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Teleconferência

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2007 – A TIM Participações S.A. (BOVESPA: TCSL3 e
TCSL4; e NYSE: TSU), Companhia que controla diretamente a TIM Celular S.A. e
indiretamente a TIM Nordeste S.A., anuncia os resultados referentes ao 1º trimestre
(1T07). A TIM Participações S.A.(“TIM Participações” ou “TIM”), através de suas
controladas, presta serviço de telefonia móvel celular em todo o território brasileiro e é a
maior operadora GSM no país. As informações financeiras e operacionais a seguir são
apresentadas em base consolidada e em Reais (R$), de acordo com os princípios
contábeis aceitos no Brasil, e as comparações referem-se ao primeiro trimestre de 2006
(1T06), exceto onde mencionado.

Destaques do Primeiro Trimestre de 2007

Inglês:
04 de maio de 2007, às 11:00 horas,
horário de Brasília.
(10:00 horas US ET)

• Liderança em serviços inovadores: Lançamento do “TIM Casa
Empresarial”, versão para o mercado corporativo da oferta inédita no mercado
brasileiro que permite aos clientes TIM realizar chamadas locais para telefone fixo, a
partir da área cadastrada como seu local de trabalho, a um custo reduzido.

Português:
04 de maio de 2007, às 13:00 horas,
horário de Brasília.
(12:00 horas US ET)

• Criação da Diretoria de Operações a Clientes com objetivo de coordenar a
estratégia de pós-vendas, maximizando o ciclo de vida e a satisfação do
Cliente.

Para mais informações, acessar o
website da Companhia em:
www.timpartri.com.br
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• A base de clientes alcançou 26,3 milhões ao final do 1T07, atingindo uma
participação de mercado de 25,8% versus 23,5% no 1T06.
• Líder em adições líquidas no 1T07: 896,2 mil novos clientes que representaram
40,1% das adições líquidas do mercado no trimestre.
• Contínuo crescimento no pós-pago: Em doze meses, a base de assinantes póspagos cresceu 31,4%, alcançando 21,6% da base total. (+1.0 p.p. ano-a-ano).
• Sólido crescimento da receita líquida de serviços: de R$2.661,5 milhões no
1T07, uma expansão de 44,1% em relação ao 1T06 (ou 22,4%, considerando a
eliminação do sistema de Bill & Keep Parcial em 1 de janeiro de 2006).
• O ARPU (Receita Média por Usuário) totalizou R$ 34,4 no 1T07,
mantendo-se em linha com o do 3T06, período isento do efeito sazonal
característico do 4T06, e estável quando comparado ao ARPU normalizado do 1Q06
(R$35,2).
• Redução no custo de aquisição do cliente (SAC): declínio de 17,3% no
SAC do 1T07 em relação ao do 1T06, devido ao rígido controle dos custos
variáveis, principalmente dos subsídios. No 1T07, a relação SAC / ARPU foi de 3,8
meses, bem abaixo da apresentada no 1T06 de 4,3 meses.
• Crescimento com rentabilidade: EBITDA de R$ 664,0 milhões no 1T07
(15,7% de expansão em relação ao 1T06), representando a margem EBITDA de
23,4%, em linha com a estimativa da Companhia para o ano de 2007.
• Assembléia Geral de Acionistas aprova a distribuição de R$ 450,8 milhões
em dividendos, a serem pagos a partir de 26 de junho de 2007.

Principais Mudanças Regulatórias e Contábeis
1. Reclassificações contábeis
As reclassificações
contábeis foram
aplicadas ao 1T06
de forma a
permitir a
comparação com
àquelas do 1T07

A Companhia promoveu uma análise das melhores práticas contábeis aplicáveis ao
seu ramo de atividades que resultou em mudanças, cujos efeitos são apresentados
a seguir, e que por sua vez diferem substancialmente daqueles apresentados nas
informações trimestrais anteriormente publicadas e disponibilizadas aos seus
acionistas e mercado em geral.
1.1. Despesas antecipadas (Diferimento de subsídios de Aparelhos)
A Administração mudou o tratamento contábil relativo aos custos relacionados à
venda de aparelhos a assinantes do sistema pós-pago. Desta forma, o subsídio passou
a ser diferido e amortizado pelo prazo mínimo do contrato de serviço assinado pelos clientes
(12 meses) de forma a refletir mais adequadamente a performance do segmento pós-pago
(anteriormente, estes custos eram reconhecidos diretamente no resultado).
O diferimento dos custos associados à venda de aparelhos é aplicado somente ao
segmento pós-pago, onde o cliente assina um contrato para a permanência mínima de doze
meses na base, com a incidência de multa em caso de cancelamento.
A prática foi adotada a partir do terceiro trimestre de 2006, e retroativa a 1º. de
janeiro de 2006. Desta forma as informações do 1T06 foram ajustadas de forma a
permitir a comparabilidade com as do respectivo período.
1.2. Descontos concedidos sobre a venda de aparelhos celulares
No período, os descontos nos preços de venda de aparelhos ao consumidor final foram
integralmente registrados como “descontos sobre os produtos vendidos”, ao invés de
parcialmente alocados em despesas comerciais e custo das mercadorias vendidas.
A prática foi adotada a partir do quarto trimestre de 2006, e retroativa a 1º. de
janeiro de 2006. Desta forma as informações do 1T06 foram ajustadas de forma a
permitir a comparabilidade com as do respectivo período.
1.3. Obrigações de descontinuidade de ativos (Assets Retirement Obligation –
ARO)
No quarto trimestre de 2006, a Companhia optou pela introdução de prática contábil
adequando-as àquelas utilizadas, inclusive, por outras empresas do setor de
telecomunicações e em conformidade com as disposições contidas na Deliberação
CVM nº 489, de 3 de outubro de 2005. O novo tratamento contábil consiste no
reconhecimento como obrigação dos custos estimados a incorrer na desmontagem de
torres e equipamentos em imóveis alugados, em contrapartida ao ativo imobilizado.
A depreciação desses ativos é calculada com base na vida útil dos mesmos. O passivo estimado
é descontado a valor presente de modo a refletir a melhor estimativa corrente.
A prática foi adotada a partir do quarto trimestre de 2006, e retroativa a 1º. de
janeiro de 2006. Desta forma as informações do 1T06 foram ajustadas de forma a
permitir a comparabilidade com as do respectivo período.
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1.4. Reclassificação da amortização de ágio pago na privatização
A partir do 1T07, a parcela da amortização relativa ao ágio pago na privatização esta sendo
alocada como despesas de impostos de renda, como forma de alinhar com o padrão contábil
internacional.
Para fins de comparação das informações trimestrais relativas a 2007 com as dos
mesmos períodos do ano anterior, o Anexo 4 inclui um demonstrativo financeiro
gerencial “pró-forma”, como se todas as reclassificações contábeis mencionadas
no “item 2” tivessem ocorrido a partir de 1º de janeiro de 2006.

