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Operadora: Bom dia senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à
teleconferência de divulgação dos resultados do 1º trimestre de 2014 da TIM
Participações.
Informamos que este evento está sendo gravado e todos os participantes da
teleconferência estarão apenas ouvindo durante a apresentação. O replay
deste evento estará disponível no website após seu encerramento.
Esclarecemos

que

declarações

que

possam

ser

feitas

relativas

às

perspectivas, projeções e metas da TIM Participações constituem-se em
crenças e premissas da Diretoria da Companhia. Considerações futuras não
são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas,
pois se referem a eventos que podem ou não ocorrer. Os investidores devem
compreender que fatores internos e externos à TIM Participações podem afetar
o seu desempenho e conduzir a resultados diferentes dos planejados.
Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência,
queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0.
Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Rogério Tostes, diretor de RI da
TIM. Por favor pode prosseguir.
Sr. Rogério Tostes: Olá bom dia a todos, bem-vindos a mais uma divulgação
de resultados da TIM do primeiro trimestre de 2014. Está presente comigo
quase toda a diretoria da companhia, é uma grande satisfação ter casa cheia.
Com o objetivo de permitir mais tempo para participação das perguntas e
respostas a apresentação vai ser conduzida pelo Rodrigo Abreu, CEO da TIM
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participações, na parte financeira pelo Claudio Zezza, CFO. Os demais
membros da diretoria estarão disponíveis na sessão de perguntas e respostas.
Passo agora a palavra ao Rodrigo Abreu para começar a apresentação, bom
dia. Rodrigo por favor.
Sr. Rodrigo Abreu: Obrigado Rogério, bom dia a todos. É um prazer mais uma
vez estar com vocês apresentando os destaques, os resultados do nosso
último trimestre, e esse trimestre marca quatro trimestres consecutivos do início
de uma nova estratégia da companhia na busca do seu roteiro de crescimento
em direção ao mundo dos dados.
Como sempre na página 2 nós gostaríamos de fazer alguns destaques
principais em relação aos resultados do trimestre sempre com o foco tanto nos
resultados financeiros quanto nos resultados operacionais. Nós acreditamos
que um certamente deve vir atrelado ao outro e a boa notícia é que mais uma
vez nós conseguimos apresentar tanto bons resultados do ponto de vista
financeiro também amparados por uma boa performance operacional nas
principais métricas seguidas por nós para indicar o andamento do negócio.
Esse trimestre marcou talvez a volta de um ambiente ainda mais competitivo do
ponto de vista de mercado, e apesar disso nós continuamos a manter os bons
resultados, o bom desempenho nas duas métricas.
Em relação aos resultados financeiros como vocês devem haver observado
pelo relatório uma receita total estável mas com componentes bastante
diferenciados em relação ao crescimento e à diminuição. Em relação ao
crescimento mais uma vez destaque para o crescimento dos serviços móveis,
em particular dados, e quando nós olhamos para a diminuição um menor
crescimento na receita de aparelhos de maneira absolutamente esperada e
também com o impacto da VU-M.
Pela primeira vez nesse trimestre em relação aos resultados financeiros nós
começamos a abrir a diferença de resultado de crescimento de receita entre o
que nós chamamos de negócio gerador, ou seja, aquele tráfego gerado, receita
gerada pelos nossos usuários diretamente, e pelo negócio recebido, ou seja, o
negócio entrante que vem do recebimento de receitas de interconexão de
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outros operadores. É importante fazer essa distinção porque o primeiro aponta
para a saúde do nosso desempenho do ponto de vista comercial e do ponto de
vista do uso dos serviços por parte da nossa base, e o segundo é
enormemente impactado como vocês conhecem pela redução das tarifas de
interconexão móveis, em particular nos últimos trimestres.
No caso do negócio gerador ou receita sainte é absolutamente importante
verificar que apesar da receita líquida de serviços móveis totais ter crescido
1,4% quando nós fazemos essa separação o negócio gerador foi capaz de
apresentar um crescimento ano contra ano de quase 9% (8,9%), amparado por
um excelente crescimento da receita de VAZ, em particular dados, e também
por um crescimento da receita sainte de voz em relação à longa distância e o
uso.
No negócio recebido ou tráfego entrante aqui obviamente uma performance
negativa ano contra ano e impactada principalmente pela redução da tarifa de
interconexão VU-M então com um crescimento de -22,5%. Mas na combinação
dos resultados um crescimento de 1,4% na receita líquida do serviços móveis e
uma boa perspectiva para a continuidade do crescimento no médio e longo
prazo, até porque ao longo do tempo a VU-M, a redução da VU-M passa a
representar um impacto cada vez menor à medida em que a receita continue
progredindo.
Em relação aos resultados finais de lucro e Ebitda boas notícias também: a
partir de uma gestão muito eficiente tanto de custos quanto de eficiência
operacional quanto de melhoria operacional tanto o Ebitda quanto o lucro
líquido apresentaram resultados muito positivos de 7,6% no Ebitda consolidado
e 21,6% no lucro líquido consolidado. Isso significou uma melhoria da nossa
margem Ebitda em relação ao primeiro trimestre do ano passado de 26% para
28% e também um aumento do lucro por ação de 0,13 para 0,15.
Destaque aqui em relação ao crescimento do Ebitda de bons resultados
obtidos na redução dos custos comerciais e também impactados pela redução
dos custos de interconexão.
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Em relação aos resultados operacionais cabe destacar que mais uma vez a
TIM apresentou um excelente crescimento acima da média do mercado e foi a
operadora que apresentou o maior crescimento de base nesse período com
3,8% de crescimento da sua base total. Em relação a pós-pago e pré-pago o
crescimento do pós continua maior do que no pré (quase 12% de crescimento
da base pós paga) e mesmo no pré-pago com um crescimento de 2,3% nós
voltamos a liderar as adições líquidas no último trimestre. Então uma boa
performance comercial, uma boa performance de aumento da base de
usuários.
Esse aumento da base de usuários acabou fazendo também com que nós
tenhamos

