


A Telefônica Brasil S.A. é a maior empresa de telecomunicações do Brasil, com mais de 97,8 milhões de 
acessos aos nossos produtos e serviços fixos e móveis em mais de 4,3 mil cidades de todo país.

Com sede na cidade de São Paulo, somos 
reconhecidos pela força da marca Vivo, a 
mais lembrada pelos consumidores como 
operadora de celular e de internet banda 
larga, segundo o Prêmio Top of Mind 2017.

Sobre a Telefônica Brasil_

Telefônica Brasil em números

97,8 milhões de acessos

4,3 mil municípios atendidos pela 
rede móvel (representando 94,4% da 
população do país)

33.622 colaboradores

31,7% de market share

R$ 43,2 bilhões de receita líquida

Ebitda recorrente de RS 14,5 bilhões 

Lucro líquido de RS 4,6 bilhões

1Serviços específicos aos 
clientes corporativos

Nossos Produtos
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Nosso modelo de negócios é baseado na geração de 
valor para todos os nossos públicos internos e externos, 
para a sociedade e para o meio ambiente. 

Nossa capacidade de gerar valor socioambiental e 
impacto positivo está na própria natureza do negócio, 
que é baseado em oferecer conexão de qualidade para 
pessoas e empresas em todo o Brasil. Dessa forma, 
ajudamos a levar desenvolvimento aos lugares mais 
remotos do país, conectamos casas, empresas, escolas, 
hospitais e prefeituras no mundo digital. 

O impacto da ampliação da conexão na economia de 
um país é demonstrado por um estudo do BID (Banco 
Interamericano de Desenvolvimento), que calcula que 

um aumento de 10% na penetração 
de serviços de banda larga na região 
traz consigo um aumento de 3,2% do 
PIB (Produto Interno Bruto). Dessa 
forma, calculamos que a nossa atuação 
contribuiu para a geração de €12,7 
bilhões no PIB brasileiro.

Procuramos gerar todo esse valor para a 
sociedade sem agredir o meio ambiente. 
Por isso, vamos além do respeito a todas 
as legislações ambientais brasileiras, 
estabelecendo metas globais e locais de 
redução em impactos ambientais como 
consumo de energia, emissão de CO2 e 
geração de resíduos. Também fazemos a 
logística reversa para diminuir o impacto 
dos resíduos eletrônicos gerados. 

Modelo de negócios_

Estamos focados em 
facilitar ainda mais 
a conexão entre 
pessoas e contribuir 
como um motor para 
a transformação 
digital do Brasil. 

Como estratégia, estamos focados em 
nos tornarmos uma Companhia cada vez 
mais digital, tanto do ponto de vista dos 
processos internos quanto dos serviços 
oferecidos aos clientes. Dessa forma, 
pretendemos facilitar ainda mais a 
conexão entre pessoas e contribuir como 
um motor para a transformação digital 
do país.

Relatório de Sustentabilidade 2017

Governança e 
Estratégia

Conexões  
Sustentáveis

Sociedade

Colaboradores

Meio Ambiente

2

A Telefônica 
Brasil



Relatório de Sustentabilidade 2017

Governança e 
Estratégia

Conexões  
Sustentáveis

Sociedade

Colaboradores

Meio Ambiente

3

No infográfico a seguir, demonstramos como geramos valor para nossos públicos a partir de nossos diversos insumos:
A Telefônica 
Brasil



Resultados financeiros da Telefônica Brasil

Negócio móvel Negócio fixo

74,9 milhões de acessos
+ 1,6% em relação a 2016

22.857 acessos
- 2,1% em relação a 2016

Receita Operacional Líquida Ebitda

R$ 43,2 bilhões
+ 1,6% em relação a 2016

R$ 14,5 bilhões
+ 3,3% em relação a 2016

Lucro Líquido Dívida líquida

R$ 4,6 bilhões
+12,8% em relação a 2016

R$ 3,8 bilhões
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O ano de 2017 apresentou sinais de uma retomada do crescimento da economia 
brasileira, com um aumento de 1% do PIB. Esse contexto resultou em um leve 
reaquecimento do setor de telecomunicações, principalmente nos produtos 
relacionados ao fornecimento de conexão com maiores velocidades.

