adrian, nosso CFO, para maiores detalhes.
Sobre o tema da recorrência uma vez que a gente superou esse impasse... só
lembrando, eu fui CFO aqui e quando estava aqui a gente estava distribuído
juros sobre capital próprio. Então desde o começo para mim foi voltar à
normalidade digamos assim. A última distribuição aconteceu se não estou errado
em 2006.
Agora que a gente voltou esta vai ser uma forma recorrente de distribuição. A
gente estava numa expectativa bastante importante pelo mercado financeiro,
porque nós recebemos no passado muitas perguntas óbvias de por que a gente,
tendo um bom resultado, tendo uma boa geração de caixa, tendo um nível de
endividamento baixo, não estava explorando essa oportunidade.
Então o que nós queremos fazer nesta divulgação de resultado e com esse
pagamento de juros sobre capital próprio é também dá um sinal que a gente sim,
entra nessa modalidade e não vai deixar de utilizar essa modalidade também
para o futuro. Adrian.
Sr. Adrian Calaza: ... umas questões o que falou Stefano também uma
pergunta de um analista antes, porque esse nível também não temos que
esquecer onde estamos doze meses atrás. Então doze meses atrás a empresa
em 2016 teve net cash flow negativo de R$ 0,5 bilhão e nossas projeções hoje é
que esse número seja positivo. Então esse também dá espaço para analisar
melhor essa questão e seguir a frente com essa decisão.
Já em questão dos temas operativos, o pagamento, o pagamento vai ser feito
ainda neste ano no final do mês de novembro, vamos fazer um corte de 14, e vai
ser como uma antecipo do resultado de 2017. Então é um complemento para
este ano, mas relativo aos resultados do ano o atual.
Sr. Rodrigo: obrigado.
Sr. XXX: agora temos uma pergunta da plataforma de Pedro, da ... Americas, e
a pergunta é a seguinte: durante a Future.com você disse que a indústria de
Telecom está no começo e fim da transformação digital. Em que momento está
TIM? Gostaria que detalhassem um pouco mais as iniciativas de transformação
digital e o portfólio de 150 projetos de eficiência e processos. Por favor Stefano.
Sr. Stefano: bom, podemos pegar um dia inteiro para entrar nos detalhes.
Primeiro o que significa que estamos no fim do começo? Ou seja, a gente
acompanha muitos assuntos e tópicos na nossa indústria que estão também um
pouco na moda. Então a gente falou por muitos anos nessa transformação de
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digital e a verdade é que muitas coisas aconteceram só no PowerPoint como a
gente comenta internamente.
Acabou a era do PowerPoint tem que começar a era das entregas, esse foi o
sentido geral - e só ressaltando, 150 projetos são além dos projetos que
envolvem a parte de mais de ciclo de vida do cliente, ou seja, 150 projetos são
só para a parte dos processos internos e se vislumbra, novamente, não dá
obviamente para entrar nos detalhes, uma automação dos processos internos
que melhora o time-to-market; qualquer que seja o conceito de market significa
também o time do delivery, significa o time da realização dos Capex de rede.
Hoje a gente gasta meses só para fechar um contrato, lançar os pedidos com
muito trabalho ainda administrativo que passa por papéis, e isto envolve um
número supera relevante de terceiros, de pessoal interna que trabalha nesse
processo.
Então esta base, é claro é menos evidente, está abaixo da ponta do iceberg e
tem fatos muito relevantes seja em economia, mas sobretudo em time-to-market,
e volto a repetir de forma geral.
Pelo lado do cliente as grandes frentes são a parte de automação do
relacionamento com o cliente. Eu acho, estava assistindo também a parte das
perguntas dos analistas, tem um custo envolvido em relacionamento com o
cliente, em customer management, gestão de cliente, que chega a R$ 700
milhões por ano, e num mundo full digital, e num mundo de... esse valor seria
uma proxy de zero, porque se você vem fazendo o clássico exemplo de Netflix,
Netflix não envia fatura em papel, não tem call center físico com pessoas que
respondem ao telefone, e evitaria boa parte, senão a maioria desses R$ de 700
milhões.