2. Eliminação do sistema de Bill & Keep parcial
Com a introdução do SMP (serviço móvel pessoal) em 2000, a Anatel criou o conceito de Bill
& Keep parcial, o que significava que em chamadas entre operadoras de celular na mesma
área de registro (local), uma operadora só era obrigada a pagar a taxa de interconexão
(VUM), se o tráfego for acima de 55% do total.
Em 14 de julho de 2006, a Anatel (através da Resolução 438) eliminou completamente o
sistema de Bill & Keep parcial, estabelecendo um sistema de Bill & Keep total, onde
cada operadora de celular passa a pagar os custos de interconexão sobre cada chamada local
para a outra operadora.

Mensagem da Administração
A TIM Participações vem mantendo uma posição de destaque no mercado brasileiro
em termos de satisfação e preferência do cliente, no reconhecimento da sua Marca,
nos segmentos tanto de varejo como corporativo, assim como no crescimento
continuado de sua fatia de mercado e receita de serviços. Estes resultados, em
conjunto com a sólida performance operacional e financeira do trimestre continuam
a refletir um crescimento com rentabilidade.
A Companhia reconhece que a qualidade do atendimento é um dos elementos-chave
na escolha do cliente e na sua permanência. Por essa razão, criou nesse primeiro
trimestre de 2007 a Diretoria de Clientes, com o objetivo de coordenar a estratégia
de pós-vendas, maximizando o ciclo de vida e a satisfação do cliente.
As ferramentas de segmentação e a integração de seus sistemas têm sido
fundamentais para proporcionar um melhor serviço aos clientes. Como resultado, a
TIM continua desenvolvendo produtos inovadores no mercado brasileiro. Cabe
destacar, no trimestre, as soluções apresentadas ao segmento corporativo, como o
TIM Casa Empresarial, o TIM Empresa Nacional + o Tarifa Zero Brasil e o TIM
Empresa Mais, todas focadas ao atendimento das necessidades de empresas de
diferentes portes.
A estratégia da TIM tem sido direcionada à aquisição e retenção de clientes de alto
valor em todos os segmentos, combinada com a busca da eficiência operacional,
como suporte necessário à expansão da sua base de clientes.
No segmento pós-pago, a TIM persistirá na qualidade de seus serviços. No conjunto
de iniciativas previstas para 2007, cabe destacar as do segmento de negócios, as
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quais incluem principalmente o aprimoramento das soluções de dados em
mobilidade.
No segmento pré-pago, o objetivo é a eficiência, incentivando as ofertas de vendas
avulsas de SIM Card, o lançamento de planos que estimulem o tráfego intra-rede e a
eliminação de subsídios. Cabe ressaltar que o forte incremento da penetração da
telefonia móvel no Brasil, aliado à existência de mercado residual nas classes de
média e baixa renda, evidenciam a necessidade de uma abordagem fortemente
orientada aos clientes de baixo ARPU, de forma a garantir a rentabilidade nesse
segmento.
Todos os esforços mercadológicos continuarão a progredir, apoiados na gestão
sustentável da empresa. A questão ambiental e os problemas globais, que já vinham
sendo trabalhados, entram na nossa pauta de forma reforçada neste trimestre.
Estamos atentos a todas as fases do nosso trabalho, buscando integrar a
sustentabilidade à gestão dos nossos negócios.
O investimento na área social e cultural ao longo do trimestre incluiu diversos
projetos, mantendo a música como pano de fundo. O grande destaque foi a
implantação do programa “TIM Música nas Escolas” na cidade de Santo André (SP),
onde a TIM mantém seu Pólo Tecnológico. Cerca de mil crianças e adolescentes de
Santo André se unirão aos mais de 15 mil jovens já beneficiados pelo principal
programa de inclusão social da TIM, que utiliza a linguagem universal da música para
propagar valores e o respeito à cidadania. Já na área cultural, a TIM promoveu
diversas ações de verão, patrocinando shows de norte a sul do país.
O compromisso da TIM é de continuar a implementar este modelo de negócios
sustentável ao longo dos próximos trimestres e de se preparar para o
desenvolvimento de soluções convergentes (voz e dados), de forma a defender a sua
liderança e de capturar novas fontes de receita, num contínuo esforço de gerar valor
a todos os seus stakeholders.
A Administração
A Administração

Desempenho Operacional
Penetração
nacional de
54,2% no
1T07

O mercado brasileiro encerrou o mês de março de 2007 com 102,2 milhões de
linhas, um crescimento de 14,3%, em relação aos 89,4 milhões registrados no final
do primeiro trimestre de 2006. A penetração nacional atingiu 54,2%, e continua a
demonstrar potencial de crescimento, principalmente dado o cenário positivo de expansão da
economia e o aumento do poder de compra dos consumidores.
No trimestre, o total de adições líquidas do mercado foi de 2,2 milhões de linhas,
comparado a 3,2 milhões no mesmo período do ano anterior, representando assim uma queda
de 30,2% no período, demonstrando uma transição do mercado para a maturidade, bem
como uma abordagem comercial mais racional adotada pelas operadoras refletindo, entre
outras, menores subsídios de aparelhos.
A Companhia, por sua vez, adicionou 896 mil novos clientes à sua base no 1T07,
mantendo dessa forma sua relevância no crescimento do setor. A TIM registrou a
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liderança em adições líquidas no trimestre, com 40,1% de participação no total de
clientes adquiridos pelo mercado, superando inclusive o resultado de 2006
(38,2%).
Participação
de mercado:
25,8% no
1T07

A TIM Participações encerrou o primeiro trimestre do ano com 26,3 milhões de
clientes - uma expansão de 25,2% em relação ao mesmo período de 2006. Ultrapassando o
crescimento do mercado em 10 p.p., tal marca está refletida na participação de mercado que
alcançou 25,8% (2,3 p.p. acima do 1T06). Com a boa performance do trimestre, a
Companhia reduziu ainda mais sua distância para a operadora líder em base de
clientes, de 10,2 p.p. no 1T06 para somente 2,6 p.p. no final do 1T07.
No segmento de valor, a TIM registrou um crescimento de 31,4% na base pós,
aumentando assim o seu mix pós para 21,6%, 1 p.p. de expansão nos últimos 12
meses. No segmento corporativo o crescimento foi ainda maior, ou seja; 50,3%
no comparativo ano-a-ano.
Base de Clientes (milhares)

Market Share
+2.3 p.p

23,5%
Forte
Crescimento no
segmento de
valor

21,0
21%

22,3

24,1

25,4

21%

21%

21%

26,3
22%

79%

79%

79%

79%

78%

1T 06

2T 06

3T 06

4T 06

1T 07

Pré-pago

TIM: a maior
base de
clientes GSM
da América do
Sul

25,8%

Pós-pago

Ao final do 1T07, 92,1% dos clientes da TIM Participações utilizavam a tecnologia
GSM. A cobertura GSM atingiu 92,1% da população urbana brasileira, servindo a 2.459
municípios. As cidades cobertas pela tecnologia GSM têm acesso ao GPRS, enquanto que 468
delas estão habilitadas à tecnologia EDGE. Essas inovações facilitam e estimulam o uso de
serviços de dados e multimídia, permitindo assim um crescimento sustentável das receitas de
VAS.

