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Sessão de Perguntas e Respostas

Operadora: Com licença, pedimos que cada participante se restrinja a duas
questões por vez. Para fazer uma pergunta digite asterisco um e para retirar a
pergunta da lista digite asterisco dois.
Com licença, nossa primeira pergunta vem do Sr. Diego Aragão da Morgan
Stanley.
Sr. Diego Aragão: Olá, bom dia a todos. A primeira pergunta é com relação a
essa linha de financiamento junto ao BNDES de 5,7 bilhões. A princípio ela não
me parece muito barata. Vocês poderiam dizer se o downgrade recente no rating
da dívida da Telecom Italia está afetando a TIM de alguma forma - se é que afeta?
Essa é a primeira pergunta, obrigado.
Sr. Claudio Zezza: Diego bom dia. Bom, a gente está negociando esse novo
limite de crédito do BNDES. Como você sabe temos componentes atrelados à
Selic e componentes atrelados à TJLP. Nesse novo contrato que atinge um
patamar de até 5,7 bilhões para financiar o Capex 14-16 da companhia eu acho
que continuam condições muito boas.
Claramente a política do banco está mudando um pouco, mas continua, repito,
sendo uma condição muito boa. Então do ponto de vista do custo se a gente
quebrar o componente atrelado à taxa Selic do componente atrelado à TJLP o
custo hoje lean é 99 da Selic, então eu diria que para um financiamento de 8 anos
desta profundidade, deste tamanho, 1,99% da Selic continua sendo uma ótima
fonte de financiamento.
Sr. Diego: Perfeito Claudio, obrigado. A segunda pergunta com relação à RPM.
Me corrijam se eu estiver errado, mas me parece que no trimestre, no comparativo
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a trimestre ele apresentou crescimento e esse foi o primeiro trend positivo desde
2011 se eu não estiver enganado. Faz sentido imaginar que a competição ela está
pouquinho mais racional na voz? E até pegando carona com a pergunta: um dos
competidores lançou uma promoção recente que me parece... pelo menos num
primeiro momento me parece bem agressiva e com um foco bem forte no prépago. Vocês já começaram a sentir algum impacto em relação a isso? Obrigado.
Sr. Rodrigo Abreu: Ok Diego, Rodrigo novamente e se a gente precisar de algum
detalhe com relação à RPM eu passo para o Roger. Mas de maneira geral só para
responder a um dos elementos da tua pergunta a nossa crença é, como eu já
tinha mencionado anteriormente em outras calls, de que o mercado passe a ser
um mercado um pouco mais racional do ponto de vista de todas as promoções
dado que é um mercado onde existe uma continuada aceleração de inflação, ou
seja, a inflação é uma inflação que não desapareceu, e as promoções são
promoções que têm sido mantidas já há três, quatro anos na média do mercado.
Então o que a gente pode ver é que o mercado tomou certo cuidado em fazer
coisas muito agressivas, e mesmo quando o fez o fez de maneira muito limitada,
muito restrita. Hoje eu diria que o grande diferencial de competição vem realmente
da inovação da oferta e não mais de um ataque tão agressivo em relação aos
custos por minuto, custos por chamada.
A tua pergunta se nós sentimos o efeito competitivo eu diria que não num primeiro
momento justamente porque apesar de você poder observar uma certa
agressividade de algumas promoções lançadas nos últimos três, seis meses,
muitas dessas promoções são muito restritas por uma série de condicionantes da
oferta, que muitas vezes não são totalmente divulgadas mas a gente vê uma série
de condicionantes que acabam limitando a aplicação dessas promoções muito
agressivas a condições bastante específicas.
Isso somado a obviamente todo o efeito comunidade, que é um efeito que para
nós é bastante grande e maior do que todas as outras operadoras quando nós
falamos do mercado pré-pago, certamente tem ajudado a manter uma estabilidade
nesse cenário competitivo e tem levado até, por um relativo aumento dos minutos
de uso e das chamadas, a essa tendência positiva de RPM que você tem
mencionado.
Sr. Diego: Obrigado Rodrigo e se me permitir só mais uma pergunta: com relação
a essa Resolução 590 vocês poderiam dar uma ideia de qual seria a economia de
Opex caso ela estivesse 100% implementada?
Sr. Rodrigo: Vamos lá. Só para poder conceituar o ponto 590 da Anatel e talvez
ressaltar um ponto importante que nós até mesmo divulgamos no nosso informe
2

de resultados: a 590 quando foi instituída ela regulatoriamente ela determinava
uma redução dos preços de linhas alugadas (das leased lines) e ela foi seguida
pela maioria do mercado. Nós já temos acordos de redução da taxa de LE, de
ELD, com praticamente todos os players do mercado à exceção de um.
Então de fato já existe um pequeno impacto dessa redução nos nossos
resultados; porém um dos players que é a Oi resolveu disputar do ponto de vista
judicial a aplicação dessa redução. É o nosso maior player do ponto de vista de
fornecimento de leased lines até porque é o player com maior base nacional
instalada em algumas regiões e então isso acabou tendo um impacto de não
aplicação dessa redução nos nossos resultados, ou seja, os nossos resultados
ainda não tem o benefício da redução de 590 sobre o nosso resultado de custo de
rede.
Isso obviamente é algo que nós continuamos a discutir e continuamos a negociar.
Existe claramente aqui um efeito de falta de competição no mercado de linhas
alugadas que tem que ser ajustado, regulamentado, e até por isso a Anatel
acabou soltando essa regulamentação.
O impacto é um impacto relevante no resultado. A gente não vai detalhar para
vocês exatamente qual é esse impacto mas é um impacto relevante. Nós
continuamos na busca de que esse resultado se materialize se não de maneira
absolutamente alinhada à redução da 590 de uma maneira significativa para o
resultado para frente.
Sr. Diego: Perfeito Rodrigo, obrigado, bom dia.
Operadora: Com licença, nossa próxima pergunta vem da Sra. Suzana Salaro do
Banco Itaú.
Sra. Suzana Salaro: Bom dia pessoal. Duas perguntas, primeira na parte de
tendência do crescimento da receita de serviços de voz. A gente viu uma
aceleração de 1,9% para 2,6% para esse tri contra o trimestre passado e yearover-year. Como é que vocês enxergam isso estabilizando? Vocês acham que vai
continuar acelerando? Vocês acham que esse patamar de 2,6% é o limite que voz
pode crescer daqui para frente?
E a segunda pergunta se vocês pudessem elaborar um pouquinho no SAC. A
gente está observando um controle interessante no SAC e eu gostaria de entender
quais são os drivers que vocês estão usando, o que está acontecendo que vocês
estão conseguindo aumentar a eficiência de uma maneira tão acelerada assim. É
isso pessoal, obrigada.