um

excelente

progresso

na

estratégia

de

aumentar

significativamente o número de usuários de dados. Esse número que era de 22
milhões no primeiro trimestre de 2013 passou para 27 milhões no primeiro
trimestre de 2014, um incremento de 20% da nossa base de usuários de dados
na qual nós acreditamos liderar a indústria em relação às ofertas de uso de
micro-browsing e de uso de dados no celular.
E finalmente do ponto de vista de eficiência um último destaque dessa primeira
página é a manutenção de uma excelente eficiência de custo de aquisição de
clientes sobre a receita média em número de meses. No primeiro trimestre do
ano passado nós obtivemos 1,6x essa eficiência em relação a SAC/ARPU.
Essa eficiência for mantida, nós acreditamos estar hoje no nível de excelência
bastante satisfatório e mesmo com o aumento do crescimento da base, como
um ambiente mais competitivo, nós conseguimos manter essa eficiência em um
nível bastante elevado.
Passando para página 3 como sempre nós gostaríamos também de destacar
resultados específicos de cada uma das nossas áreas de prioridade
começando pela nossa principal prioridade que é a evolução da infraestrutura.
Na página 3 do lado superior direito nós podemos começar essa análise por
uma visão dos investimentos nesse último trimestre em relação ao ano
passado. Os investimentos cresceram 30% mostrando o foco da companhia
com a melhoria da sua infraestrutura, mas mais importante do que
simplesmente o crescimento líquido de 30% no volume de investimentos no
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trimestre é a distribuição desses investimentos. Enquanto no ano passado
ainda existia um foco bastante grande no crescimento e na recuperação da
rede 2G por motivos de capacidade, nesse último trimestre os investimentos já
foram bastante voltados tanto para a rede 3G (o principal elemento de
investimento durante primeiro trimestre) quanto para a expansão da rede 4G
que recebeu cerca de 25% desses investimentos de mais de R$ 600 milhões.
Esses investimentos compõem o quadro de quase 4 bilhões a serem investidos
até o final de 2014 sendo que desse total mais de 94% continua voltado,
focado na infraestrutura da companhia. Os resultados desse investimento já
começam a aparecer e nesse primeiro trimestre depois de uma série de
estabilidades e de conclusão dos projetos principalmente de banda larga
móvel, o chamado projeto mobile broadband, nós podemos verificar que nas
cidades onde esse projeto foi finalizado ao longo do segundo semestre do ano
passado e do primeiro trimestre deste ano nós tivemos um aumento da
velocidade média de downloads bastante significativo: de uma média nessas
cidades de 800 kbps antes da implementação do projeto para uma média hoje
superior a 2 Mbps nessas cidades.
Essas cidades representaram do ponto de vista da evolução do número de
sites com fibra ótica um total de 16x mais no primeiro trimestre desse ano
comparado com o primeiro trimestre do ano passado, de fato um foco muito
grande em elevar a fibra até a antena nas nossas principais cidades, o que faz
com que nós continuemos o percurso de aumentar a cidade do projeto mobile
broadband até o final de 2014. Aqui vocês podem ver que nós fechamos em 39
cidades em 2013, esperamos fechar 100 cidades até o final de 2014.
Um segundo ponto bastante importante nos resultados de investimento e da
evolução de rede é que nesse ano de 2014, em particular e já iniciando no
primeiro trimestre, nós apresentamos também incrementos de rede muito
importantes que vão nos levar a complementar e densificar a nossa cobertura
de rede. No primeiro trimestre foram mais de 100 sites 3G, mais de 200 sites
4G, mais de 200 hotspots wi-fi integrados à rede móvel e não simplesmente
isolados com serviço wi-fi, e mais 14 cidades com o projeto mobile broadband.
Nós esperamos dessa maneira levar o número de sites 3G, 4G até o final do
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ano a 14.000 e chegar a 2000 hotspots integrados à nossa rede móvel ao final
do ano.
E tudo isso complementado por um contínuo investimento na fibra como vocês
podem ver do lado inferior direito que já atinge mais de 57.000 km nas áreas
metropolitanas e no nosso backbone de rede. Em suma, uma excelente
evolução dos nossos investimentos em infraestrutura fazendo com que o nosso
percurso de melhoria de qualidade e aumento da disponibilidade para novos
serviços continue progredindo de maneira bastante sólida.
Na página 4 nós podemos ver que a partir desses resultados do investimento
nós já obtivemos melhorias, continuamos a obter melhorias sensíveis nos
índices de qualidade da rede, de qualidade do serviço da TIM. Nos dois
primeiros gráficos é possível ver que as reclamações tanto no Procon quanto
na Anatel continuam ou a se reduzir ou se manter em níveis bastante
competitivos no mercado. Nós somos hoje a operadora menos reclamada no
Procon nacional, e no caso da Anatel nós obtivemos uma redução do volume
total de reclamações por número de linhas bastante significativa, sendo que no
caso das reclamações específicas de rede nós obtivemos uma redução de
quase 50% quando comparado com o primeiro trimestre do ano passado.
Isso tudo é fruto de um plano de qualidade bastante intenso focado até então
no número de cidades na casa de 200 cidades em 2013 e que foi ampliado
para 600 cidades (599 cidades) nesse ano de 2014, das quais 320 já foram
endereçadas, já foram completadas até o primeiro trimestre. Nós tínhamos uma
meta de completar nesse primeiro trimestre de pouco mais de 200 cidades e
essa meta foi superada e nós já atingimos projetos de melhoria de qualidade
em mais de 300 cidades nesse primeiro trimestre, obtendo assim o atingimento
de mais de 50% da meta do ano nesse primeiro trimestre.
Quanto à performance comercial, a performance de mercado, na página 5 nós
podemos ver alguns detalhes da evolução da base de clientes, e como eu já
mencionei o principal destaque é a volta à liderança do crescimento do
mercado (um crescimento de 3,8% da base) mantendo um primeiro lugar
destacado no market share de pré-pago com segundo lugar no pós-pago voz,
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isso tudo mesmo com manutenção de uma política de desconexão dos
usuários pré-pagos bastante austera.
Esse crescimento de base vem acompanhado também de um crescimento de
recarga, e quando nós olhamos para recarga no pré-pago o crescimento de
recarga em relação ao primeiro trimestre do ano passado foi até bastante maior
do que o próprio crescimento da base: enquanto a base pré paga cresceu
cerca de 3% (pouco mais de 2%) a recarga cresceu 10% quando comparada
com primeiro trimestre do ano passado. Essa evolução toda acaba levando a
um mix pós-pago sobre a base total melhor como nós podemos ver na figura,
um mix de base pós sobre pré... sobre total que passa de 15,3 para 16,5%.
E finalmente olhando para o gráfico do meio nós podemos ver que uma das
razões para a própria evolução positiva da base e progresso da nossa
performance comercial é o foco na nossa estratégia de canais de distribuição
que continua apresentando excelentes resultados: nós obtivemos do ano
passado para esse um incremento do número de pontos de venda de grande
varejo, de varejo de massa, de 28% quando comparado ao ano passado, e
também um aumento das lojas próprias que estão focados no pós-pago de
22%. Então de maneira geral uma performance de mercado bastante positiva
mesmo em um ambiente de crescimento mais reduzido de mercado.
Olhando para página 6 nós vemos também que esse crescimento de base vem
acompanhado de uma evolução positiva na nossa principal prioridade em
relação a serviços e receita, e nesse caso eu gostaria de chamar a atenção
para a performance dos serviços de dados tanto do ponto de vista de receita
quanto do ponto de vista de usuários complementados pelos habilitadores de
market share de dados 3G e 4G.
Começando pela receita é possível ver que a receita de dados obteve mais
uma vez um crescimento bastante sólido superior a 20% no primeiro trimestre
deste ano atingindo 1,5 bilhões de receita e com um crescimento de outros
serviços de VAZ de 39% ano contra ano. Isso fez com que o total da receita de
dados sobre a receita bruta de serviços apresentasse uma evolução de 21%
ano passado para 25% esse ano, ou seja, um quarto das receitas totais da
companhia já são representadas por receitas de dados.
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Essas receitas vêm embasadas em um sólido crescimento da nossa base de
usuários. Como nós já havíamos mencionado a base de usuários passou a 27
milhões de usuários de dados nesse primeiro trimestre, o que representa cerca
de 36% da nossa base total já como o usuários de dados, um excelente
progresso em relação aos 31% do ano passado.
E como habilitadores desse crescimento nós continuamos a apresentar
números bastante positivos de market share no caso de aparelhos habilitados
na nossa rede tanto no 3G quanto no 4G, no 3G com um market share de
quase 27% e no 4G com um market share que aumentou ainda mais no último
trimestre para 33% da base 4G do país de 2,1 milhões de usuários.
Apesar desse excelente crescimento nós ainda acreditamos, como é possível
ver na página 7, que existe um enorme potencial de crescimento futuro do
serviço de dados móveis, e nós começamos mostrando do lado esquerdo da
página que o mercado suporta esse crescimento.
O país, como nós já havíamos destacado anteriormente, apresenta uma
demografia que é muito compatível com o serviço de dados móveis. Nos
domicílios que ainda não possuem o serviço de banda larga é possível ver que
a disponibilidade de pagamento é absolutamente concentrada na faixa que
gostaria de pagar até o R$ 30/mês, o que é um custo, um preço compatível
com os serviços móveis muito mais do que com os serviços fixos. Somado a
isso existe uma evolução muito positiva do perfil da venda de aparelhos
esperados até o final do ano de 2014 com mais de 8 milhões de notebooks,
mais de 11 milhões de tablets e quase 47 milhões de smartfones esperados até
o final do ano segundo o IDC.
Isso tudo é muito compatível com a nossa base de clientes a explorar, e
quando nós olhamos para a fotografia da base de clientes TIM é possível ver
que dos nossos 74 milhões de usuários hoje nós temos 27 milhões de usuários
de dados (37% da base como eu havia destacado) e ainda existem 46 milhões
de usuários potenciais de serviços de dados e valor adicionado. Desse total 15
milhões já possuem aparelhos que são habilitados para o uso de dados, ou
seja, 21% adicional da base; e 42% da nossa base ainda apresentam potencial
para a troca de aparelhos e para o início do uso de dados.
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Sustentando a exploração dessa base, o crescimento dessa base habilitada,
nós continuamos com a nossa estratégia de venda de aparelhos, continuamos
mantendo no primeiro trimestre a principal posição de venda de aparelhos e
nesse caso focados em smartfones dentre as operadoras com 36% do market
share entre as operadoras.
E para sustentar não só a nossa base hábil como também o uso dos serviços
nós continuamos a lançar ofertas de dados inovadoras tanto no pré quanto no
pós-pago. Este último trimestre marcou o lançamento de uma série de ofertas
não só de micro-browsing, de uso do celular mas também de uso em tablets e
de uso em notebooks, e o progresso do serviços inovadores como TIMmusic,
como TIM Chip para os fãs de futebol, como serviços de segurança TIM Protect
e o lançamento de um aplicativos de comunicação e unificada que é o TIM Blah
que fornece uma interface para todos os tipos de comunicação.
Nós acreditamos que os serviços inovadores vão ser responsáveis também por
uma importante parte do nosso crescimento de receita. Continuamos investindo
bastante