Atividades de Marketing
Líder no segmento corporativo no País e única operadora móvel presente em todos
os estados brasileiros, a TIM continua orientada para o desenvolvimento de
produtos específicos para este mercado.
No trimestre, a Companhia lançou dois serviços especialmente para empresas que
atuam em mais de uma região no Brasil. Um é o plano TIM Empresa Nacional, que
oferece vantagens como tarifa única para chamadas em todo o País, possibilidade de
compartilhar os minutos contratados entre as diversas filiais e isenção total de tarifa para
recebimento de chamadas de qualquer telefone em viagens por todo o território nacional. A
outra novidade é o lançamento do pacote Tarifa Zero Brasil, permitindo ao cliente a
redução do custo na utilização dos serviços durante as viagens e comunicação sem custos
para funcionários de qualquer parte do país, seja na matriz ou nas filiais.
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A TIM também passou a oferecer o TIM Empresa Mais, um plano Pós-Pago inovador porque
não possui comprometimento com pacotes de minutos permitindo flexibilidade de atender
uma crescente demanda do mercado corporativo no Brasil. O objetivo do plano é tornar o
celular uma ferramenta de comunicação acessível e com tarifas atrativas à
realidade de empresas que desejam ampliar a comunicação móvel para o trabalho
ou atender novas empresas que ainda não conhecem seu perfil de uso.
A inovação sempre foi um forte atributo da marca TIM. Por isso destacamos ainda o
lançamento do TIM Casa Empresarial, uma versão para o mercado corporativo da
oferta inédita no mercado brasileiro que permite aos clientes TIM realizar chamadas
locais para números fixos quando estão na área cadastrada como seu local de trabalho,
pagando um valor mensal menor do que a assinatura do telefone fixo. O TIM Casa
Empresarial atende a demanda de redução de custos com telefonia por parte das
empresas de todos os portes.
No segmento de varejo a performance do plano TIM Casa mantém um desempenho
superior aos padrões internacionais, ultrapassando a marca de 400 mil de clientes.
A TIM continua priorizando a aquisição de baixo custo, através da venda do TIM
Chip avulso em detrimento ao subsídio de aparelhos; essa estratégia incentiva o
mecanismo de recarga, o que por sua vez incremente a utilização dos serviços com um
impacto positivo na rentabilidade.
Em paralelo a esta estratégia de aquisição, a TIM permanece incentivando a
utilização de seus serviços através da promoção “Receba o Valor do Chip de volta”.
Esta promoção estimula a ativação de chip associada a realização de uma recarga
em até 48 horas, proporcionando ao cliente o retorno do valor do chip em créditos.
O cliente TIM percebe de imediato o benefício, o que já o incentiva e agiliza o início da
utilização dos serviços. Tal oferta mostrou-se como uma eficaz alavanca para antecipação e
aumento da receita , praticamente triplicando o percentual de clientes que realizam recarga
em até 48 horas.
Adicionalmente, foi lançada a promoção “Recarga Extra”, que oferece bônus em
minutos proporcionais a cada recarga, atendendo aos objetivos de incentivar o uso e
contribuir para um maior controle do churn. Os resultados desta promoção mostram
incremento da receita e da frequência de recarga.
De forma inovadora, simultaneamente à prorrogação da promoção “7 Centavos”, a
TIM lançou a promoção “TIM + 60”, objetivando um reforço na estratégia de
aquisição e manutenção de clientes pós-pagos. Esta promoção aumenta a conveniência
do bundle de minutos, estimulando o hábito de maior utilização dos serviços entre os clientes
de baixo e médio uso.
No segmento de VAS, foram lançados diversos novos conteúdos oferecidos através
do portal TIM WAP, tais como: conteúdos temáticos de carnaval, campeonato estadual de
futebol, jogos e etc.
O conjunto dessas iniciativas, evidenciam a contínua inovação da TIM, bem como
o seu diferencial competitivo, principalmente na segmentação de clientes e no
desenvolvimento de serviços customizados.
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Desempenho Econômico-Financeiro
Dados Selecionados 1
R$ milhares
1T07

Receita Bruta Total
Receita Bruta de Serviços
Receita Bruta de Venda de Aparelhos
Receita Líquida Total
Receita Líquida de Serviços
Receita Líquida de Venda de Aparelhos
EBITDA
Margem EBITDA s/ Receita Líquida Total
EBIT
Margem EBIT s/ Receita Líquida Total
Lucro (Prejuízo) Líquido

1T06

Var. %

4T06

Ano

Reclassificado

3.895.334

2.888.958

34.8%

4.093.956

3.545.946

2.465.646

43.8%

3.542.483

349.388

423.312

-17.5%

551.472

2.843.173

2.065.722

37.6%

3.077.758

2.661.539

1.846.502

44.1%

2.734.775

181.634

219.220

-17.1%

342.983

664.051

573.871

15.7%

797.547

23.4%

27.8%

-4.4 p.p.

25.9%

81.786

35.875

128.0%

223.944

2.9%

1.7%

1.2 p.p.

7.3%

(19.465)

(101.561)

-80.8%

132.287

Nota: (1) Dados consolidados

Receita Operacional
A receita líquida total da Companhia no 1T07 foi de R$2.843,1 milhões, 37,6%
superior à verificada no 1T06, principalmente em função do impacto positivo da eliminação do
sistema de Bill & Keep parcial (B&K) no segundo semestre de 2006. Cabe ressaltar, que
ajustados os resultados do 1T06 na mesma base, para fins de comparação, o crescimento da
receita líquida total seria 18,8%, acima do crescimento apresentado em 2006
(+14,2%).

