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Operadora: Bom dia senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência
de divulgação dos resultados do 3T18 da TIM Participações.
Gostaríamos de informar que este evento está sendo gravado e todos os
participantes estarão apenas ouvindo durante a apresentação. O replay deste
evento estará disponível no website da companhia após o encerramento.
Após as considerações da TIM Participações haverá uma sessão de perguntas e
respostas para os participantes. Nesse momento serão fornecidas mais
instruções.
Esclarecemos que declarações que possam ser feitas relativas às perspectivas,
projeções e metas da TIM Participações constituem-se em crenças e premissas
da Diretoria da Companhia. Considerações futuras não são garantias de
desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a
eventos que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que
fatores internos e externos à TIM Participações podem afetar o seu desempenho
e conduzir a resultados diferentes dos planejados.
Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Sami Foguel, Diretor-Presidente da
TIM Participações, para que apresente as principais mensagens do 3T. Por favor,
Sr. Sami, pode prosseguir.
Sr. Sami Foguel: Bom dia a todos e obrigado por participarem da teleconferência
de divulgação de resultados. Esta é a primeira oportunidade formal de interagir
com a comunidade financeira desde que fui nomeado diretor-presidente. É uma
honra fazer parte desse sólido grupo. A TIM Brasil tem oportunidades
significativas à sua frente, o que torna este momento especial para todos nós.
Durante os últimos cem dias mergulhei profundamente na TIM Brasil. Visitei lojas,
call centers, e áreas operacionais. Conversei com centenas de colaboradores.
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Também dediquei muito tempo para falar e obter feedback de clientes. Além disso,
conversei com a agência reguladora, a imprensa e analistas financeiros. Recebi
feedback de todos eles sobre como torná-la TIM uma operadora ainda melhor.
Encontrei uma equipe de líderes forte e vibrante, comprometida em fazer a coisa
certa e continuar a transformação positiva. Ao mesmo tempo trouxe uma nova
liderança para nosso atendimento ao cliente, com histórico reconhecido em
experiência de consumidor e eficiência, junto com uma estrutura de CTIO
renovada estamos trabalhando em várias salas de guerra para melhorar a
experiência do cliente e a eficiência em todas as áreas.
Minha visão para a TIM é de evolução e não há revolução. Estamos
desenvolvendo a partir de uma base sólida para nos tornarmos a melhor
operadora no Brasil, aquela que os clientes gostam mais e a que tem
colaboradores mais motivados e com melhores retornos para os acionistas.
Passando agora para os resultados no meu 1T na TIM e tive o privilégio de
entregar resultados sólidos, com crescimento de margem de Ebitda significativos,
fluxo de caixa livre sólido e crescente, receitas resilientes e métricas de rede
operacionais importantes, além de foco renovado na experiência do cliente.
Apesar do ambiente macroeconômico mais difícil e o aumento da concorrência,
a receita total líquida manteve-se sólido crescendo 4,4% ano a ano e atingindo R$
4,3 bilhões. Nesse trimestre as principais contribuições vieram de receita de
clientes móveis, que cresceu 3,1%, e a destacada expansão de 36% na receita
de TIM Live, ambas comparações ano a ano.
A dinâmica de serviços móveis continua impulsionada pelo ARPU e a expansão
da base de clientes de alto valor. Nosso ARPU móvel atingiu R$ 22,6 crescendo
mais de 10% quando comparado ao ano passado, enquanto continuamos a liderar
as adições líquidas ao pós-pago. A transformação para cliente móvel continua
essa migração e o processo de upsell continua importante. O segmento mantém
híbrido e é uma performance muito sólida, com o ARPU cerca... de crescimento
ano a ano e um número de aquisição subindo 11%.
O motivo dessa performance foi a nova oferta e a campanha bem-sucedida... em
setembro. O segmento mais alto do pós-pago estava com ambiente duro. Desde
o início do ano a concorrência no pós-pago por aumento, como reação a TIM
colocou mais foco nas ofertas que fidelizadas para aumentar a fidelização e
garantir a retenção de seus clientes.