no

desenvolvimento

desses

serviços

que

apresentam

uma

performance excepcional do ponto de vista de crescimento de receita.
Passando rapidamente para o nosso negócio fixo na página 8 e iniciando com
uma visão do mercado residencial de banda larga fixa nós vimos nesse último
trimestre

que

o

mercado

continua

apresentando

um

comportamento

competitivo crescente e mesmo diante desse comportamento o serviço Live
TIM continua apresentando bons indicadores de progresso tanto estratégico
quanto operacional.
Na primeira parte da figura vocês podem ver que ao longo do primeiro trimestre
nos ultrapassamos a marca de 1,1 milhões de domicílios endereçáveis pelo
serviço a partir da complementação da nossa cobertura de rede e obtivemos
um pulo das adições brutas de usuários em relação ao primeiro trimestre do
ano passado de 141% para praticamente 19.000 usuários novos por trimestre.
A nossa base de usuários atingiu 75.000 usuários com uma cobertura de 100
bairros em São Paulo e no Rio de Janeiro.

9

O que isso significa do ponto de vista de performance de mercado? Nós
podemos ver que isso significou no market share de conexões superiores a 34
Mbps uma manutenção de um excelente número de market share (quase 40%
do market share das conexões de alta velocidade) sustentados por uma
excelente satisfação do usuário tanto quanto à oferta quanto ao faturamento
quanto à qualidade de conexão, o que faz com que a TIM fosse a operadora
mais bem avaliada de serviços de ultra banda larga segundo pesquisas de
mercado realizadas no último trimestre, e isso tudo acaba sustentando também
um crescimento do ARPU da nossa base de usuários em praticamente 15%
desde o início do lançamento da operação. Então números sólidos, um bom
progresso estratégico na banda larga fixa com o serviço Live TIM.
Passando para página 9 e olhando rapidamente para o nosso negócio
corporativo fixo, como nós já havíamos mencionado há algum tempo a
operação da Intelig vem sendo reestruturada, reposicionada para não só obter
o maior índice de rentabilidade mas também um crescimento saudável daqui
para frente. Nós continuamos com esse percurso de reposicionamento da
Intelig e durante o último trimestre apresentamos um reposicionamento dessas
soluções agora apresentadas como TIM Soluções Corporativas.
A TIM Soluções Corporativas, que passa a ser o novo posicionamento junto
aos nossos principais clientes, acaba marcando uma atuação em um mercado
que nós acreditamos ainda apresenta um potencial de crescimento para nós
bastante significativo. É um mercado total estimado nesse ano de cerca de R$
24,5 bilhões com um crescimento superior a 5% ao ano e no qual nós temos
hoje um market share similar a 2%, ou seja, ainda existe um espaço de
crescimento da nossa posição principalmente pela posição de infraestrutura da
companhia bastante significativo.
E o percurso para atacar essa oportunidade de market share continua bastante
claro: primeiro esse reposicionamento de mercado como TIM Soluções
Corporativas; nós estamos fazendo também uma reestruturação da força de
vendas com uma abordagem multicanal e uma reformulação do portfolio de
serviços. A partir da estabilidade de todos os contratos e da redução dos
contratos não rentáveis no ano passado e em 2012 nós estamos agora
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partindo para uma fase de expansão das vendas, expansão de mercado,
acompanhada pela sustentação de uma expansão geográfica da presença da
operação ao longo do país.
Em 2014 sete novas cidades, em 2015 doze novas cidades esperadas e que
também aproveitam a sinergia de infraestrutura, de investimentos em
infraestrutura principalmente de fibra ao longo das várias principais cidades do
país feitos para sustentar a operação móvel.
Tudo isso está levando a um melhor desempenho financeiro da operação fixa
que já em 2013 apresentou uma mudança de sinal da equação Ebitda - Capex
e que ao longo de 2014 vai apresentar também uma inversão do sinal de
crescimento (que até agora continua negativo por conta da reestruturação das
operações), mas que ao longo nós esperamos de Q3 apresente uma inversão
apresentando estabilidade ou crescimento e saindo de 2014 com um ritmo de
crescimento das suas receitas corporativas.
Então como nós vimos excelentes resultados do ponto de vista operacional,
progresso em praticamente todas as frentes de oportunidade e a partir disso eu
gostaria de passar então a palavra para o nosso CFO Claudio Zezza para nos
dar um pouquinho a visão os resultados financeiros começando por uma
análise do impacto da VU-M em todas as receitas que nós imaginamos seja
uma das grandes preocupações, uma das grandes curiosidades de vocês.
Sr. Claudio Zezza: Obrigado Rodrigo, bom dia a todos. Na página 10 vamos
um pouco mergulhar essa análise do impacto da VU-M que justamente como
foi comentado pelo presidente impactou o resultado do primeiro tri na nossa
taxa de crescimento da receita.
Na parte esquerda no alto da tela, do slide, temos a trajetória de queda. Todos
sabem que nós tivemos em março desse ano um corte de 25% do nosso preço
médio de uso da interconexão, da VU-M, e o ano passado eu lembro que o
corte de 11% aconteceu em abril, então no mês pontual de março esse corte
foi em duplicidade, 25 e 11 e então na comparação ano contra ano e na média
esse impacto do ponto de vista percentual vai ser mais ou menos 20% se
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analisamos o quarter inteiro. Então quarter on quarter esse impacto foi de mais
ou menos 20%.
Na parte direita da tela, do slide, vamos apresentar aqui o que foi já comentado
bastante nos disclosures passados, mas aqui temos um pouco a trajetória
também de queda da nossa exposição obviamente negativa à redução da VUM. Então na receita de serviço a gente passou de 27% no primeiro tri de 2010
para 14% por cerca da exposição nossa nesse primeiro tri do ano, o que
significa em quanto os anos essa exposição caiu 50% e essa trajetória vai
continuar obviamente, então por isso como o presidente comentou essa
exposição vai cair ao longo dos próximos quarters, dos próximos anos. Então a
incidência da receita vai ser sempre menor.
Analisando o Ebitda a exposição passou de 40% a cerca de 20% nesse
quarter. Então se a gente analisar do ponto de vista de velocidade de
crescimento de receita e de Ebitda com e sem a redução da VU-M na
comparação ano contra ano a gente pode observar que a receita teria um
crescimento de 5% em vez de 1,4% reportado com um impacto de cerca de
140 milhões negativo, e quanto ao Ebitda a mesma consideração, o
crescimento seria bem maior se tiramos esse efeito negativo no quarter.
Então passando ao slide seguinte temos a análise um pouco... a síntese do
resultado que foi já comentado: a receita stable, nível de receita total mas com
um negócio gerado que cresceu ano contra ano cerca de 9% sendo que o
nosso negócio recebido ou incoming caiu 22,5%. Então isso faz com que o
serviço móvel cresceu ano contra ano 1,4, contribuição no crescimento ano
contra ano negativo ainda esse quarter para a componente de serviço fixo. Isso
é uma consequência no nosso reposicionamento versus clientes mais
rentáveis, então a receita ainda caindo na comparação ano contra ano e enfim
aparelho caindo 3,4, isso por causa de uma menor quantidade de sell-in de
aparelho vendidos.
Do ponto de vista de Ebitda esse tráfego dados está contribuindo mesmo com
um crescimento de 1,4 na parte móvel, na componente móvel, está
contribuindo com uma adição de margem de contribuição de 223 milhões,
então o crescimento ano contra ano de 7%. Então o móvel ainda crescendo
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forte nessa contribuição à margem, e aparelho perdemos na comparação 12
milhões de margem e continuando naturalmente com política de não subsidiar
os aparelhos.
Enfim o Opex a gente cresceu 6% mas com um destaque para só algumas
áreas crescendo. Tipicamente tivemos um pessoal, um RH, a parte de
funcionários crescimento de custo de pessoal que cresceu 14% e isto devido à
abertura, como já falamos no passado, de novas lojas e internalização de