A banda larga fixa continuou ditando o crescimento do setor, apresentando um 
aumento de 7,4% nos contratos em relação a 2016.

A telefonia móvel registrou uma redução de 3,11% nos acessos.  A crescente 
necessidade por velocidade, no entanto, impulsionou a expansão do 4G, que teve 
crescimento de 70,1%.

Contexto Setorial _A Telefônica 
Brasil
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Somos uma Companhia de capital aberto com ações listadas na B3 S.A. – Brasil, 
Bolsa, Balcão (“B3”) e na Bolsa de Valores de Nova York (“NYSE”). Nossa governança 
direciona a estratégia de atuação e a aplicação dos Princípios de Negócio 
Responsável com ética, transparência e respeito aos requisitos legais e à legislação 
pertinente ao mercado de capitais.

Os princípios de nossa governança corporativa estão contemplados no Estatuto 
Social e em normativas internas, alinhados aos requisitos da lei e dos regulamentos 
do mercado de capitais. Entre os objetivos desses princípios, destacam-se: (i) 
maximização do valor da Companhia; (ii) transparência na prestação de contas, na 
divulgação de informações relevantes ao mercado e nas relações com os públicos 
de interesse; (iii) igualdade no tratamento dos acionistas; e (iv) prestação de contas 
aos acionistas, garantindo a perenidade dos negócios.

Inspirados nestes princípios, instituímos medidas para tornar nossas práticas claras 
e objetivas. Acreditamos que esses avanços, coroados pela nossa presença pelo 
sexto ano consecutivo entre as empresas do Índice de Sustentabilidade Empresarial 
(ISE) da B3, beneficiam os investidores atuais e futuros, além do mercado em geral.

O nosso Conselho de Administração é composto por 12 membros eleitos pela 
Assembleia Geral de Acionistas para um mandato de três anos, sendo permitida a 
reeleição. Este órgão é auxiliado por quatro comitês não estatutários.

Nossa estrutura também conta com uma Diretoria Estatutária composta por três 
membros, eleitos pelo Conselho de Administração, para um mandato de três anos, 
sendo permitida a reeleição. 

A Companhia também possui um Conselho Fiscal, de caráter permanente, formado 
por três membros efetivos e três membros suplentes, eleitos pela Assembleia Geral 
de Acionistas, para um mandato de um ano, sendo permitida a reeleição.

Governança_
Governança e 
Estratégia
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Estrutura de Governança

A atuação ética de nossa administração e de todos os colaboradores 
é assegurada pelos Princípios de Negócio Responsável – o código de 
ética do Grupo Telefónica. Suas diretrizes são globais, definem o nosso 
jeito de trabalhar, o tipo de Companhia que queremos ser e a maneira 
como nos relacionamos com nossos públicos. Pretendemos, assim, nos 
comprometer com as leis nacionais e internacionais aplicáveis no combate 
à corrupção e garantir a geração de valor no longo prazo para todos os 
nossos stakeholders.

As diretrizes e valores previstos nos Princípios de Negócio Responsável 
são aplicáveis a todos os colaboradores, diretores e conselheiros, 
independentemente da posição na hierarquia corporativa, bem como às 
pessoas ou entidades que fornecem bens ou serviços à Telefônica. 

Ética e compliance_
Os Princípios de Negócio Responsável proíbem qualquer tipo de suborno, 
impedindo a promessa, oferecimento ou doação de benefícios ou 
vantagens com a finalidade de influenciar em decisões ou obter vantagens 
indevidas para a Companhia. Os colaboradores não devem oferecer nem 
aceitar brindes, presentes, convites ou outro tipo de incentivo que possa 
recompensar ou influenciar em uma decisão empresarial.

A fim de reforçar a supervisão independente sobre as atividades da 
Companhia, estruturamos em 2017 a área de Compliance da Telefônica 
Brasil, liderada por um Chief Compliance Officer, que se reporta 
diretamente ao Comitê de Auditoria e Controle do Conselho  
de Administração. 

