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Operadora: Boa tarde senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de
divulgação dos resultados do 1º trimestre 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 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. Por favor, Sr.
Rogério Tostes pode prosseguir.
Sr. Rogério Tostes: Olá obrigado, boa tarde a todos, obrigado pela participação em
mais uma conferência de resultados da TIM. Agradeço também a presença de todos os
diretores da companhia e informo que eles estarão disponíveis durante a sessão de
perguntas e respostas.
Conforme divulgado ontem em nosso fato relevante anunciamos a chegada do Sr.
Stefano de Angelis para a função de CEO. Apesar da nomeação recente Stefano é um
velho amigo e esteve conosco como CFO de 2004 a 2007. Stefano também conduziu a
Telecom Argentina como CEO e promoveu a integração maior no negócio. Atualmente

ocupava o cargo de responsável pelo segmento consumer e PME da Telecom Itália e
seu completo e bem-sucedido reposicionamento com visíveis melhorias no resultado.
Stefano está substituindo o Sr. Rodrigo Abreu que esteve conosco nesses últimos três
anos e deixa um grande legado, sobretudo na recuperação da credibilidade
institucional, no investimento em infraestrutura, na virada da oferta para dados e no
foco às pessoas. Em nome dos colaboradores da empresa eu queria agradecer ao
Rodrigo Abreu pelo empenho, dedicação, importante contribuição para o
desenvolvimento da nossa companhia durante o seu mandato.
Como evidência desse alto nível de comprometimento do Sr. Rodrigo Abreu, o
teremos aqui novamente na primeira parte da apresentação discutindo a performance
dos resultados no 1T. Em seguida o Guglielmo Noya, CFO na parte de finanças...
financeiras desculpe.
Agora passa a palavra ao Rodrigo Abreu. Rodrigo por favor.
Sr. Rodrigo Abreu: Obrigado Rogério bom dia a todos, bem-vindos. Como já
divulgado ontem e mencionado pelo Rogério eu participo hoje da call apresentando os
comentários sobre a nossa performance no 1T, mas ao mesmo tempo já iniciando uma
rápida transição com nosso colega Stefano de Angelis nas próximas duas semanas.
O Rogério já mencionou, mas o Stefano possui uma bela história no grupo e
certamente se integrará rapidamente ao time para continuar a jornada de
transformação da TIM.
Antes de iniciarmos eu gostaria ainda de agradecer pela interação com todos vocês
durante os três últimos anos, mas principalmente de agradecer ao time pelo grande
trabalho que tem realizado para mudar a nossa companhia.
Movendo-se para a página 2 e fazendo um resumo do 1T sem dúvida o 1T foi ainda
um trimestre difícil, que reflete um cenário macroeconômico que ainda é desafiador,
mas que ao mesmo tempo aponta para o início de uma reversão nas métricas
operacionais.
Nos resultados financeiros os efeitos destacados em 2015 ainda estiveram presentes
com o impacto da VU-M representando quase 150 milhões de redução de receita; com
a mudança de indústria que segue; uma diminuição das receitas tradicionais e um
aumento das receitas de inovativas; com uma redução significativa da base pré-paga
ao longo de 2015 com um impacto bastante importante principalmente no 1T16; um
efeito de inflação dos últimos doze meses que se carrega para frente; uma queda do
PIB e uma queda da confiança do consumidor.