algumas atividades de rede. Tivemos também um pequeno aumento sempre
atrelado às novas lojas de custo comercial, então custo de infraestrutura de
novas lojas e uma pequena contribuição no crescimento de custo publicidade.
Se a gente olhar a componente de rede a parte de leased line de circuitos nós
temos um andamento praticamente constante, flat e se tiramos alguma
componente que está sendo compartilhada com outros operadores até essa
componente de custo está caindo levemente ano contra ano e então a rede
está contribuindo com um crescimento até negativo na componente de leased
line e não estamos ainda incluindo algum efeito da resolução 590 nesse
quarter. Enfim G&A e parte de custo de infraestrutura está crescendo flat, na
verdade está caindo 0,6% ano contra ano.
O desempenho então operativo, o resultado financeiro beneficiado também por
um impacto positivo no mark-to-market desse quarter e uma tax rate de 32,5,
280 bps abaixo do 2013 gerou resultado, então o crescimento de 22% no
nosso net income.
Enfim a geração de caixa de e posição financeira líquida eu lembro no ano
passado tivemos uma postergação de 230 milhões de pagamento de Sistel
devido ao calendário de pagamento da Sistel que aconteceu por um pedaço,
230 milhões em abril, então nessa comparação temos que considerar também
um pagamento integral desse ano da Sistel de mais de R$ 1 bilhão.
Então a geração de caixa apresenta um crescimento positivo de 200 milhões
se tiramos esse efeito e não dá para comparar de forma homogênea ano
contra ano. De toda forma a net financial position, a posição financeira líquida
está fechando em 1,3 negativo porque sazonalmente a nossa geração de caixa
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do primeiro tri fica negativa por causa da curva de Capex que entra mais
concentrada na segunda parte do ano, então estamos mais nessa primeira
parte do ano pagando Capex que entrou mais acelerado no ano passado, na
última parte do passado.
Eu deixo ao presidente então conclusões e perspectivas. Obrigado.
Sr. Rodrigo: Obrigado Claudio. Então como nós podemos ver ótimos
resultados do ponto de vista financeiro e com componentes bastante claros da
razão da nossa performance.
Quando nós olhamos para a página 12 é possível apresentar então um resumo
dos resultados, conclusões e perspectivas como nós sempre fazemos, e eu
não poderia deixar de começar destacando mais uma vez os sólidos resultados
do primeiro trimestre com um negócio gerado de mais 8,9% ano contra ano,
uma margem Ebitda que teve a sua margem aumentada de 26 para 28%, o
crescimento do Ebitda em praticamente 8% e um crescimento do lucro líquido
de quase 22%.
Eu acho que vale a pena mencionar também alguns destaques do cenário
macroeconômico: nós sabemos que esse cenário macroeconômico de
crescimento um pouco mais lento exige uma evolução da abordagem da
indústria de uma busca incessante simplesmente do crescimento da base para
uma busca cada vez mais do uso e do valor da base, e é o que nós temos feito
a partir do trabalho em cima das ofertas de valor adicionado e em cima das
ofertas de serviços de dados.
Nós imaginamos que o cenário competitivo permaneça intenso. Como foi
possível ver ao longo do primeiro trimestre existiram novas ofertas bastante
agressivas no mercado. Nós nos preparamos para essa defesa e temos tido
um bom desempenho mesmo diante desse quadro mais competitivo.
E como destaques do ponto de vista regulatório esperados para os próximos
meses nós teremos ou se espera ter uma grande possibilidade de um leilão 4G
na metade do ano e para isso nós já estamos nos preparando e mencionamos
a nossa participação, o nosso total interesse na participação no leilão e ainda a
implantação, a entrada em funcionamento do novo marco regulatório para
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consumidores que tem exigido uma série de adaptações do ponto de vista de
atendimento, as quais nós já estamos fazendo e já implementamos várias
delas.
Finalmente como destaque do ponto de vista de cenários se espera na metade
do ano os jogos da copa do mundo. Nós continuamos juntamente com todo o
setor com um grande esforço conjunto para a cobertura dos aeroportos e
estádios ainda com algumas ações a fazer e que infelizmente em muitos casos
não dependem mais das operadoras, mas com alguns resultados bastante
significativos e como exemplo disso eu menciono o escoamento do tráfego de
dados em um jogo teste do Maracanã realizado recentemente que com o wi-fi
ativado foi capaz de fazer com que nós tivéssemos quase 30% do tráfego
escoado da rede móvel para a rede wi-fi aumentando capacidade de
atendimento de todos os participantes daquele jogo.
Em relação ao futuro continuamos com um foco bastante forte na nossa
infraestrutura. Então eu mencionei muito o nosso trabalho de capacidade ao
longo do ano passado e esse trabalho de capacidade é complementado por um
trabalho muito forte na cobertura e na disponibilidade ao longo desse ano. Nós
estamos trabalhando muito fortemente na densificação da nossa cobertura com
a ampliação tanto da cobertura de macro células quanto da cobertura de micro
células e wi-fi, um trabalho muito forte na resiliência e disponibilidade de rede,
e foi possível verificar já no início desse segundo trimestre uma sinalização da
internalização no nosso centro de controle de rede que monitora mais de
12.000 sites da companhia.
E finalmente como destaque na infraestrutura como nós já havíamos
mencionado também a partir da nossa última reunião de conselho foi aprovado
o processo de análise de oportunidades para desbloquear o valor intrínseco do
nosso parque de torres, o que significa uma potencial realocação de ativos que
possibilitam uma maior flexibilidade dos nossos investimentos, em particular
em infraestrutura e licenças.
Quanto a ofertas certamente esse continua a ser um enorme ponto de trabalho
do ponto de vista de inovação e do lançamento de novos serviços, e aqui nós
apresentamos alguns dos que estão sendo trabalhados a iniciar por serviços
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financeiros. Nós estaremos fazendo ao longo desse trimestre o lançamento
inicial de uma conta móvel pré paga numa parceria entre TIM, CEF e
Mastercard que já foi aprovada recentemente, um grande foco da população
não bancarizada, que significa praticamente 50% da população do país.
Novas ofertas de dados com mais opções de franquias no pré-pago também
foram lançadas, então nós lançamos uma nova opção de franquia de 30 Mb
para o pré-pago; fizemos o lançamento do Infinity Turbo 7 no pré-pago com
uma carga semanal de R$ 7 com todos os serviços incluídos com um foco
muito grande na manutenção da nossa base.
Incluímos o 4G em todos pacotes de dados, então hoje já é possível acessar o
4G em todos os nossos pacotes de dados, não existe uma limitação de pacotes
mínimos para uso do 4G; estamos fazendo um lançamento bastante inovador
da inclusão de música ilimitada do TIMmusic em todos os pacotes pós-pagos,
então nós temos aqui os pacotes pós-pagos com a disponibilidade de música
ilimitado, esse é o primeiro serviço de música ilimitada dentro do pós-pago
oferecido no mercado brasileiro.
Continuamos também com uma boa atividade de lançamentos no mundo fixo.
No caso do Live TIM nós estamos lançando uma nova oferta de 1Gbps numa
oferta de altíssima velocidade de fibra até a casa.
E no mundo corporativo como já destacado o lançamento da marca TIM
Soluções Corporativas e TIM Empresas como o novo posicionamento para
soluções fixas e móveis nesse segmento que passa a receber um foco ainda
maior.
Em conclusão resultados positivos, boas perspectivas, um ambiente que
continua a inspirar obviamente muita atenção tanto de ponto de vista
competitivo quanto do ponto de vista macroeconômico, mas uma confiança na
capacidade da empresa de executar e continuar a gerar bons resultados.
Então agradeço a presença, participação de todos vocês e nós podemos
passar assim para a fase de perguntas e respostas na qual vou contar com
participação de toda a nossa equipe.
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Sessão de Perguntas e Respostas