Governança e 
Estratégia
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A Telefônica 
Brasil A área de Compliance tem como missão ser 

referência em cumprimento normativo e 
ética empresarial, agregando valor aos nossos 
stakeholders, protegendo a Companhia 
e os colaboradores, reduzindo riscos de 
descumprimento das leis e enriquecendo 
ainda mais a nossa cultura baseada em 
integridade e ética. Os pilares de atuação 
são: a prevenção, a detecção e a remediação, 
atuando em conjunto com as demais áreas na 
manutenção da excelência empresarial.

Em 2017, iniciamos o programa de compliance 
chamado #VivoDeAcordo, que conta com o 
comprometimento total da alta direção, uma 
estrutura robusta responsável pelas ações do 
programa e a constante análise e avaliação 
dos riscos do negócio.

Como parte do programa, possuímos 
um robusto plano de comunicação e 
treinamentos periódicos de compliance para 
os atuais e novos colaboradores, incluindo 
a totalidade dos conselheiros e da alta 
administração da companhia.

Os treinamentos abordam temas diversos 
como os Princípios de Negócio Responsável, 
legislações anticorrupção do Brasil e dos 
Estados Unidos, conflitos de interesses, 
prevenção a fraudes, canais disponibilizados 
pela companhia, elementos de programas de 
compliance e atualizações.

Denúncia
 
Qualquer potencial descumprimento 
dos nossos Princípios de Negócio 
Responsável, assim como qualquer 
outra natureza de descumprimento 
normativo, de políticas ou ainda da 
legislação vigente pode ser reportado 
ao Canal de Denúncias oficial da 
empresa, através dos diferentes meios 
disponíveis como telefone, e-mail, 
intranet, carta, fax ou pessoalmente. 

O canal possui a opção de anonimato 
e está acessível a todos os 
colaboradores. Todas as denúncias 
são recepcionadas e as investigações 
conduzidas de forma criteriosa e 
detalhada pela Diretoria de Inspeção 
da estrutura do Chief Audit Officer, 
sendo que todas as informações 
recebidas são tratadas de forma 
segura, confidencial e responsável.

Também disponibilizamos um canal de 
consultas, chamado Fale com o Compliance, 
para sanar as dúvidas sobre dilemas éticos, 
conflitos de interesses e outros esclarecimentos 
sobre o programa #VivoDeAcordo.

Criamos um portal unificado onde os 
colaboradores podem acessar todas as nossas 
políticas, normativas e regulamentos, que 
tratam de diversos temas, como combate a 
corrupção, segurança da informação, presentes 
e entretenimento.

Reconhecendo nossa evolução no tema de 
compliance, fomos reconhecidos como uma 
das 15 empresas mais bem avaliadas da 
primeira edição da pesquisa “As 100 Maiores 
Empresas e os 10 Maiores Bancos Brasileiros”, 
da ONG Transparency International. O estudo 
levou em consideração três aspectos de cada 
uma das companhias avaliadas: adoção de 
práticas anticorrupção, clareza da estrutura 
organizacional e transparência na divulgação de 
informações financeiras.
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Em um mundo de relações 
cada vez mais digitais, no 
qual o volume de dados 
usados nas comunicações 
globais é cada vez maior, 
a digitalização se tornou 
central para nossa estratégia 
de negócios. Somos uma 
OnLife Telco, uma Companhia 
de telecomunicações capaz 
de impulsionar as conexões 
necessárias em todos  
os momentos da vida  
do cliente. 

Com esse objetivo em mente, 
definimos a estratégia Viva 
Tudo, que coloca o cliente 
no foco do nosso modelo de 
negócio, direciona nossos 
investimentos e estabelece 
metas e compromissos  
até 2020. 

Somos uma 
OnLife Telco, uma 
Companhia de 
telecomunicações 
com foco no cliente.

Viva Tudo_
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A estratégia Viva Tudo é representada por um cubo, com seis faces: 

NOSSAS TRÊS PROPOSTAS
Três faces compõem nossa proposta de  
valor, voltadas para o cliente:

Conectividade Excelente
Nossos clientes querem estar conectados em qualquer lugar 
e a qualquer momento. Com o crescimento exponencial de 
aplicações e serviços digitais, temos que aproveitar nossos ativos 
para oferecer uma infraestrutura de ponta, proporcionando a 
melhor experiência e nos diferenciando dos concorrentes.