Com isso tanto a receita quanto o Ebitda tiveram resultados desafiadores, mas que ao
mesmo tempo também podem ser considerados como o início de um ponto de inflexão.
No caso da receita líquida de serviços a tendência de piora foi interrompida e se
estabilizou a queda de receita em 8% quando comparado ao 1T do ano anterior,
mesma métrica no 4T15.
É importante notar também que essa mesma tendência é uma tendência de mercado e
que nós esperaríamos, dado o bom progresso dos dados, que ao longo do ano
existisse uma melhora dessa tendência.
No caso do Ebitda o nosso Ebitda terminou o 1T com uma redução de cerca de 13%
quando comparado a 2015 mas muito impactado também por fatores extraordinários
tais como os custos da nossa reestruturação que segue em curso; impactos da nova
oferta no curto prazo em particular em relação aos custos de interconexão dadas as
chamadas off-net e ainda um reposicionamento da base pós aproveitando a maior
atratividade das nossas ofertas novas; e também impactos importantes de impostos
tais como o aumento do ICMS, o aumento da Condecine e mesmo em alguns casos
impactos que são verdadeiros e apresentados porém positivos dado que nós tivemos
um net-adds, uma adição líquida de clientes positiva durante 1T fazendo com que
existisse também um custo de Sistel considerável.
Nos resultados operacionais vários são os elementos positivos a destacar, em
particular o nosso saldo de portabilidade no segmento pós-pago não só permaneceu
positivo como aumentou em relação ao 4T do ano passado após o lançamento da
nossa nova oferta.
Na base de clientes por tecnologia o 4G segue crescendo e com ele o uso dos dados.
O uso dos dados, aliás, seguiu crescendo a um ritmo de quase 50% quando
comparado com o ano anterior chegando a um BOU - bites de uso de mais de 500
Mb/usuário.
E finalmente em relação aos minutos de uso de voz nós apresentamos uma
estabilização do uso da voz na nossa rede em particular como consequência da nossa
nova oferta fazendo com que seja possível uma melhor defesa da nossa base de
clientes.
Movendo para a página 3 é possível ver que diante desse período difícil é
importantíssimo destacar a reação rápida da companhia em múltiplas frentes, e isso faz
com que a mesma se posicione no caminho para a recuperação. Em particular vale
destacar a manutenção do foco de investimento em infraestrutura com a manutenção
da liderança absoluta na cobertura 4G no país; vale destacar a importância do novo
portfolio no aumento do valor da base de usuários, detalhes sobre os quais falaremos
um pouquinho adiante; e também da defesa dos resultados dada a necessidade de

compensação de vários elementos de ataque à receita, em particular o
reposicionamento de preços importantes que fazem com que seja possível defender
alguns dos impactos observados ao longo dos últimos trimestres.
Nas ações de eficiência sem dúvida nenhuma uma intensificação do programa como o
completamento no 1T de uma ação importante de um de um programa de
reestruturação de força de trabalho e ainda com a sequência do nosso plano de
eficiência anunciado no ano passado que segue firme, dentro das suas métricas e que
vai ter a partir de agora uma segunda fase lançada no 2T16.
Finalmente vale destacar ainda o nosso posicionamento. Ao longo desses últimos
meses foi feito um completo reposicionamento da companhia com o lançamento de
uma nova marca baseada nos pilares de qualidade, inovação e experiência do cliente.
É sempre muito difícil reposicionar a imagem de uma companhia; mas baseado nas
primeiras reações que puderam ser observadas ao longo das últimas semanas seja em
redes sociais, seja em pesquisas de imagem, seja em atratividade é possível ver que o
reposicionamento da TIM está sendo sim bastante bem-sucedido.
Na próxima página podemos falar de infraestrutura e na infraestrutura apesar do
quadro de desafios nós seguimos avançando de maneira inabalável seja em cobertura,
que teve o número de cidades aumentado tanto no 4G quanto no 3G chegando a
quase 450 cidades no 4G e adicionando mais de 400 novas cidades desde o 1T15 no
3G.
O número de sites também segue crescendo de maneira muito importante com uma
duplicação do número de sites em 4G e com um crescimento de quase 20% no número
de sites 3G. Isso faz com que hoje nós já tenhamos 60% da população urbana coberta
com 4G e, como já comentado, nos mantenhamos na primeira posição absoluta em
relação à cobertura 4G no país.
Esse avanço de infraestrutura segue também na capacidade com o número de sites
conectados em fibra avançando para quase 5000 e quase todas as principais cidades
do país, 200 cidades, cobertas com infraestrutura de alta capacidade. Diante desse
investimento em capacidade e infraestrutura nós já temos praticamente 90% do nosso
total de sites conectados com infraestrutura própria e mais de 70% do nosso tráfego
coberto com alta capacidade de rede.
E os avanços continuaram também na qualidade com uma melhora contínua da
qualidade de rede segundo as métricas da Anatel mas principalmente pelos
comentários em reação de mercado em relação à qualidade da TIM.
Na próxima página é possível ver como nós já dissemos várias vezes que o
investimento em infraestrutura é crítico para sustentar o futuro dos dados, que no 1T