Operadora: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. 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.
Nossa primeira pergunta vem do Sr. Maurício Fernandes, Bank of America
Merrill Lynch.
Sr. Maurício Fernandes: Bom dia a todos. Rodrigo, eu acho que uma das
grandes diferenças do trimestre foi o custo, e principalmente olhando as linhas
de custo foi na parte de infraestrutura e interconexão.
Eu queria entender duas coisas: primeiro qual foi a contribuição de cada um
nessa redução que a gente viu seja sequencial do quarto trimestre para cá ou
do primeiro tri de 2013 para cá, qual foi a contribuição seja da redução da VUM seja da redução do uso de rede de terceiros por favor.
Sr. Rodrigo: Obrigado Maurício. Bom, como você mencionou certamente a
melhora da margem do nosso tráfego acabou aparecendo pelos dois principais
componentes: rede e interconexão. No caso de rede e interconexão nós
tivemos uma redução de praticamente 11% ano contra ano sendo que no caso
da rede apesar do nosso crescimento de tráfego incluindo os componentes de
swap, incluindo os outros componentes de rede de terceiros nós tivemos uma
estabilidade, uma ligeira redução dos custos de rede nesse sentido.
E a interconexão acabou apresentando uma redução bastante forte,
obviamente aqui com os componentes não só da VU-M mas também com uma
redução bastante significativa, Maurício, do caso do custo de redução... na
redução do custo de interconexão de SMS.
O mercado de SMS continua a se reduzir, eu acho que é uma tendência de
mercado em relação à substituição por aplicativos de dados e isso traz o efeito
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negativo do ponto de vista de receita, mas traz um efeito positivo do ponto de
vista de aumento do consumo de dados e traz também um efeito positivo em
relação à redução do custo de interconexão de SMS.
Então nós tivemos uma estabilidade no custo de rede, uma pequena redução
no custo de rede e uma redução significativa no custo de interconexão.
Sr. Maurício: Obrigado. Então minha segunda pergunta sobre isso era qual a
perspectiva daqui para frente, e é essa tendência continuar.
Sr. Rodrigo: É. Essa tendência da redução dos custos de interconexão ela
acompanha certamente como eu mencionei a própria existência da queda da
VU-M, acompanha a queda do SMS e o nosso trabalho todo de substituição
por infraestrutura móvel acaba gerando resultados que permanecem ao longo
do ano, é óbvio que com pequenas variações de percentual, mas a tendência é
uma tendência de continuidade da redução desse peso relativo.
Sr. Maurício: Obrigado, e aproveitando que você falou de SMS você poderia
dizer da receita de VAZ de vocês quanto é SMS quanto é dados em geral?
Segundo, quanto de queda de receita, se é possível dizer isso, de SMS dado o
empacotamento dos produtos quanto tem tido de queda de receita de SMS por
conta de que Whatsapp da vida?
Sr. Rodrigo: Ok, vamos lá Maurício. Bom, nós não abrimos de maneira
detalhada essa quebra; mas vale a pena mencionar para você algumas
considerações: em particular com relação a SMS o SMS apresentou para nós
nesse primeiro trimestre uma característica interessante: apesar de uma
redução na velocidade do crescimento do SMS nós ainda apresentamos um
crescimento do número de SMSs saintes da companhia. Então a performance
da TIM é uma performance interessante até mesmo pelas ofertas inovadoras
que combinam SMS com uso de dados.
Então o Infinity Web Torpedo acabou apresentando muito bons resultados
nesse sentido: enquanto o mercado todo caiu no SMS nós ainda apresentamos
crescimento das receitas de SMS, embora um crescimento lá na casa de lowsingle digit.
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Em relação ao SMS incoming como eu mencionei o SMS incoming apresentou
uma queda bastante significativa que foi uma das responsáveis por observar
um crescimento de receita um pouquinho menor na casa de 1% a 2% do
crescimento de receita líquida de serviços móveis.
Quanto aos dados os dados continuam apresentando para nós um crescimento
bastante superior ao crescimento total. Então nós continuamos com um
crescimento de dados entre 20% e 30% dependendo de como você analisa o
componente, sendo que nós apresentamos nos VAZ crescimento tanto nas
receitas de interconexão... nas receitas de coletividade de dados puros, então
no uso do micro-browser, quanto no uso dos serviços de valor adicionado
ligados a conteúdo como por exemplo serviços ligados a conteúdos de
educação, conteúdos de música, a serviços de valor adicionado como receitas
de segurança de dados, de backup, de rastreamento de aparelhos e assim por
diante.
Então nesse sentido o grande contribuidor do crescimento da receita de VAZ
sem dúvida nenhuma são os dados. Nós tínhamos uma participação do SMS
na receita que já era inferior a 50%, essa participação continua declinando de
maneira significativa e apesar disso nós continuamos a manter um crescimento
bastante grande das receitas de VAZ.
Sr. Maurício: Legal obrigado Rodrigo.
Sr. Rodrigo: De nada.
Operadora: Senhoras e senhores informamos que as perguntas de jornalistas
serão respondidas após as perguntas dos analistas e investidores.
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Daniel Federle do Banco Credit Suisse.
Sr. Daniel Federle: Bom dia a todos. Minha primeira pergunta é com relação
às adições líquidas nessas regiões em que investimento em qualidade já está
mais avançado. Vocês percebem um maior número de adições líquidas de
clientes de mais ARPU, que estão focados na parte de contratação de planos
de dados e tudo mais, nessas regiões em que a qualidade já é melhor? Tem
uma correlação rápida entre essas duas variáveis?
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E a minha segunda pergunta é com relação à redução de adições líquidas no
segmento de pós-pago, que coincidiu bastante com um período em que vocês
aumentaram o preço do Plano Controle. Vocês acreditam o aumento do preço
do Plano Controle a essa menor adição líquida no pós-pago e vale a pena
continuar com esse preço ou não? Obrigado.
Sr. Rodrigo: Ok obrigado Daniel. Respondendo às tuas duas perguntas,
primeiro em relação a todas aquelas áreas onde foi implantado o projeto mobile
broadband existem vários efeitos em andamento e eu diria que o primeiro deles
que pode ser observado antes mesmo do número de adições líquidas que
acaba levando um pouquinho mais de tempo para poder apresentar um
impacto é o momento do tráfego e por consequência do uso do serviço de
dados.
Então existia em alguns momentos, em algumas situações uso represado de
dados e nas cidades onde nós apresentamos essa implantação do projeto
mobile broadband foi possível ver - sem entrar em detalhes, obviamente que
cada cidade apresenta um comportamento um pouquinho diferente - mas foi
possível ver aumento do tráfego de dados em alguns dados de mais de 40% de
um mês para o outro, o que significa por consequência um maior aumento do
serviço de dados, um maior aumento da receita gerada pelo serviço de valor
adicionado, e um valor para companhia bastante significativo.
O número de adições líquidas ele acaba sendo um resultado não só desse
projeto mas de toda a estratégia de serviços, de oferta, então apesar de nós
não abrimos detalhadamente esse número de adições líquidas obviamente
existe o impacto e é um impacto que leva um pouco mais de tempo do que o