Estamos trabalhando em todas as frentes que envolvem a gestão do ciclo de
vida do cliente também com grande objetivo de melhorar a experiência do
cliente, por que o grande appealing que tem a transformação digital é que não só
se consegue ter uma eficiência interna nos gastos das empresas, mas a maioria
dos clientes preferem ser atendidos de forma digital, por que o atendimento
digital permite ter um atendimento muito mais sensível, muito mais rápido, muito
mais acostumado ao que hoje é a vida digital dos nossos clientes.
Outras frentes relevantes é a parte de melhor conhecimento dos nossos
clientes, que envolve dois lados: o lado do marketing e o lado da rede, por que o
lado do market é que nos permite entender qual é a melhor oferta para cada
micro segmento de gente. A gente fala de marketing enquanto... marketing por
segmentos. É claro, com 60 milhões de clientes imagina ter... um verdadeiro...
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seria bastante complicado, porém vale muito a pena trabalhar em micro
segmentação desse mercado.
E o big data e os analytics nos hoje permite ter ofertas customizadas por esses
micro segmentos de clientes, e permite também colocar de forma muito mais
eficiente os nossos investimentos onde estão nossos clientes, e onde estão
nossos clientes por diferente tipologia de uso da nossa rede.
Então a rede para de ser uma componente onde o planejamento tecnológico era
a componente mais relevante na definição dos investimentos e hoje a rede vai
colocar investimentos onde estão os clientes, onde está o maior uso de rede de
dados. A gente vai trabalhar em cobertura se sente que tem necessidade do
lado do cliente ter cobertura vai trabalhar em capacidade, se a gente percebe
que tem uma necessidade do cliente de aumentar o volume de uso do serviço.
Last but not least como se fala, o último mas não menos importante, isto abre
novas oportunidades de negócio, porque no momento que você busca a
digitalização como ferramenta externa acaba descobrindo que isto pode virar
uma oportunidade de negócio, em muitos casos mais para o segmento... para o
segmento consumer, que a gente também com as nossas frentes de inovação
está trabalhando nesse sentido.
Sr. XXX: temos mais uma pergunta da plataforma de Rafael da Momento
Editorial. A pergunta é a seguinte: a TIM concluiu a análise da Cemig Telecom?
Vai comprar a empresa?
Sr. Stefano: desculpa. Na última conferência a gente recebeu um cartão
amarelo da CVM por alguns comentários que foi feito de forma geral sobre a
atividade de M&A, então vou dar uma resposta muito breve e concisa. A gente
não tem hoje nenhuma operação de M&A em fase de estudo. A gente tem
interesses em crescimento infra estrutural como EUA já comentei na parte das
perguntas dos analistas financeiros e que pode passar obviamente para um
crescimento orgânico, o que significa construção de rede, construção de fibra,
novas antenas, novas tecnologias.
Pode acontecer também por crescimento inorgânico, que significa comprar essa
infraestrutura e se alguém vai colocar à venda. Então estamos interessados sim,
não temos hoje nenhum projeto formalmente dentro da empresa para alguma
operação M&A.
Sr. XXX: temos mais duas perguntas da plataforma, de Lucas Braga do
Tecnoblog, vou ler a primeira: gostaria de entender melhor a estratégia de
imigração do cliente do pré-pago para o controle e posteriormente pós.
Atualmente a TIM tem oferta semanal no pré-pago com franquia de até 2,5 Giga
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por semana, 10 Giga considerando que o mês tenha quatro semanas. Essa
franquia maior do que o pós ou controle de entrada.
Segunda pergunta, por fim a TIM tem algum interesse em expandir a Live TIM
via FTTH para outras cidades do Brasil? A aquisição da Cemig Telecom seria
um ativo interessante para isso? Obrigado e bom dia.