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Sr. Rodrigo: Tá ok Suzana, obrigado. Eu vou passar as duas respostas primeiro
para o Roger Solé, nosso VP de marketing, e depois para o Lorenzo, nosso COO
para comentar um pouquinho sobre o SAC começando pelo Roger.
Sr. Roger Solé: Sobre a receita de voz realmente se você vê o split que temos
entre a receita - no caso a gente mostra o split pela receita bruta - tem um
crescimento tanto do local como o LD de 3% ano contra ano. Então realmente é
um sinal muito positivo. Pensamos que realmente existe agora um espaço, como
comentado antes pelo Rodrigo, pela racionalização também no mercado um
pouco de algumas das ofertas, de uma estabilização e um crescimento moderado
nessa receita de voz daqui para frente. Então um sinal positivo e esperamos que
no mercado continuando de uma forma estável consigamos seguir mantendo esse
tipo de performance daqui para frente.
É claro que a receita de voz de interconexão como você pode observar está
caindo mais uns 7%, mas isso é porque no fim do terceiro trimestre tivemos o full
effect do corte da VU-M e isso obviamente na receita total de voz acaba pesando
negativamente. Mas na receita outgoing temos esse trend positivo de
estabilização que também se reflete nos ARPUs. Se você também faz uma conta
vai ver que o nosso ARPU outgoing na prática está subindo ano contra ano se
tiramos de novo o efeito da interconexão.
Então eu diria que a mensagem não é unicamente sobre a receita de voz; é em
geral sobre os ARPUs totais (aqui nesse caso já somando pré, pós, e controle)
que temos uma estabilização e um efeito ligeiramente positivo este ano.
Sra. Suzana: Obrigada.
Sr. Lorenzo Lindner: Sobre o SAC basicamente essa queda do SAC é reflexo,
digamos assim, no pós-pago da gente estar apostando cada vez mais no
desenvolvimento do canal loja própria, que é um canal que a gente já viu que tem
uma produtividade muito elevada com um custo menor. Então é um canal que está
crescendo muito e vai continuar crescendo no próximo ano.
E no pré-pago é o reflexo do crescimento do canal de recarga que hoje já
representa mais de dois terços da venda do nosso pré-pago. Então é um canal
muito barato que o foco dele é ganhar dinheiro na recarga e não no gross e um
canal que consegue... que continua se desenvolvendo e a gente já chegou a
350.000 pontos de venda no Brasil.
Acho que isso é um pouco... os dois fatores preponderantes para essa redução do
SAC e acho que vale a pena comentar também a queda do bad debt, enfim, que
reflete também toda a nossa política de comissão alinhada ao valor do cliente,
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alinhada à questão da adimplência do cliente que está nos ajudando a continuar
crescendo no pós-pago tendo um bad debt cada vez menor.
Sra. Suzana: Só um ponto: você mencionou que o desenvolvimento do canal de
lojas próprias deve continuar para frente. Vocês já têm o número de lojas que
vocês acham que vocês vão abrir ano que vem ou até o final do ano?
Sr. Lorenzo: Suzana, a gente ainda está fechando o planejamento do ano que
vem...
Sra. Suzana: Vocês vão continuar abrindo?
Sr. Lorenzo: Vamos continuar sim.
Sra. Suzana: Tá beleza, obrigada.
Sr. Lorenzo: De nada.
Operadora: Com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Maurício Fernandes
do Merrill Lynch.
Sr. Maurício Fernandes: Obrigado bom dia. Rodrigo, na melhora de qualidade ou
na melhora da velocidade de dados claramente isso é um driver para geração de
receita de dados e é claro, pela receita de dados reportada, que o crescimento
continua muito forte. A gente continua vendo que o ARPU - e o ARPU é um
número poluído, é óbvio - mas ele ainda tem uma queda (mas ele não cai tanto,
cai 1,5%, 2%).
Quando é que a gente deveria, que vocês imaginam que a gente poderia
eventualmente ver que a receita proveniente de dados, até por essa melhora da
qualidade de rede, poderia ser um driver para que o ARPU como um todo
deixasse de ter uma queda e até eventualmente subisse?
Sr. Rodrigo: Ok Maurício bom dia. Em relação ao teu primeiro ponto da qualidade
sem dúvida nenhuma esse é o grande driver: é o driver de você preparar a rede
não só para aumentar o consumo atual mas como para possibilitar, seguir o
lançamento de novas ofertas de dados, e isso sem dúvida nenhuma acaba tendo
um impacto na subida do ARPU.
Um ponto interessante em relação ao ARPU de dados que você mencionou é que
mais uma vez reforçando o ponto que o Roger comentou quando estava falando
sobre voz: o ARPU outgoing ele segue crescendo.
A gente já reverteu completamente a tendência de ARPU outgoing que durante
um tempo caiu por conta de um aumento de base e de uma questão de mix com
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um crescimento acelerado do pré-pago; mas o crescimento do ARPU outgoing já
acontece.
Obviamente hoje a gente ainda tem algum catch up para fazer em relação ao
percentual da nossa receita de dados como total da receita. Hoje a nossa receita
de dados como total da receita é um número na casa de 23% sendo que a média
de mercado é um número na casa de 27%. Certamente a gente acredita que vai
ser capaz não só de atingir essa média como eventualmente acelerar
principalmente a partir de um grande ativo que nós temos que é o ativo da nossa
grande base de usuários pré-pagos que vão começar a experimentar a Internet
pela primeira vez.
Então à medida que você estabiliza o crescimento de voz, tem um crescimento de
voz um pouco superior àquele do fixo... do GDP perdão pela substituição
fixo/móvel certamente o crescimento do consumo, a estabilização do ARPU vem
em torno de dados. Nesse sentido talvez seja difícil fazer um prognóstico para
você de quando exatamente isso começa a acontecer; mas o ritmo de crescimento
que a gente imagina manter ao longo da receita de dados continua sendo um
ritmo superior a 20% pelo horizonte projetado, e isso obviamente vai ter um efeito
cumulativo ao longo dos próximos trimestres.
Eu gostaria talvez de destacar um outro efeito que é importante mencionar porque
ele é um efeito que de fato o próprio mercado vai acabar sentindo: que é um efeito
que como parte desse crescimento de dados a gente tem dois componentes
bastante diferentes: a gente tem um componente que é o dados puro e um
componente que é tradicionalmente... estava considerado como dados mas que é
o SMS, e o SMS passa a acelerar um pouco menos.
A gente vai certamente até por uma questão de substituições de aplicações, por
um uso mais intenso de outras redes de comunicação, o SMS desacelera um
pouquinho. Mas essa desaceleração do SMS é compensada pelo crescimento da
base de uso de dados puros, e esse crescimento de base então permanece acima
dos 20%.