A estratégia está funcionando bem e o número de clientes com a oferta fidelizada
cresceu 3x. Uma grande parte desses clientes tornaram-se pós-pago puro através
de um processo de upsell, mostrando migração do controle para puro resiliente.
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No final do trimestre a pressão no pós-pago parecia ter arrefecido, mas ainda
temos que confirmar isso com as promoções em novembro e dezembro.
A concorrência no pré-pago por outro lado parece estar crescendo. O lançamento
de ofertas agressivas nos últimos dois meses enfraqueceu as tendências para
todo o setor. Apesar disso no 3T o principal impacto para a performance do prépago veio do ambiente macro e da taxa de desemprego, especialmente na base
da pirâmide.
Se as operações móveis foram marcadas por resiliência e crescimento, no
negócio de fixo continuamos a ter ótimas novidades e com o TIM Live. Durante o
3T atingimos 12 municípios com uma proposta de ultra banda larga e no início de
outubro lançamos o TIM Live em uma nova capital, e agora estamos também
presentes em Manaus.
Quando chegamos nessas novas cidades com uma conexão que é 6x mais rápida
que a velocidade média do mercado e com ofertas de conteúdo sólidas nossa
proposta é bem recebida pelos clientes. Em média estamos excedendo o nosso
plano de negócios e identificamos oportunidades para um desempenho ainda
melhor. Juntamente com a expansão geográfica estamos mantendo forte
execução para manter as receitas robustas do TIM Live.
No suporte ao crescimento móvel e fixo ao mesmo tempo lidar com grandes
aumentos de dados e exige uma execução sólida do plano de desenvolvimento
de rede, e mais uma vez entregamos resultados consistentes com o impacto
positivo na experiência do cliente. Estamos mantendo a liderança na cobertura 4G
com cerca de 3200 cidades. Nosso foco na instalação de 700 MHz nos coloca
numa posição única: 56% da população urbana já conta com essa camada
adicional de frequência para usar o 4G.
No slide sete incluímos um gráfico que mostra o impacto positivo da
implementação do 700. Em paralelo com 700 continuamos o programa de
eficiência de banda agora com o refarming de parte de 2,1 GHz no nordeste. O
refarming foi implementado em mais de 180 cidades.
Na área de fibra continuamos acelerando a implementação do FTTH quase
dobrando nossa cobertura para 761.000 domicílios. Continuamos a instalar a voz
sobre LTE e essa tecnologia agora está em mais de 2000 cidades e 2 milhões de
usuários.
Gostaria de destacar a liderança na cobertura de 4G de e a melhor forma de
representar isso é nossa disponibilidade. Somos a única operadora móvel no
Brasil a manter os clientes mais de 75% no 4G, e esse número deve subir com a
instalação acelerada de 700 MHz e do refarming de 2,1 GHz.
3

Finalmente gostaria de comemorar nossa liderança no ranking SP, sendo a maior
velocidade de banda larga fixa para assistir Netflix. Portanto se você quiser ter
uma experiência incrível assistindo Netflix no Brasil você tem que ter TIM Live.
Ter uma abordagem mais digital e de auto serviço faz parte de atender melhor a
base de clientes, com benefício adicional de custos reduzidos. Neste contexto o
programa de transformação digital da TIM mostra resultados sólidos em todas as
áreas. A cobrança eletrônica subiu 48% no acumulado no ano atingindo 40% de
penetração no 3T. Continuamos a ver evolução do pagamento eletrônico. O IVR
em evolução e o aplicativo MeuTim continuam oferecendo aos clientes formas de
autosserviço. A recarga digital continuam a avançar e nos últimos doze meses o
mix melhorou 6 p.p.
Apesar dos desenvolvimentos na rede digital estamos ajustando a empresa para
ter uma experiência do cliente ainda melhor. Temos a nova liderança nos ajustes
na área de clientes. O Sr. (incompreensível 09:59) acabou de entrar na nossa
equipe para aumentar a experiência do cliente e a eficiência no setor de telecom.