impacto do uso da receita ligada aos dados.
No caso do pós-pago obviamente o ritmo do pós-pago ele era um ritmo muito
acelerado, veio num ritmo muito acelerado no ano passado até por um início da
operação no controle e nós obtivemos um excelente crescimento no controle.
Esse crescimento continua com crescimento bastante acelerado, então todas
as nossas análises de crescimento do controle apontam para um crescimento
superior, bastante superior àquele crescimento médio da base; mas ele
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acompanha, um pouco dessa redução acompanha a própria redução de ritmo
do crescimento da base geral do país.
O efeito de aumento de preços no Plano Controle ele pode até ter um impacto,
uma influência inicial, mas ao longo do tempo até mesmo por promoções, até
mesmo pelo tipo de manutenção e gestão de base que nós temos feito nós
acreditamos que esse efeito possa ser reduzido e nós voltemos a ter um ritmo
de controle dentro do planejado, do nosso plano inicial.
Então de maneira geral eu acho que o ritmo do pós ainda cresce acima do
ritmo do pré. Nós ainda obtivemos aqui um melhor mix da nossa base e sem
dúvida nenhuma esse mix tem que ser influenciado não só pelo crescimento da
base mas também pela possibilidade de geração de receita, e é sempre um
exercício bastante detalhado buscar essa otimização baseada no crescimento
da base versus o crescimento da receita por usuário.
Sr. Daniel: Tá ótimo muito obrigado.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Valder Nogueira do
Santander.
Sr. Valder Nogueira: Bom dia gente. Eu fiz uma conta de padeiro e parece
que realmente a parte de cessão de meios vocês conseguiram mantê-la bem
sob controle e ajudou bastante na hora que você expurga a interconexão tanto
da receita quanto do custo a ter essa performance de Ebitda que vocês
tiveram.
Essa leitura que eu tive ela é correta e tem espaço para você ser ainda mais
eficiente na parte de cessão de meios, de aluguel de terceiros?
Sr. Rodrigo: Ela é absolutamente correta, Valder, e ela é correta por duas
razões, eu diria que a primeira delas é que de fato existe um controle muito
grande de otimizar a nossa utilização de rede do ponto de vista técnico, então
além de todo o trabalho que tem sido feito na busca de redução do uso de rede
de terceiros nós também temos feito um trabalho bastante grande da redução
do ponto de vista técnico.
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E a redução do custo da rede de terceiros acontece de duas maneiras como
nós já havíamos mencionado: o primeiro deles era a substituição de rede de
terceiros por rede própria e nós continuamos com o processo de construção de
rede própria, então no ano passado foi feito um percurso todo de
implementação tanto na longa distância quanto na cidade de maneira bastante
intensa (são 39 cidades). Esse ano esse percurso como eu mencionei continua
e nós estamos olhando para 100 cidades, então esse percurso continua e o
impacto dele acaba aparecendo ao longo do tempo e ele é compensado em
parte pelo próprio crescimento de tráfego.
Então uma vez que você aumenta crescimento de tráfego você em alguns
casos acaba tendo uma eficiência, embora essa eficiência seja talvez até
menor quando você olha o crescimento de tráfego que acaba necessitando de
mais uso de meios.
Ao mesmo tempo nós continuamos no percurso de swaps, então o
compartilhamento de rede o compartilhamento continua apresentando um
papel importante seja do ponto de vista de compartilhamento de meios de
transmissão quanto do ponto de vista de compartilhamento de RAN. No RAN
sharing a nossa estratégia continua sendo muito bem-sucedida, lembrando que
só nesse primeiro ano... nesse primeiro trimestre nós tivemos mais de 200 sites
novos no 4G e o RAN sharing acabou apresentando um excelente resultado na
redução dos custos de meios.
E os swaps continuam. Nós continuamos com vários projetos de swap que tem
aquele efeito duplo que eu já havia mencionado de por um lado substituir
aluguéis de meios e por outro de possibilitar aluguéis de meios a terceiros.
Então a tua leitura está absolutamente correta e ela vem acompanhada por um
crescimento do tráfego. Esse é o outro elemento que acaba compensando em
parte essa redução de custo de meios.
Sr. Valder: E aí entra na verdade minha segunda pergunta, que a partir da
leitura que eu tive foi sim, teve esse aumento de tráfego, o MOU teve uma
certa estabilidade mas não adianta você ter uma estabilidade de MOU se o mix
desse MOU não é um mix que joga a favor de um cenário de interconexão
diferente como a gente tem hoje.
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Então é correto dizer - e eu acho que esse tipo de informação talvez você não
abra tanto - que houve uma mudança, uma migração ou na sua tarifação ou no
jeito que você desenhou plano de ter mais minutagem para dentro da rede,
para fora, dado que mais uma vez você não teve um crescimento da base pós
ou talvez você não tenha tido mix de saída de tráfego off-net, ou seja, você
teve uma concentração maior de tráfego on-net do que off-net. É correta essa
leitura?
Sr. Rodrigo: Essa leitura é correta, Valder, mas ela tem de vir acompanhada
de algumas considerações: a primeira delas é que de fato o mix on-net versus
o off-net é um mix maior, é um mix que acaba respondendo por uma boa parte
da nossa redução de custo de interconexão; mas por outro lado quando nós
observamos o mix de uso o mix de dados ele acaba aumentando, então nós
tivemos aqui um aumento bastante forte dos componentes geradores de
receita no serviços de dados que não geram custos de interconexão.
Então essa tem sido até uma das explicações que eu menciono no nosso plano
de três anos: o aumento forte dos dados que ele é muito importante para nós
porque ao mesmo tempo em que ele aumenta a componente de receita ele
aumenta a componente de receita sem um correspondente aumento dos
custos de interconexão que acontece no caso do mix off-net.
Então a tua interpretação está correta mas ela é acompanhada desse
crescimento do uso de dados, e além disso esse mix acaba nos protegendo um
pouco do efeito aumento de MTR, aumento de VU-M. Então na combinação de
todos componentes, de todos os efeitos o efeito final do ponto de vista
financeiro foi bastante positivo.
Sr. Valder: Mas teve um direcionamento da sua precificação dos planos para
priorizar o on-net vis-à-vis o off-net?
Sr. Rodrigo: Não é que tenha havido uma priorização do on-net versus o offnet; eu acho que isso é uma característica natural até mesmo do crescimento
do próprio controle. O controle tem um perfil on-net muito forte. Eu acho que
um dos principais atrativos do controle que é pós-pago é o tráfego ilimitado onnet e obviamente o controle, que é o pós-pago de entrada, ele acaba tendo um
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componente on-net menor... ou um componente off-net, desculpa, menor do
que o usuário pós-pago puro, tradicional.
Como esse mix acabou aumentando nesse último trimestre de usuários
controle versus usuários totais da base pós esse é o efeito que você observa
em relação à diminuição relativa do off-net.
Sr. Valder: Tá bom, obrigado Rodrigo.
Sr. Rodrigo: De nada.
Operadora: Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas basta
digitar asterisco um. Não havendo mais perguntas dos analistas agora
iniciaremos a sessão das perguntas dos jornalistas. Caso queiram fazer
