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Operadora: Bom dia senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência
de divulgação dos resultados do 4º trimestre e do ano de 2015 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 da TIM.
Sr. Rogério Tostes pode prosseguir.
Sr. Rogério Tostes: Obrigado, bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma
conferência de resultados da TIM. Neste trimestre mudaremos um pouco a
dinâmica do nosso call com o objetivo de otimizar o tempo de vocês e também
promover maior interação com nosso grupo de executivos.
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Nesse sentido o nosso CEO, Sr. Rodrigo Abreu, fará uma breve apresentação
sobre o material disponibilizado na Internet ontem à noite e em seguida
abriremos para perguntas e respostas com a participação dos demais diretores
da companhia.
Lembramos que a participação pode ser feita no Q&A diretamente na nossa
plataforma de webcast móvel e também através do aplicativo de RI da TIM.
Passo agora a palavra para o Rodrigo Abreu para começar a apresentação.
Rodrigo.
Sr. Rodrigo Abreu: Obrigado Rogério, bom dia a todos, bem-vindos à nossa
chamada de resultados do 4T15 e que também apresenta principalmente os
resultados do ano total de 2015, que como nós já destacamos foi um ano com
muitos desafios mas no qual nós apresentamos resultados que vamos comentar
agora durante a chamada e que apontam para uma situação onde a TIM soube
reagir bastante bem às condições impostas durante o ano.
A primeira mensagem passando para o primeiro slide é que sem dúvida
nenhuma o cenário em 2015 acabou apresentando o que nós chamamos de
tempestade perfeita de condições adversas do tanto no setor quanto no país, e é
desnecessário enfatizar a difícil situação macro; mas é importante ressaltar
ainda que ao longo do ano ocorreu uma deterioração das expectativas de
mercado em relação aos seus principais indicadores, o que acabou fazendo com
que o ano fosse gradualmente mais difícil ao longo do seu andamento.
Mas mais importante do que isso é ressaltar como nós reagimos a essa
situação. Diante de uma situação de crise normalmente existem ações
convencionais de cortes de investimentos, de proteção de receitas tradicionais; e
a nossa abordagem foi sim uma abordagem de adotar uma reação bastante
rápida quanto às principais ações que precisavam ser tomadas no curto prazo mas sem abrir mão também do trabalho nos objetivos de médio e longo prazo, a
começar pela manutenção do investimento em infraestrutura preservando assim
a visão de futuro em relação ao crescimento dos serviços de dados.
Mas além disso nós fizemos uma mudança completa no nosso portfolio para
todos os segmentos sendo pioneiros na consolidação das ofertas off net e
implementamos a ênfase no nosso programa seletivo de eficiência estrutural que
que acabou apresentando a possibilidade de defesa dos nossos resultados
financeiros.
Falando dos resultados financeiros na página 3 nós podemos inicialmente
destacar que o ano foi sim desafiador do ponto de vista de que é resultados de
receita e em menor grau de Ebitda; mas as ações de eficiência comentadas
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protegeram a geração de margem operacional, e é possível ver que apesar de
uma diferença razoavelmente grande em relação ao passado na receita líquida
de serviços o impacto em Ebitda foi bastante menor do que essa redução de
receita representando o bom esforço de redução de custos.
Dessa maneira nós tivemos tranquilidade para executar o investimento em
infraestrutura previsto para o ano com foco sem dúvida nenhuma na tecnologia
4G, e já foi possível verificar ao final do ano os resultados desse investimento de
maneira bastante concreta com a TIM atingindo a liderança absoluta em
cobertura 4G ao final de 2015.
A terceira grande frente de ação como comentado foi a completa renovação
nosso portfolio de planos e ofertas em todos os segmentos, seguindo assim com
o reposicionamento da TIM iniciado já há dois anos. Nós eliminamos a diferença
entre on e off net nas nossa chamadas para todos os segmentos, criamos
pacotes mais atrativos de voz e dados, continuando assim o reposicionamento
da companhia para a captura de clientes de maior valor em todos os segmentos.
Com isso nós também acabamos atacando diretamente uma das principais
preocupações em relação ao nosso posicionamento na liderança do segmento
pré pago, que era a dependência do efeito comunidade. Os novos planos de
ofertas eliminam essa dependência do efeito comunidade fazendo com que seja
possível trabalhar um novo portfolio em novas ofertas olhando para frente e não
mais para trás.
Esses impactos todos de mudança de país e de setor levaram também como
pode ser vista na página 4 a uma grande mudança no comportamento da base
de clientes, e é importante então entender como é que esse comportamento
acaba afetando os números do setor e o que esperar daqui para frente.
O primeiro destaque é que a base total de usuários móveis cai pela primeira vez
tanto para o mercado total quanto para a TIM, em particular pela redução na
base pré paga a partir da busca por maior eficiência e rentabilidade e do início
do efeito de consolidação de SIM Card na busca de uma única operadora.
Mesmo com grande número de desconexões apresentado a TIM manteve a
liderança do seu market share no pré pago e ainda reconquistou a segunda
posição no pós pago humano, seja em adições líquidas seja em market share
total - e aqui entenda-se o pós pago como ano como aquele que exclui os chips
M2M ou os modems.
Com novo portfolio e o novo posicionamento e nós estamos também mudando a
nossa maneira de visualizar a base com uma ênfase em pacotes e em
3

pagamento recorrentes frente a uma visão anterior que era muito baseada na
visão de pagamentos por evento e de tarifas discretas.
Bem como nós fomos capazes também de proteger com essa modificação a
base de usuários do chamado primeiro SIM ou aqueles que consideram o
primeiro SIM como a sua operadora preferencial, e olhando para a nossa base
de clientes estimada por perfil de uso nós vemos que após todas as
modificações no segundo semestre essa base de primeiro SIM volta a crescer.
Como resultado do nosso primeiro... primeiras impressões do nosso resultado
de portfolio nós podemos ver na página 5 já talvez algumas primeiras
impressões das novas ofertas: como nós destacamos as mudanças no portfolio
foram muitas, a começar no segundo semestre com o Liberty Top e com o
aumento das franquias de dados no pré pago culminando com o lançamento do
novo portfolio dos últimos dias de outubro.
Como é natural uma mudança dessa magnitude leva tempo para produzir todos
seus efeitos, mas apesar de apenas três meses completos do lançamento da
oferta já possível falar sobre os primeiros resultados e primeiras impressões.
O primeiro ponto a destacar é que todos os novos planos tiveram e continuam
tendo um aumento significativo das adições brutas em relação ao ritmo pré
lançamento de oferta, e além disso todos os segmentos e todos os planos
aumentaram de um aumento de Arpu... apresentaram aumento de Arpu quando
comparado com a base.
Natural dizer que nós ainda estamos em período de estabilização seja das
migrações entre planos, das adoções de novas franquias; mas esperamos em
regime um efeito positivo nos números da base que acontece à medida em que
os novos planos alcancem maior penetração da nossa base total de usuários.
Vale destacar também que a nova oferta trouxe mais qualidade à aquisição de
novos usuários como é possível ver a partir da portabilidade numérica. A TIM
vinha tendo historicamente um desempenho negativo em relação à portabilidade
numérica que se tornou menos negativo no segundo semestre de 2015 e
imediatamente a partir do lançamento do novo portfolio no final de outubro
passou a ter uma performance positiva na portabilidade numérica com um saldo
positivo de clientes que vem para a TIM com o seu número versus clientes que
saem da TIM e com seu número, e isso na comparação com todas as outras
operadoras.
Além disso vale também destacar que os impactos de custos e margens que
certamente deveriam acontecer a partir do lançamento de um novo portfolio que
contempla as chamadas off net trazendo com isso maiores custos de
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interconexão também se apresentam dentro do esperado, e isso faz com que
nós tenhamos tranquilidade para seguir trabalhando de maneira bastante intensa
as novas ofertas.
As novas ofertas sem dúvida nenhuma também privilegiam a abordagem dos
dados, e na página 6 nós podemos ver que os dados seguem o seu caminho
rumo à posição de maior percentual de receita da companhia. Cabe destacar
para isso a ótima posição competitiva que continua sendo mantida em 4G e em
3G - e as duas tecnologias já representam a grande maioria da base - e a volta
ao crescimento da penetração de usuários de dados no total da base ativa em
todos os segmentos, a partir também dos ajustes das ofertas do segundo
semestre.
Com isso os dados seguem crescendo em bom ritmo, seja em relação à sua
receita total, seja em relação ao seu percentual sobre as receitas totais da
companhia.
E a receita inovativa, que é aquela que exclui a os SMSs, cresce a um ritmo no
ano de quase 40%. Os SMSs, que seguem diminuindo, já representam menos
de 5% da receita.
Nós temos dito que o posicionamento competitivo de dados é fundamental para
o sucesso futuro e por isso segue a ênfase na infraestrutura como pode ser vista
na página 7, e a infraestrutura teve sem dúvida nenhuma um ano de ótimos
resultados. Como mencionado no início da apresentação nós atingimos a
liderança absoluta na cobertura 4G ao final de 2015 seja em população coberta,
seja em cidades - e isso e a possível com o refarming da frequência de 1,8 giga
fazendo com que a TIM implementasse ao longo do ano mais de 4000 novos
sites 4G terminando o ano com destaque na cobertura e liderança como já
mencionado.