Agora esse prognóstico é basicamente uma função desse crescimento de
penetração da receita na base, do número de usuários da base que hoje é 34%. A
gente imagina que esse número seja capaz, nos próximos três anos, de chegar a
um patamar certamente superior a 60%, 70% e aí com isso você vai ter essa
reversão de perfil de receita. Mas o ARPU outgoing continua crescendo.
Sr. Maurício: Ok e mais uma pergunta: dentro desse esforço que vocês estão
fazendo de expansão da fibra vocês veem outras operadoras fazendo a mesma
coisa? O meu ponto é que talvez em algum momento todo esse esforço passe a
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se tornar um diferencial competitivo ou não, este é um catch up em relação à
infraestrutura que vocês acham que as outras operadoras já tem - não todas,
talvez uma ou outra?
Sr. Rodrigo: Olha, eu diria para você que ao mesmo tempo sobre um ponto de
vista é um catch up porque nós estamos aumentando a velocidade dos nossos
sites de maneira muito intensa; mas sob outro ponto de vista sempre que você faz
catch up é possível você não só fazer catch up mas fazer um (incompreensível
1:03:29) de uma situação porque você está usando de fato as últimas
disponibilidade de tecnologia tanto do ponto de vista de equipamento quanto do
ponto de vista de entendimento do seu serviço, e com isso a gente vê, pode ver o
que aconteceu em Recife, que é de passar de uma velocidade média inferior à
média do mercado para uma velocidade média muito superior à média do
mercado.
Difícil obviamente detalhar para você o plano das outras operadoras. Obviamente
todo mundo tem uma atenção em aumentar a infraestrutura; mas eu diria que essa
abordagem de mobile broad que não é só uma questão da adoção da fibra, mas é
também um foco em todo o ecossistema de um serviço de dados que vai desde
cash and peering até a implementação de um backbone muito robusto - eu diria
que hoje nós temos um backbone móvel que talvez seja o backbone móvel mais
robusto do país - mas todos os acordos (inaudível 1:04:25) com os principais
provedores de dados móveis mais o fine-tuning da macro cobertura certamente
isso faz com que exista um potencial para diferenciação, ok?
Sr. Maurício: Tá bem, obrigado Rodrigo.
Operadora: Com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Fábio Levy da BTG
Pactual.
Sr. Fábio Levy: Bom dia pessoal. Pegando um pouco carona na pergunta do
Maurício a gente vê que obviamente você tem todas as iniciativas sendo feitas na
rede tanto na parte de fiber-to-the-site e a ampliação do backbone e obviamente
você tem um diferencial de tamanho para os outros dois maiores players,
imaginando que hoje você tem um Capex anual próximo de 3,6, 3,7 - e você tem a
América Móvel (o grupo todo) fazendo um Capex de R$ 10 bilhões/ano e a
Telefonica alguma coisa próxima de 5,7, 6,2 dependendo da perspectiva - mas
claramente quando a gente imagina que todo o investimento de fibra ele pode ser
monetizado de certa forma para todos os outros serviços, seja para telefonia
móvel, seja para infraestrutura fixa para pay TV para a banda larga e tendo em
vista o tamanho da escala desses dois players monetizando esses outros
serviços, eu entendo que até a TIM obviamente tem o TIM Fiber sendo
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desenvolvido mas o tamanho dessas bases comparáveis ao TIM Fiber hoje é
muito diferente.
Então essa monetização como é que vocês veem em três anos esse diferencial de
Capex sendo investido na rede tendo em vista que a maior parte do Capex é feito
para a transmissão no mercado muito menos do que Capex relacionado a
acesso? Basicamente isso.
Sr. Rodrigo: Tá ok Fábio, obrigado pela pergunta. De fato sua pergunta é
relevante, e aqui começa a aparecer talvez um dos elementos diferenciais da
estratégia da TIM e que é uma estratégia de quase peer mobile, ou seja, a gente
tem a operação da TIM Fiber, mas que é o uso de uma infraestrutura a partir de
um valor de opção para de fato extrair o melhor potencial do ativo que nós temos,
mas é uma estratégia do ponto de vista de mercado praticamente focada só em
relação ao serviço móvel.
Existe uma diferenciação muito grande quando a gente fala do Capex investido
pelo mercado e se nós compararmos o Capex unicamente dedicado ao móvel
você poderia acompanhar esse Capex até mesmo pelo próprio plano de
investimentos, plano de melhoria de qualidade da Anatel, e você vai observar que
o Capex dedicado ao móvel o Capex da TIM é o maior Capex dedicado ao móvel
de todas as operadoras móveis no mercado.
Você menciona 10 bilhões por exemplo no caso de alguns outros players que são
integrados e aí a gente precisa lembrar que além da cobertura móvel você tem
uma necessidade de Capex bastante significativa quando a gente fala de
implementação de serviços de TV, que é um enorme dreno de caixa num primeiro
momento; com todo o investimento na própria manutenção do negócio fixo, que é
um grande gerador de caixa que precisa de um Capex de manutenção bastante
razoável dada a dimensão continental no nosso país; o Capex de implementação
de banda larga; de alguma maneira um subsídio bastante forte em muitos casos e
isso tudo somado a gente vê que existe ainda um outro componente que é o
componente de como esse Capex é aplicado quando você fala de infraestrutura.
Então sem dúvida existe algum nível de sinergia quando nós falamos de
backbone, quando nós falamos de backhaul, mas esse nível de sinergia na
verdade ele não acontece quando você fala de customer connection. Então um
hoje um Capex significativo, por exemplo, em torno de implementação de banda
larga vai para a customer connection e não vai só para backhauling; backhauling
em relação número de antenas é uma parte menor desse investimento.
Então de fato o Capex é alto na integrada, mas ele tem um peso muito grande em
todos os serviços que não são serviços móveis.
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E no nosso caso nós estamos fazendo uma implementação de Capex muito
focada ao serviço móvel, ao serviço de dados e então onde existe essa
possibilidade de sinergia para trazer um Capex de desenvolvimento muito baixo aí
sim nós estamos aproveitando, como é o exemplo do TIM Fiber, e que vai ser de
alguma maneira até mesmo o caso da própria Intelig.
Então para dar um exemplo para você na implementação do nosso projeto fibra
até a antena esse projeto fibra até a antena está criando uma série de anéis de
fibra metropolitanos que não são para a conexão de casas nas para conexão de
antenas e ao longo desses anéis a Intelig vai poder, por exemplo, disponibilizar
serviços corporativos de maneira muito focada e sem desviar o foco de
implementação de infraestrutura e de Capex.
E existe talvez ainda um outro fator que é: a partir da mudança de tecnologia a
gente vê uma possibilidade de otimização do Capex móvel de maneira muito
interessante quando você fala de micro célula, quando você fala de wi-fi. Então
isso faz com que exista uma possibilidade de ser muito eficiente na utilização do
Capex móvel, embora eles continuem sendo um Capex só.