perguntas asterisco um.
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Rodrigo Carro, Brasil Econômico.
Sr. Rodrigo Carro: Bom dia Rodrigo, bom dia a todos. Eu tenho duas
questões aqui. Você mencionou en passant que a receita bruta, Rodrigo, ficou
praticamente estável (ela cresceu 0,3% no primeiro tri) e eu queria saber de
você se você acha que isso já não mostra uma maturidade do mercado
principalmente móvel no Brasil, porque ontem teve o resultado da Telefonica e
eles também tiveram um crescimento bem... tiveram praticamente uma
estabilidade.
É claro que as companhias são diferentes, enfim, têm suas características,
cada uma tem seus problemas e as suas virtudes; mas você mesmo assinalou
essa questão da competição que está bem feroz.
E a outra pergunta era sobre as torres, se já existe a oferta, alguma negociação
em curso para venda do direito de uso das torres. Obrigado.
Sr. Rodrigo: Ok obrigado Rodrigo. De fato como você mencionou a receita
bruta ela prevaleceu razoavelmente estável, mas essa receita bruta estável na
verdade ela é fruto de vários componentes, e o primeiro componente que eu
mencionaria é que na receita bruta existe um componente que apesar de
obviamente não ser comparável ao tamanho do negócio móvel, do serviço
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móvel, ele é relevante do ponto de vista de crescimento, do impacto no
crescimento, que são os aparelhos.
Os aparelhos eles até o final do passado apresentaram uma contribuição muito
positiva em relação ao crescimento de receita total porque nós iniciamos um
percurso de aumentar o nosso volume de aparelhos vendidos como parte de
uma estratégia para equipar a nossa base com aparelhos capazes de consumir
dados.
Obviamente esse volume de aparelhos ele não cresce para sempre, a gente
tem um volume que nós consideramos ideal para a venda de aparelhos e nós
acabamos atingindo um volume de venda de aparelhos que é considerado
bastante satisfatório para o ritmo de substituição de base. Então para que você
tenha uma ideia esse volume para nós anual hoje está na casa de 11 milhões
de aparelhos e não existe uma necessidade de aumentar de maneira
significativa esse volume para manter a nossa estratégia de crescimento do
serviço de dados, uma vez que você tem obviamente um período entre a
absorção dos novos aparelhos e o início do uso do serviço de dados.
Nesse sentido os aparelhos acabaram caindo ligeiramente ou apresentando
uma contribuição negativa no crescimento ligeiramente do ponto de vista de
receita total.
Quando nós olhamos para a receita de serviços é importante também fazer
mais uma vez uma distinção: apesar da receita de serviços ter apresentado um
crescimento pequeno, quando nós fazemos aquela quebra entre componentes
móveis e fixos a componente móvel continua crescendo, então nós tivemos
uma receita líquida de serviços móveis crescente.
Nós acreditamos que a substituição fixo - móvel ela ainda vai manter o
crescimento móvel no longo prazo apesar desse crescimento, como você falou
e destacou, ele ser um crescimento razoavelmente menor do que no passado
por um efeito de saturação de base mas ele continua acontecendo, e continua
acontecendo pelo crescimento vegetativo, pela substituição fixo - móvel e pela
adição do serviços de dados.
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Por que ele é ainda é relativamente possível? Por esses três fatores, e por que
ele se mostra relativamente baixo hoje? Porque existe o impacto do ponto de
vista negativo muito forte da redução da tarifa de interconexão. Então a
separação que nós fizemos pela primeira vez entre o crescimento do negócio
sainte versus o negócio entrante mostra essa diferenciação: o nosso negócio
sainte, que é a receita gerada pelos nossos usuários, cresceu quase 9% nos
serviços móveis enquanto o negócio entrante que vem da receita de
interconexão ele acabou caindo 22%.
Então é uma composição de diversos fatores que leva a essa receita total
relativamente estável; mas o crescimento móvel ainda é bastante possível,
viável e por isso nós acreditamos no guidance de médio e longo prazo que é
um crescimento de mid-single digit.
Na sua segunda pergunta em relação às torres nós de fato iniciamos um
processo formal. Havíamos feito todo um percurso de análise, de planejamento
junto com um advisor até o trimestre passado. Nós agora estamos numa fase
de convite a ofertas para a alienação de uma parte desses ativos, o direito de
uso, e essas ofertas, esse processo deve seguir ao longo desse trimestre. Mas
nesse sentido como esse processo acabou de começar nós ainda não temos
nenhuma negociação em curso, está seguindo a fase do processo agora de
recepção de interesse dessas potenciais ofertas.
Sr. Rodrigo: Obrigado.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem da Sra. Ana Paula Lobo, Portal
Convergência Digital.
Sra. Ana Paula Lobo: Oi Rodrigo, olá todos, bom dia. Rodrigo, durante a sua
apresentação você já enumerou os fatos positivos do RAN sharing para os
sites 3G e 4G. Ontem a Anatel discutiu a possibilidade do RAN sharing para o
cumprimento das metas rurais do 4G no 2,5 por conta do pedido da Vivo e da
Claro. A TIM e a Oi estão negociando também para usar o 850, para usar RAN
sharing para cumprir as metas do 450?
Sr. Rodrigo: Bom dia Ana, obrigado pela tua pergunta e só fazendo uma
ressalva, uma correção: o RAN sharing que hoje está em efeito, em operação,
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é o RAN sharing do 4G. Ainda não existe RAN sharing do 3G em operação.
Nós acreditamos sim que qualquer possibilidade de uso de RAN sharing seja
no 4G, seja no 3G, seja para a operação comercial, seja para o cumprimento
de metas é positivo.
No caso do RAN sharing 4G para o cumprimento das metas rurais no 2,5
obviamente quando você olha para a possibilidade de fazer essa cobertura
utilizando frequências mais baixas como 850 isso acaba apresentando um
ganho, uma possibilidade de maior eficiência para todos os operadores. Uma
vez que essa cobertura rural ela é uma cobertura regulatória, uma cobertura de
interesse comercial bastante limitado, faz todo sentido que exista essa
negociação por parte de todas as operadoras para uso mútuo de frequências
baixas em áreas diferentes.
Nós também estamos participando dessas discussões. A gente espera que
isso acabe gerando uma possibilidade de melhora na eficiência dos custos da
cobertura obrigatória, então de fato é uma avenida que está sendo perseguida
por todos os operadores. Eu acho que existem discussões hoje praticamente
de todos com todos no sentido, e é um bom sinal que a Anatel acabe olhando
com bons olhos para o aumento das operações de RAN sharing.
Em relação à evolução do RAN sharing nós acreditamos que futuramente o
RAN sharing também pode, e provavelmente vão existir casos de extensão do
RAN sharing para outros serviços não só o 4G como por exemplo o 2G,
aumentos de cobertura recíprocos e assim por diante. Então é uma estratégia
que nós vamos continuar a perseguir sim.
Sra. Ana Paula: Tá, só deixa eu agregar que vocês não estão... o acordo Oi e
TIM não tem o 3G, é isso? De RAN sharing.
Sr. Rodrigo: O acordo atual em vigor, em operação comercial é única e
exclusivamente para o 4G. Todos os outros acordos sejam eles 3G, sejam eles
cobertura rural são acordos, são negociações que estão em discussão.
Sra. Ana Paula: Obrigada Rodrigo.
Sr. Rodrigo: De nada.
27