Nós trabalhamos com TI e liderança de Leo Capdeville e com isso não só nos
beneficianos de grandes sinergias, mas também aumentamos nosso foco na
experiência do cliente com forte execução.
Então esse ponto de partida combinado com evolução na cultura da empresa
segundo uma abordagem centrada no cliente e uma abordagem de liderança
conectada com clientes e funcionários e a melhora do cliente na linha de ação de
risco permitirá melhorar toda nossa performance. Além... estamos na direção...
estão surgindo, NPS, preferência e satisfação estão mostrando sinais de melhora
- mas ainda é o começo da nossa jornada. Isso ainda nos motiva só a manter-nos
na direção certa.
Falando em custos a combinação do programa de digitalização como plano de
eficiência levou a um Opex total que mantém-se saudável e sob controle. No 3T
os custos cresceram apenas 1,8% em comparação anual. Estamos crescendo e
com inflação e com performance melhor do que o nosso guidance. Terminamos o
trimestre com mais de 100% de nossa meta de economia do para 2018.
Entre outras tendências de Opex vale a pena explicar que a dinâmica da dívida
incobrável é o principal contribuinte para o crescimento. Essa dívida representa
2% da receita total... da receita bruta e está em linha com os níveis da indústria.
Mesmo assim podemos fazer melhor. Crescer passando de uma operadora prépaga para pós-paga exige mais gestão de risco. Nós temos feito esforços na área
de cobrança e estamos mostrando já os sinais positivos e vamos continuar a
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investir na capacidade de crédito analítica para continuar a expandir esse
crescimento, reduzindo a inadimplência.
Precisamos também entender que a eficiência é um conceito amplo. Ela vem do
controle de custos, mas também de iniciativas fiscais e financeiras. Estamos
pagando antecipadamente uma dívida cara. Entregamos no 3T uma estrutura
corporativa muito mais simplificada, mais eficiente para os acionistas e finalizamos
as análises dos créditos fiscais que estão pendentes para serem contabilizados
nos próximos trimestres.
Conforme descrito até agora uma execução sólida e levou a receitas resilientes
e custos controlados, que combinados se produziram um Ebitda brilhante de R$
1,7 bilhões, mais uma vez recorde. A comparação ano a ano com crescimento
sólido de um dígito enquanto a margem se expandiu 150 bps atingindo outro
recorde de 38,9%, entre os maiores da indústria.
O lucro líquido normalizado nos primeiros nove meses totalizaram R$ 974
milhões, crescimento de 54% na comparação anual. O 3T contribuiu com 388
milhões.
A evolução do Capex mostra uma forte dinâmica durante todo o ano totalizando
R$ 2,6 bilhões depois de nove meses. Nesse cenário o Ebitda menos Capex
cresceu 45% na comparação anual atingindo 753 milhões no 3T.
O fluxo de caixa operacional livre até o momento expandiu R$ 475 milhões
totalizando mais de R$ 1,2 bilhão.
Gostaria de destacar os resultados positivos do 3T e nossa capacidade de
execução. A visão da diretoria está consistente com esse ano sólido de
crescimento, e vamos começar 2019 num ritmo sólido.
Eu gostaria de concluir dizendo, reafirmando meu compromisso com a TIM Brasil
para torná-la a melhor operadora no setor e os três pilares que nós vamos... que
vão nos proporcionar isso seriam ter o grupo mais motivado e criativo e sermos
os melhores provadores de serviços. Agora abriremos para perguntas e
respostas.

Sessão de Perguntas e Respostas

Operadora: agradeço Sr. Sami. Passaremos agora a sessão de perguntas e
respostas. Começaremos com os analistas e depois para os jornalistas, ambas
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em inglês. Pedimos que cada participante se restrinja a duas questões por vez.
Para fazer uma pergunta em português por favor envie através do webcast.
Sr. André Baggio (JP Morgan): bom dia. Tenho duas perguntas, J. P. Morgan,
e primeiro nós vemos a desaceleração da receita. Quais as alavancas que
podemos usar para evitar a desaceleração dos níveis atuais?