Então desse ponto de vista eu diria para você que essa não é a nossa maior
preocupação. A gente não vê esse como sendo um grande elemento de
diferenciação numa integrada. Existe a sinergia de infraestrutura, sim, mas existe
também uma boa parte dessa infraestrutura que na verdade ela não é sinérgica,
ela é uma abstração para o seu investimento em móvel e além disso faz com que
você não possa ter uma postura do ponto de vista de eficiência comercial, do
ponto de vista de ataque em algumas áreas justamente porque você não pode
atacar o seu próprio negócio fixo.
Sr. Fábio: Tá ótimo, perfeito. Se você pudesse falar um pouco mais talvez, talvez
numa outra linha que é sobre o teu desempenho no Ebitda. A gente de certa forma
está vendo o Ebitda ano contra ano tendo uma pequena desaceleração e mais ou
menos rodando no primeiro, segundo trimestre próximo de 4% e no terceiro se a
gente ajustar o ano passado teve um crescimento próximo de 1%.
Eu imagino que obviamente se tivesse todos os andamentos em cima da
implementação da resolução da Anatel para a redução do leased lines também
poderia realmente ajudar ainda mais. Mas eu fico imaginando que não seria só
esse o motivo pelo qual tem uma desaceleração significativa ano contra ano e é
difícil imaginar que talvez no quarto trimestre você tenha uma retomada um pouco
mais significativa no patamar que a gente viu no primeiro e no segundo trimestre.
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Então eu queria entender se vocês já acham que poderia ter uma reaceleração
desse crescimento de Ebitda já considerando uma expectativa que você tinha de
mid-single digit para o Ebitda no ano. Obrigado.
Sr. Rodrigo: Vamos lá Fábio. Em relação à tua pergunta do Ebitda certamente
tem uma série de componentes que contribuem para esse desafio de crescimento
mais acelerado de Ebitda e você mencionou a MTR. A MTR é um fator estrutural,
a queda da VU-M é um fator estrutural e que a gente tinha no planejamento e
obviamente tem buscado uma série de mecanismos para tentar compensar até
porque é a própria estrutura do setor.
Agora obviamente você mencionou também a queda da ELD. Essa queda da ELD
é uma queda estrutural necessária para o setor e então a gente vai continuar
brigando bastante por isso. Só isso já teria um impacto significativo em relação ao
crescimento do Ebitda. Mas ao mesmo tempo em que a gente briga por isso eu
acho que existem outros fatores para analisar em relação à velocidade de
aceleração, estabilidade de Ebitda.
A primeira delas eu diria para você que é um ambiente macroeconômico um
pouco diferente daquele ambiente macroeconômico que todo mundo esperava de
um crescimento de 3%, 4% no país e a gente têm crescimento macroeconômico
bastante inferior a esse apesar de ser crescimento e não ser estabilidade.
Desse ponto de vista eu diria para você que é provável que a gente continue
observando um cenário de estabilidade, mas eu vou comentar para você também
em relação ao nosso cenário de visão plurianual qual é expectativa de aceleração,
por que poderia existir uma expectativa de aceleração ao menos de um
atingimento de patamares um pouquinho superiores, e isso se deve ao fato de que
quando a gente considera a composição da nossa receita a composição da nossa
receita vai mudar.
O Ebitda é muito diretamente relacionado obviamente a toda a equação de custos
de interconexão, e quando nós imaginamos o que acontece com o crescimento de
dados como parte da receita a gente observa um resultado relativamente
interessante: no passado a gente tinha uma componente de dados que era muito
influenciada pelo SMS. O SMS era o maior componente da receita de dados para
todas as operadoras; mas curiosamente o SMS, apesar de ser um excelente
contribuidor de receita até pelos custos de interconexão, ele trazia um incremento
final que era um incremento relativamente modesto.
Quando a gente olha para a migração para dados de fato, ou seja, para a
conectividade de dados e outros serviços de valor adicionado, o impacto no Ebitda
é direto, ou seja, você não tem mais um impacto de custos de interconexão e com
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isso você pode pensar na mudança da sua composição de receita mesmo com
uma aceleração de receita um pouco mais moderada, ou seja na casa dos mid,
você pode imaginar no período de visibilidade de planejamento uma aceleração de
Ebitda superior à aceleração do crescimento de receita.
Então essa composição de receita eu diria para você que é o ponto fundamental
da aceleração do Ebitda, Fábio, obviamente atrelado a todos os nossos
programas de eficiência, de sinergia. Nós não estamos parados, ou seja, se nós
simplesmente não fôssemos considerar o impacto da VU-M e não tivéssemos feito
nada obviamente esse impacto poderia ter tido um resultado bastante mais
intenso e a partir de um trabalho de eficiência em praticamente todas as áreas da
companhia você viu a redução do custo de aquisição, a gente viu a própria
infraestrutura do ponto de vista de aumento do número de SWAPS com
infraestrutura de terceiros e isso tem sido realizado justamente para compensar
essa equação de custos e permitir essa estabilidade num primeiro momento e
depois um crescimento de Ebitda, tá?
Sr. Fábio: Tá ótimo Rodrigo, obrigado.
Sr. Rodrigo: De nada.
Operadora: Com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. André Bagio da JP
Morgan.
Sr. André Bagio: Bom dia.
Sr. Rodrigo: Bom dia. André?
Sr. André: Estão ouvindo?
Sr. Rodrigo: Estamos te ouvindo, bom dia.
Sr. André: Em relação ao Capex não é um pouco preocupante fazer esse nível de
investimentos que vocês estão fazendo que me parece acima do que estava
previsto? Isso vocês já preveem que reflita quando em termos de uma geração
maior de receita ou Ebitda para a companhia? Porque eu queria entender um
pouco mais: eu não sei se eu tinha previsto esse link na Amazônia, mas também
não tenho certeza se tem muita receita para ser feita na Amazônia, o que está por
trás.
Sr. Rodrigo: Ok vamos lá André. Eu acho que dois pontos para o teu comentário:
o primeiro deles é que não existe execução de Capex acima do planejado; o que
existiu foi uma mudança do perfil do Capex ao longo do ano. No primeiro trimestre
a gente teve um primeiro trimestre muito abaixo do planejado por uma série de
11

finalização de projetos e finalização até mesmo de negociações com fornecedores
para que a gente pudesse ter uma eficiência de compra significativa, e isso
acabou fazendo com que o perfil de execução do Capex fosse deslocado
principalmente para o segundo semestre.
O que aconteceu no segundo tri foi uma volta para o nível de execução de Capex
alinhado ao plano e no terceiro tri a gente acabou fazendo uma recuperação do
ritmo normal do ano, do planejamento, do cronograma de Capex do ano e por isso
isso aparenta que o terceiro tri tenha sido uma execução muito acima do
planejado. Mas na verdade no year-to-date a gente está absolutamente em linha
com o planejado, daquele total de Capex de 3,6 bilhões, então nós vamos terminar
o ano absolutamente dentro do planejado em relação ao Capex.