apresentaram uma reaceleração capitaneada pela boa performance do 4G. O 4G
chegou a quase 10 milhões de usuários e nós mantivemos um market share bastante
significativo próximo de 30%.
A penetração dos usuários com o smartfone também aumentou chegando a quase
70%, em particular com destaque para o rápido crescimento da penetração 4G que
chega a quase 15% da base no 1T. Esse aumento levou também ao aumento de uso
dos dados.
Como já destacado os bites de uso superaram os 500 Mb/usuário mas de maneira
igualmente importante com um aumento na receita média de dados por usuário que
cresceu quase 30% quando comparada ao 1T do ano passado.
Isso tudo fez com que nós tivéssemos uma reaceleração para próximo de 30% de
crescimento nas receitas inovativas após uma redução da velocidade no 4T do ano
passado.
Na próxima página nós podemos ver que os dados são obviamente um dos pontos
centrais do nosso novo portfolio, e vale mencionar o andamento do mesmo agora
completado um pouco mais de um trimestre completo da nossa nova oferta, e o novo
portfolio segue apresentando resultados e que consideramos positivos.
Em primeiro lugar a portabilidade numérica móvel nos usuários pós-pagos segue
mantendo os excelentes resultados após o lançamento e também durante o 1T
apresentaram não apenas resultados positivos mas em aceleração. O percentual das
novas ofertas sobre adições brutas também segue crescendo significando que os
novos planos ganham tração na adoção do novo portfolio que já representa 65% das
nossas novas adições.
Com tudo isso houve também uma melhora do mix pós-pago que passa de 17% para
20% com uma melhoria da qualidade de receita e do ARPU em todos os segmentos da
companhia. Ao todo já temos mais de 10% na nossa base total do novo portfolio, o que
é bastante importante uma vez que o novo portfolio apresenta ARPUs bastante mais
altos em todos os segmentos.
E para reforçar os resultados positivos na próxima página nós podemos ver que o
novo portfolio seguirá evoluindo. No pré-pago com mais opções, mais planos
recorrentes, mais dados para uma captura de usuários pré de maior valor; nos planos
controle com pequenos ajustes de maneira a seguir com a boa performance que já
vinha sendo apresentada nas adições novas e também com uma volta ao incentivo de
migração pré - controle que é retomado ao final do 1T dada a estabilização dos efeitos
da nova oferta e o entendimento dos seus impactos sobre os custos de interconexão.

No pós-pago depois do reposicionamento da companhia e da conquista de maior
atratividade é agora feito um novo foco em ofertas de maior valor com upselling e um
conceito de mais por mais. Antigamente nós tínhamos feito um foco na oferta TIM pós
de R$ 99/mês e esse foco passa a estar concentrado na oferta TIM pós de R$ 139/mês
que apresenta 5 Gb de capacidade mensal.
Em resumo componentes como recorrência, segmentação, melhor experiência do
usuário e upselling certamente seguirão muito presentes na evolução do nosso novo
portfolio e na manutenção da boa performance comercial.
Para a próxima página eu convido o nosso CFO Guglielmo Noya que vai fazer os seus
comentários sobre a evolução de receita, custos e resultados. Guglielmo.
Sr. Guglielmo Noya: Obrigado Rodrigo e boa tarde a todos. Começando pela
dinâmica de receita - eu estou no slide 8 da nossa apresentação - destaco a
aceleração no 1T da receita de dados que a partir do 1T reposiciona o crescimento
para dois dígitos sobretudo na parte de serviços inovadores, que apresentou como já
foi comentado pelo Rodrigo forte aumento de 26% neste trimestre frente a igual período
de 2015, não obstante a queda de serviço de SMS que continua como previsto.
Ao final do trimestre as receitas de dados já alcançavam 47% da receita líquida total
do negócio gerado. A dinâmica de crescimento constante que observamos nos dá
tranquilidade que nos próximos trimestres a maior parte da nossa receita virá de
serviços de dados, que continua sendo um potente motor de crescimento do negócio e
obviamente reduzindo em paralelo o impacto negativo dos serviços tradicionais de voz.
Vale destacar no 1T16 tivemos cerca de 140 milhões de receita a menos em função da
queda da VU-M como podemos ver na parte inferior do slide. Sem esse efeito a receita
líquida de serviços novos teria tido uma queda de cerca de 5% ao invés de 9%
reportados. Ressaltamos que a queda da receita foi substancialmente estabilizada
frente ao último trimestre com um valor de -9% versus 8,6 no trimestre pertinente.
O negócio de aparelhos teve redução forte e nesse trimestre apresentou queda de
61% frente ao ano passado basicamente em função do cenário macro e apreciação do
câmbio, além da nova abordagem com maior foco em valor e não em volume e
consequentemente focalizando mais nos canais próprios e revenda exclusiva visando
em termos gerais maior fidelização dos clientes além de aumento na eficiência.
Como efeito a quantidade de aparelhos vendidos foi reduzida em 80% e a receita
proveniente de aparelhos caíram 61% levando o top line para a -15% ano sobre ano.
Vale lembrar que esse efeito de queda tem efeito quase nulo para o Ebitda.