Sr. Stefano: bom dia, obrigado Lucas. Você tem razão. Se as ofertas semanais
no pré-pago desde o ano passado quando você aplica essa álgebra de
multiplicar... conteúdos por 4 se, seria até 4,2, você chega a um exercício que
parece não deixar espaços para os planos controle.
Quando nós olhamos a realidade acontece exatamente o contrário; qual é a
oferta que tem mais êxito? A oferta controle. O que significa isso? Que existem
cluster de comportamento do usuário onde hoje um cliente pós gosta de ser
edificar no segmento pós, e isso quase que seja um status.
O comportamento do cliente pré-pago infelizmente aqui no Brasil em particular,
acho que você sabe nós chegamos da Itália e a complexidade para nós entender
esse mercado é ainda mais forte, nós temos um mercado lá consumer que é
100% pré-pago com recorrência às mensais.
Aqui a recorrência semanal seria um comportamento e até um esclarecimento,
a nossa oferta é até 2 Giga, e por que chega até 2 Giga? Aqui chega o ponto
mais relevante. O que nós notamos que a frequência de renovação das ofertas
semanais e a maior fragilidade desse esquema de ofertas, ou seja, você não tem
muitos clientes que compram por quatro semanas no mês, então nós estamos
incentivando o cliente a ficar no esquema de pricing nessa oferta e não comprar
por uma, duas semanas, como se existisse um limite financeiro ao gasto dele.
Nesse sentido este risco de canibalização entre segmentos a gente nunca
percebeu nos últimos anos onde sempre existiu essa potencial arbitragem entre
segmento de oferta pré-pago semanal e segmento controle. Por outro lado, o
que nós estamos perseguindo na nossa estratégia de imigração para o controle
é migrar o cliente sempre mais no controle, o que nós chamamos de controle... o
controle a R$ 55 que tem outra feature que não está na oferta semanal, que são
as chamadas ilimitadas para todas as operadoras. Então esse é um diferencial
não menor a ser considerado nesse comparativo de multiplicação das semanas
por conteúdos.
A outra era? TIM Live em outra cidade e a resposta é sim, até porque o FTTH o
que nos permite como tecnologia você sabe, o lançamento da TIM Live anos
atrás foi oriundo da oportunidade que chegou da compra da AES. Então nós
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conseguimos ter uma capilaridade de rede em fibra com esta aquisição que
aconteceu o ano passado.
Por outro lado, hoje a tecnologia FTTH é uma solução, acho até única no
mercado, que a gente está implementando que colocar o cabinet, o LT nas
antenas, nos permite desfrutar com investimento adicional zero a nossa
presença de fibra para o backhauling, ou seja, para transporte de dados entre as
nossas redes de antenas nas grandes cidades.
Então nesse sentido a gente está fazendo uma análise de oportunidades que
temos nas diferentes regiões do Brasil, e nós sabemos que tem bastante
oportunidade nesse sentido, em média grandes cidades que hoje não são
atendidas com ofertas de banda ultra larga, então a resposta é sim, vamos sim
expandir em outras cidades a nossa oferta TIM Live com o FTTH.
Operadora: Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas passo a
palavra ao Sr. Stefano de Angelis para as considerações finais. Por favor Sr.
Stefano pode prosseguir.
Sr. Stefano: Obrigado a todos pela participação e nós vamos começar hoje,
amanhã, próxima semana uma pequena rodada de encontros com a
comunidade financeira e nossos investidores, então espero encontrar vocês
muito rapidamente. Obrigado e bom dia.
Operadora: Com isto concluímos a teleconferência de resultados do 3T17 da
TIM Participações, suas linhas podem ser desconectadas a partir de agora. Para
mais informações e detalhes sobre a companhia acesse o site www.tim.com.br/ri
e aproveite para fazer o download do aplicativo TIM RI disponível para as
plataformas Android e IOS e siga também o Twitter @TIM_RI. Obrigada.
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