Sólido
crescimento
da receita
de serviços

Receita de
VAS: 7% da
Receita Bruta
de serviços

ARPU: estável
vs o 3T06,
mesmo com a
sazonalidade
histórica do
1º. trimestre

Na composição da receita líquida total, a receita líquida de serviços representou
R$2.661,5 milhões no 1T07 versus R$1.846,5 milhões no 1T06, um incremento de 44,1%
no período. Este aumento resulta principalmente da contínua expansão de voz e da
utilização de serviços de valor agregado (VAS), o que demonstra a qualidade da
base de clientes da TIM e também do impacto positivo resultante da eliminação do
B&K. Considerando os efeitos da eliminação do B&K no 1T06, a receita líquida de serviços
apresentaria um notável crescimento de 22,4%, em linha com o crescimento do ano de 2006.
É importante destacar o contínuo esforço da TIM em estimular o uso dos serviços
de valor adicionado (VAS), o qual complementa os planos de serviços em todos os
segmentos. No 1T07, a receita bruta de VAS foi de R$253,5 milhões, 40,1% superior
ao do 1T06. Os serviços inovadores (tais como MMS, downloads, entre outros), representaram
44% do total destas receitas.
A receita média por usuário (ARPU) no 1T07 foi de R$ 34,4 em linha com o 3T06,
período que também já incluía o impacto positivo da eliminação do B&K, e estável
em relação ao ARPU do 1T06 de R$ 35,2 (já ajustado a partir efeito positivo do
B&K) . O declínio no 1T07 em relação ao 4T06 (R$ 37,0) reflete principalmente o efeito
sazonal característico do período. É importante destacar que a redução do ARPU no
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1T07 versus 4T06 foi de 7,2%, inferior à retração de 10,9% verificada no mesmo
período do ano anterior, refletindo assim uma tendência positiva na utilização dos
nossos serviços e uma melhoria no mix da base de clientes.

Performance do ARPU
ARPU* Variação Ano-a-Ano (%)
1T06

2T06

3T06

ARPU:
Reduzindo a
diluição anoa-ano

4T06

1T07

-2%
-4 p.p.
-3 p.p.
-3 p.p.
-3 p.p.

-6%

-9%

-12%

-15%
*Proforma: Ajustado pela eliminação do “Bill and Keep” de 01 Janeiro de 2006

Estímulo à
venda de
cartões
avulsos

Quanto à receita líquida de venda de aparelhos, esta representou R$181,6 milhões
no 1T07, 17,1% abaixo da registrada no 1T06, refletindo a estratégia da Companhia de
reduzir sua participação na venda de aparelhos no segmento pré-pago, e de estimular a venda
do SIM Card avulso. A TIM reduziu 22% o volume de vendas de celulares no 1T07
versus o 1T06. No período, a venda de aperelhos com visor colorido e Java, cresceu 42.6
p.p. e 29.8 p.p. respectivamente.
Custos e Despesas Operacionais
No 1T07, os custos e despesas operacionais totalizaram R$2.179,1 milhões contra
R$1.491,9 milhões no 1T06. O aumento verificado está relacionado à expansão
dos custos variáveis resultantes do forte crescimento da base de clientes no
período, combinado com o incremento dos custos de interconexão em função da
eliminação do B&K no segundo semestre de 2006.

Custos de
interconexão
refletem os
efeitos do fim
do sistema
“Bill & Keep”

Custo de
vendas de
aparelhos
impactado
pelo
diferimento
de subsídios

Os custos de rede e interconexão representaram R$908,7 milhões no 1T07,
comparados à R$457,5 milhões no mesmo período de 2006. O incremento no período é
explicado pela eliminação do sistema de Bill & Keep parcial, onde as empresas de telefonia
móvel passaram a pagar por todas as chamadas locais (M-M), combinado com a forte
expansão no volume de tráfego ano-a-ano (+45% no tráfego sainte e +36,5% no tráfego
total), particularmente acompanhado pelo crescimento da base de clientes no período, em
especial no segmento pós-pago (+31,4%) que é caracterizado por um maior volume de
utilização.
O custo de produtos vendidos, composto basicamente pela venda de aparelhos
celulares e acessórios, foi de R$263,6 milhões no 1T07, um aumento de 13,2% em
relação ao mesmo trimestre do ano passado resultante do impacto positivo do diferimento no
1T06 no montante de R$ 55,6 milhões comparado ao resultado negativo de R$ 14,1 milhões
no 1T07, tendo em vista que o diferimento no trimestre é inferior a amortização provenientes
dos períodos anteriores, principalmente pela redução na vendas de aparelhos celulares. No
acumulado de 2006, esta prática contábil gerou um resultado positivo de R$ 160,2 milhões
(Vide “Principais Mudanças Regulatórias e Contábeis”, e o Anexo 4).
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As despesas de comercialização no 1T07 totalizaram R$571,7 milhões,
representando um incremento de 24,8% em relação ao 1T06, refletindo principalmente
a evolução de 33,4% nas adições brutas de clientes (3,1 milhões no 1T07 versus 2,3 milhões
no 1T06). O aumento na base de clientes no período impactou basicamente as despesas
variáveis relacionadas à taxa FISTEL (cobrada pela ANATEL em cada nova ativação e sobre a
base total inicial) e às comissões. Estas por sua vez, foram adicionalmente afetadas pela
expansão da comissão da venda de cartões de recarga, que demonstra um aumento positivo
no volume de utilização na base pré-paga.
A partir do 4T06, os descontos nos preços de venda de aparelhos ao consumidor
final passaram a ser integralmente registrados como “descontos sobre os produtos
vendidos”, ao invés de parcialmente alocados em despesas comerciais e custos de
produtos vendidos (vide “Principais Mudanças Regulatórias e Contábeis” e o Anexo
4).
SAC:
substancial
redução nos
subsídios
dos
aparelhos

O custo de aquisição de clientes (SAC) do 1T07 registrou uma queda de 17,3% na
comparação ano-a-ano (R$ 124 no 1T07 versus R$150 no 1T06), refletindo a estratégia
comercial focada na eficiência dos canais de vendas, na intensificação da venda de chips
avulsos e a concentração de esforços nas aquisições do segmento pós-pago. Com isso, a
relação SAC/ARPU sai de 4,3 meses em 1T06 para 3,8 meses no 1T07.

Plano de
Previdência
Privada:
incentivo aos
colaboradores
internos

As despesas gerais e administrativas (G&A) - excluindo-se as despesas de
depreciação/amortização e de pessoal – encerraram o 1T07 com R$112,6 milhões
versus R$ 120,2 milhões no 1T06. O declínio resulta de despesas não recorrentes em
2006, relacionadas à reestruturação societária da Companhia e à de implementação dos
procedimentos de controle interno, em atendimento à Lei Sarbanes Oxley.
As despesas de pessoal totalizaram R$152,2 milhões no 1T07, um aumento de
6,4% em relação à 1T06. O crescimento ocorreu em função do aumento no quadro de
pessoal direcionados à melhorias no atendimento e relacionamento com o cliente e
no suporte à vendas, além do incremento de depesas relacionados ao Plano de
Previdência implementado em meados de 2006, parte do programa de fidelização dos
seus colaboradores internos.
As despesas com inadimplência foram de R$173,0 milhões no trimestre (R$ 89,4