Oferta integrada
Facilitar a vida digital de nossos clientes inclui oferecer produtos, 
serviços e conteúdo que sejam cada vez melhores e de fácil 
entendimento.

Devemos antecipar as necessidades e nos adaptar para entregar 
uma proposta personalizada para nossos clientes residenciais  
e empresariais, atendendo às suas necessidades e desejos.  
Nossa oferta também é direcionada para melhorar a experiência 
dos clientes por meio da inovação sustentável, com serviços  
e soluções que geram impactos positivos para a sociedade  
nas frentes de e-health, serviços financeiros, meio ambiente  
e sociedades inteligentes, educação, segurança e  
diversidade sociocultural.

Valores e Experiência do Cliente
Queremos que nossos clientes, no centro da nossa proposta de 
valor, estejam cada vez mais satisfeitos com uma experiência 
única e diferenciada. Estamos focados em atuar de forma 
transparente, garantindo aos nossos clientes segurança e 
controle de seus dados para que possam aproveitar tudo que o 
mundo digital tem a oferecer. 

NOSSOS TRÊS FACILITADORES
As outras três faces são ferramentas para 
promover a transformação da Companhia e 
cumprir nossa proposta de valor:

Big Data e Inovação
O Big Data é a chave para conhecer e analisar os 
dados gerados em nossas redes e fornecer serviços 
mais adaptados às necessidades dos nossos clientes, 
sendo um passo adiante na conectividade. Ao mesmo 
tempo, é uma plataforma que otimiza nossos recursos 
e operações. Fomentamos a inovação, interna e 
externa, desenvolvendo serviços e parcerias que, 
além de complementar nossa oferta, favorecem a 
transformação e evolução da sociedade.

Digitalização End-to-end
A digitalização de toda a nossa cadeia de valor melhora 
a experiência do cliente e aumenta nossa agilidade 
no atendimento e na convergência dos processos. A 
transformação digital é um facilitador para o alcance 
de nossos objetivos estratégicos.

Alocação de Capital e Simplificação
Nossa visão de sermos uma OnLife Telco é ambiciosa 
e exige investimento contínuo de capital para 
ampliar e expandir nossas capacidades. Em paralelo, 
temos o objetivo de continuar crescendo de forma 
rentável, simplificando e otimizando recursos e 
investimentos para garantir retorno aos acionistas e a 
sustentabilidade do negócio.
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A condução de nossos negócios é direcionada pela nossa estratégia “Viva Tudo”, que estabelece metas e compromissos a serem 
alcançados até 2020 e que implica atuar de uma maneira íntegra, transparente e assumir compromissos com o desenvolvimento 
sustentável. 

Para impulsionar a geração de valor e a sustentabilidade de nosso negócio, temos um modelo de performance que busca a atuação 
em toda a nossa cadeia de valor. Ele tem como objetivo garantir que a nossa estratégia esteja sempre direcionada para potencializar 
nossos impactos positivos e reduzir nossos impactos negativos na sociedade e no meio ambiente, levando a uma relação de confiança 
no longo prazo com nossos públicos de relacionamento.

O modelo se baseia em três compromissos, que cobrem toda nossa cadeia de valor:

Plano de Negócios Responsáveis_

Gestão de Risco

Buscamos garantir o compliance com a legislação e os marcos regulatórios em âmbito internacional, 
nacional e regional, a fim de antecipar tendências e mudanças que influenciam nossos negócios nos temas 
ambientais, na cadeia de fornecedores e nos tributos.

Sustentabilidade como Alavanca de Crescimento

Valorizamos os benefícios socioambientais dos produtos e serviços que oferecemos aos nossos clientes, 
empresas e indivíduos. Também trabalhamos de modo que o ambiente digital seja cada vez mais aberto 
e seguro, de tal forma que as oportunidades da tecnologia estejam ao alcance de todos, provendo a 
acessibilidade geográfica, social e pessoal da tecnologia.