Em relação ao segundo comentário ainda sobre o Capex nós certamente
queremos crescer a um ritmo superior ao do mercado e até por isso que esse
plano de Capex foi colocado. O Capex é chave nesse caso, a gente imagina que
exista espaço para a conquista de mercado principalmente, como eu comentei, em
todo o crescimento de receita de dados e o Capex na receita de dados é
fundamental.
Quanto à tua pergunta de investimento no Amazonas a gente tem que entender
que o Linha Amazonas ele vem para a possibilitar uma série de serviços numa
região que não tinha absolutamente nada, então toda a região norte. Obviamente
que o investimento de receita... o resultado de receita na região norte tem um
peso menor na componente nacional, mas a gente precisa lembrar de alguns
fatores: primeiro esse investimento é um investimento que foi liderado pela TIM
mas ele acabou fazendo parte de um consórcio com uma implementação de
infraestrutura de energia, e com isso foi um investimento restrito à parte de
telecomunicações na casa de 200 milhões.
Segundo ponto, nós a partir desse investimento já estamos fazendo vários
acordos de SWAP para otimizar a aplicação desse Capex. Então é como se esse
Capex ao longo do tempo fosse um Capex compartilhado. Nós já temos um
primeiro acordo para a utilização desse linhão na Amazônia, ou seja, nós já vamos
vender capacidade para uma operadora e isso já é um contrato firmado. Essa
venda de capacidade vai ajudar na venda de um (incompreensível 1:19:15), ou
seja, vai reduzir o nosso Capex do ano a partir do reconhecimento dessa venda
desse (incompreensível 1:19:20).
E no terceiro caso em relação ao SWAP nós também já temos vários acordos de
SAWP firmados que vão nos permitir expandir o nosso backbone em relação a
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rotas alternativas de conexão de todo país e não só do norte, mas que vem a
câmbio, a disponibilidade de capacidade no nosso linhão no norte do país.
Então de maneira muito direta o plano de Capex segue absolutamente dentro do
planejado.
Sr. André: Uma segunda pergunta: como é que você está vendo o nível de
competição na indústria? Está dentro dos padrões de normalidade ou alguma
coisa pontual fora do que seria esperado?
Sr. Rodrigo: Vamos lá. Eu acho que eu acabei comentando rapidamente sobre
isso. Nós acreditamos que o nível de competitividade ele foi muito acelerado no
passado onde a conquista de base era uma necessidade, ou seja, era um jogo de
posicionamento. Enquanto o país estava crescendo com inclusão na classe média
de 40, 50 milhões de pessoas sem dúvida nenhuma existia um jogo de conquista
de base muito grande, ou seja, você tinha que trazer um usuário para dentro de
casa e daí uma aceleração muito grande da competitividade das ofertas.
Mas é um mercado que passa por uma fase de transição eu diria, ou seja,
certamente do ponto de vista de penetração de usuários físicos essa é uma
penetração que tende a ter uma desaceleração. A gente não vai certamente
chegar a um nível de penetração de usuários físicos de 3x, 4x a população, hoje a
gente está na casa de 130%, 140%.
Então o nome do jogo passa a ser um jogo de uso, um nome do jogo de
disponibilidade de novas ofertas, e nesse sentido novas ofertas muito mais no
sentido de outros tipos de uso, de aumento do ARPU, e disponibilidade de novos
serviços do que simplesmente de uma competição acirrada por preço para a
conquista de base. Eu acho que esse momento do mercado ficou relativamente
para trás, ok?
Sr. André: Muito obrigado.
Operadora: Com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Luis Azevedo do
Bradesco.
Sr. Luis Azevedo: Bom dia, duas perguntas muito rápidas: a primeira é quanto dá
para imaginar a trajetória de receita de serviço de fixa? Quando é que dá para
imaginar que isso vai estabilizar ou até mesmo se dá para imaginar que em algum
momento vai ficar positivo?
E a segunda pergunta é a respeito da representatividade da VU-M no Ebitda.
Vocês abriam antes essa exposição e dá para abrir mais ou menos para a gente
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ter uma ideia da aceleração do crescimento do Ebitda quanto que é mais ou
menos atrelado à VU-M? Obrigado.
Sr. Rodrigo: Ok, obrigado Luis. Desculpe, o teu detalhe da primeira que eu não
sei se eu peguei direito...
Sr. Luis: Da Intelig, da parte de serviço fixo...
Sr. Rodrigo: Vamos lá. Em relação à evolução do negócio fixo eu comentei no
meio da call que o nosso negócio fixo durante algum tempo foi um contribuidor
negativo em relação a crescimento de receita mas por uma razão absolutamente
planejada, que foi a limpeza de base, a reestruturação do ponto de vista do foco
da companhia que não é um foco de crescimento a qualquer custo mas é um foco
de estabilidade e de geração positiva de contribuição de Ebitda.
Esse é um percurso que toma algum tempo porque obviamente você tem um
percurso de limpeza de base, de redução de infraestrutura alugada, de construção
de infraestrutura própria que toma algum tempo e já vem acontecendo ao longo de
todo o ano de 2013, final de 2012 e todo o ano de 2013.
Nós já estamos vendo uma desaceleração desse ritmo de queda, de ritmo de
redução e então a gente espera uma continuada desaceleração desse ritmo de
redução até o quarto tri, primeiro tri do ano que vem. Eu diria para você que o
turning point de vista de crescimento orgânico de receita no caso da Intelig ele
vem ao redor do primeiro, segundo trimestre em do ano que vem e a gente já
projeta a partir do ano que vem um crescimento orgânico interessante do segundo
tri para frente com uma capacidade de contribuição positiva do ponto de vista de
Ebitda.
Em relação à tua pergunta do impacto da VU-M nós já fizemos uma série de
disclosures e é óbvio que por uma série de razões a gente acaba dando apenas
alguns números de detalhes, mas eu vou passar a palavra para o Claudio para
que ele possa comentar um pouquinho sobre esse impacto, como a gente vêm
contratando isso com ponto de vista de impacto no final.
Sr. Claudio: Obrigado Rodrigo. Bom, naturalmente essa resposta depende
sempre de a gente olhar o fenômeno de um ponto de vista de estática ou de
dinâmica e por que isso? Porque na estática a gente captura uma variação de um
preço unitário. Então se a gente fala de quanto nesse ano, nesse tri o impacto
podemos assim dizer, mais ou menos, 200 basis points de crescimento da receita
total da companhia. Então aquilo que a gente reporta hoje como 7,6 poderia subir
na casa de uns 200 basis points.