Esses sites são predominantemente conectados com fibra, e falando em fibra a
fita também continua a receber investimentos significativos ao longo do ano e
com grande crescimento da base instalada que atingiu mais de 70.000 km de
rede própria de fibra ótica.
Finalmente é importante ressaltar que tudo isso foi realizada apesar dos
impactos de desvalorização cambial, e nós conseguimos assim expandir a
infraestrutura acima das metas originalmente previstas para o ano mantendo o
mesmo plano de Capex, ou seja, sem nenhum desvio previsto nos
investimentos.
Sem dúvida nenhuma esse bom desempenho da infraestrutura também segue
se refletindo na melhoria contínua das métricas de qualidade como pode ser
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vista na página 8 e nós seguimos alcançando níveis mais altos de velocidade e
qualidade de conexão, bem como mantendo 100% dos estados dentro dos
principais parâmetros e metas de performance da Anatel - e também por isso
somos assim uma das operadoras menos reclamadas no Procon durante o ano
de 2015.
Passando para a próxima página, página 9, é possível ver também que
continuando a recuperação iniciada em 2014 o segmento fixo apresentou ótimos
resultados tanto nos serviços residenciais quanto nos serviços corporativos com
crescimento total da receita de quase 15%.
Na banda larga residencial a base Live TIM quase dobrou e apresentou também
com esse crescimento um crescimento de Arpu de cerca de 10%. No segmento
corporativo as vendas aumentaram em 25% quando comparadas ao ano
passado, e cabe ainda um destaque ainda no segmento residencial quanto à
volta do crescimento do serviço TIM fixo que teve significativo aumento do seu
market share de mercado de voz residencial mesmo diante de um mercado de
voz residencial que cai a níveis acelerados.
Com isso o comportamento da receita pode ser ilustrado na página 10 e segue
as mudanças na sua composição com uma queda da receita entrante ou receita
de interconexão como mencionado já várias vezes anteriormente; mas apesar
disso algo é possível ver que o impacto da receita de interconexão nas receitas
totais segue caindo e no 4T já representou menos de 8% do total.
Além disso foi possível ao longo de 2015 manter a estabilidade da receita
gerada pelos usuários, ou seja, não considerando essas quedas de receita
incoming a receita que os nossos usuários trazem para a TIM se manteve
estável ao longo do ano.
Isso acontece também em um cenário onde nas receitas totais ocorreu o
impacto de uma acentuada diminuição das receitas de aparelhos, mas a partir
de uma mudança na estratégia da companhia. Cabe sempre lembrar que os
aparelhos são neutros na geração de Ebitda e logo a sua redução não traz
impacto negativo e a mudança de estratégia tem como objetivo o foco nos
clientes de mais alto valor e a mudança do perfil de utilização da venda de
aparelhos como um diferencial competitivo.
Como já dito os dados seguiram crescendo e devem superar a receita de voz
em algum ponto de 2016.
Para proteger os resultados financeiros com todos esses desafios de curto
prazo na receita nós seguimos investindo na eficiência, e na página 11 é
possível ver alguns detalhes do programa de eficiência estrutural que seguem
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com grande foco já com resultados significativos ao longo do ano. O nosso Opex
total seguiu caindo no 4T e fechou o ano com uma redução significativa de 7%
com eficiência virtualmente em todas as áreas.
Importante lembrar que com o crescimento da rede e também com o
crescimento da inflação os custos tendem a subir, mas foram compensados
pelas ações de eficiência das quais mais de 350 milhões aproximadamente são
recorrentes, ajudando-nos a seguir em linha com o plano de redução de 1 bilhão
ao longo de três anos anunciado no 2T.
Quanto à margem, na página 12 essa eficiência nos levou a uma expansão de
margem operacional com o Ebitda alcançando no ano de 2015 31% da receita
total e 36% da receita de serviços, o que significa o número mais alto da série
histórica de resultados da TIM. Ajudaram o aumento do percentual de dados da
receita, a redução do impacto na VU-M e obviamente todas as nossas ações de
eficiência.
O balanço segue extremamente sólido com baixíssima relação de dívida
líquida/Ebitda e a flexibilidade financeira da companhia foi aumentada pelo
resultado da venda de torres que ajudou a posição de caixa e no lucro líquido,
que apesar de um resultado recorrente menor dado o período de investimento e
transição das receitas acabou apresentando um resultado publicado em 34%
maior do que o do ano passado e considerando o efeito da venda de torres.
Dessa maneira essa flexibilidade financeira suporta a política de investimentos
da companhia e na nossa assembleia de acionistas a companhia proporá a
distribuição de 25% do lucro ajustado, que é o mínimo de dividendos para o
exercício de 2015.
Finalmente na página 13 como comentários finais é possível ver como nós
começamos a chamada que mesmo diante de um cenário de bastante
dificuldade seja no país seja no setor a empresa foi capaz de apresentar
fundamentos sólidos e foco no longo prazo que ajudaram a reduzir os impactos,
e nós acreditamos que temos bons indicadores a apresentar em várias frentes
como destacado ao longo da apresentação.
Em 2016 nós seguiremos mantendo o foco nos três pilares comentados de
evolução da infraestrutura, o desenvolvimento do nosso novo portfolio e do plano
de eficiência, e no dia 16 de fevereiro nós faremos a apresentação da
atualização do nosso plano industrial 2016-2018 em um evento conjunto com a
Telecom Italia em Londres.
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Em resumo: foco nas ações estruturais de médio e longo prazo, um trabalho
intenso nas ações de curto prazo e a confiança de que a companhia tem não só
uma visão clara do que deve fazer mas também o seu pace de execução.
Essa é a apresentação, com isso passamos diretamente à nossa sessão de
perguntas e respostas, obrigado a todos.

Sessão de Perguntas e Respostas

Operadora: Nossa primeira pergunta Diego Aragão, Morgan Stanley.
Sr. Diego Aragão: Olá bom dia a todos, bom dia Rodrigo. A minha primeira
pergunta é com relação ao portfolio de ofertas e os novos planos. Você fez um
breve comentário de algumas evoluções de alguns critérios da empresa desde o
lançamento, mas você poderia passar um pouquinho da sua visão com relação à
reação que o mercado tomou?
Isso é, a reação dos seus competidores, as novas ofertas que eles lançaram e
como isso - se é que está impactando - como é que você está enxergando essa
reação deles, principalmente dos competidores e na parte de pós pago?
Obrigado.
Sr. Rodrigo: obrigado Diego. Bom, de fato quando nós fizemos o lançamento
do novo portfolio no ano passado ele seguiu na sequência já de uma série de
ações que nós já tínhamos iniciado de reposicionamento como eu comentei. E
em particular a sua pergunta é com referência ao segmento pós pago e nós
tínhamos iniciado já na metade do ano o movimento de chamar a atenção para
as nossas ofertas pós pagas com o lançamento do liberdade Top como vocês
podem lembrar.
Importante destacar que obviamente as comparações no segmento apesar de
parecerem muito diretas não são tão simples, uma vez que você tem estratégias
diferentes. O nosso caso por exemplo nós não fazemos subsídio a aparelhos,
então as nossas ofertas são ofertas bastante competitivas mas que tem que ser
enxergadas sem o subsídio de aparelho do ponto de vista de intensidade
competitiva, de quão agressivas elas são.
Nós acreditamos que a oferta é uma oferta bastante atraente, ela está tendo
bastante tração comercial e a reação inicial foi uma reação mais ou menos
dentro do esperado, ou seja, nós não esperamos que se dispare uma guerra de
preços, eu acho que essa é uma primeira consideração muito importante sobre,
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eu entendo, talvez uma das preocupações da sua pergunta dado que o
ambiente não permite que exista um ambiente hiper competitivo porque senão o
impacto acaba sendo negativo para todo o setor.
A segunda coisa é que vale mencionar também que nós estamos fazendo um
reposicionamento de valor não só a partir dos preços de oferta, mas a partir da
posição de liderança de cobertura 4G, então o 4G como você pode ver nós
tivemos um desempenho de market share que continua sendo superior ao nosso
market share total e esperamos que esse reposicionamento aconteça ao longo
do tempo.
É sempre mais demorado mudar a percepção do que mudar a realidade. Nós
mudamos a realidade do ponto de vista de infraestrutura e estamos trabalhando
bastante na percepção quanto ao lançamento das novas ofertas.
Quanto à comparação competitiva do lado pré obviamente a oferta de
eliminação do off net é uma oferta ousada, é uma oferta que teve a característica
de ser o first move, de ser a primeira operadora a fazer isso, até porque nós
temos uma base pré paga de valor bastante grande para proteger e nós nisso
uma continuidade no nosso futuro.