Passando para análise do Opex eu estou no slide 9. Como continuidade ao esforço de
eficiência podemos verificar novamente uma boa performance nos custos com queda
de 4,4% ano sobre ano. De um lado observamos o inevitável aumento de gastos
relacionados ao crescimento da inflação, mas neutralizado pelo ganho de eficiência e
menor custo de rede e interconexão.
Na análise de variação dos custos ano contra ano observamos importantes evidências
de eficiências e alguns poucos pontos de atenção em grande parte devido aos esforços
de transformação de custos em curso e nitidamente a linha de inadimplência... os
efeitos no contexto macro ainda desafiador.
Já para despesas com pessoal a companhia promoveu a uma redução no seu quadro
de colaboradores com um programa específico de reestruturação com o objetivo de
adequação à realidade do mercado. Se normalizarmos a despesa de pessoal por esse
evento extraordinário que impactou em R$ 33 milhões as despesas de pessoal teriam
subido 7% ano sobre ano ao invés de 20%.
O programa já traz desde fevereiro economias fundamentais para a sustentabilidade
do negócio, ou seja, em efeitos recorrentes anuais serão economias na ordem de R$
90 milhões/ano.
Na linha de general administrative tivemos também outro efeito não recorrente de
aproximadamente R$ 8 milhões em função de despesas com a mudança de nossa
sede. Acreditamos que a mudança trará um benefício além do financeiro com mais
qualidade aos nossos colaboradores, ambiente mais moderno e mais espaços
colaborativos. Novamente como efeito recorrente anual esperamos economia superior
a 7 milhões/ano.
Para o segundo bloco destaco o desempenho e a boa performance nos gastos de rede
e interconexão, sobretudo na queda de linhas alugadas e interconexão móvel.
Esperamos que o benefício de seguir desenvolvendo a nossa própria infraestrutura
mais robusta utilizando em termos de capacidade e redundância das linhas
transmissivas trará além do ganho de qualidade economias recorrentes acima de 200
milhões/ano.
Ainda na parte de economia de custos outro destaque é a linha de vendas e marketing
com queda de 9% ano sobre ano devido à redução de comissionamento fruto de menor
ritmo de adições brutas no pré-pago e neutralizando o aumento de 8% de Sistel devido
à mudança no Condecine.
Outros custos reduziram cerca de 22% e por último o custo de aparelhos assim como
já descrito na parte de receita apresentou uma queda de 61% em função de menor
volume sem apresentar impacto relevante no Ebitda.

Não obstante o plano de eficiência de custos anunciado no início do ano onde já
atingimos cerca de 40% do total esperado vemos oportunidades importantes de
aceleração agora que as iniciativas mais estruturais estão tomando forma.
Apresento no slide 10 uma visão mais qualitativa para o novo plano de contenção de
custo que estenderemos até o final de 2016 e que permitirá trazer ainda mais
eficiência. Adicionamos mais esforços ao programa atual com medidas mais enérgicas
para reequilibrar a rentabilidade.
Além da inclusão de novos itens nos custos relacionados às atividades de venda e
marketing onde estamos focando em um novo modelo de comissionamento com
atenção na captura de valor e sua manutenção.
Com respeito às despesas de marketing a partir do importante trabalho de
reposicionamento de marca em curso já apresentado pelo Rodrigo identificamos
claramente novas e diferentes oportunidades de comunicação. Vale dizer também que
há uma redução geral no mercado em termos de comunicação.
Em definitivo a empresa irá atuar com energia e responsabilidade para defender a
rentabilidade, capturando qualquer oportunidade e com uma abordagem se necessário
disruptiva na questão dos custos. Esperamos que essas ações que possam
representar em 2016 uma importante contribuição para uma maior eficiência de nossos
gastos.
E como consequência desta obsessão por eficiência - estou no slide 11 - mesmo
levando em conta dificuldades de curto prazo conseguimos manter um crescimento na
margem Ebitda do negócio que atingiu patamar acima dos 30% e além de igual período
de 2015. Se retirarmos o efeito de normalização a performance do Ebitda apresentaria
queda de 13,5% ano sobre ano ou 9,1% sem o efeito da VU-M.
Atribuímos estes resultados, que obviamente estão muito aquém do desejado, ao
impacto dos gastos para reposicionamento e crescimento futuro da companhia,
notadamente a nova oferta e seus efeitos negativos de curto prazo no custo.
Acreditamos que esse efeito estará em muito menor escala nos próximos trimestres.
Na última linha em função da pressão do Ebitda e do aumento da depreciação e
amortização devido ao programa de infraestrutura o lucro líquido totalizou 128 milhões.
Quanto ao nível de endividamento ressalto que a companhia continua possuindo uma
situação muito sólida. A flexibilidade financeira continua sendo uma das nossas
fortalezas. A relação dívida líquida/Ebitda segue dentro das melhores do mercado com
a razão de 0,5x.