Sr.Sami: obrigado pela pergunta. Continuamos a focar na execução e fazendo o
upgrade do pré-pago para o pós-pago, essa tem sido uma estratégia bemsucedida e que continua a evoluir, e terminamos o último trimestre de forma
bastante positiva. Portanto estamos focados na execução.
Mas também trabalhamos com ofertas de produtos em pré-pago e pós-pago que
são bem interessantes para o próximo trimestre.
Com relação ao Live eu acho que o TIM Live teve uma tendência bastante positiva
e tem tendência de aumento para o futuro.
Sr. Baggio: ok obrigado Sami. Outra coisa que observamos foram bons
resultados, muito bons aliás no corte de custos e também na redução da dívida.
Você acha que esta tendência pode continuar no próximo ano? Você acha que
ainda existe espaço para a gestão de eficiência na TIM?
Sr. Adrian Calaza: Olá, aqui é o CFO. Sim, você sabe que já discutimos nosso
plano de eficiência que foi de aumentar algumas vezes; nossa meta de eficiência
é bastante alta e atualmente estamos acima do nosso plano. Já este ano nós já
chegamos a 140% do que projetamos para o ano. Ainda temos trabalho a fazer,
mas acreditamos que ainda existe espaço para atingir o nível de eficiência mais
alto.
Mantemos nossa meta de eficiência para ano que vem, estamos trabalhando e
nos próximos meses tentaremos impor desafios ainda maiores e aumentar a
nossa meta; mas como já dissemos algumas vezes não é apenas uma questão
de eficiência normal, a contenção de custos; mas também depende da
digitalização de todos os processos não só em melhora da experiência do cliente,
mas também redução de custos. E com foco nesta área achamos que também
teremos ganhos de eficiência adicionais daqui para frente.
Sr. Baggio: ok muito obrigado.
Operadora: A próxima pergunta vem de Diego Aragão da Goldman Sachs.
Sr. Diego Aragão: bom dia a todos, obrigado pela pergunta, a primeira pergunta
é para o Sami. No início você mencionou que não quer reinventar o negócio, mas
trabalhar na evolução da TIM. Então minha pergunta é quais são suas principais
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prioridades para os próximos dois anos, principais metas e o que é preciso fazer
para atingi-las? Obrigado.
Sr. Sami: obrigado Diego. Por um lado estamos investindo muito na experiência
do cliente, no ciclo. Isso é muito importante e pode ter impacto positivo não só
sobre eficiência, mas também sobre o churn, porque precisamos atingir o próximo
nível em termos de churn no setor e na TIM com certeza, e é por isso que estamos
investindo aí.
Além disso os canais digitais são muito importantes. Precisamos continuar a
melhorar a jornada digital do nosso cliente com a capacidade de autosserviço e
que o cliente possa ter outro nível de engajamento com o TIM.
Por outro lado estamos falando também do investimento nos colaboradores.
Contratamos e mantemos os profissionais mais talentosos no setor para melhorar
a experiência de atendimento ao cliente.
Por fim porém não menos importante, queremos ser o operadora mais lucrativa
do setor. Já estamos tendo como base um ponto bastante elevada, mas prevemos
para os anos seguintes há ainda oportunidades para melhorar ainda mais. Estas
são, esses são os três principais pilares: nossos clientes, nosso pessoal e nosso
retorno aos acionistas.
Sr. Diego: está bem claro Sami, muito obrigado. Se eu pudesse fazer mais uma
pergunta, a segunda está ligada ao M&A. Qual é sua visão sobre a consolidação
de empresas no mercado e qual sua visão tanto para a Nextel e as grandes
empresas do setor como a Oi por exemplo?
Sr. Sami: sempre estamos analisando oportunidades de compra e aumento e
tem a parte estratégica e a parte de avaliação. Eu não vou comentar
especificamente sobre nenhuma destas duas operadoras, porque elas caem
nesse guarda-chuva, ou seja, será que farão sentido para nós é
estrategicamente? Estão avaliadas no valor correto?