Inadimplência
milhões no 1T06 e R$123,3 milhões no 4T06). A variação em relação a tendência do
resultante de
último trimestre é justificada pela: (i) a expansão significante das receitas geradas pelo
clientes não TIM segmento pós-pago, que por sua vez mostra uma tendência estável em termos de

arrecadação, (ii) o aumento nas provisões de outras operadoras, relativas às negociações de
interconexão e co-billing; e (iii) o incremento da provisão para a inadimplência associada ao
uso dos serviços de longa distância (Código 41) por clientes não TIM.
As outras receitas operacionais líquidas somaram R$ 2,7 milhões no 1T07 versus
R$ 9,2 milhões no 1T06.
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EBITDA
No 1T07, o EBITDA (resultado operacional antes do resultado financeiro, impostos,
depreciações e amortizações) alcançou R$ 664,0 milhões, um crescimento de 15,7% em
relação aos R$ 573,9 milhões do 1T06.
Cabe ressaltar que o EBITDA de 1T06 foi reclassificado para refletir o impacto do diferimento
dos subsídios dos aparelhos, prática introduzida no 3T06, e retroativa aos períodos anteriores à
2006. Esses valores são alocados em “custo dos produtos vendidos”, representando um impacto
positivo de R$ 55,6 milhões no 1T06, e em contrapartida um impacto negativo de R$ 14,1
milhões no 1T07. Desta forma, o EBITDA histórico, sem os efeitos do diferimento dos
subsídios, foi de R$ 518,3 milhões no 1T06 versus 678,1 milhões no 1T07, um
incremento de 30,9% no período.
Excluíndo o efeito dos diferimentos do subsídio e ajustando o 1T06 considerando a
eliminação do B&K de primeiro de janeiro de 2006, a margem EBITDA ajustada,
seria de 23,8% no 1T07 versus 21,1% no 1T06. É importante mencionar a
rentabilidade do 1T07 esta alinhada às estimativas da Companhia para o período
2007.
Impactos no EBITDA e Margem
R$ Mln

Impacto
Negativo
14,1

Impacto
Positivo

Margem
EBITDA:
+2,7 p.p. de
expansão em
bases
comparativas

55,6

518,3

573,9

Diferimento
1Q06
1Q06
do
EBITDA** Subsídio EBITDA
Histórico
Divulgado

21,1%*
Margem
EBITDA

24,0%*

664,1

678,2

1Q07 Diferimento 1Q07
do
EBITDA Subsídio EBITDA
Ajustado
Divulgado
23,4%

23,8%

+2.7p.p. em bases equivalentes

* Proforma: Eliminação do Bill & Keep a partir de 1 de janeiro de 2006
**EBITDA Histórico: Publicado no Relatório Financeiro do 1T06

Depreciação e Amortização
As despesas com depreciação e amortização totalizaram R$ 582,3 milhões, 8,2%
superior aos R$ 538,0 milhões registrados no 1T06. O aumento no período reflete expansão e
modernização da rede, bem como da infra-estrutura de tecnologia da informação. Cabe
mencionar que no trimestre, a amortização do ágio da privatização, equivalente a
R$ 12,6 milhões foi classificada como “ imposto de renda” (os mesmos ajustes
procedidos para o demonstrativo de resultado pró-forma, inclusos no Anexo 4).
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EBIT
Contínua
melhoria do
EBIT:
+ 128% no
1T07 vs 1T06

O EBIT – resultado operacional excluindo-se juros e impostos – foi positivo em R$ 81,8
milhões no 1T07, um forte crescimento de 128,0% em relação ao 1T06. A margem
EBIT foi de 2,9% no 1T07, representando uma melhora de 1,2 p.p. em relação ao 1T06.
Resultado Financeiro Líquido
O resultado financeiro líquido da TIM Participações apresentou uma despesa de R$
63,2 milhões no 1T07, 28,9% menor que a despesa de R$ 89,0 milhões registrada
no 1T06. Tal variaçao se deu em conseqüência da diminuição da dívida líquida da Companhia
e da contínua redução do custo médio da dívida. Cabe ressaltar que as novas práticas
contábeis, mencionadas nas “Principais Mudanças Regulatórias Contábeis” e adotadas a partir
do 4T06, que consiste no reconhecimento de obrigações relativas aos custos estimados na
desmontagem de torres e equipamentos em imóveis alugados (ARO), que resultou no
incremento de R$8,2 milhões nas despesas financeiras do 1Q07 versus R$ 6,1 no 1T06.
Endividamento

Dívida
líquida
estável anoa-ano

Ao final do 1T07, a dívida líquida da Companhia (dívida total menos o caixa e
equivalentes) foi de R$ 1.582,3 milhões, mantendo-se estável em relação aos
R$1.535,7 milhões no 1T06.
Em 31 de março de 2007, a dívida bruta da Companhia era de R$2.092,3 milhões,
comparada com R$2.432,4 milhões no mesmo período em 2006. A dívida está
representada principalmente por empréstimos e financiamentos de longo-prazo junto ao
BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e ao BNB (Banco do
Nordeste do Brasil). As disponibilidades de caixa e equivalentes totalizaram R$510,0
milhões no 1T07, representadas principalmente por aplicações financeiras de alta
liquidez.
Imposto de Renda e Contribuição Social
O imposto de renda e a contribuição social são calculados com base nos resultados
separados das subsidiárias, ajustados ao lucro real pelas adições e exclusões
previstas na legislação fiscal. No 1T07, os impostos foram alocados conforme a seguir:
DESCRIÇÃO

1T07

1T06

Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e CSLL
Alíquota teórica de imposto de renda e contribuiçao social
Imposto de renda e contribuiçao social teórica
(Adições)/Exclusões
Total de impostos debitados

17.375
34%
(5.908)
(30.932)
(36.840)

(52.714)
34%
17.923
(66.770)
(48.847)

* Sendo da Amortização do Ágio

(12.613)

(12.613)

Resultado Líquido
O prejuízo líquido no trimestre foi de R$ 19,5 milhões demonstrando a rápida
evolução do resultado operacional da Companhia, uma redução de 80,8% em
relação ao mesmo período de 2006, demonstrando a melhoria do resultado
operacional da Companhia.
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Investimentos
Investimento
de R$ 255
milhões no
1T07

Os investimentos relativos ao 1T07 foram de R$255,0 milhões comparado com R$
169,2 milhões no 1T06, não incluindo o montante de R$0,3 milhões referente às obrigações
decorrentes da descontinuidade de ativos (Assets Retirement Obligation – ARO). Do total
investido no trimestre, 61% foram direcionados à expansão e melhoria da capacidade e
qualidade da rede GSM. 20% dos investimentos foram alocados para o desenvolvimento e
melhorias nos sistemas de tecnologia da informação e 17% ao programa de comodato,
componente da estratégia de expansão e fidelização do segmento corporativo.