Para concluir - estou no último slide - gostaria de deixar uma mensagem de que
apesar da dificuldade vivida no curto prazo e os efeitos negativos no desempenho
financeiro do 1T, os quais irão reduzir gradativamente e não somente por uma menor
incidência da VU-M mas também pelas ações de correção que estão sendo
implementadas.
Vale ressaltar uma vez mais que parte da pressão do curto prazo está relacionada a
questões pontuais como o lançamento da nova oferta, a sua velocidade de penetração,
impactos nas ligações off-net além da transição do modelo de voz ao modelo dados
como já apresentamos nos últimos trimestres.
A expectativa é que o novo portfolio irá trazer uma maior recorrência na recarga do
pré-pago, a aceleração do pós-pago e dos serviços de dados, sobretudo com o
aumento da penetração do 4G onde ainda existe um potencial inexplorado e importante
e consequente melhora contínua para o ARPU.
Obviamente seguiremos acompanhando as dinâmicas de receita com uma disciplina
muito rígida na parte dos custos e grande foco no desenvolvimento da infraestrutura.
Esperamos ainda que definitivamente nos próximos trimestres tanto a receita de
serviços móveis quanto o Ebitda apresentem trajetória importante de recuperação.
Acho que podemos passar agora à sessão de perguntas e respostas.

Sessão de Perguntas e Respostas

Operadora: Com licença, pedimos que cada participante se restrinja a duas questões
por vez. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco um e para retirar a
pergunta da lista digite asterisco dois.
A nossa primeira pergunta vem da Sra. Suzana Salaru, Itaú.
Sra. Suzana Salaru: Oi bom dia a todos, obrigado por pegar a nossa pergunta. A
gente tem dois pontos aqui, primeiro se você pudesse discutir um pouquinho a
dinâmica competitiva do mercado, mas mais especificamente na parte de data. A gente
viu que alguns players colocaram alguns planos agressivos principalmente na franquia
de dados; como é que vocês imaginam que vocês vão... se vocês vão reagir a isso e
como é que vocês imaginam que o mercado vai evoluir?
E na parte de custos a gente viu mais uma vez que o custo de leased-line contribuiu
bastante para conter o custo de interconexão, se tem ainda espaço maior para a TIM

reduzir a dependência de infraestrutura de terceiros ou se já chegamos próximo de um
limite, obrigada.
Sr. Rogério Tostes: Oi Suzana, Tostes, obrigado pela pergunta. A primeira pergunta
o Rogério Takayanagi responde, o nosso chefe de marketing; e para a segunda o
Guglielmo Noya, o CFO, responde. Rogério por favor.
Sr. Rogério Takayanagi: Olá Suzana boa tarde. Com relação à dinâmica competitiva
a gente viu desde o lançamento do nosso portfolio no ano passado efetivamente a
concorrência aumentando a agressividade no mundo de dados; porém a gente tem
observado já não só uma estabilização, mas em algumas áreas já uma tentativa de
voltar ajustar o preço para uma maior racionalidade.
Então o que a gente tem observado no mercado é sim, houve um movimento mas
agora o que a gente espera daqui para frente é não só uma racionalidade mas inclusive
buscar um pouco mais de valor.
Sra. Suzana: Perfeito.
Sr. Guglielmo: Obrigado Susana pela sua pergunta e resposta é sim, aos
importantíssimos resultados em termos de eficiência de toda a ação de redução de
circuitos eu destaco novamente que já hoje temos um impacto run-rate, recorrente de
200 milhões e se vão somando ações contínuas de diminuição de número de circuitos.
Para dar um dado quantitativo passamos de aproximadamente 13.000 circuitos no
início do ano de 2014 a 9,6 mais ou menos ao final de março, então esta atividade é
importante.
Se olharmos um pouco para frente pensamos que podemos continuar com uma
redução importante, aproximadamente um ritmo de 30% por mês por ano e não se trata
como já comentamos outras vezes de reduzir circuitos; se trata de melhorar a
antropologia da nossa rede transmissiva; se trata de fazer ações de co-investimento,
de co-sharing de linhas transmissivas com outros operadores
Desde o ponto de vista financeiro a lógica desta reestruturação dos nossos custos em
uma lógica make de Capex estão dando resultados extremamente positivos e
accredited.
Eu acho que também vale a pena mencionar resolução da Anatel 639 e os impactos
que isso vai ter. Então em definitivo apesar de um crescimento importante em termos
de tráfego e dos efeitos de crescimento claramente da inflação e do câmbio eu acho
que é verdadeiramente significativa a contínua contração de custos de leased-line que
estamos tendo.