Hoje quando nós olhamos para a base pré vale lembrar também que mesmo
antes dessa mudança da introdução do off net nós já tínhamos feito algumas
mudanças de oferta com relação a dados, como por exemplo subir a franquia de
50 Mega, e essa franquia continua gerando para nós resultados importantes na
aquisição de novos clientes e por isso uma preferência também no uso de
clientes pré pagos.
Na reação competitiva do ponto de vista de cópias de ofertas obviamente nós
esperávamos que algumas das operadoras nos seguissem. Nós esperávamos
que outras operadoras não reagissem de maneira tão inicial até porque tem um
posicionamento ligeiramente diferente e isso de fato foi o que acabou
acontecendo.
Eu acho que também com essa oferta é possível fazer com que cada vez mais
existam espaços diferentes de posicionamentos de diferenciação, e isso pode
ser visto hoje: as comparações não são mais tão diretas e tão simples quanto as
ofertas que eram talvez até mesmo muito próximas umas das outras até
pouquíssimo tempo atrás.
E como os principais resultados dessas modificações todas desde a metade do
ano como eu destaquei na apresentação foi o aumento da penetração de dados,
que voltou a subir ao longo do segundo semestre e já chegou agora a quase
50%, então foram quase 7 pontos de subida desde a metade do ano.
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Sr. Diego: perfeito Rodrigo muito claro. Se eu puder só uma segunda pergunta:
a gente nos nossos cálculos enxerga uma nova queda na receita gerada pelo
seu usuário, a gente costuma chamar de business generated. Quando você
espera uma estabilização dessa receita?
E só uma terceira pergunta se eu puder: você na apresentação comentou que a
venda de aparelhos tem um impacto neutro para o Ebitda, mas a gente notou
que no 4T existe uma margem positiva que foi relativamente alta. Se você
pudesse comentar se existiu algum evento específico no 4T para essa
contribuição positiva na margem com a venda de aparelho, base de
equipamentos de ótimo, obrigado.
Sr. Rodrigo: ok Diego. Em relação à receita gerada obviamente o 4T foi um
trimestre mais desafiador sob dois aspectos: o primeiro deles é sem dúvida o
impacto de macro. Então se nota uma redução de velocidade devida a macro,
devida a consumo, e isso faz com que exista uma necessidade de ligeira queda
desse ritmo de performance da receita gerada.
Mas o segundo que vale a pena destacar é que os nossos comps de 4T de
2014 são comps muito fortes, então nós tivemos no 4T14 uma performance
bastante positiva - aliás mais positiva do que toda a média de 2014 - fazendo
então com que o 4T15 em meio a um ambiente de degradação da macro sem
dúvida nenhuma apresentasse comps mais difíceis.
No entanto quando e como se espera essa modificação de performance de
receita gerada? Dois elementos para você: o primeiro deles é que obviamente
qualquer mudança de portfolio e ajuste da base demora para produzir seus
efeitos mais duradouros ou efeitos de regimes, e isto está acontecendo ao longo
do lançamento.
Então você tem uma penetração maior da nova oferta na base, você tem
clientes que migram entre os planos fazendo com que você tenha diferenças de
números de base nesses primeiros momentos, meses de introdução de uma
nova oferta, então isso segue um percurso de estabilização que é difícil precisar
para você exatamente quanto tempo demora, mas não é certamente de maneira
imediata em um ou poucos meses.
O segundo comentário é o comentário de que obviamente continua crescendo a
receita de dados como percentual do total, e à medida em que ela se aproxima
da receita de voz como nós já dissemos várias vezes é que essa receita gerada
inicialmente e depois a receita total de serviços pode voltar a ser positiva. Nós
tínhamos imaginado que o cruzamento desses dois indicadores de descer a
receita de voz, subir a receita de dados, aconteceria ao longo do ano de 2016. É
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difícil precisar para você exatamente o momento, mas nós ainda vemos a
possibilidade de que isso aconteça ao longo do ano de 2016, que é um
cruzamento das receitas de voz com as receitas de dados.
Em relação à sua terceira pergunta que é do handset sem dúvida nenhuma a
menção de que os handsets são um business essencialmente neutro em Ebitda
para nós permanece, e para isso eu pediria que você olhasse os resultados do
ano de 2015. Então quando nós olhamos os resultados do ano de 2015 nós
tivemos uma margem de produtos que é uma margem de pouco menos de 30
milhões negativos, que corresponde basicamente a custos de logística e a
operação, diante de uma receita de mais de 1,8 bilhões de produtos, ou seja, ele
de fato essencialmente neutro em Ebitda.
No 4T o que acabou acontecendo do ponto de vista de representação dos
números é que os ajustes de custos e receitas de aparelhos e todos os registros
e reconhecimento dos resultados de aparelho são registrados quarter após
quarter e fizeram com que no 4T essa margem fosse positiva - mas é importante
considerar o resultado recorrente do ano de captura melhor o comportamento da
receita de aparelhos - lembrando que nós não fazemos subsídio, não é esse o
modelo da TIM - e que nós fizemos mudanças significativas na estratégia com
foco muito maior agora no canal próprio que naturalmente tende a elevar a
margem uma vez que você trabalha mais aparelhos na sua loja própria e a loja
própria tem com a maior margem, com eficiências na compra que continuam
seguindo e com uma racionalização do portfolio. A nossa ideia é fazer com que
os aparelhos sejam muito mais voltados para os clientes de valor, uma vez que a
maior parte da base já começa a ter acesso bastante facilitado a smartfones seja
3G, seja 4G e não é mais necessário fazer o mesmo tipo de push comercial que
foi feito já em meados de 2012, em 2013.
Sr. Diego: perfeito Rodrigo obrigado, muito claro.
Operadora: Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco um e
para retirar a pergunta da lista digite asterisco dois. Pedimos que cada
participante se restrinja a duas questões por vez.
Nossa próxima pergunta Suzana Sallaro, Itaú.
Sra. Suzana Sallaro: Bom dia Rodrigo, bom dia pessoal. A gente tem duas
perguntas, primeiro relativo à performance da receita de dados para frente. A
gente sabe que 2016 provavelmente... provavelmente não; nos nossos números
aqui do Itaú a gente acha que vai ser mais desafiador o ambiente macro em
relação a 2015, e então se é razoável a gente esperar que o crescimento de
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dados fique nesse nível de high-single digit ou se existe uma expectativa que
retorne para um patamar de double-digit ainda que seja low-teens.
E a segunda pergunta é mais na parte de custo: a gente viu que teve uma
racionalidade interessante no aluguel de rede, no leased-line cost, e a nossa
pergunta é se tem mais espaço para isso. Já foram refeitos os contratos que
existiam que estavam com preço mais alto ou se tem espaço para em 2016 a
gente ver maior negociação dessas linhas de custo. Obrigada pessoal.
Sr. Rodrigo: ok bom dia Suzana obrigado pelas perguntas. Então olhando para
as duas em primeiro lugar a receita de dados, como eu comentei a receita de
dados, uma desaceleração de receita de dados vista no 4T, ela segue em linha
com o que eu comentei em relação aos resultados totais impactados por uma
desaceleração de macro de maneira geral.
No entanto cabe também lembrar que no caso da receita de dados nós tivemos
mudanças significativas seja de portfolio, seja de abordagem de dados em
relação à nossa base de usuários, e como comentei a penetração de usuários
de dados voltou a crescer de maneira bastante acentuada no segundo semestre
após um período de relativa estabilidade no primeiro semestre, e essa mudança
de penetração da base de dados... de usuários de dados na base total faz com
que a receita de dados possa manter o seu ritmo de crescimento.
Nós esperamos sem dúvida nenhuma que ela possa crescer a double-digit e
isso faz com que nós olhemos para o ano de 2016 sem dúvida nenhuma com a
perspectiva de dados, que a parte de dados passe a ser a nossa principal
receita. Então é esperado obviamente que um ritmo ao longo do tempo diminua,
é impossível manter um crescimento sempre a uma casa de 40%, 50% à medida
que essa receita vai crescendo e se tornando a melhor receita da companhia;
mas nós ainda esperamos um crescimento significativo e ainda esperamos um
crescimento de dados de double-digit ao longo de 2016.
Vale lembrar também que é importante mencionar que a receita de dados ela é
composta de vários componentes: ela tem a conectividade de dados que
continua crescendo bastante e o componente de serviços de valor adicionado.
No ano passado os serviços de valor adicionado cresceram, mas cresceram a
um ritmo bastante menor dada uma mudança grande de portfolio pela qual nós
passamos e continuamos passando.
A ideia também é reacelerar o crescimento do serviço de valor adicionado
contribuído para o crescimento da receita de dados total ao longo do ano, e para
isso vai contribuir sem dúvida nenhuma a nova composição de base à medida
que a base passe a adotar os novos planos e as novas ofertas.