Sr. Diego: ok muito obrigado.
Operadora: a próxima pergunta vem de Maria Teresa Azevedo do banco UBS.
Sra. Maria Teresa Azevedo: olá a todos, obrigada pela pergunta. A primeira
pergunta é do lado móvel. Vocês estão tentando atingir o guidance em termos de
crescimento de receitas; mas no 1T... no 4T vocês acham que haverá maior uso
de dados? Qual será o ambiente competitivo na área móvel para o ano que vem?
Sr. Sami: obrigado pela pergunta. Nosso foco é na execução. Estamos
fortemente concentrados na execução, temos um trimestre importante em termos
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de sazonalidade daqui para frente. Estamos trabalhando fortemente para ter uma
boa performance nesse 4T.
Sra. Maria Teresa: em termos de concorrência você acha que é racional ou ver
alguma ameaça a dos concorrentes?
Sr. Sami: no pós-pago nós vimos já sinais de uma melhor acomodação. No prépago por outro lado nos últimos 45 dias observamos um ambiente mais dinâmicos,
que poderá impactar este setor.
Sra. Maria Teresa: ok obrigada. A pergunta de follow up será no lado fixo. Vocês
estão como uma execução muito boa do TIM Live. Vocês veem alguma forma de
acelerar essa expansão e talvez aumentar a alocação de Capex para essa área?
Obrigada.
Sr. Sami: ok. O TIM Live com certeza é uma prioridade para nós. Já instalamos,
já aplicamos Capex nessas cidades, 12, agora 13 cidades. Uma parte grande do
Capex já foi instalada e será extraída; mas nós vamos continuar a crescer.
Sra. Maria Teresa: ok muito obrigada.
Sr. Adrian eu gostaria de acrescentar uma coisa. Se nós podemos acelerar a
instalação do TIM Live você sabe que sempre tentamos analisar esse negócio
com cuidado, porque é preciso ser cuidadoso com o crescimento. Tentaremos
crescer de uma forma forte, sólida, mas com cuidado e mantendo a nossa base,
porque acreditamos que precisamos preparar a nossa máquina muito bem para
continuarmos a instalar essa rede - mas estamos nos mantendo fiéis a nosso
plano.
Estamos muito felizes como já mencionado, por que em média estamos com uma
performance melhor do que a projetada, mas ainda temos muito que fazer não só
em termos deste projeto, mas também dos processos internos, e é importante
fazer isso com lucratividade, especialmente nesse setor, porque o repagamento,
o retorno maior do que no móvel e então é preciso ter cuidado com a alocação do
Capex e estamos nesse ponto agora.
Sra. Maria Teresa: ok muito obrigada.
Operadora: a próxima pergunta vem de Walter Piecyk, BTIG.
Sr. Walter Piecyk: uma pergunta de estratégia. Eu sei com relação à estratégia
de avaliação e também a parte estratégica; mas você acha que aumentar a banda
é mais interessante do que área fixa? Ter uma área fixa a acrescentada à Oi seria
mais competitivo? Me pareceria uma prioridade maior para a empresa. Poderiam
comentar sobre isso?
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Sr. Adrian: olá, aqui é o Adrian. Conversamos várias vezes sobre isso. É claro
que a banda em termos de necessidade é uma prioridade. Estamos trabalhando
agora na nossa banda para torná-la ainda mais eficiente. Fizemos vários
refarmings, estudamos esse refarming com relação à frequência 2,1 e toda a
regulação.
Do lado fixo é mais difícil. Sempre dissemos que queremos crescer no segmento
fixo, especialmente no lado do consumidor, de uma forma orgânica e essa é nossa
estratégia. É claro, do lado fixo em relação às redes de fibra para cidades ou de
backbone. Há diversas oportunidades no mercado, mas novamente estamos
focados na nossa própria estratégia tentando crescer de forma orgânica.