Produção Responsável

Trabalhamos para melhorar nosso serviço incorporando critérios de sustentabilidade de forma transversal 
a todos os processos. Além da oferta integrada aos clientes, da qualidade e da atenção, buscamos ser mais 
eficientes e gerar valor com um compromisso de longo prazo com a gestão de talentos, da eficiência  
energética e dos temas ambientais, da cadeia de fornecedores e dos tributos. 
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A partir desse modelo de performance, 
desdobramos nossa atuação, em 
sua forma tática, em sete temas 
identificados em nossa matriz de 
materialidade e pelos stakeholders 
reunidos no Painel de Stakeholders 
(saiba mais na página 08).

Para garantir o monitoramento e 
avanço em cada um destes temas, são 
elencadas uma série de indicadores que 
são monitorados em nosso Plano de 
Negócios Responsáveis. 

A criação do Plano de Negócios 
Responsáveis, pautada na identificação 
dos temas prioritários e seus 
respectivos indicadores, é um projeto 
global do Grupo Telefónica. Em 
cada país, o Plano é desdobrado em 
planos locais, que permeiam a sua 
estratégia com o objetivo de promover 
a sustentabilidade de toda a cadeia 
de valor, o desenvolvimento social e a 
conservação ambiental.

No Brasil, o plano é alinhado com 
cada área relacionada e submetido 
anualmente ao Presidente e ao 
Conselho de Administração. O 
monitoramento dos indicadores é 
trimestral, com reporte periódico aos 
executivos da Companhia.

A fim de apoiar o desenvolvimento 
do Plano de Negócios Responsáveis, 
contamos com uma área de 
Sustentabilidade, que se reporta 

localmente e tem alinhamento 
estratégico com a área 
responsável pela gestão do tema 
no Grupo Telefónica.

Em 2017, nos baseamos nos sete 
temas para definir 58 indicadores 
abrangendo onze áreas da 
empresa, que acompanhamos e 
buscamos melhorar ao longo dos 
anos. O atingimento no ano foi de 
93,8%, contra 87% em 2016. Os 
principais resultados e avanços 
são apresentados ao longo deste 
Relatório. Os projetos que não 
foram concretizados em 2017 se 
estendem para o próximo ano e 
estão sendo desenvolvidos para 
sua conclusão. No próximo ciclo, 
o plano será desenhado em um 
modelo trianual compreendendo 
o período de 2018 a 2020.

Em 2017, 93,8% 
das metas do 
Plano, no Brasil, 
foram atingidas.
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Outro processo central para 
garantir a nossa capacidade 
de gerar valor no longo prazo 
é a gestão de riscos. Para isso, 
contamos com um modelo de 
gestão de riscos estruturado, 
baseado na Política Corporativa 
de Gestão de Riscos que está 
alinhada às diretrizes globais 
de atuação da Companhia, e 
considera as principais referências 
internacionais, como COSO 
ERM (Committee of Sponsoring 
Organizations) e a Norma ISO 
31000. O modelo permite aos 
nossos gestores, com o apoio 
e coordenação da área de 
Gestão de Riscos, identificar, 
avaliar, controlar e reportar de 
forma consistente os principais 
fatores que podem impactar 
negativamente o nosso negócio. 

O modelo de gestão de riscos 
definido pelo Grupo Telefónica 
proporciona um alto grau de 
conscientização dos riscos aos 
quais a empresa está exposta, 
garantindo a melhora contínua 
dos negócios.

Os riscos identificados  
são divididos em quatro 
categorias principais:

Gestão de Riscos_
Principais tipos de riscos à Telefônica Brasil

Nossa matriz de riscos é atualizada semestralmente e os mecanismos de controle são revisados pela auditoria 
interna. Para cada um dos riscos identificados é apontado um gestor, responsável por elaborar um plano de ação 
para mitigação e acompanhamento de sua evolução. As medidas de controle adotadas envolvem a definição de 
planos de mitigação, contratação de seguros e instrumentos financeiros de proteção para os riscos de mercado. 

O sistema de controle de gestão de riscos e sua eficácia são supervisionados pelo Comitê de Auditoria e Controle, 
que assessora o Conselho de Administração.

Negócio

Possíveis perdas 
decorrentes de  
alterações no 
ambiente de 
negócios, no 
mercado ou 
no ambiente 
regulatório.