Sra. Suzana: Perfeito, obrigado Noya, obrigada Taka e obrigado Rodrigo por toda a
ajuda durante esse tempo. Boa sorte para você.
Sr. Rodrigo: Obrigado Susana, obrigado.
Operadora: Com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Daniel Federle, Credit
Suisse.
Sr. Daniel Federle: Obrigado, boa tarde a todos. A minha primeira pergunta é com
relação à Capex que caiu em relação ao 1T do ano passado. Eu gostaria de saber se
isso pode ser uma indicação de que vocês atingiram seus objetivos em infraestrutura
gastando um pouco menos do que vocês planejaram.
E a segunda pergunta é com relação à dinâmica competitiva nas regiões onde vocês
já melhoraram em infraestrutura, já melhoraram a qualidade, se é possível perceber
uma melhora na dinâmica competitiva em termos de migração de usuários, ou adições
líquidas, obrigado.
Sr. Rogério Tostes: Obrigado Daniel. A primeira pergunta o CFO Guglielmo responde
e depois o Rogério Takayanagi.
Sr. Guglielmo: Obrigado Daniel... a desaceleração do Capex no 1T que continua
sendo a níveis absolutamente importantes e significativos, desaceleração quando
comparada com o 1T do ano passado, na realidade não reflete algum tipo de mudança
da nossa estratégia de desenvolvimento de rede, que continua sendo fortemente
focada ao potenciamento da nossa infraestrutura 4G e melhora em geral de qualidade
da nossa rede de dados.
Estamos enfrentando importantes negociações com nossos fornecedores não só pelo
tema de rede mas também por temas de plataforma de sistemas e em geral por todo o
Capex e então é coerente com esse momento evidentemente de maximização do
resultado em termos de strategic sourcing ter essa pequena variação. Confirmamos
absolutamente a estratégia de Capex que tínhamos anunciado.
Sr. Rogério Takayanagi: Obrigado pela pergunta Daniel. Com relação à resposta
competitiva eu acho que temos vários indicadores muito positivos. Como a gente já viu
na apresentação o ARPU do cliente 4G tem sido muito saudável. A resposta que a
gente está vendo tanto de percepção de qualidade em pesquisa como depois quando a
gente olha a portabilidade, que é um bom indicador do cliente de valor, tem sido muito
positiva em demonstrar que o investimento que a gente fez não só atrai mais clientes,
mas atrai clientes melhores.

O fato de a gente ter decidido priorizar o 4G em relação ao 3G nos coloca numa
vantagem que já vem se refletindo rapidamente no posicionamento de marca então
todos os indicadores bastante positivos para trazer de volta o cliente de valor.
Sr. Daniel: Tá ótimo obrigado pessoal.
Sr. Rogério Takayanagi: Obrigado Daniel.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Maurício Fernandes, Bank of
America Merrill Lynch.
Sr. Maurício Fernandes: Boa tarde. Eu tenho uma pergunta em relação à dinâmica
de voz e dados, Rodrigo, Taka. O MOU ele foi praticamente estável no ano a ano e
apesar disso a receita de voz caiu bastante; em contrapartida o mix de voz e dados
essa mudança continua muito forte e ao toar dos últimos trimestres isso vai cruzar, em
um ou dois trimestres já se cruza dados passa a ser uma parte maior do que voz.
A pergunta no fundo é dado isso que eu disse a gente que já está se aproximando do
bottom de voz em que a voz começa a cair menos do que ela tem caído ou não, isso
imagino que poderia ser uma forma de tentar antever se a receita em geral possa
atingir um ponto de inflexão já nesse ano apesar da recessão?
Sr. Rogério Tostes: Obrigado Maurício eu passo para o Taka para responder.
Sr. Rogério Takayanagi: Maurício tudo bem? Vamos lá. O que a gente tem
observado do hábito de cliente efetivamente a gente tem o cliente usando cada vez
mais dados para se comunicar e aí o Whatsapp talvez como a principal ferramenta de
comunicação.
Como estratégia de oferta a gente está indo na direção do bundle, ou seja, se você
observar em relação ao nosso portfolio antigo que era um portfolio de voz em que o
cliente comprava uma opção de dados todo o nosso novo portfolio você já vem voz e
dados juntos.
Essa estratégia não só defende o valor da voz porque você efetivamente associa com
o que o cliente quer; mas também cria uma simplificação muito grande na utilização, ou
seja, o cliente tem cada vez menos sustos; o que antes era o bill-shock vindo do uso da
voz agora desaparece.
E então a gente está observando dois benefícios: um da defesa da receita da voz
através da mecânica de bundling, e não tanto pela redução da velocidade de queda da
utilização; e segundo uma maior transparência da oferta.
Sr. Maurício: Só para complementar Taka isso significa o quê? Que a gente olhar
para o mix de voz e dados tem cada vez menos relevância dado que o portfolio está