Operadora: Nossa próxima pergunta vem da Sra. Mariana Sallowicz da
Agência Estado.
Sra. Mariana Sallowicz: Oi bom dia. Eu queria que vocês comentassem um
pouco sobre o impacto, se vocês veem um impacto da fusão da Oi com
Portugal Telecom, se isso está mudando o ambiente agora da concorrência, se
isso acaba piorando ainda mais esse ambiente.
E também queria que você comentasse alguma coisa sobre aqueles rumores
sobre a possível venda da TIM, se tem alguma evolução, continua sem
nenhuma negociação, é só o rumor mesmo? Obrigada.
Sr. Rodrigo: Obrigado Mariana. Bom, em primeiro lugar fusão Oi e Portugal
Telecom essa pergunta talvez seja muito mais direcionada para a própria Oi.
No nosso caso a visão é a visão de uma competição com um player que já
existia, continua estabelecido no país e não teve nenhuma grande modificação
do ponto de vista operacional. É uma fusão que acaba tendo um impacto maior
até do ponto de vista financeiro, do ponto de vista do acionista, do que do
ponto de vista operacional de mercado.
Então do ponto de vista de mercado o mercado já era competitivo, continua
competitivo mas o efeito é um efeito nesse momento acredito que até limitado
nesse sentido.
Em relação a rumores acho que você mesmo comentou, rumores, eu acho que
rumores sempre vão existir sobre qualquer tipo de assunto, e nesse caso como
nós já comentamos várias vezes não existe nenhum processo em curso, nós já
damos a nossa posição. Existe um processo de governança muito claro no
acionista controlador de que existe um interesse estratégico na manutenção da
presença no país e que existe também um processo de governança para evitar
qualquer tipo de conflito de interesses caso acabe existindo qualquer tentativa
de processo nesse sentido.
Então em relação a isso eu acho que a posição continua exatamente a mesma,
os rumores continuam sendo rumores e nós não comentamos rumores.
Sra. Mariana: Obrigada.
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Sr. Rodrigo: De nada.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem da Sra. Letícia Cordeiro da
Teletimes.
Sra. Letícia Cordeiro: Oi bom dia a todos. Eu queria só saber, Rodrigo, se
você pode abrir para gente como é que está o percentual de penetração dos
smartfones na base de vocês, a Vivo tinha aberto ontem a deles e se possível
também como é que está penetração de smartfones em pós-pagos e em prépagos.
E eu queria que também você falasse um pouquinho sobre essa oferta de
Gbps do Live TIM com a que ela vai ser feita? Ela entra em operação quando e
se ela é fibra direto na casa do usuário, se vocês vão mudar um pouco modelo
e não vão chegar com cobre na casa do usuário e sim com a fibra direto.
Sr. Rodrigo: Ok obrigado Letícia, e nós podemos te dar sim uma atualização
em relação ao número da base, o percentual de smartfones, webfones na
base. Esse percentual hoje já está atingindo 58% da nossa base, e é
importante lembrar também que eu acho que tão importante quanto esse
número de penetração na base é o número de venda, e quando nós olhamos
para o número de venda a penetração nas novas vendas de smartfones já é
uma penetração que está se aproximando dos 80%.
Então de fato a base já é uma base bastante equipada do ponto de vista de
smart + webfone, mas mais do que isso as novas vendas são praticamente na
sua maioria compostas de smartfones. Então é um processo que nós
acreditamos continua se desenvolvendo bastante rapidamente.
Em relação à tua segunda pergunta sobre o lançamento da oferta de 1 Gbps
no Live TIM eu vou passar para o nosso diretor responsável pela operação da
TIM Fiber, o Rogério Takayanagi e ele te passa mais detalhes sobre a oferta.
Rogério.
Sr. Rogério Takayanagi: Obrigado Letícia pela pergunta. Essa oferta de Fiberto-the-home então vai com a fibra até realmente o computador do cliente. É
uma evolução no nosso portfolio mas é absolutamente em linha com o que a
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gente já tinha desenhado de partida na arquitetura da TIM Fiber para o
lançamento. Com esse 1 Gbps a gente chega na mesma velocidade de Google
Fiber, então estamos trazendo para o Brasil a Internet fixa residencial mais
rápida do mundo e a gente está num processo de finalização dos testes com
alguns clientes, já tem alguns clientes ativos e esperamos nas próximas
semanas chegar ao mercado.
Sra. Letícia: Entendi. Deixa só eu recuperar um pouquinho a questão dos
smartfones: dessa base de 58%. Quantos realmente têm plano de dados
atrelados ao plano?
Sr. Rodrigo: Nós só fizemos esse detalhamento - e até você pode ver na
página 7 da apresentação, Letícia - e hoje do total de 58% que têm aparelhos
habilitados para dados nós já temos desse total de 58 37% como usuário... não
só planos habilitados mas usuários efetivos de dados, então usuários que
apresentam consumo de dados, 37% do total da base.
Sra. Letícia: Tá ok obrigada.
Sr. Rodrigo: De nada.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem da Sra. Lucia Berbert da
Tele.Sintese.
Sra. Lucia Berbert: Oi Rodrigo, eu queria saber o seguinte: vai ter que
implantar um monte de procedimentos para se adaptar ao regulamento do
consumidor. Qual o impacto que está prevendo na receita, nos gastos?
Sr. Rodrigo: Oi Lucia, obrigado pela pergunta e de fato o regulamento de
atendimento ao consumidor apresenta impacto, mas não é só ao longo desse
ano, é ao longo de dois ou três anos. Do ponto de vista de atividade são feitas
diversas atividades de adaptação de processo, de mudanças de procedimento
de call center, etc., e até mesmo de adaptações de sistemas existentes na
companhia.
Mas do ponto de vista do impacto financeiro ele é relativamente pequeno. O
principal impacto financeiro nesse sentido são pequenas adequações dos
sistemas de TI da companhia e dos sistemas de atendimento, mas é um
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impacto relativamente pequeno, aqui não tem um impacto significativo do ponto
de vista de resultado.
Sra. Lucia: Outra pergunta é a seguinte: como é que está o negócio da copa?
Como é que está a venda de chip, essas coisas? Está parada a cobertura?
Sr. Rodrigo: Como eu mencionei Lucia no comentário nas conclusões sem
dúvida nenhuma essa é uma preocupação não da TIM mas é uma
preocupação do setor, então o que está sendo feito para a copa de maneira
geral foi uma preparação antecipada do setor de maneira absolutamente
conjunta e coordenada. Todas as operadoras móveis já há bastante tempo, já
há mais de um ano vêm trabalhando de maneira integrada para fazer projetos
conjuntos de infraestrutura compartilhada tanto nos estádios quanto nos
aeroportos.
Então você não vai ter cada operadora tentando implantar um pedaço de
infraestrutura com múltiplas obras e com múltiplas diferenças; o que nós
fizemos foi ter uma abordagem compartilhada, infraestrutura compartilhada,
sistemas de antenas compartilhados e negociações que são em cada estádio,
aeroporto diferente lideradas por uma operadora específica.
Nós fizemos uma divisão da liderança nas negociações e nos processos de
implantação de infraestrutura em cada um dos aeroportos e estádios e então
estamos trabalhando de maneira absolutamente coordenada com o setor, o
que é uma excelente notícia até porque é interesse do país, é um interesse
coletivo que faz sentido ter essa coordenação muito próxima.
O que aconteceu desde o início dessa coordenação, como eu comentei foi
iniciada já há mais de um ano, é que nós temos estágios muito diferentes para
cada um dos aeroportos ou estádios ao longo do país: dos 15 aeroportos que
estão recebendo essa infraestrutura nós temos essa infraestrutura completada
já em um número grande de aeroportos mas ao mesmo tempo um número
ainda relativamente grande de aeroportos apresenta uma série de desafios
principalmente em relação à disponibilidade da infraestrutura física.
Como nós sabemos existia um atraso muito grande nas obras de construção e
de remodelamento, de expansão dos aeroportos e que naturalmente tem um
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impacto na instalação de qualquer tipo de infraestrutura para o atendimento
móvel.
Para poder contornar essa situação que independe das operadoras nós temos
feito ações desde reforçar sinal nos sites externos, nas antenas próximas aos
aeroportos, até mesmo instalar algumas unidades móveis ao longo do período
da copa mas é uma situação na qual as operadoras fizeram e têm feito um
esforço brutal para poder disponibilizar sua infraestrutura e em alguns casos
ainda enfrentam alguns problemas seja de disponibilidade da infraestrutura
seja da própria negociação dos espaços.
Então existiram casos até de negociação dos espaços onde nós acabamos
vendo pedidos abusivos dos gestores de aeroportos para poder tentar
monetizar o que deveria ser um serviço de disponibilidade pública para a
população a partir da ocupação de um espaço de infraestrutura e não de um
espaço comercial.
A mesma coisa acontece nos estádios. Os estádios talvez apresentem uma
vantagem nesse sentido porque vários dos estádios já tiveram algum tipo de
trabalho realizado para a copa das confederações no ano passado, então em
boa parte dos estádios nós acabamos completando já esse processo de
cobertura.
Então um exemplo é o próprio estádio da final da copa do mundo, o Maracanã,
que hoje apresenta uma cobertura bastante satisfatória até mesmo com a
disponibilidade de wi-fi e em alguns outros estádios, em particular alguns
estádios que ainda apresentam uma fase final de construção, apenas
recentemente nós recebemos o próprio espaço físico para a instalação de
equipamentos.
Então tem estádios onde nós recebemos o espaço físico para a instalação de
equipamentos nas últimas semanas, literalmente nas últimas semanas. Essa é
uma situação mais uma vez onde nós estamos correndo contra o tempo e
fazendo tudo aquilo que operadora pode fazer diante da situação de trabalho e
de disponibilidade de espaço físico que nos foi apresentada.
Sra. Lucia: Nesse caso então vocês acreditam que terão problemas?
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Sr. Rodrigo: Não significa que teremos problemas, Lucia, mas significa que
certamente quando você apresenta qualquer tipo de evento com uma
concentração muito grande é necessário fazer uma implantação de
infraestrutura de maneira bastante adiantada. Hoje olhando para todos os
grandes eventos a nível mundial esportivo - eu não menciono só eventos no
Brasil não, menciono qualquer tipo de grande evento - você tem um nível de
demanda que é muito superior a uma demanda tradicional.
Basta olhar por exemplo o que aconteceu na olimpíada de Londres e a gente
vê que a olimpíada de Londres apresentou inúmeros problemas do ponto de
vista de capacidade seja do wi-fi seja das redes móveis pela concentração de
usuários.
A tecnologia corre atrás. Do nosso lado, do lado das operadoras, nós teremos
o melhor serviço possível diante das condições, o que significa que em alguns
casos principalmente nos estádios onde foi possível instalar elementos como
wi-fi para offload de tráfego - e isso inclui o Maracanã por exemplo - nós
acreditamos ter uma boa performance; nos estados onde não existiu essa
possibilidade, onde existe um tempo menor para a implantação de
equipamentos provavelmente vai existir uma performance razoável mas aquém
daquela que poderia existir.
As operadoras estão fazendo tudo que é possível dentro da sua possibilidade
física para poder instalar essa infraestrutura da melhor maneira possível.
Sra. Lucia: E a venda de chip como é que estão preparando, pontos de
venda? Porque tem muita dificuldade, exigem muitos documentos...
Sr. Rodrigo: Ponto de venda certamente isso segue a estratégia de cada
operadora, mas nós temos feito uma série de ações do ponto de vista de
vendas de sim card, de chips para visitantes. Isso certamente vai acontecer
com todo o mercado e acho que esse é um modelo absolutamente tradicional
que vai continuar a ser feito de maneira bastante intensa.
Sra. Lucia: Obrigada.
Sr. Rodrigo: De nada.
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Operadora: Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas.
Agora passo a palavra ao Sr. Rodrigo Abreu para as considerações finais. Sr.
Rodrigo pode prosseguir.
Sr. Rodrigo: Bom, mais uma vez eu gostaria antes de tudo de agradecer a
presença de todos na conferência. Como nós já mencionamos um ambiente
cheio de complexidades mas no qual nós continuamos a apresentar um
desempenho

satisfatório.

Eu

estou

particularmente

satisfeito

com

o

desempenho da companhia ao longo do último período e certamente vamos
continuar trabalhando, acreditamos que temos todos componentes para
continuar trabalhando e apresentando resultados positivos.
Então obrigado pela presença de todos, nos vemos na próxima call no trimestre
seguinte.
Operadora: Com isto concluímos a teleconferência de resultados da TIM
Participações. Suas linhas podem ser desconectadas agora. Para mais
informações

e

detalhes

sobre

a

companhia

acesse

o

nosso

site

www.tim.com.br/ri e aproveite para fazer o download do aplicativo TIM RI
disponível para as plataformas Android e IOS e siga também o twitter @TIM_ri.
Obrigada.
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