Operacionais

Possíveis perdas 
oriundas de falhas 
em áreas como 
atendimento aos 
clientes, processos, 
recursos humanos, 
equipamentos, 
sistemas, 
segurança, 
contratos, leis ou 
normas derivadas 
de fatores externos.

Financeiro

Riscos causados 
por movimentos 
adversos das 
variáveis financeiras, 
pela incapacidade 
da empresa em 
fazer frente aos 
seus compromissos 
e pela perda de 
ativos, assim como 
riscos de crédito 
comercial e de 
natureza fiscal.

Global

Riscos que afetam 
o Grupo Telefónica, 
relacionados à 
sua reputação e 
sustentabilidade, 
comunicação, 
estratégia de 
publicidade, marca, 
patrocínios e meios 
de inovação. 
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Por meio do fornecimento de uma 
conectividade excelente, geramos valor 
para nossos clientes proporcionando a eles 
acesso à informação, educação, cultura, 
oportunidades de negócios e diversas 
possibilidades da vida digital.

Em 2017, investimos R$7.998,3 milhões na 
expansão de nossa rede pelo país.  Levamos 
o sinal 4G para 2.084 novas cidades, 
alcançando 84,5% da população brasileira. 

Também atingimos 16 novas cidades com 
fibra ótica, totalizando 7,4 milhões de clientes 
ao final do ano. 

A geração de valor aos clientes é central para a sustentabilidade de nossos negócios no longo 
prazo. Estamos focados em aprimorar a qualidade de nossos produtos e serviços, oferecer 
novos canais digitais de relacionamento e criar a melhor oferta com base nas expectativas e 
necessidades dos nossos clientes. 

Implantamos mais de 90 projetos para melhorar a satisfação de nossos clientes, o que gerou 
uma melhora em 72% dos principais indicadores de Qualidade que acompanhamos. O Índice 
de Satisfação do Cliente alcançou seu melhor resultado histórico. 

Expansão da rede_

Satisfação do Cliente_

Cidades cobertas pelo 4G Cidades cobertas pela fibra ótica

ISC - Índice de Satisfação do Clientes
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Canais digitais_
Durante o ano de 2017 implantamos uma série de ações para aprimorar o atendimento ao cliente, focadas 
nos novos canais digitais e na melhoria do atendimento via call center.

Nossa principal iniciativa para digitalizar o atendimento aos clientes é o aplicativo Meu Vivo, que, desde seu 
lançamento, já foi baixado mais de 28 milhões de vezes. Em 2017, o aplicativo registrou um aumento de 
10% nos acessos e de 52% no número de usuários ativos.

Também contamos com a Vivi, nossa assistente virtual para os atendimentos pelas redes sociais. Em 2017, 
ela realizou 913 mil interações, volume 29% superior ao do ano anterior. 

Essas ações resultaram em uma redução de 23% nas demandas do call center e em melhoras em nossos 
Índices na Anatel e no Procon.

A digitalização cada vez maior de nossas 
operações e de nosso relacionamento 
com o cliente aumenta ainda mais a 
responsabilidade que temos sobre  
a privacidade de suas informações e a 
transparência no modo como fazemos a 
gestão desses dados. 

O modo como agimos dentro desse tema 
está descrito na Política Global de Privacidade 
do Grupo Telefónica, cujas diretrizes 
abrangem as operações da Companhia em 
todos os países nos quais ela está presente. 
Na governança desse processo, contamos 
com o Comitê Global de Privacidade, criado 
em 2013 e responsável pela implementação  
e atualizações desta Política.

A inovação tecnológica é a principal 
ferramenta para nos posicionar como 
uma Companhia mais eficiente, 
direcionada para melhorar a experiência 
do cliente e pronta para responder aos 
desafios do futuro. 

O Grupo Telefónica possui uma 
estratégia global estruturada para 
promover a inovação sustentável, que 
leva em conta o desenvolvimento em 
frentes como Big Data e Inteligência 
Artificial. Essas frentes são importantes 
pois, em nosso dia-a-dia, coletamos 
um grande volume de dados a partir 
de nossas interações com os clientes. 
Por meio do Big Data, armazenamos 
e processamos essas informações de 
modo veloz e, pela Inteligência Artificial, 
aprendemos com elas.