Sr. Walter: desculpe, eu disse que essa resposta foi muito boa, já me ajudou
muito, obrigado. A mesma coisa sobre o capital. Se olharmos em 2016 o Capex
como percentual da receita de serviços era mais de 30%. Entre o crescimento da
receita e a redução de capital ele caiu para 23% por causa da perda, da
desvalorização da moeda também. Se você estivesse em oportunidade de
comprar a Nextel ou a Oi haveria aumento dessa área de banda, mas no longo
prazo é possível ter o Capex é como percentual da receita para baixo de 15%?
Porque no mundo todo as empresas conseguiram fazer isso. É claro, algumas
empresas a tem ARPU mais alto e a situação fiscal é um pouco diferente; mas
qual seria o objetivo de longo prazo em termos de capital como percentual da
receita de serviços?
Sr. Adrian: bem, nós não damos guidance para esses três anos de cerca de R$
12 bilhões, esse foi o guidance que nós demos assumindo que o guidance para
2020 seria de 20% da receita de serviços.
Eu acho que 50% de receita ou sobre a receita é o número do passado para
muitas operadoras, e nesse caso é preciso ver também o que está fazendo do
lado do Ebitda. Tentamos nos focar também no fluxo de caixa operacional e é por
isso que demos um guidance para 2020 de Ebitda menos... de 20%.
Tentaremos atingir nossa meta é para 2020 de cerca de 20%.
Sr. Walter: Sim, mas no seu target deve aumentar por que você precisará investir
na rede certo?
Sr. Adrian: bem, eu vou passar a palavra ao Leonardo, mas eu posso dizer que
o aumento da banda permite que você controle seus investimentos, porque se
você tem capacidade na banda você pode ter capacidade aumentada com a
banda ou sites adicionais.
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Sr. Leonardo Capdeville: aqui é Leo Capdeville. Toda a integração entre as
empresas industriais tem algum tipo de Capex que precisa ser colocado para
capturar o valor futuro. Então o mesmo acontecerá se você trouxer ativos, pode
ser Nextel, Oi, qualquer outra.
Mas o que nós vemos como o Adrian comentou é que quando fazemos esse tipo
de movimento é porque ele faz sentido e não só no curto prazo, mas no médio e
longo também. Então portanto analisamos isso com muito cuidado.
Falando um pouco sobre a banda o que o gostaria de destacar é que o que nós
aprendemos nos últimos anos é que a banda é sempre uma ótima notícia do ponto
de vista de engenharia; mas há várias maneiras de usar a banda que já temos de
forma mais eficiente. Fizemos isso com 1,8, com 800 e agora estamos fazendo a
mesma coisa e somos a primeira empresa a usar o 2,1 GHz de 3G para 4G. Isso
foi feito em várias cidades no nordeste, especificamente algumas capitais e o
resultado foi muito bom.
Agora teremos novidades da agência reguladora e das agências... do Cade que
aprovaram a evolução, ou seja, seremos 30% de aumento de capacidade da
largura de banda de 2,6 GHz, ou seja, se tivermos a oportunidade de ter maior
banda... desculpe, vou continuar. Se você tiver mais banda você usa isso da
melhor maneira possível; mas com a banda que nós já estamos usando
descobrimos o dia a dia formas novas de eficientes para usá-lo para fornecer a
melhor experiência para o cliente.
Sr. Walter: muito obrigado pela resposta.
Operadora: a próxima pergunta vem de Diego Aragão da Goldman.
Sr. Diego Aragão: obrigado por mais uma pergunta. Eu gostaria de fazer um
follow up sobre o que o Leo disse sobre 2,1. Eu queria entender se vocês estão
usando essa frequência para o 4G e como é o mercado para isso. O que pode ser
feito com 2,1?
Sr. Leonardo Capdeville : olá Diego. Começamos a utilizar o 281 em Teresina
e agora temos em todas as cidades, as capitais do nordeste. Especificamente nas
duas principais cidades, Salvador e Fortaleza, já estamos usando 10 MHz de 2,1
e foi feito o refarming de 3G para 4G.