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Quanto à sua segunda pergunta a em leased-line sem dúvida nenhuma existe,
continua existindo espaço para a melhoria das eficiências de rede ao longo de
2016. Você mencionou os custos de leased-lines, os custos de aluguel, e eles
continuam sendo impactados de duas maneiras: a primeira delas é a diminuição
da quantidade pura e simplesmente pela implantação da nossa própria
infraestrutura. A partir dos investimentos em Capex nós fazemos desconexão de
leased-lines e a ativação da nossa infraestrutura deixando de ter o volume,
deixando de ter o custo.
O segundo é uma contínua possibilidade de redução dos preços dos leasedlines a partir das determinações regulatórias de custos das ELD. Então como
bastante gente pode lembrar no passado a redução dos custos de ELD e dos
preços de ELD a partir das determinações da Anatel acabou tendo um impacto
importante na redução de custos da companhia, e vale lembrar que
regulatoriamente existe um novo percurso de queda dos preços de ELD a partir
de 2016 e então sem dúvida nenhuma isso vai ser trabalhado como parte da
nossa estratégia de redução de custos de rede.
E finalmente valeria também chamar a atenção para o mix de utilização de
recursos de rede alugada. Obviamente quando você usa custos de rede satélite
essas redes têm um custo maior. Normalmente essas redes-satélite são
implementadas nos primeiros momentos de implantação de infraestrutura até
que você possa disponibilizar uma infraestrutura própria ou uma infraestrutura
terrestre alugada, e com uma redução proporcional do uso desses recursos de
redes satélite também é possível obter uma redução dos custos de leased-line.
Então essa é uma das áreas nas quais nós certamente esperamos uma
continuação da eficiência ao longo de 2016.
Só lembrando que a rede vai crescer, ou seja, nós temos que considerar a
eficiência sob a perspectiva de que a rede cresce e logo os quantitativos de rede
crescem, e eles são compensados por ações muito intensas de eficiência.
Sra. Suzana: obrigada Rodrigo bastante claro.
Sr. Rodrigo: obrigado Susana.
Operadora: nossa próxima pergunta Daniel Federle, Credit Suisse.
Sr. Daniel Federle: Bom dia a todos. A minha primeira pergunta é com relação
à Sistel. A gente viu grandes desconexões de usuários no último tri e eu queria
ver contabilmente se isso já teria um impacto positivo no 4T ou se isso é um
impacto positivo apenas para 2016.
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E se me permite voltar para o ponto de aparelhos e eu queria entender se o
ritmo de vendas, o patamar de vendas do último tri já é o que vocês imaginam
como um patamar de estabilidade ou se a gente vai ter uma queda ainda mais
profunda ao longo de 2016 nas vendas.
E só um ponto se puder esclarecer: se teve algum impacto positivo do dólar em
ter uma base, um estoque com dólar baixo sendo vendido por um preço mais
alto no 4T, obrigado.
Sr. Rodrigo: ok Daniel obrigado bom dia. A tua primeira pergunta Sistel e
desconexões, limpeza de base e impacto de custos seja no 4T, seja de maneira
recorrente a resposta é sim, existiu sim já impacto no 4T uma vez que foram
aproveitados créditos de Sistel dada a diminuição de base que foram utilizados
uma vez que eles não seriam utilizados para frente novas atrações. E ao mesmo
tempo é também possível imaginar um impacto recorrente, uma vez que você
deixa de pagar a TFF que é a manutenção do usuário na base, e então o
impacto aconteceu no 4T de continua acontecendo de maneira recorrente em
2016.
Em relação às vendas de aparelhos obviamente os níveis baixaram para um
novo patamar de run rate da companhia. Esse patamar é um patamar já muito
mais próximo do que nós imaginamos ser um ritmo orgânico de vendas. É
importante lembrar que não existe a meta de venda de aparelhos, existe uma
venda de aparelhos ao longo do ano para nos ajudar a fazer a nossa estratégia
de aquisição de clientes de valor.
Como ele é razoavelmente neutro em Ebitda eu não tem subsídio, então é
possível trabalhar com esses valores mais reduzidos sem uma grande
preocupação com estar um pouquinho acima da meta, está um pouquinho
abaixo da meta que normalmente é o caso quando você tem operações que
dependem do uso de subsídio.
Do ponto de vista de impacto do câmbio não, não existiu esse impacto. O nosso
giro, dada a eficiência de estoque, a eficiência logística nos aparelhos, na gestão
dos aparelhos, obviamente faz com que nós tenhamos um giro muito alto de
aparelhos e um nível de estoque marginal, um estoque que acaba demorando
um pouquinho mais para rodar muito reduzida - e com isso não houve nenhum
ganho significativo e nenhuma despesa significativa relativa à variação de
câmbio nos aparelhos em si.
Sr. Daniel: tá ótimo Rodrigo. Seria possível passar algum número com relação
ao Sistel, qual foi o custo de Sistel no 4T em relação ao 3T, alguma coisa nesse
sentido?
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Sr. Rodrigo: olha, nós obviamente por uma razão até de estratégia competitiva
acabamos não abrindo esse número de maneira detalhada, mas o número é
significativo e se você quiser fazer algumas contas é só você considerar que
uma TFI tem um valor próximo ao R$ 26 e uma TFF próximo a R$ 13 e então
quando você olha para número de desconexões totais é possível ver que é um
impacto certamente...
Como eu já tinha dito algumas vezes em várias reuniões anteriores a indústria
precisava passar por esse momento de racionalização de aquisição até porque
os impactos são sempre superiores a R$ 100 milhões ou mais ao longo do ano.
Então esses são os números, a conta não é muito difícil de estimar, mas a gente
não tem aberto de maneira detalhada tá bom?
Sr. Daniel: justamente nesse ponto, porque a gente fez essa conta e a
contribuição seria de como 3%, 4% de margem se fosse tudo reconhecido no
4T, mas depois... se vocês puderem confirmar se é mais ou menos esse impacto
positivo...?
Sr. Rodrigo: a gente não está te dando o número detalhado ao longo do 4T até
porque esse é um ganho recorrente daqui para frente e então vale a pena entrar
no detalhe especificamente no 4T uma vez que a gente também já começou
esse percurso anteriormente ao 4T; então nós já temos trabalhado no aumento
de como ser mais estrito no cálculo da nossa base já há algum tempo e não só
no 4T.
Sr. Daniel: obrigado Rodrigo.
Sr. Rodrigo: obrigado a você.
Operadora: nossa próxima pergunta Maurício Fernandes, Merrill Lynch.
Sr. Maurício Fernandes: Bom dia a todos, bom dia Rodrigo. A minha pergunta
é em relação à perspectiva de margem. Eu sei que não tem guidance nem nada,
mas está claro o movimento de receita, um movimento de receita de
crescimento... de queda de receita em 2016 é o que mais parece.
Eu acho que a questão obviamente é quanto cai ou quanto sobre a receita, mas
depende muito da economia que está em parte fora do controle do management
das operadoras e de vocês em específico. Mas esse trimestre eu acho que
trouxe uma novidade que é o quanto de custo pode ser cortado num ambiente
desses e apesar da queda de receita.
Uma parte disso veio de aparelhos, mas eu queria entender o quanto ainda é
possível ser feito em relação aos números que foram publicados no 4T durante
15

em 2016, mesmo sabendo que existe um componente de sazonalidade favorável
do 4T por favor.
Sr. Rodrigo: ok Maurício bom dia obrigado. Bom, várias perguntas, uma
pergunta bastante abrangente do ponto de vista de perspectiva seja de receita,
seja de margem, seja de possibilidade de resultado. Começando com receitas
como você mesmo ressaltou de maneira muito clara, muito correta Maurício, é
impossível controlar o andamento, o estado da macroeconomia que tem impacto
direto na performance do setor.
Obviamente nós temos feito um esforço bastante grande para nos mantermos
competitivos em relação aos planos, às ofertas, sem abrir mão da monetização
dos serviços uma vez que ao longo do tempo telecom tradicionalmente foi um
setor deflacionário, e de alguma maneira e isso precisa ao longo do tempo ser
corrigido e ter no mínimo uma proximidade de reposição de custos para fazer
com que o setor continue a progredir nos resultados financeiros.
E a gente imagina um cenário em 2016 onde vai ser possível fazer algumas
coisas em relação a isso. Nós temos feito pesquisas que apontam que existe o
reconhecimento de que o setor ao longo do tempo foi um setor que foi ficando
razoavelmente mais acessível e então ele precisa contar com as possibilidades
de monetização.
E nesse sentido de um dos principais itens em relação a quando a receita pode
voltar a ser positiva tem a ver com o ritmo não só da economia porque se a
gente não controla, mas quão bem a gente consegue performar em dados e os
dados continuarem crescendo superarem a receita de voz como eu já
mencionei. Mas é difícil fazer qualquer tipo de guidance em relação a esse
sentido e a única expectativa é que esse cruzamento possa acontecer ao longo
de 2016 em relação a quando dados superam voz.
Com relação a sua perspectiva de margem sem dúvida nenhuma num cenário
de desafio de curto prazo esse tem sido o nosso principal foco porque você tem
que trabalhar naquilo que você de fato consegue controlar, e nós conseguimos
controlar muito bem aquilo que estava dentro da nossa gestão que foram todas
as áreas de custos da companhia.