Composição Acionária
Ordinárias
TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S/A

644.404.708.522

ADR

-

%

Preferenciais

%

Total

%

81,2

978.715.255.665

63,7

1.623.119.964.187

69,7

0,0

327.817.261.484

21,3

327.817.261.484

14,1

OUTROS

149.139.568.466

18,8

229.638.065.429

14,9

378.777.633.895

16,3

TOTAL

793.544.276.988

100

1.536.170.582.578

100

2.329.714.859.566

100

Dividendos
Pagamento de
dividendos no
dia 25 junho
de 2007

A Assembléia Geral de Acionistas, realizadas em 12 de abril de 2007, aprovou a realização de
parte da Reserva para Expansão, no montante de R$ 450,8 milhões, para que seja distribuída
aos acionistas a título de dividendos, equivalente a R$0,1933 por lote de 1.000 ações para as
ações ordinárias e preferenciais e R$1,9330 por ADR (10.000 ações preferenciais). O pagamento
será realizado no dia 25 de junho de 2007.

Governança Corporativa
Transparência
contínua

A Companhia tem a liderança tecnológica como um dos pilares de sua estratégia. Reconhecendo
a importância desse elemento para o sucesso que vem sendo alcançando pela TIM Participações,
e com o objetivo de usufruir de avançados serviços, soluções e inovações - boa parte dos quais
ainda não disponível no mercado brasileiro - foi aprovada a celebração de um Contrato de
Cooperação e Suporte (Cooperation and Support Agreement) entre as subsidiárias da Companhia
e a Telecom Italia SpA.
O Contrato, aprovado pelo Conselho de Administração da TIM Participações em sua reunião de
03.05.2007, visa permitir que a Companhia se beneficie do expertise internacionalmente
reconhecido da Telecom Italia, construído durante anos de operação em mercados mais
maduros e desenvolvidos, . As atividades de cooperação e suporte a serem realizadas entre as
partes buscarão agregar valor às operações da TIM Participações através do:
•
•
•

Aproveitamento da experiência da Telecom Italia e de sua competência industrial como
um dos principais players do mercado europeu;
Plug & Play de sistemas/serviços/processos/melhore-práticas que foram utilizadas
extensivamente no mercado italiano e podem ser facilmente customizadas para o
mercado brasileiro, com investimentos limitados e riscos de implementação reduzidos;
Aumento da eficácia e eficiência com a adoção de soluções in–house que já foram
extensivamente testadas e usadas.

O prazo do Contrato é de 12 meses e o montante a ser gasto pela TIM Participações representa
aproximadamente 2% do valor previsto para investimentos no exercício de 2007. Como é usual
em transações dessa natureza, a Companhia contratou uma empresa especializada e
independente (Accenture do Brasil), que realizou uma avaliação econômica do Contrato. O
relatório preparado pela Accenture do Brasil e apresentado ao Conselho de Administração da
Companhia conclui que os valores estabelecidos no Contrato apresentam condições mais
favoráveis que as do mercado.
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Sobre a TIM Participações S.A.
Por meio de suas controladas, a TIM Participações é a maior prestadora de serviços
de telefonia móvel pessoal do Brasil, utilizando a tecnologia GSM (Global System for
Mobile Communications). Através de suas controladas TIM Celular S.A. e TIM
Nordeste S.A., é a única operando em todo o território nacional.
Focada no crescimento sustentável e rentável, a Companhia concentra suas
operações nos clientes de valor em todos os segmentos de atuação – seja dos planos
pré-pagos, pós-pagos ou do mercado corporativo. Para isso, tem investido
intensamente na qualidade e diferenciação dos produtos e serviços oferecidos, ao
mesmo tempo em que busca desenvolver ofertas inovadoras e de baixo custo.
Desde o início de suas atividades no Brasil, o Grupo Telecom Italia
tem focado fortemente em sua marca, que hoje é reconhecida
nacionalmente, sendo sinônimo de inovação e primeira opção,
principalmente para os clientes do segmento de negócios, no qual a
Companhia é líder de mercado, de acordo com pesquisa da Ericsson.
A TIM possui a mais extensa rede de transmissão de dados por
celular no País, utilizando o GPRS (General Packet Radio Service)/
EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution) tecnologia que
permite a conexão à Internet de qualquer dispositivo móvel (laptop,
PDA - Personal Digital Assistants - ou celular) sem a necessidade de
um modem, a qualquer hora e de qualquer lugar coberto pela Rede
TIM GSM. A Rede TIM GSM/GPRS atende a mais de 2459 municípios.
A Companhia foi a pioneira ao lançar no Brasil, em julho de 2004,
uma rede EDGE, que permite a transmissão de dados em banda larga
– e que atualmente alcança 468 cidades, incluindo todas as capitais
do país.

y
y

Única Companhia com presença nacional.
Segunda maior companhia em termos de
número de clientes.
y Maior operadora GSM em número de
clientes.
y Líder no segmento de negócios.
y Maior crescimento de receita de serviços
no mercado brasileiro de telefonia móvel

As ações da TIM Participações são negociadas nas Bolsas de Valores de São Paulo (Bovespa) e de Nova York (NYSE).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer

EXOS

Este documento pode conter algumas previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões não constituem
fatos ocorridos no passado e refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia. Os termos
“antecipa”, “acredita”, “estima”, “espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “projeta”, “objetiva”, bem como
outros similares, visam identificar tais previsões que, evidentemente, envolvem riscos ou incertezas futuras
previstas ou não pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem
divergir das atuais expectativas e o leitor não deve se basear exclusivamente nas posições aqui realizadas.
Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a Companhia não se obriga a
atualizá-las à luz de novas informações ou de desdobramentos futuros

ANEXOS
Anexo 1:

Balanço Patrimonial (BR GAAP)

Anexo 2:

Demonstração de Resultado (BR GAAP)

Anexo 3:

Demonstração do Fluxo de Caixa (BR GAAP)

Anexo 4:

Demonstração de Resultado Pró-forma (BR GAAP)

Anexo 5:

Demonstração do Cálculo do EBITDA (BR GAAP)

Anexo 6:

Indicadores Operacionais Consolidados

Anexo 7:

Glossário

As Demonstrações Financeiras Completas, incluindo as Notas Explicativas estão disponíveis no
nosso site de Relações com Investidores: www.timpartri.com.br
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Anexo 1
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.