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Naturalmente eu posso complementar a resposta dizendo que olhando na
dinâmica o assunto do (incompreensível 1:25:08) a gente deve sempre avaliar
corretamente o fenômeno da elasticidade que obviamente ao cair, ao diminuir o
MTR vai se manifestar sempre um efeito positivo.
Sr. XXX: Obrigado.
Operadora: Com licença, iniciaremos agora a seção de perguntas e respostas
para os jornalistas. Para fazer uma pergunta por favor digite asterisco um.
Nossa próxima pergunta vem da Sra. Letícia Cordeiro da Teletime.
Sra. Letícia Cordeiro: Bom dia. Minha primeira pergunta é com relação a esse
empréstimo de financiamento, essa linha de crédito do BNDES de 5,7 bi. A TIM
até hoje ela tem tido um perfil muito sólido financeiro. A gente vê uma relação da
dívida líquida/Ebitda hoje vocês divulgaram perto de 0,3%, quase sem dívidas
praticamente, e com uma forte geração de caixa.
Eu queria saber o que motivou a TIM de repente mudar esse perfil e ficar mais
endividada para fazer frente a esses investimentos, se muda a estratégia da
empresa e se vai ter alguma mudança também na política de pagamento de
dividendos.
Sr. Claudio: Bom, na primeira pergunta - obrigado - a gente como já comentamos
até hoje claramente é uma dívida líquida baixa, mas temos obviamente dívida
mais que de 4 bi. Então a gente tem que olhar uma situação hoje onde
necessitamos claramente renovar ao vencimento dessa dívida que hoje temos
com novas fontes.
Então ou a gente continua com fontes que tem antigas ou a gente vai para um
mercado, vai para outras soluções. O BNDES é a nossa fonte hoje de custo mais
atrativo, mais interessante sendo um banco de fomento e é por isso que a gente
quer aproveitar dessa nova linha de crédito.
Tem outra consideração importante a fazer: nós estamos com essa linha de
crédito financiando o nosso futuro. Essa é uma linha de crédito com um prazo de
oito anos e estamos financiando o Capex dos próximos três anos. Então é uma
perspectiva de futuro, não é de financiar o balanço naturalmente da companhia
hoje. Temos sempre que analisar essa situação numa perspectiva.
Bom, quanto à política de dividendos a companhia não tem mudança alguma na
política que até hoje a gente seguiu. Então esse ano pagamos um dividendo
acima de uns 50% do nosso lucro disponível (R$ 745 milhões) e claramente assim
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que continua crescendo a operação da companhia o dividendo vai acompanhar
este percurso.
Sra. Letícia: Ok e a segunda pergunta eu queria fazer com relação às small cells.
Vocês anunciaram que fecharam esse primeiro acordo para a implantação dessas
redes e eu queria saber se vocês podem detalhar um pouco mais esse acordo,
quando começa a implantação e se vocês ficaram satisfeitos com a decisão da
Anatel que decidiu desonerar apenas as femtocells e não as small cells.
Sr. Rodrigo: Vamos lá Letícia. Bom, em primeiro lugar de fato eu não vou entrar
em muito detalhe desse acordo até por uma questão estratégica de negociação e
desenvolvimento da nossa arquitetura mas ele está fechado e o projeto já
começou. A gente tem uma implementação inicial que ainda é pequena, mas que
vai acontecer de maneira bem mais acelerada no ano que vem e nós já temos 150
sendo instaladas agora esse ano. Esperamos acelerar de maneira muito forte o
ano que vem e isso obviamente sempre com foco nas áreas metropolitanas mais
densas e mais populadas que é exatamente onde a small cell tem um impacto do
ponto de vista de qualidade de cobertura muito interessante principalmente dada a
concentração muito grande de usuários em determinados locais.
Então essa é uma estratégia que vai acontecer, já está acontecendo e certamente
vai ter mais desdobramentos no ano que vem do ponto de vista de velocidade, de
ritmo de adoção e eventualmente até mesmo de uma maior variedade, diversidade
de contratos de fornecedores.
Em relação à tua pergunta da Resolução quanto à isenção de Sistel apenas nas
femtocells na verdade quando a gente fala de 1 Watt 1 Watt não é
necessariamente uma femtocell; quando a gente fala de femtocell a gente fala de
alguns miliwatts (100 a 200 mW) e então com 1 Watt já é possível você imaginar
algumas aplicações de micro cell - não de metro cell para uma cobertura mais
ampla - mas de micro cell.
E isso obviamente é um primeiro passo. A gente acredita que deva existir algo
semelhante realizado para o patamar de 2 a 5 Watts (que é a faixa das metro
cells) até para poder possibilitar um aumento dessa cobertura de maneira
consistente com a exigência de aumento de qualidade, com a maneira consistente
com toda a necessidade de evolução tecnológica da infraestrutura do país.
É um primeiro passo, já vai poder ser usado para uma série de experiências não
só na femto, mas para algumas micro células mas precisa evoluir e a gente
certamente vai continuar debatendo e dando as nossas contribuições do ponto de
vista regulatório para que isso possa ser estendido para o ambiente de 2 a 5
Watts, tá?
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Sra. Letícia: Só uma dúvida: porque na norma da Anatel eu acho que a Anatel ela
exclui nominalmente as femto que tem interface aérea, filtro de frequência, que
tem função de ERB e então no caso ficaria mesmo restrito à femtocell só a captura
e joga para a rede fixa.
Sr. Rodrigo: A gente tem uma série de análises para fazer em cima dessa
regulamentação até mesmo do ponto de vista de esclarecimento da própria
regulamentação que é muito nova, que acabou de sair e então ainda tem um
percurso grande para realizar.
Mas obviamente a principal característica que limitaria esse uso é a própria
potência. Quando você imaginar uma femtocell de 1 Watt já não é mais uma
femtocell, então tem uma série de esclarecimentos a realizar e certamente esse é
um tema que vai evoluir bastante ainda. Ele é novo não só para a Anatel, ele é
novo no mundo de uma certa maneira. A tecnologia de small cells é relativamente
recente apesar da gente ter um mercado que está crescendo muito rápido, então
ainda vai haver muita discussão nesse sentido.
Sra. Letícia: Ok muito obrigada.
Operadora: Com licença, nossa próxima pergunta vem da Sra. Daniele Madureira
do Valor Econômico.
Sra. Daniele Madureira: Bom dia a todos. Eu gostaria de tirar uma dúvida: qual
foi o número de lojas abertas no terceiro trimestre desse ano? Desculpa?
Sr. XXX: Sete lojas.
Sra. Daniele: Sete lojas somando quantas no total hoje?
Sr. XXX: A gente está próximo de 140 lojas.
Sra. Daniele: 140 lojas, e vocês pretendem abrir quantas lojas?