sendo casado, está sendo bundled entre... com mais e mais clientes nessas novas
ofertas?
Sr. Rogério Takayanagi: Mais do que o mix de voz e dados Maurício. Se você
observar a gente também está crescendo no mundo de conteúdos e não mais só o
mundo de VAZ antigo, mas realmente de conteúdos de maior relevância seja música,
TIM Banca Virtual, segurança, etc. e isso ajuda a receita inovadora a subir.
As nossas ofertas como o cliente está atribuindo mais valor aos dados naturalmente os
dados vão ganhar importância. Então você vai continuar observando um crescimento
da receita, ou da importância da receita de dados em relação à receita de voz. Agora
dessa forma que a gente observa com esse bundling que estamos fazendo é uma
estabilização do ARPU, que no final das contas é o que estamos buscando.
Em particular quando a gente fala de estabilização de ARPU a consolidação do SIM
Card, que é um movimento que a gente começou em novembro do ano passado vai
nos ajudar muito. Então a gente está olhando menos a receita por linha, mas a receita
por cliente está consolidando o gasto.
Sr. Maurício: Entendi. Ou seja voltando, desculpa estender na pergunta mas quando
a gente olha o MOU na voz estável mas a receita de voz simplificando assinatura e
utilização caindo 18% ano a ano é um número que assusta.
O que você está me dizendo - e me corrija se estiver errado Taka - é que não é bem
assim porque na verdade você tem uma contrapartida para o cliente num bundle que
tem dados apesar dessa queda de voz desde que a receita no todo fique igual ou
melhor; isso do que a gente está buscando no final das contas, é isso ou não?
Sr. Rogério Takayanagi: Perfeito. Você está certo Maurício, mas tem um ponto que
eu gostaria de acrescentar: a RPM ela sempre foi mais elevada por uma tarifa
excessivamente alta do off-net, então você pagava alguns poucos centavos, 5 a 7
centavos numa chamada on-net você pagava mais de R$1 no off-net, era exatamente
isso que era o efeito comodidade que estimula o cliente a ligar on-net.
No momento em que você tem uma tarifa igual on e off-net naturalmente a RPM
desse, mas é exatamente esse mecanismo que cria um incentivo ao cliente de
abandonar o segundo chip e ficar conosco.
Sr. Maurício: Entendi tá bom, obrigado.
Sr. Rogério Takayanagi: Obrigado Maurício.
Operadora: Com licença, nossas próximas perguntas vêm da webcast e serão lidas
pelo Sr. Rogério. Por favor, Sr. Tostes.

Sr. Rogério Tostes: Temos uma pergunta pela plataforma web no João e obrigado
pela pergunta João. A pergunta é: percebi que houve mudança nos planos controle e
pós-pago aumentando a franquia de dados e retirando a oferta do Whatsapp. Qual é
estratégia da TIM?
Obrigado pela pergunta, o Rogério Takayanagi vai responder. Rogério por favor.
Sr. Rogério Takayanagi: A estratégia da TIM: o que a gente observou na utilização
do Whatsapp é que apesar do cliente ficar muito tempo o consumo nem era tão alto, ou
seja, você aumentar a quantidade de dados no final das contas liberta o cliente ao
utilizar várias outras plataformas e não só o Whatsapp.
É por isso que a gente faz esse movimento em concomitância de aumento do pacote
de dados, o que daria mais liberdade e, portanto não há tanta necessidade do
Whatsapp. Como estratégia de posicionamento da companhia a gente continua
acreditando nas parcerias com o que a gente chama de OTTs, desses serviços de
Internet, inclusive a gente tem evoluído novas parcerias seja com o Uber, por exemplo,
recém-anunciada como outras parcerias com players na Internet, obrigado.
Operadora: Com licença, para fazer perguntas, por favor, digitem asterisco um e para
retirar sua pergunta da lista digitem asterisco dois.
Com licença, nossa próxima pergunta vem da Sra. Maria Teresa Azevedo, UBS.
Sra. Maria Teresa Azevedo: Obrigada pela pergunta. Eu acho que na verdade a
gente gostaria de entender ainda sobre a questão do ambiente competitivo e das
pressões macro como é que nós devemos esperar o crescimento de dados daqui para
frente, se a gente já deve esperar uma melhora nos próximos trimestres ou se esse
patamar um pouco menor de crescimento de dados deve ser mantido para os próximos
trimestres também, obrigada.
Sr. Rogério Tostes: Obrigado Maria Teresa. O Rogério Takayanagi responde à
pergunta. Rogério por favor.
Sr. Rogério Takayanagi: Como o Rodrigo antecipou o que a gente tem observado
dos indicadores operacionais nos dão um moderado otimismo olhando para frente, ou
seja, a migração dos clientes para o 4G e o ARPU que esses clientes estão trazendo, o
tipo de satisfação que a gente tem observado com a nossa rede faz com que tenhamos
confiança de que a receita dos dados vão continuar crescendo nos próximos trimestres.
Exatamente esse fenômeno que eu estava explicando para o Maurício nos permite
defender o ARPU como um todo da companhia, mesmo o ARPU de voz é auxiliado
pela melhoria da performance em dados, obrigado.