Vale lembrar que o Opex quando nós olhamos para frente ele tem dois
movimentos antagônicos: o primeiro deles é um movimento de crescimento. Eu
mencionei na área de eficiência que ao longo do ano não é que os nossos
custos de Opex só caíram; eles subiram por algumas coisas e foram mais do
que compensados pela eficiência em outras e eles subiram por quê?
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Porque a rede já é hoje uma rede muito maior do que nós tínhamos um ano
atrás. A rede daqui a um ano vai ser uma rede muito maior do que a rede que
nós temos hoje, e obviamente uma expansão de rede ela apresenta custos: você
tem novas antenas, você tem novos sites, você tem novos custos de
equipamento, você tem novos custos de energia; então de fato existe um
crescimento de Opex neste sentido.
Ao mesmo tempo a inflação acaba tendo um componente importante de
aumento de custos embora o percentual da TIM que estão atrelados, indexados
à inflação não seja um percentual muito elevado - mas isso de qualquer maneira
sempre acaba trazendo um nível de pressão de crescimento de Opex e eles são
compensados pela eficiência em todas as nossas áreas.
O vale lembrar também que hoje existe um push comercial muito forte para
clientes de valor e isso poderia nos dar algumas visões de uma expectativa de
como vai se comportar o custo comercial, uma vez que a gente passa a ter uma
participação maior proporcionalmente dos clientes pós pagos.
Mas em relação à margem total é possível ainda trabalhar em muitas frentes, é
possível ainda buscar um aumento da eficiência em várias áreas e isso está em
linha com o plano que nós anunciamos de 1 bilhão.
Respondendo à sua pergunta do balanço entre as duas obviamente no médio e
longo prazo para que possa existir um crescimento de Ebitda precisa existir
crescimento de receita. É impossível manter a eficiência como um driver de
crescimento de Ebitda para sempre, e isso é feito até medida em que a gente
consegue ser super eficientes - mas nós também contamos com a volta a um
crescimento de receita eventualmente para poder seguir com o plano de
crescimento de Ebitda de médio e longo prazo.
Sr. Maurício: tá claro Rodrigo obrigado.
Operadora: nossa próxima pergunta Maria Teresa Azevedo, UBS.
Sra. Maria Teresa Azevedo: bom dia Rodrigo e time. As minhas perguntas já
foram respondidas e eu queria só entender um pouquinho melhor essa questão
do plano de eficiência, se há de fato um espaço para melhorar principalmente na
linha de pessoal daqui para frente, e qual seria realmente o limite para a redução
de vendas e marketing sem que isso traga um impacto na estratégia de
crescimento de receita.
E a minha segunda pergunta seria um pouco sobre o Capex: o plano foi mantido
apesar da questão cambial mas isso aconteceu por revisão e otimização dos
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projetos ou principalmente por uma negociação melhor com os vendors?
Obrigada.
Sr. Rodrigo: obrigado Maria Teresa bom dia. Em relação às tuas duas
perguntas eu começo com a segunda que é mais direta e mais rápida: em
relação ao Capex felizmente nós pudemos executar todo o nosso plano de
Capex sem ter que abrir mão dos quantitativos e da redução de projetos. Nós
fizemos um trabalho de otimização das negociações sem dúvida nenhuma, mas
também de otimizações técnicas de projeto que fizeram com que os
quantitativos todos pudessem ser mantidos sem uma alteração significativa do
nosso Capex.
Para que você tenha uma ideia, o impacto do ponto de vista cambial dado que a
companhia também trabalha com a proteção cambial de maneira bastante
agressiva foi praticamente não significativo ao longo do dispêndio dos mais de 4
bilhões de Capex durante o ano, então a resposta é: foi muito mais fruto de
negociação e eficiência de projeto do que redução de quantitativo. Nós não
reduzimos quantitativos - e isso vale para energia, vale para co-sharing, vale
para mudança de modelo de manutenção e assim por diante. Então o Capex foi
um resultado bastante positivo.
Em relação à tua pergunta sobre custos futuros você mencionou duas áreas em
particular: custo de pessoal e custos comerciais e custos de marketing. Em
relação aos custos comerciais eu acabei já respondendo que sem dúvida
nenhuma uma vez que a gente tende a ter um aumento da performance de pós
pago, eventualmente uma parte dos custos comerciais podem naturalmente
subir de maneira proporcional uma vez que um cliente pós pago apresenta
custos de aquisição maior, apresenta naturalmente um Arpu maior e que traz
consigo, mesmo na manutenção de uma boa relação SAC/Arpu, ele mantém e
apresenta sim custo comercial maior principalmente tendo em vista que nós
teremos um menor mix do pré pago em relação à aquisição de clientes pós
pagos ao longo do ano.
Nos custos de marketing em custos de marketing em custos de marketing e
propaganda nós já fizemos algumas reduções significativas ano contra ano, e
acho que vale a pena lembrar que o mercado todo reduziu essas despesas uma
vez que o país apresenta uma necessidade de ser eficiente principalmente
naquilo que você consegue controlar.
Mais do que o total dos nossos investimentos em marketing e propaganda eu
gostaria de chamar a atenção para o nosso share of voice que é qual é a nossa
possibilidade de exposição, e eu continuo mencionando - e isso tem sido feito
pelo time de marketing de maneira muito eficiente já há bastante tempo - o
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nosso recall, o nosso awareness, a nossa presença de imagem nós diríamos
que ela hoje obedece talvez uma das melhores relações investimento/resultado
de todo o setor, então nós temos de fato um investimento muito eficiente na
exposição de marketing.
Do ponto de vista de custos de pessoal como pode ser visto pela página de
eficiência essa sem dúvida nenhuma foi talvez de todas as áreas da companhia
de uma das únicas áreas que apresentou crescimento anual de custos, então foi
um crescimento pouco inferior ao crescimento da inflação durante o ano (então
foi um crescimento da ordem de 8%) com um crescimento do número de quadro
da companhia, de FTE, da ordem de 4%. Então o custo de fato efetivo acabou
aparecendo a uma velocidade menor do que aquela da inflação. Obviamente é
influenciado por mix, influenciado por uma série de ações também de eficiência
em relação a como nós utilizamos os recursos seja internos, seja externos em
relação a pessoal.
Olhando para frente sem dúvida nenhuma essa é uma área que tem de ser
enfrentada em relação ao conter os impactos de crescimento de inflação que
normalmente acontecem em quadros de pessoal dada a necessidade de ter isso
em todas as áreas, e então assim como existe um plano de eficiência para a
companhia inteira existe a análise de consideração de planos de eficiência
também relação a custos de pessoal principalmente olhando quais são os mix
interno e externo, outsourcing e insourcing, para poder fazer ações que nos
tragam deficiências importantes no custo de pessoal mesmo sabendo que
tendencialmente, dada a característica do cenário brasileiro de você ter que ter
reposições inflacionárias mandatórias anualmente, a expectativa é de que esse
custo de pessoal ainda siga crescendo razoavelmente estável - mas que cresça
muito menos do que o ritmo de inflação, representando uma situação de
eficiência importante.
Sra. Maria Teresa: perfeito obrigada Rodrigo.
Operadora: nossa próxima pergunta Marcelo Santos, Banco JP Morgan.
Sr. André Baggio: Bom dia, aqui na verdade aqui é André Baggio, bom dia
Rodrigo. Rodrigo duas perguntas, a primeira... existe uma questão de deflação
de preços em telecom que eu totalmente concordo; ao mesmo tempo também tu
falaste que dados vai crescer dois dígitos - só que me parece que dois dígitos
para dados dado o ambiente de decréscimo de voz que também é o dois dígitos
fica difícil visualizar um aumento de crescimento daqui para frente.
E também voltado à questão de preços, deflação de preços, o que eu tenho
observado o nesses últimos anos que eu cubro o setor é que a TIM vem sendo o
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grande agente dessa deflação. Então como é que tu podes que resolver a
equação de parar o preço se vocês mesmo que fazem essa deflação? Vocês
têm planos de pararem de ser agressivos? Você tem aumento de preço? O que
vai fazer essa volta ao crescimento de receita?
Sr. Rodrigo: obrigado André. Bom, vou começar pelo teu comentário inicial. Eu
mesmo já tinha ressaltado que o ambiente de telecom é um ambiente que hoje
não pode entrar em um ambiente de hiper competição por preço uma vez que na
prática ele apresentou sim essas características deflacionárias ao longo dos
vários últimos anos.
Mas eu gostaria de lembrar também que de 2013 a 2015 existiu sim um esforço
bastante interessante - e que eu diria que liderado de certa maneira pela TIM em fazer um reposicionamento desses preços, um realinhamento desses preços.
Então se você lembrar nós fomos os primeiros a subir as nossas tarifas de
dados, nós fomos os primeiros a subir as nossas tarifas controle, nós fomos os
primeiros a subir os planos de chamada de voz.