Balanço Patrimonial pela Legislação Societária (R$ Milhares)
DESCRIÇÃO

Mar/07

Dez/06

%

13.131.272

14.200.105

-7.5%

CIRCULANTE
Caixa e Bancos
Aplicações Financeiras
Contas a receber
Estoques
Impostos e contribuições a recuperar
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Despesas antecipadas
Outros ativos

3.733.413
344.527
165.444
2.511.835
116.072
320.467
50.450
203.129
21.489

4.443.021
440.866
752.611
2.505.833
164.108
292.542
50.450
221.008
15.603

-16.0%
-21.9%
-78.0%
0.2%
-29.3%
9.5%
0.0%
-8.1%
37.7%

NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Partes relacionadas
Impostos e contribuições a recuperar
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Depositos judiciais
Despesas antecipadas
Outros ativos

9.397.859

9.757.084

-3.7%

17.100
263.139
16.817
67.330
11.587
7.265

16.303
285.681
29.429
57.420
13.257
7.191

4.9%
-7.9%
-42.9%
17.3%
-12.6%
1.0%

6.333
6.925.721
1.860.561
222.006

6.728
7.185.864
1.922.621
232.590

-5.9%
-3.6%
-3.2%
-4.6%

13.131.272

14.200.105

-7.5%

CIRCULANTE
Fornecedores
Financiamentos e empréstimos
Obrigações trabalhistas
Impostos, taxas e contribuições
Autorizações a pagar
Dividendos e JSCP a pagar
Partes relacionadas
Outros passivos

3.128.084
1.643.262
273.485
114.338
459.747
38.545
472.788
48.356
77.563

4.135.122
2.642.858
340.762
92.493
370.264
38.275
472.958
84.064
93.448

-24.4%
-37.8%
-19.7%
23.6%
24.2%

NÃO CIRCULANTE
Exigível a Longo Prazo
Financiamentos e empréstimos
Impostos, taxas e contribuições
Provisão para contingências
Passivo atuarial
Autorizações a pagar
Obrigações decorrentes de descontinuidade de ativos

2.136.275
1.818.824
138.077
6.083
6.603
166.688

2.178.605
1.879.679
128.133
6.083
6.542
158.168

-1.9%
-3.2%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reservas de capital
Reservas de lucros
Prejuízo do período

7.866.913
7.512.710
135.230
238.438
(19.465)

7.886.378
7.512.710
135.230
238.438
-

-0.2%
0.0%
0.0%
0.0%
-

ATIVO

Permanete
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Diferido
PASSIVO
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0.0%
-42.5%
-17.0%

7.8%
0.0%
0.9%
5.4%

Anexo 2
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.

Resultado pela Legislação Societária (R$ Milhares)
DESCRIÇÃO
Receita Bruta
Serviços de Telecomunicações
Serviços
VAS

1T07

1T06

Trim. %

3.895.334

2.888.958

34,8%

3.545.946

2.465.646

43,8%

3.292.477

2.284.682

44,1%

253.469

180.964

40,1%

Receita de Mercadorias

349.388

423.312

-17,5%

Venda de produtos

349.388

423.312

-17,5%

(1.052.161)

(823.236)

27,8%

(884.406)

(619.144)

42,8%

(204.092)

-17,8%

Impostos e Descontos
Impostos e descontos s/ serviços
Impostos e descontos s/ venda de produtos

(167.755)

Receita Liquida

2.843.173

2.065.722

37,6%

Serviços

2.661.540

1.846.502

44,1%

Produtos

181.633

219.220

-17,1%

Custos da Operação

(2.179.121)

(1.491.851)

46,1%

Custo de pessoal

(152.173)

(143.004)

6,4%

Comercialização

(571.742)

(458.149)

24,8%

Rede e interconexão

(908.735)

(457.466)

98,6%

Gerais e administrativas

(112.562)

(120.198)

-6,4%

Custo dos produtos vendidos

(263.619)

(232.840)

13,2%

Provisão para devedores duvidosos

(172.968)

(89.381)

93,5%

2.678

9.187

-70,9%

664.052

573.871

15,7%

23,4%
(582.266)

27,8%
(537.995)

-4,4 p.p

Depreciação e amortização
Depreciação

(365.592)

(349.151)

4,7%

Amortização

(216.674)

(188.844)

14,7%

81.786

35.876

128,0%

Outras receitas (despesas) operacionais
EBITDA
Margem EBITDA

EBIT
Margem EBIT

8,2%

2,9%
(1.156)

1,7%
417

1,2 p.p

Resultado Financeiro Líquido

(63.255)

(89.007)

-28,9%

Despesas financeiras

(87.387)

(137.747)

-36,6%

Outras receitas (despesas) não operacionais

Variações cambiais, líquidas
Receitas financeiras
Lucro (prejuízo) antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social
Prejuízo líquido
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-

561

489

14,7%

23.571

48.251

-51,1%

17.375

(52.714)

-

(36.840)

(48.847)

-24,6%

(19.465)

(101.561)

-80,8%

Anexo 3
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.

Demonstração do Fluxo de Caixa em Legislação Societária (R$ Milhares)
1T07
EBIT

81.787

Depreciação e amortização
Adições ao ativo imobilizado
Variações nos ativos e passivos operacionais
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL LIVRE
Impostos (IR e CSSL)
Dividendos e Juros sobre o capital próprio pagos
Resultado financeiro líquido
Outras movimentações
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO

1T06
35.876

582.265
(254.671)
(897.874)

537.995
(169.239)
(1.645.989)

(488.494)

(1.241.357)

(24.227)
(170)
(63.255)
20.774

(41.204)
(56.290)
(89.008)
(10.371)

(555.374)

(1.438.231)

Anexo 4
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.

Resultado pela Legislação Societária Pró-forma(R$ Milhares)
DESCRIÇÃO
Receita bruta

1º T06

2º T06

3º T06

4º T06

2006

2.888.958

3.201.785

3.692.860

4.093.956

13.877.559

2.465.646
2.284.682
180.964
423.312
423.312
(823.236)
(619.144)
(204.092)
2.065.722
1.846.502
219.220
(1.491.851)
(143.004)
(458.148)
(457.466)
(120.198)
(232.840)
(89.381)
9.187

2.654.569
2.417.134
237.434
547.216
547.216
(949.125)
(696.643)
(252.482)
2.252.660
1.957.925
294.734
(1.706.815)
(149.094)
(564.844)
(442.244)
(113.614)
(386.345)
(113.088)
62.414

3.157.578
2.940.626
216.951
535.283
535.283
(972.886)
(763.251)
(209.635)
2.719.974
2.394.327
325.647
(2.144.777)
(153.680)
(602.883)
(815.084)
(98.923)
(366.952)
(126.227)
18.972

3.542.483
3.291.652
250.832
551.472
551.472
(1.016.198)
(807.709)
(208.489)
3.077.758
2.734.775
342.983
(2.280.211)
(149.111)
(547.673)
(950.039)
(101.623)
(421.624)
(123.280)
13.140

11.820.276
10.934.095
886.181
2.057.283
2.057.283
(3.761.445)
(2.886.748)
(874.698)
10.116.113
8.933.528
1.182.585
(7.623.654)
(594.890)
(2.173.548)
(2.664.832)
(434.358)
(1.407.761)
(451.976)
103.711

573.871
27,8%

545.844
24,2%

575.197
21,1%

797.547
25,9%

2.492.460
24,6%

(537.995)
(349.151)
(188.844)

(553.961)
(357.491)
(196.470)