Sr. XXX: Fechar o ano com 165.
Sra. Daniele: Todas essas são lojas próprias, certo? Elas representam quanto das
vendas totais?
Sr. XXX: Hoje já representa... enfim, é um número confidencial mas eu diria para
você que próximo de metade do pós-pago de pessoa física.
Sra. Daniele: Metade do pós-pago de pessoa física?
Sr. XXX: Isso.

17

Sra. Daniele: E quanto à pessoa jurídica a maior parte continua sendo feita por
agentes, é isso? Uma parte da receita vem das lojas controladas por agentes?
Sr. XXX: A gente... no segmento de empresas a gente tem um outro modelo, não
são lojas, são representantes de venda.
Sra. Daniele: Certo, então a maior parte da receita é por meio desses
representantes no caso de pessoa jurídica?
Sr. XXX: ... das vendas sim, correto.
Sra. Daniele: Certo e desculpa, quem está falando?
Sr. Lorenzo: Lorenzo.
Sra. Daniele: Lorenzo, eu não sei se foi exatamente você comentou durante a
call; mas o número de pontos de recarga rápida somam quantos hoje no país?
Sr. Lorenzo: Entre pontos de recarga e de venda de chip a gente tem
aproximadamente 350.000 pontos de venda no Brasil hoje.
Sra. Daniele: 350.000 e alguém comentou sobre quanto isso representa dentro da
receita de pré-pago? Isso está em quanto?
Sr. Lorenzo: Não; representa da venda. Da venda de pré-pago são dois terços da
venda de pré-pago.
Sra. Daniele: Dois terços da venda... então a gente não está falando da receita?
Sr. Lorenzo: Da venda, do gross, da venda de novas linhas, de adições. Não é da
receita.
Sra. Daniele: Tá ok. Como é que vocês... o que eu queria entender só... desculpa,
eu fiz essas perguntas só para entender qual é a estratégia da TIM: vocês estão
querendo crescer mais com atendimento no serviço de pós nas lojas próprias e aí
no atendimento de pré nesses pontos de recarga rápida? É isso? A gente pode
entender isso?
Sr. Lorenzo: São dois segmentos na verdade bem diferentes; então exatamente
no pós-pago o nosso principal canal que vai ser hoje é a loja própria porque um
cliente que demanda atendimento diferenciado e a gente entende que a loja
própria é um canal adequado para dar esse atendimento.
Já no mundo pré-pago o cliente quer capilaridade, comodidade, e a gente entende
justamente que esse canal de recarga é o canal ideal que permite à gente ter uma
abrangência, uma proximidade grande com o consumidor final.
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Sra. Daniele: Ok tá certo então, obrigada.
Operadora: Com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Rodrigo Petri da
Agência Estado.
Sr. Rodrigo Petri: Bom dia. Por favor, eu queria só entender um pouquinho
melhor sobre essa... vocês comentaram sobre a recuperação da margem Ebitda e
eu queria só entender como é que vocês estão planejando fazer essa
recuperação. Você comentou essa questão de dados e um tempo, uma previsão
de quando isso deve efetivamente estar se refletindo no resultado.
Sr. Rodrigo: Vamos lá Rodrigo, tudo bem? Bom dia.
Sr. Rodrigo: Bom dia.
Sr. Rodrigo: De maneira geral o comentário eu acho que eu já fiz aqui em relação
à nossa estratégia. Ele certamente é... a estratégia certamente é fortemente
apoiada no crescimento de dados a uma velocidade muito superior ao crescimento
de voz. Voz representa a maioria da receita hoje, então dados representa um
percentual na casa de 23% da nossa receita, logo a gente ainda tem um
componente de voz muito grande, mais de três quartos da receita ainda vem da
voz.
Mas do ponto de vista de crescimento, Rodrigo, esse crescimento é um
crescimento muito diferente no caso de voz e no caso de dados. Voz continua
crescendo a taxas ligeiramente superiores às taxas do GDP, ou seja na casa de
3%, 4%, e a gente vê a receita de dados crescendo a níveis superiores a 20% e
se nós formos olhar para a receita de dados pura, conectividade, crescendo a
taxas em alguns casos até superiores a 40%.
Então esse é um percurso que vai acontecer e que obviamente depende de dois
fatores: da adoção do ponto de vista de número de usuários e da capacidade
desses usuários de consumirem mais dados.
A gente vê que as duas coisas estão evoluindo de maneira bastante positiva. A
primeira delas que é o número de usuários que hoje consomem dados ela tem
crescido até mesmo à medida em que cresce o contato com o serviço e a
possibilidade de uso a partir de uma base que seja equipada com aparelhos.
Então esse número ele era um número ainda muito baixo em relação à base total
no ano passado. A gente vê que esse número é um número próximo da casa de
29% dos usuários de dados eram usuários de dados únicos e esse número passa
agora a 34%. Então esse é um primeiro dado.
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Essa evolução, que é uma evolução na casa de 23% ano contra ano, ela continua
acontecendo com esse mesmo ritmo já há bastante tempo, então se você fizer a
conta a agente vê que existe uma base que ano contra ano vai crescer mais do
que 5, 6 milhões então talvez até com uma aceleração desse número a partir da
adoção mais massiva de smartfones.
Outro dado é o dado justamente do crescimento da nossa base de aparelhos
habilitados a consumo de dados, a consumo de Internet. Esse número também é
um número que tem obtido uma evolução muito significativa. A gente tinha uma
base no ano passado que era uma base de 39% apenas dos aparelhos habilitados
a consumir dados e esse número hoje já está se aproximando da casa dos 55%.
Então uma evolução em um ano de quase 80%. Então a gente tem de fato uma
evolução muito positiva do percentual da base.
Um outro fator ainda em cima desse percentual da base tem a ver com qual é o
dispositivo usado para o acesso ao serviço de dados. Num primeiro momento o
fenômeno dos webfones, que eram os fones 2,5G habilitados com alguns
aplicativos simples de acesso a dados seja para browsing simples, navegação na
Internet simples seja para alguns aplicativos de redes sociais ele teve um impacto
muito grande na adoção por conta do custo. Esse impacto acabou fazendo com
que ele... Rodrigo está por aí?
Sr. Rodrigo: Estou aqui, estou aqui.
São Rodrigo: A gente teve essa grande maioria sendo venda de webfones mas
esse perfil tem mudado bastante e então hoje a gente já tem no total da nossa
venda mais de 70%, na prática dados mais atualizados de outubro 74% dos
aparelhos vendidos hoje por nós são smartfones, e o smartfone tem uma
capacidade de consumo de dados muito superior à de um webfone, muito superior
ao de 2,5G não só pelo acesso a 3G, velocidades maiores, mas principalmente
pelo acesso aos vários aplicativos, dispositivos, navegação mais sofisticada que
um aparelho smartfone proporciona.