A segunda pergunta sobre os aparelhos nós já temos 80% dos nossos
dispositivos que dão suporte essa frequência. Então uma boa oportunidade para
nós. Só para destacar o número que está na apresentação, em Fortaleza nós já
temos 30% de total de 4G que já estão na rede 2,1. O equipamento é exatamente
o mesmo, só fazemos a movimentação em termos de software.
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Então é um lançamento muito rápido e isso ocorre da mesma forma que foi feito
no 800. O throughput aumentou mais de 30% em Fortaleza com essa mudança,
e agora estamos passando para o nordeste... do nordeste para o sul e sudeste
também.
Por que podemos fazer isso? Porque nós temos uma estratégia muito pontual
para manter o cliente na rede 4G. Lembre-se que nós lançamos o Volte - voz
sobre LTE e agora nós temos cerca de 8 milhões de clientes usando essa
tecnologia, e com isso começamos a ter a queda do uso da rede 3G, ou seja, se
pudermos aumentar a frequência da banda de 3G para 4G tivermos essa
oportunidade.
Sr. Diego: entendido obrigado. Eu queria só acrescentar: o que é mais fácil
formar, 1,8 ou 2,1?
Sr. Leonardo: agora estamos fazendo o refarming de 2,1 de 3G para 4G, 2,1
GHz.
Sr. Diego: ok obrigado.
Operadora: se quiser fazer uma pergunta por favor aperte asterisco um.
Já que não há mais perguntas dos analistas gostaria de passar à sessão de
perguntas e respostas da imprensa em inglês.
A primeira pergunta vendo Teletime, jornalista Bruno Amaral. Ele está fazendo a
pergunta do refarming de 2,1 e quais são os planos para a cobertura do nordeste.
O Leonardo Capdeville, que é o diretor de rede de tecnologia, vai responder.
Sr. Leonardo: o que eu poderia dizer é que o que nós temos para o futuro é que
a maior parte da banda mudará para a tecnologia 4G e por quê? Porque agora
mais de 85% da rede total, da receita, vem de dispositivos 4G. Fizemos isso no
nordeste e agora estamos preparando a rede em outras cidades como Belo
Horizonte, Curitiba e Florianópolis para atuar na mesma direção. Estamos
preparando, fazendo todos os ajustes na rede para fazer o refarming nestas
cidades. Provavelmente isso acontecerá no 1T do ano que vem.
Mas eu gostaria de destacar que isso só é possível porque no passado fizemos
o investimento correto no refarming de 1800 de uma forma muito... do 800 e agora
como uma forma agressiva do 700, porque temos uma cobertura grande de 4G e
podemos manter o cliente mais no 4G do que nas outras tecnologias.
Se o cliente já fez um investimento no smartfone para fazer um upgrade para 4G
nós temos praticamente a obrigação de fazer a mesma coisa com a rede, que isso
que estamos fazendo.
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Sr. Vicente Ferreira: a próxima pergunta vem de Mobile Time, a jornalista é
Isabel. Ela gostaria de um esclarecimento sobre como vemos a aceleração de
clientes do pós-pago para o pré-pago.
Sr. Sami: nós continuamos com nossa estratégia que é não só pré-pago para
controle, controle para pós-pago, mas também controle para controle mais alto,
controle para puro e puro para puro mais alto. Então estamos mantendo o ritmo
com esses movimentos internos também.
Operadora: Senhoras e senhores, como não há mais perguntas passo a palavra
ao Sr. Sami Foguel para suas conclusões finais. Por favor Sr. Sami pode
prosseguir.
Sr. Sami: Obrigado a todos pela participação na teleconferência de hoje. Nós
vemos logo e no próximo trimestre estaremos aqui novamente, obrigado.
Operadora: Com isto concluímos a conferência de resultados do 3T18 da TIM
Participações, suas linhas podem ser desconectadas a partir de agora. Para mais
informações e detalhes sobre a companhia acesse o site www.tim.com.br/ri e
aproveite para fazer o download do aplicativo TIM_RI disponível para as
plataformas Android e IOS, obrigada.
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