(568.878)
(368.365)
(200.513)

(573.603)
(367.067)
(206.536)

(2.234.438)
(1.442.074)
(792.364)

EBIT
EBIT Margin
Outras receitas (despesas) não operacionais

35.876
1,7%
417

(8.117)
-0,4%
(94)

6.319
0,2%
884

223.944
7,3%
1.319

258.022
2,6%
2.526

Resultado antes do financeiro

36.293

(8.211)

7.203

225.263

260.548

Serviços de Telecomunicações
Serviços
VAS
Receita de Mercadorias
Venda de produtos
Sales Deductions & Discounts
Impostos e descontos s/ serviços
Impostos e descontos s/ venda de produtos
Receita líquida
Serviços e outras receitas
Produtos
Custos da operação
Custo de pessoal
Comercialização
Rede e interconexão
Gerais e administrativas
COGS - Custo dos produtos vendidos
Provisão para devedores duvidosos
Outras receitas (despesas) operacionais
EBITDA
EBITDA Margem
Depreciações e amortizações
Depreciação
Amortização

Resultado Financeiro Líquido
Despesas financeiras
Variações cambiais, líquidas
Receitas financeiras
Lucro (prejuízo) antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social
Lucro (prejúizo) líquido

(89.007)
(137.749)
489
48.251

(100.930)
(117.060)
(22.787)
38.917

(88.811)
(101.478)
(20.937)
33.603

(64.207)
(93.741)
(11.897)
41.430

(342.956)
(450.027)
(55.132)
162.202

(52.714)
(48.847)

(109.141)
(129.500)

(81.608)
(12.161)

161.056
(28.768)

(82.409)
(219.275)

(101.561)

(238.641)

(93.769)

132.287

(301.683)
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Anexo 5
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.

Reconciliação do EBITDA (R$ Milhares)
Reconciliação do EBITDA

1T07

1T06

Lucro Liquido
(+) Provisão para IR e CS
(+/-) Resultado Não-Operacional
(+/-) Participação Minoritários
(-) Receitas Financeiras Líquidas

(19.465)
36.840
1.156
63.255

(101.560)
48.846
(417)
89.008

EBIT
(+) Amortização e Depreciação

81.787
582.266

35.876
537.995

EBITDA

664.051

573.872

Anexo 6
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.
Indicadores Operacionais Consolidados
1T07
População estimada da área (milhões)
Municípios Atendidos - GSM
Base Celular Brasil (milhões)
Penetração Total estimada
Market share
Total de Clientes
Pré-pago
Pós-pago
Adições Brutas
Adições Líquidas
Churn
ARPU TOTAL
MOU TOTAL
Investimentos ( R$ milhões)
Empregados

188,5
2.459
102,2
54,2%
25,8%
26.306.699
20.629.112
5.677.587
3.105.344
896.221
8,7%
R$34,4
89
255,0
9.520
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4T06
187,9
2.453
99,9
53,2%
25,4%
25.410.478
20.005.316
5.405.162
3.549.236
1.325.977
9,2%
R$37,0
95
693,1
9.544

1T06
185,9
2.342
89,4
48,1%
23,5%
21.018.232
16.696.723
4.321.509
2.327.445
846.839
7,3%
R$29,9
82
169,2
9.167

Var. %

Var. %

Trim

Anual

0,3%
0,2%
2,2%
1,0 p.p.
0,3 p.p.
3,5%
3,1%
5,0%
-12,5%
-32,4%
-0,5 p.p
-7,2%
-5,9%
-63,2%
-0,3%

1,4%
5,0%
14,3%
6,1 p.p.
2,3 p.p.
25,2%
23,6%
31,4%
33,4%
5,8%
1,4 p.p
15,0%
8,9%
50,7%
3,9%

Anexo 7
Glossário
Indicadores operacionais

Termos Financeiros
EBIT = Resultado operacional antes de juros e impostos.
EBITDA = Resultado operacional antes de juros, impostos,
depreciação e amortização.
Margem EBITDA = EBITDA/ Receita Operacional Líquida.
CAPEX – (capital expenditure ) investimento de capital
Subsídio = (receita líquida de mercadorias – custo de
mercadorias vendidas + descontos dados por fornecedores) /
adições brutas
Dívida líquida = Dívida bruta – disponibilidades.
PL – Patrimônio líquido.

Tecnologia e Servi ços
TDMA (Time Division Mutiple Acces s) – Tecnologia de acesso
por múltipla divisão de tempo.
GSM (Global System for Mobile Communications ) – Sistema
global avançado de tecnologia de comunicação móvel. Sistema
que armazena e codifica os dados do celular, como ligações e
dados do usuário, permitindo o reconhecimento de um
assinante em qualquer país a partir da rede GSM. O GSM é
hoje o padrão mais popular implementado mundialmente.
EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution ) –
Velocidades elevadas de transmissão de dados para a
evolução global. Técnica desenvolvida para
aumetnar a
velocidade de transmissão de dados por celular, criando uma
verdadeira banda larga para os aparelhos que utilizam a
tecnologia GSM. Os primeiros celulares EDGE disponíveis
oferecem velocidades que podem atingir até 200
Kbps ,
dependendo do modelo do aparelho utilizado.
SMS (Short Message Service ) – Serviço de mensagens curtas
de texto para aparelhos celulares, possibilitando o envio e
recebimento de mensagens alfanuméricas.

18 / 18

Clientes – número de linhas m ó veis em servi ço
Adi ções brutas – total de novos clientes adquiridos no
per íodo
Adi ções l íquidas = adi ções brutas – desconex õ es
Market share : participa ção do mercado estimado = n º de
clientes da Companhia / n º de clientes da área de atua ção
Marginal Market share : participa ção de adi ções l íquidas
da companhia no total estimadas de adi ções l íquidas na
área de atua ção
Penetra ção do mercado: = n º de clientes da companhia +
nº de clientes estimado das concorrentes / cada 100
habitantes da área de atua ção da Companhia
Churn rate – taxa percentual que mede o n úmero de
clientes desconectados durante um determinado período
de tempo.
ARPU (Average Revenue per user) – Receita líquida de serviços
por base média de clientes no período.
Blended ARPU – ARPU da base total de clientes (pré -pagos)
ARPU p ó s-pago – ARPU dos clientes do serviço pós-pago
ARPU pr é-pago – ARPU dos clientes do serviço pr é-pago
MOU (minutes of us e) – média mensal, em minutos, do
tráfego por cliente = (Total de minutos originados + minutos
entrantes) / m édia mensal de clientes do período
MOU p ó s-pago – MOU dos usu ários do servi ço pós-pago.
MOU pr é -pago – MOU dos usu ários do servi ço pré-pago.
SAC – Custo de aquisição por cliente = (despesas de
publicidade e propaganda + comissões + taxa Fistel +
comodato + custos de retenção)