E então eu diria que ao longo de 2013, 2014 e 2015 nós iniciamos... em 2014
desculpe nós iniciamos esses movimentos de tentar se aproximar cada vez mais
de uma manutenção da inflação em relação a todos os preços do setor,
principalmente considerando que os nossos planos e as nossas ofertas do setor
de telecom hoje eu acho que entregam um valor superior àquele percebido pelo
preço.
No entanto ao longo de 2015 esse movimento foi um movimento que teve que
sofrer uma pausa de arrumação, uma vez que quando nós olhamos o impacto
da macro em 2015 nós percebemos que vários dos movimentos de price up
começaram a ter sim um efeito de elasticidade negativa num momento em que a
contração se acelerou. Então esse movimento foi um movimento mais pensado
e o que nós fizemos, André, não foi diminuir o preço, nós não diminuímos preço
nesse sentido; o que nós fizemos foi aumentar os bundles de pacotes em alguns
casos ou mudar a maneira de tarifação para poder ter ofertas mais competitivas.
Então quando nós olhamos por exemplo para todo o movimento foi feito de dia,
para todo o movimento foi feito para os planos de maior quantidade de dados,
para os bundles, foi oferecer pacotes ligeiramente maiores por um preço ou
equivalente ou um pouco maior. Essa é a tendência da estratégia da TIM que já
vem sendo adotada há algum tempo, não é uma estratégia de redução de preço,
pelo contrário; eu diria que se você olhar o que aconteceu com todas as tarifas
nós não fizemos reduções de preços significativas.
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Quanto aos novos planos aqui cabe lembrar que talvez para segmentos muito
específicos possa existir essa percepção de agressividade - mas lembrando que
nesses planos específicos valem duas considerações: primeiro a nossa base
para esse planos específicos em particular nos segmentos muito altos é uma
base muito pequena, então de fato para nós é um ambiente de exploração
interessante ter uma oferta competitiva para poder aumentar a base de maior
valor.
Mas nós não fazemos subsídio e então é óbvio que as nossas ofertas quando
comparadas diretamente com a oferta de um concorrente, como os dois
principais concorrentes no pós pago, podem parecer muito agressivas - só que a
nossa oferta não tem subsídio de aparelhos versus um subsídio bastante
acentuado de aparelhos nos outros dois casos.
A outra consideração é que o Arpu médio dos nossos planos todos subiram com
o lançamento do nosso novo portfolio e eu vou dar dois exemplos para você: o
primeiro exemplo é o exemplo dos planos controle. O nosso plano controle do
portfolio antigo que era um plano de R$ 32/mês; o nosso controle base do
portfolio novo é um plano controle de R$ 50/mês. É óbvio que ele tem uma
quantidade de dados maior e introduziu a diferenciação das chamadas off net,
mas o preço base do plano controle é uma comparação de 50 contra 32 e como
eu mencionei ofereceu um pouco mais ou muito mais por mais.
No caso do segmento pós pago nós tivemos um segmento pós pago onde nós
simplificamos as nossas ofertas que tinham uma granularidade muito grande de
50, R$ 60/mês e até mais de R$ 200/mês para planos que são 99,139 e R$
169/mês, e nesse sentido o Arpu médio das aquisições também sobe: nós
eliminamos aquelas ofertas pós pago de valores muito baixos, de valores de R$
60 com 50 minutos/mês e que eram ofertas que já não produziam um resultado
satisfatório.
E então dessa maneira eu diria que nós não estamos estimulando nenhuma
competição agressiva por preço; nós estamos estimulando uma releitura de
como apresentar as ofertas ao mercado, e o off net e o on net talvez seja o
principal exemplo de como fazer isso. Ao longo do tempo André sem dúvida
nenhuma a indústria tem que fazer uma valorização dos seus preços de dados
em particular, e eu diria que de todas as ofertas que você pode comparar com
outras operadoras nós fomos muito sensíveis, muito cuidadosos para não
estimular uma oferta de dados a um preço excessivamente baixo por unidade.
Todas as nossas ofertas preservam o valor dos dados ao longo do tempo.
Sr. André: Rodrigo, a segunda pergunta que eu tenho é mais simples, mais
técnica, é um follow on de uma pergunta anterior: efetivamente essa questão do
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Sistel - o Sistel especificamente o da questão de adições que é o de R$ 26 - ele
ajudou o Ebitda do 4T ou não, ele é simplesmente uma coisa que pode gerar um
crédito futuro ou já teve um crédito a nível de Ebitda no 4T?
Sr. Rodrigo: André as duas coisas como eu comentei. Só para posicionar,
como é que funciona o Sistel, a mecânica do Sistel seja de adições seja de
manutenção? Ao longo do tempo se você tem adições e desconexões você
acaba preservando créditos de Sistel que podem ser utilizados em novas
adições.
Então se você teve uma desconexão dentro do mesmo ano você tem um crédito
que pode ser aproveitado para uma nova conexão se a tua base total ao longo
do tempo não variar, e esses créditos uma vez que você passa a ter um
comportamento de uma menor base, acaba sendo gerado como impacto no
momento zero; isso aconteceu ao longo do 2T e foi bastante passível de
verificação no 4T quando o número de redução de base foi maior.
Esses créditos eles podem ser aproveitados de duas maneiras: eles podem ser
aproveitados de imediato ou podem ser aproveitados ao longo do tempo com
novas ativações. Nós fizemos um pouco de cada coisa - de novo sem entrar no
detalhe dos números que obviamente implicam algumas abordagens
competitivas - nós utilizamos parte dos créditos de Sistel da base que foi
reduzida já em 2014 e mantivemos parte dos créditos para utilização ao longo do
tempo, isso em relação aos créditos de usuários passados.
Em relação ao Sistel de ativação e manutenção para futuro no caso do Sistel de
manutenção uma vez que você tem uma base menor naturalmente você passa a
ter um Sistel de manutenção menor ao longo do tempo, e esse é um ganho
recorrente. Se eu tenho uma redução de 10 milhões de usuários da base de um
ano para outro obviamente esses 10 milhões vão ser impactados no seu Sistel
de manutenção de todos os anos daí para frente.
Em relação à ativação obviamente no caso de ativação esse precisa ser
analisado do ponto de vista de como é que se comportam os gross adds e o
saldo de gross adds, net adds nos cálculos de ativação da Anatel. Obviamente
com a redução do ponto de vista de base total a gente espera que também os
custos de ativação estejam ligeiramente mais eficientes ao longo do ano.
O que é importante talvez destacar André é que com todas essas
movimentações de racionalização de base, racionalização de aquisição, os
savings de Sistel se tornam savings orgânicos e não são savings extraordinários.
Sr. André: desculpa, eu não consegui entender. Sem entrar no mérito dos
números no que diz respeito à posição de vocês, mas então a redução da base
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de 8% no trimestre ela acabou gerando um crédito que foi reconhecido a nível
de Ebitda e que esse crédito só vai continuar sendo reconhecido a nível de
Ebitda se houver novas reduções de base ao longo dos próximos anos ou
trimestres, é isso?
Sr. Rodrigo: mais ou menos. Parte dele foi reconhecido como Ebitda no
trimestre e parte dele foi mantido como crédito para ativações futuras. Então
existe uma figura de utilização dessa recorrência de base ao longo do tempo
durante 2016. A mecânica de cálculo da informação de usuários de base, de
novas ativações, de saldo de base e de créditos disponíveis e de créditos
utilizados é bastante complexa, então obviamente a gente precisaria de um
detalhamento muito maior que pode até ser feita individualmente para explicar
como ela funciona.
Mas como eu comentei, André, o importante é que os savings de Sistel não são
considerados como one-off; eles são savings recorrentes pela mudança de
modelo tá?
Sr. André: Tá ótimo muito obrigado Rodrigo.
Sr. Rodrigo: de nada.
Operadora: nossa próxima pergunta foi enviada através da Internet.
Sr. XXX: obrigado pela pergunta. Temos aqui Rodrigo duas perguntas, a
primeira da Rafaela e aí já passando para a sessão de imprensa e a pergunta é
que no slide 5 as adições brutas de controle e voz (43 e 46% respectivamente)
se referem tanto a clientes que vieram das outras operadoras quanto aos que
migraram da TIM. Essa é a leitura?
Sr. Rodrigo: sim Rafaela, essa é exatamente a leitura. O que cabe destacar
aqui é um outro número que eu acabei não entrando detalhadamente no slide 5,
mas é o número que indica claramente qual é o percentual das adições brutas
que vem com portabilidade numérica, e esse é um indicador muito interessante
de qualidade.
Então como pode ser vista na página 5 em janeiro de 2015 nós tínhamos do
total de adições brutas 9% das adições vinha com portabilidade numérica. Em
dezembro de 2015 nós tivemos um percentual dessas adições brutas de 20% de
portabilidade numérica, e então essa portabilidade numérica ela se refere a
todas as adições brutas seja de clientes novos ou seja de cliente portados de
outras operadoras.