Sra. Maria Teresa: Perfeito e eu queria aproveitar e deixar um agradecimento ao
Rodrigo por todo o trabalho junto com seu site nos últimos anos.
Sr. Rodrigo: Muito obrigado Maria Teresa, um abraço.
Operadora: Com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Diego Aragão, Morgan
Stanley.
Sr. Diego Aragão: Oi boa tarde a todos obrigado pela pergunta. Só voltando na
pergunta do Maurício, se o Taka pudesse comentar um pouco como está sendo
também a questão do tráfego entrante dentro dessa base pós-paga.
Desculpa se eu perdi alguma parte da resposta, Taka, mas eu queria entender se o
tráfego entrante teve também a resposta que vocês esperavam na época do
lançamento, isso é um aumento desse tráfego entrante ao longo do tempo e da vida
desse cliente.
E se na dinâmica do sainte se você pudesse também comentar um pouquinho dentro
do sainte off-net o que está sendo para fixo que ainda é relevante ou se é puramente
móvel, obrigado.
Sr. Rogério Tostes: Obrigado Diego, Taka responde, por favor.
Sr. Rogério Takayanagi: Diego vamos lá. O que a gente tem observado é que o
tráfego incoming ele demora um pouco mais para reagir em relação ao outgoing.
Naturalmente com a nossa oferta a gente observa a nossa própria base reagiu
rapidamente, os novos clientes já vem numa proporção importante realizando minutos
off-net.
Agora quando a gente olha o MOU você observa realmente que a voz, o desejo por
minutos está menor. O que as pessoas estão buscando é reduzir o billing shock, então
por isso a força da oferta de evitar o minuto caro off-net.
Quando a gente olha do ponto de vista geral de crescimento a gente observou primeiro
os early adopters que vieram, vieram com um MOU off-net mais alto e agora a média já
vai baixando e junto com a redução da VU-M nos deve dar um benefício de custo. O
incoming principalmente da base pós-pago que está vindo a gente vê subir lentamente,
ainda a proporção é bastante baixa mas a gente já está vendo um trend melhor de
subida.
Sr. Diego: Perfeito obrigado Taka e também só deixar que um abraço para o Rodrigo.
Sr. Rodrigo: Obrigado Diego um abraço.

Operadora: Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas passo a palavra ao
Sr. Rogério Tostes para as considerações finais. Por favor, Sr. Tostes pode prosseguir.
Sr. Rogério Tostes: Obrigado novamente pela participação no nosso call de
resultados e retorno a palavra ao Rodrigo Abreu para uma palavra final, obrigado.
Sr. Rodrigo Abreu: Obrigado a todos pela participação em mais uma chamada do 1T,
e só reforçando a mensagem que nós temos dito já há bastante tempo: apesar do
trimestre difícil sem dúvida nenhuma a companhia segue tomando todas as ações que
acredita viáveis, válidas e que trarão resultados dentro do seu planejamento.
E eu particularmente acredito que hoje a TIM possua uma estratégia sólida,
fundamentos sólidos, uma infraestrutura sólida, um portfolio sólido, uma situação
financeira sólida e um posicionamento sólido, e por tudo isso sem dúvida nenhuma o
time segue com muita confiança no futuro e eu tenho certeza de que a companhia vai
seguir realizando um excepcional trabalho.
Muito obrigado a todos e foi um prazer trabalhar com vocês.
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 e bom dia.