Isso tudo faz com que a gente tenha esse crescimento de dados num ritmo
superior a 20%. Eu não sei se você chegou a escutar o outro comentário em
relação a qual o impacto disso no Ebitda, mas o crescimento de dados do ponto
de vista do Ebitda ele tem uma contribuição, ele é mais... ele tem uma contribuição
maior, ele é mais positivo do que o crescimento da voz em relação ao Ebitda
porque a voz vem acompanhada de custo de interconexão e os dados vêm
praticamente como uma receita integral que é aplicada o resultado de Ebitda.
E então esse é um percurso, obviamente isso não acontece do dia para a noite.
Passa pela disponibilidade de aparelho, pelo crescimento da base, pela melhoria
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da nossa infraestrutura, pelo lançamento de novos planos, novas ofertas e é uma
evolução que é inexorável. A gente vê ela acontecendo e isso é o que a gente
espera faça com que o percurso de crescimento de Ebitda continue com uma
velocidade bastante interessante ao longo dos próximos anos.
Sr. Rodrigo: E você acrescentou também a questão do próprio também corte de
custos. Então a gente pode dizer que a melhoria, a expectativa de melhoria da
margem Ebitda deve vir desse aumento do uso de dados junto com corte de
custos?
Sr. Rodrigo: Certamente o corte de custos é absolutamente crítico nesse
percurso todo e ele é crítico por várias razões: primeiro porque de fato uma vez
que você constrói rede própria você deixa de ter um Opex que é importante de
linhas alugadas e faz com que o resultado melhore.
Por outro lado é importante também o próprio aumento de eficiência de custos
para compensar algumas reduções estruturais como a queda da VU-M. A VU-M,
que era uma receita de interconexão importante para as operadoras móveis, tem
sofrido uma redução muito acentuada e até para poder conviver com essa
redução todo o setor está tendo que enfrentar projetos de eficiência, um aumento
da eficiência em curso muito significativo, e nós temos feito isso de maneira
bastante intensa.
Sr. Rodrigo: Certo e só mais uma questão se for possível em relação ao 4G: a
gente vê que a TIM a expectativa inicial se falava muito de que Claro e Vivo teriam
uma liderança maior no 4G pela maior capacidade de frequência (espectro) mas
vocês veem tendo um desempenho, a segunda colocação, mas ao mesmo tempo
gente vê que a TIM está um pouco focada em cumprir as metas da Anatel de
cidades (eu acho que teve mais São Paulo alguma outra cidade).
Quantas cidades vocês devem estar avançando, digamos, até a copa do mundo
quando vocês têm a obrigação... minha pergunta é a seguinte: vocês devem
buscar mais cidades além das que estão previstas no cronograma? Quantas
vocês podem atingir em termos de 4G? Vocês têm como mensurar se já tem
algum impacto dessa estratégia já que vocês têm uma base... estão tendo uma
base boa de 4G nos resultado da companhia?
Sr. Rodrigo: Vamos lá. Em relação ao 4G eu vou repetir aquilo que eu já disse:
nós certamente acreditamos que o 4G é um componente importante da estratégia
para frente até mesmo pelo fenômeno da substituição fixo/móvel nos dados
também. Ele aconteceu muito forte na voz e ele passa a acontecer nos dados
também e a gente vê hoje a banda larga móvel substituído de maneira muito
interessante a banda larga fixa em muitas áreas onde a banda larga fixa ou não
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está disponível ou tem um custo muito alto e tem uma qualidade ainda muito ruim.
Então de fato é um fenômeno que começa a acontecer.
O nosso desempenho no 4G é muito alinhado com a estratégia, que é uma
estratégia não simplesmente de quantidade por quantidade. Não adianta nada
você cobrir uma série de cidades e não levar um nível de serviço adequado e ao
mesmo tempo é um desempenho focado em atender a um mercado que está
crescendo de uma maneira por enquanto ainda muito concentrada.
Então eu diria para você que até mais importante do que focar o número de
cidades - obviamente nós estamos não só cumprindo com todas as obrigações de
cobertura da Anatel até a copa do mundo, e na copa das confederações deste ano
nós estamos também adiantando algumas outras cidades - mas mais importante
do que isso é também o número de população, percentual da população coberta,
e a gente vai ter uma evolução muito significativa de percentual da população
coberta evoluindo ao longo do tempo para uma cobertura que vai certamente
passar dos 50% de população coberta.
Desse ponto de vista a nossa estratégia no 4G tem sido uma estratégia primeiro
muito focada; segundo que não faz diferenciação de preço entre o 4G e o 3G, ou
seja, o 4G é uma conveniência tecnológica. Se o cliente quer ter uma
disponibilidade de um serviço com tecnologia de maior velocidade ele vai para o
4G, mas ele não vai pagar mais por isso.
E terceiro é uma abordagem que está muito focada também ainda no momento,
no estágio inicial do 4G no país. A gente acredita que no próximo ano por exemplo
o espaço para crescimento no 3G ainda seja um espaço muito significativo. Então
esse ano nós já fizemos uma realocação significativa de investimento do que era
rede 2G para rede 3G e 4G e para o planejamento do ano que vem certamente
isso vai continuar. A gente vai reduzir em muito o investimento em 2G e fazer uma
alocação integral em 3G e 4G.
Do ponto de vista de resultados os resultados são muito bons de fato. A gente já
está com 29% de market share, o que mostra o efeito não só da nossa clareza de
oferta, simplicidade de oferta, posicionamento correto da mensagem e dos
pacotes de serviço, mas também da nossa própria estratégia de aparelho. A gente
tem uma estratégia muito focada de uma recomendação de aparelhos muito
eficiente com custos atraentes e uma combinação da oferta com a presença, com
a mensagem, com a nossa oferta de aparelhos que acaba levando a esses 29%
de market share em agosto.
Sr. Rodrigo: Tá ok então, obrigado e parabéns pelos resultados.
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Sr. Rodrigo: Obrigado Rodrigo.
Operadora: Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e
respostas. Gostaria de passar palavra ao Sr. Rodrigo Abreu para as
considerações finais.
Sr. Rodrigo: Ok mais uma vez um prazer estar na divulgação de resultados com
vocês hoje. Eu gostaria de agradecer às perguntas e respostas e tenham certeza
que do nosso lado todo o time continua absolutamente focado em entregar um
excelente resultado para o mercado e nos vemos então nossa próxima divulgação
no próximo trimestre. Obrigado a todos, bom dia.
Operadora: Com isto concluímos a teleconferência de resultados da TIM
Participações. Para mais informações e detalhes sobre a companhia acesse o site
www.tim.com.br/ri e aproveite para fazer o download do aplicativo TIM RI
disponível para as plataformas Android e iOS e siga também o Twitter @TIM_ri.
Obrigada.
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