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Esse indicador de 20% qual é a leitura do indicador, do aumento desse
indicador de mais de dobrar o número de clientes, o percentual de clientes que
vem com seu próprio número para a TIM? É uma leitura do aumento da
qualidade da aquisição. São clientes que vem mantendo o seu número principal,
mantendo um ativo que é o número.
Sr. XXX: e a segunda pergunta que vem também da Internet da Valdéria ela
pergunta quais benefícios que possam vir com o novo marco regulatório das
telecomunicações do ponto de vista da TIM.
Sr. Rodrigo: bom, em relação ao marco regulatório realmente essa é uma
discussão bastante ampla e que nós temos acompanhado como participantes
ativos no setor, mas a principal discussão em vigor hoje em relação ao marco
regulatório diz respeito a toda a mudança do cenário de concessão.
Obviamente o cenário de concessão acaba tendo um impacto bastante grande
no setor de serviços fixos, em particular de banda larga fixa e telefonia fixa
embora tenha também repercussões do ponto de vista das operações integrais
das operadoras, e obviamente no cenário fixo nós temos uma posição bastante
menor e não somos concessionários.
Mas obviamente as mudanças no setor nos interessam uma vez que nós
queremos um setor saudável, e qualquer mudança de regulamentação que
venha a tornar o setor um setor mais saudável, mais sustentável, mais apto a
receber investimentos é uma mudança que nos beneficia indiretamente.
Não existe uma discussão muito direta de condições que nos afetem
diretamente do ponto de vista de regulação, mas essa sem dúvida nenhuma é
uma discussão que vai continuar acontecendo ao longo deste ano e da qual nós
temos a intenção de participar, até por como eu comentei querer ver o setor
mais competitivo, mais aberto a investimentos, com melhores condições para o
setor de maneira geral e não necessariamente só para o nosso posicionamento
dentro de setor.
Operadora: nossa próxima pergunta por áudio Lia Ribeiro Dias, Momento
Editorial.
Sra. Lia Ribeiro Dias: alô bom dia Rodrigo.
Sr. Rodrigo: bom dia Lia.
Sra. Lia: tudo bom? É o seguinte: eu queria saber um pouco como é que vai
ficar a posição de vocês em relação a vídeo. Você falou muito de dados, mas eu
estou querendo um pouco entender qual é estratégia de vocês já que vocês, a
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empresa está comunicando aos assinantes que vai suspender aquele pacote
blue box que vocês tinham e então queria saber como é que fica um pouco isso
para frente.
Sr. Rodrigo: obrigado Lia pela pergunta e deixa eu fazer um comentário bem
rápida e passo para o Rogério Takayanagi, que é nosso CMO, que fala um
pouquinho sobre estratégia de vídeo. Mas meu único comentário para passar
para ele é que é importante entender que vídeo na verdade é um mundo muito
amplo, e o vídeo blue box era um vídeo fixo que fazia parte do serviço Live TIM
e então ele não diz respeito a todas as iniciativas que podem acontecer do ponto
de vista de vídeo móvel.
Mas eu passo a palavra para o Rogério para explicar um pouquinho essa
mudança de posicionamento, em particular no caso do Live TIM... e o que a
gente pretende fazer de vídeo de maneira geral.
Sr. Rogério Takayanagi: Olá Lia tudo bem? Bastante em linha com que a
gente mandou na nossa nota a questão do blue box, apesar de ser um produto
bastante interessante naturalmente desenvolvimento de tudo aquilo relacionado
com o vídeo em particular, com o setar box de televisão, tem uma necessidade
econômica importante tanto de investimento no próprio box quanto em
plataformas e que naturalmente demandam a escala.
No momento macro atual a companhia tomou a decisão de naturalmente
priorizar o que a gente é bom e sabe fazer que a conectividade, infraestrutura e
então como Rodrigo antecipou a gente não desacelera o nosso investimento em
rede; porém alguns projetos que demandavam um investimento importante como
é o caso do próprio blue box a gente tomou uma decisão de sair desse tipo de
iniciativa.
Por outro lado não quer dizer que a gente não... vídeo provavelmente vídeo é o
futuro principalmente quando a gente vai para o mundo de dados - o vídeo em
todas as plataformas, tanto a fixa mas sobretudo móvel num país onde as
pessoas têm mobilidade enorme, e então a nossa estratégia evolui sempre um
pouco como era o próprio blue box mas talvez mais leve do ponto de vista de
investimento, mas muito mais amplo do ponto de vista de alcance.
Então a ideia é investir muito mais numa lógica over-the-top então alavancando
bastante na nossa escala móvel. Não temos a pretensão de virar um CEAC,
virar um pay TV. A TIM eu acho que diferente dos nossos concorrentes tomou a
decisão de apostar na conectividade e talvez essa seja uma das grandes
vantagens nossas: enquanto a gente está vendo uma desaceleração do
mercado de televisão - que talvez seja um impacto negativo na nossa
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concorrência - a gente está bastante mais leve para focalizar os nossos
investimentos.
Sra. Lia: agora Rogério para eu entender melhor: isso não pode ter um impacto
negativo sobre desenvolvimento do Live TIM na medida que o usuário também
quer um pacote completo?
Sra. Rogério: Lia se você olhar num dos slides da apresentação o Rodrigo
coloca o net share. O net share é quanto a Live TIM está crescendo na área
onde ela está presente, e você observa que a gente - slide 9 - a gente volta a
liderar o crescimento de ultra banda larga, e então a verdade acaba sendo até o
contrário: neste momento em que as pessoas estão buscando economizar e
reduzir seus gastos familiares, eles estão até abrindo mão da pay TV mas
ninguém abre mão da banda larga.
Então vender uma banda larga que a gente chama de naked ou a banda larga
sozinha acaba sendo uma vantagem competitiva porque a gente tem uma
estrutura de custo que nos permite vender só a banda larga. E por outro lado a
gente está vendo que o lado do consumidor, inclusive se você olhar o
crescimento da pay TV no Brasil tem sido negativo. Então o pessoal está
tentando economizar dinheiro.
Com as soluções por exemplo como o Netflix - e aí até por isso a gente foca
tanto no ranking Netflix que tem se mantido nos últimos trimestres como melhor
plataforma de vídeo do país - ser dúvida alguma gente está vendo os
consumidores encontrarem formas de entretenimento com redução de gasto, e
por isso é importante ter uma banda larga tão boa.
Sra. Lia: então só uma coisa: então quer dizer que vocês vão focar em vídeo
móvel é isso? E deixam esse lado vídeo para a estrutura fixa?
Sr. Rogério: a gente falou vídeo over-the-top; o que quer dizer isso? Ele não
precisa ser fixo ou móvel. A nossa parceria com o Netflix continua, todo o nosso
foco em infraestrutura do fixo é para garantir uma experiência superior num
vídeo como por exemplo Netflix, mas qualquer outro vídeo. Quando a gente vê
as principais televisões, emissoras de televisão no Brasil também indo para
Internet demonstra que a nossa estratégia está bastante correta.
Se você tiver uma rede de transporte parruda e que consiga entregar um vídeo
com qualidade superior os clientes vêm.
Sra. Lia: obrigada Rogério.
Operadora: nossa próxima pergunta Luciana Bruno, Reuters.
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Sra. Luciana Bruno: Bom dia. Eu queria saber do Rodrigo se mantêm aquela
expectativa de que as mudanças regulatórias na construção devem ocorrer no
1T se não me engano que você tinha previsto.
E outra pergunta é se vocês mantêm o posicionamento sobre aquela questão
envolvendo a Oi, se vocês realmente ainda não receberam nenhuma proposta. A
gente perguntou isso há algum tempo eu queria só saber se mantém essa
situação.
Sr. Rodrigo: bom dia Luciana. Bom, em primeiro lugar deixa eu só fazer uma
correção: eu acho que nós nunca fizemos nenhum tipo de previsão de que a
mudança regulatória aconteceria no 1T16; eu acho que lá atrás o que foi
posicionado é que pela primeira vez começaram a existir movimentos que
permitiriam a imaginar que esse tema poderia avançar ao longo do primeiro
semestre de 2016 - mas não ser concluído necessariamente.
Esses movimentos foram o início da consulta pública sobre o modelo de
mudança no setor de telecomunicações incluindo talvez principalmente a
mudança no modelo de concessão; a necessidade e a indicação do ministério e
da Anatel para a criação de um grupo de trabalho para definir um projeto de
mudança de política setorial a ser iniciado agora imediatamente após a
conclusão da consulta pública que aconteceu no dia 15 de janeiro; e daí para
frente uma expectativa de que isso pudesse virar um projeto que inicie a sua
discussão, tenha a sua discussão iniciada em congresso para depois seguir todo
um rito de aprovação e de mudanças necessárias que são obviamente bastante
complexas do ponto de vista de tempo.
Então volto a repetir: o que nós vemos é algum progresso do ponto de vista de
indicadores de que esse é um tema que começa a se mexer, começa a se
mover. Não necessariamente que ele possa andar muito rápido. Existiram
algumas declarações de que esses projetos poderiam ser encaminhados ainda
no primeiro semestre de 2016, e caso isso aconteça certamente vai ser um bom
sinal e aí entra a discussão de quanto tempo vai levar a discussão e a
aprovação desse projeto.
A gente tem talvez os três passos: o primeiro a análise, o segundo a criação do
projeto e o terceiro a discussão e a aprovação. A gente já terminou o primeiro,
os outros dois não são necessariamente simples, mas eles indicam que de fato o
cenário começou a se movimentar comparado por exemplo com o cenário do
ano passado onde muito pouca coisa aconteceu ao longo do ano.
Em relação à tua segunda pergunta é a mesma pergunta e a mesma resposta
de sempre, ou seja nós não recebemos nenhum tipo de proposta, não estamos
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em nenhum tipo de negociação e como já comentamos esse não é um tema que
nós estejamos afrontando neste momento, dedicando atenção.
Sra. Luciana: só voltando à primeira pergunta: vocês esperam que isso, a
questão da regulamentação, seja concluída este ano ainda depois de passar por
todas essas etapas?
Sr. Rodrigo: é muito difícil de precisar quando isso poderia acontecer Luciana,
até porque eu comentei: a principal dificuldade de previsão de qual é o tempo
para isso acontecer, para que isso possa acontecer, é o trâmite de uma
mudança de lei em congresso; mudança de lei em congresso pode demorar três
meses, dois, três meses, e pode demorar um ano e então é muito difícil fazer
uma previsão para você quando deveria acontecer uma mudança regulatória
como essa.
O que de novo eu volto a insistir e é possível afirmar é que é um tema que
começa a se mover e que teve a sinalização do ponto de vista de poder público,
seja ministério, tanto ministério de comunicações quanto planejamento, quanto
Casa Civil e até mesmo uma menção da própria presidente, que é um tema que
será enfrentado e será trabalhado ao longo deste ano para que possa existir
uma volta para um ambiente de maior incentivo ao investimento no setor de
telecomunicações. Então mais do que isso é muito difícil de prever o futuro.
Sra. Luciana: ok obrigada.
Sr. Rodrigo: de nada.
Operadora: nossa próxima pergunta Ana Paula Lobo, Portal Convergência
Digital.
Sra. Ana Paula Lobo: Bom dia Rodrigo, bom dia a todos. Rodrigo, o
posicionamento das operadoras que estão indo, foram à justiça e conseguiram a
liminar do Condecine suspenderem este pagamento - há uma movimentação
para também ir aos tribunais por conta da cobrança, do aumento do ICMS - é
uma mudança de vocês em relação ao governo? É uma sinalização do setor
para uma renegociação de espaços junto o governo?
Sr. Rodrigo: bom dia Ana. Bom, antes de se responder deixa eu só lembrar
que é, o que tem efetivamente acontecido em relação à discussão de que
Condecine. Como todo mundo deve lembrar o Condecine é uma discussão que
não é nova, ela começou já na sua proposição há algum tempo quando da
discussão de lei do cabo e de mudanças de toda a lei do audiovisual, fazendo
com que naquele momento existisse uma discussão muito grande quanto ao
cabimento de serviços de telecomunicação suportarem uma taxa de incentivo do
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audiovisual. Em particular porque em vários casos, como por exemplo o nosso
próprio caso, a nossa atividade não comporta nenhuma relação e nem tem um
auferimento de receita direto desse setor.
Essa discussão acabou culminando com uma solução de compromisso naquele
momento que foi a inclusão do Condecine dentro das taxas de Sistel sem que
isso representasse um aumento tributário, um aumento da carga tributária do
setor, para sustentar uma contribuição que como a própria legislação aponta
qualquer contribuição deve ser relacionada ao objeto de serviços e receitas de
quem recolhe aquela contribuição. Aquela foi uma solução de compromisso, e
isso acabou gerando um momento de estabilidade e permitiu que o setor
avançasse do ponto de vista de legislação, de regulamentação e assim foi feito.
Quando se iniciou a discussão mais recentemente de aumento do Condecine
fazendo com que uma taxa - que já era uma taxa proporcionalmente muito alta
como nós já temos dito há muito tempo, que é a taxa de fiscalização e que não
era utilizada integralmente para a sua destinação - fez com que existisse uma
discussão bastante intensa, assim como já havia acontecido no caso do Sistel,
sobre o cabimento de você, num momento como esse que é um momento de
retração, momento de bastante dificuldade do ponto de vista de resultados, de
manutenção de capacidade de investimento do setor, de absorver um aumento
de carga tributária mais uma vez em um item que é um item não relacionado ao
objeto de atuação do setor. Isso então virou um consenso do ponto de vista de
atuação para evitar que esse aumento de carga tributária acontecesse e daí
nasceu toda a ação em cima de Condecine.
Daí para frente obviamente vão acontecer ainda várias discussões. Quem está
concentrando essa discussão é o Sinditelebrasil e então vale a pena concentrar
toda essa discussão no Sinditelebrasil, que acaba representando uma posição
de consenso das operadoras, mas isso não significa - só para terminar na sua
pergunta - isso não significa de maneira nenhuma uma disposição de
enfrentamento; isso significa simplesmente uma disposição de mostrar que o
setor não suporta mais aumento de carga tributária, ele não comporta.
É impossível para o setor para manter a capacidade de investimento, para
seguir oferecendo serviços de qualidade e para seguir desenvolvendo presença,
aumentando cobertura e cumprindo com metas de obrigação um aumento de
carga tributária é algo que o setor hoje não comporta, não aguenta.
Então essa foi a principal sinalização feita a partir do momento de consenso do
Sinditelebrasil e aí daqui para frente a discussão passa e continua a ser
centralizada com a interlocução do Sindi e não são posições individuais das
empresas.
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Sra. Ana Paula: obrigada Rodrigo.
Sr. Rodrigo: de nada.
Operadora: nossa próxima pergunta Lucas Hirata, Agência Estado.
Sr. Lucas Hirata: Oi Rodrigo tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta também
em relação à consolidação do setor, e para além da Oi a gente têm discutido
também sobre a possibilidade da TIM buscar o interesse sobre a Nextel Brasil, e
eu queria que você comentasse um pouco se existe a possibilidade e se já
existe alguma coisa encaminhada nesse sentido.
Sr. Rodrigo: bom dia Lucas. Bom, aqui vale um posicionamento também que
nós temos feito de maneira também bastante frequente e que é natural diante da
estrutura atual do setor e das possibilidades de evolução dessa estrutura ao
longo do tempo dada a configuração dos players imóveis, integrados, não
integrados que existe atualmente e da condição, seja competitiva seja de
estabilidade e saúde financeira, de cada um desses players.
A TIM obviamente tem um plano bastante intenso que está sendo executado de
crescimento orgânico. Esse é o foco do nosso plano e é assim que nós temos
atuado do ponto de vista de dedicação da absoluta atenção do nosso corpo seja
executivo, seja operativo - e isso vai continuar.
Isso mais uma vez não exclui a possibilidade de que em surgindo oportunidades
a TIM possa fazer as devidas análises. Então em relação à situação atual a TIM
continua olhando para o setor para avaliar, se fizer sentido, determinadas
oportunidades. Isso vai continuar acontecendo como as análises naturais que
nós façamos - o que não significa dizer que exista uma intenção de buscar
qualquer outra opção que não aquela orgânica que eu já mencionei.
Sr. Lucas: só continuando um pouco nessa pergunta Rodrigo, mas vocês veem
sinergias, etc., com uma possível consolidação, aquisição com a Nextel?
Sr. Rodrigo: Lucas eu vou te responder de maneira muito genérica: qualquer
tipo de consolidação sempre vai trazer sinergias, qualquer tipo de consolidação;
em teoria qualquer consolidação de operação semelhante pode trazer sinergias.
Agora muito mais importante do que isso é olhar para um cenário completo não
só de sinergias, mas de sinergias, dificuldades operacionais, dificuldade
regulatórias, de qual é o cabimento estratégico de fazer isso. Então essas
análises são análises que a TIM faz o tempo todo. Não existe uma análise
específica feita em particular para um caso diante de uma intenção de fazer
algo.
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Mas em teoria qualquer tipo de projeto de consolidação, seja nosso seja de
outros players, pode comportar sim sinergias.
Sr. Lucas: tá ótimo obrigado.
Sr. Rodrigo: de nada.
Operadora: Senhoras e senhores não havendo mais perguntas passo a palavra
ao Sr. Rodrigo Abreu para as considerações finais. Sr. Rodrigo pode prosseguir.
Sr. Rodrigo Abreu: Bom, eu gostaria de agradecer a presença e a participação
de todos no nosso call de resultados e reforçar a mensagem de visão de longo
prazo, de capacidade de execução que a companhia apresenta, e voltamos
então a nos encontrar no nosso próximo call de resultados referente ao 1T16.
Muito obrigado, bom dia a todos.
Operadora: Com isto concluímos a teleconferência de resultados da TIM
Participações. Suas linhas podem ser desconectados agora. Para mais
informações e detalhes sobre a companhia acesse 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 nosso Twitter @TIM_RI. Obrigada.
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