Em 2017, essas tecnologias nos 
permitiram desenvolver uma série 
de projetos na área de Digitalização 
End-to-end, assim chamada porque 
atinge toda a nossa operação, desde os 
processos internos quanto o contato 
com o cliente.

Confiança digital _

Transformação  
digital _

Centro de Privacidade

Em janeiro de 2018, relançamos nosso Centro 
de Privacidade, um espaço dentro do site da 
Vivo dedicado a trazer informações detalhadas 
relacionadas a privacidade e segurança dos 
dados dos nossos clientes. Ali, eles podem 
se informar sobre quais as informações que 
coletamos (dados cadastrais, volume de tráfico, 
histórico de uso de nossos produtos, por 
exemplo) e quais não coletamos (histórico de 
navegação e atividades em redes sociais). Nosso 
objetivo ao fazer essa coleta é sempre oferecer 
melhores serviços, melhorando o desempenho 
de nossa rede e dos produtos. 
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Duas características de nossos 
negócios contribuem para que a 
Companhia gere valor para toda a 
sociedade. A primeira é o tamanho 
de nossa operação, que permite 
a geração de valor para clientes, 
colaboradores e fornecedores de todo 
o país, produzindo um impacto direto 
na própria economia brasileira.

Por outro lado, somos uma empresa 
do setor de telecomunicações, 
focados em levar conexão para 
pessoas e empresas. Como o Brasil 
ainda é um país com deficiências em 
sua cobertura de internet, cumprimos 
uma função social importante 
de inserir novas comunidades na 
sociedade digital, impactando 
diretamente o PIB local.

Um estudo da PwC conseguiu mapear 
e quantificar nossa contribuição para 
o PIB e a geração de empregos no 
Brasil. Em 2017, a pesquisa mostrou 
que a nossa atuação contribuiu com 
0,81% do PIB nacional e colaborou 
para a geração de 297 mil empregos, 
representando 0,32% do total de 
empregos gerados no país.

Na Telefônica Brasil, consideramos que um 
dos principais modos de gerar valor para 
sociedade é por meio do relacionamento 
responsável com os fornecedores, 
reduzindo riscos socioambientais e 
promovendo a adoção de boas práticas de 
gestão e de sustentabilidade. 

Por isso, identificar e gerir os riscos 
associados à participação dos 
fornecedores em nossas atividades é 
uma tarefa essencial para mantermos o 
atendimento a requisitos legais, o nível de 
satisfação de clientes e a nossa reputação.

Durante o ano de 2017, nos relacionamos 
com 1.690 fornecedores englobando 
os mais diversos segmentos, como 
Telecomunicações, Call Center, 
Transporte, Mobiliário, Energia 
Elétrica e Treinamentos, abrangendo, 
principalmente, empresas brasileiras.

Contribuição para o Progresso_ Fornecedores 
responsáveis_

Impacto no PIB (em € milhões)

Impacto na geração de emprego

Em 2017, a cada colaborador 
que contratamos no Brasil, 
contribuímos para a geração 
de outras 7,47 vagas no 
mercado de trabalho.
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Valorizando nossos colaboradores_ Diversidade_
Na Telefônica Brasil, reconhecemos o papel central que os colaboradores desempenham na 
nossa capacidade de nos sustentar no longo prazo, servindo eles mesmos como motor para 
a transformação digital do país. Por isso, consideramos importante contar com uma equipe 
engajada, com talentos e valores em linha às diretrizes da empresa e disposta a quebrar 
paradigmas em prol da inovação dos negócios.

No final de 2017, contávamos com 33.622 colaboradores efetivos em nosso quadro, 
distribuídos da seguinte forma: 

Acreditamos que a diversidade de nossa equipe é um 
fator fundamental para estimular nossa criatividade e 
capacidade de inovação, gerando um ambiente com 
diferentes maneiras de pensar. Também entendemos 
que, para atender aos nossos clientes de maneira 
satisfatória, precisamos refletir em nossos colaboradores 
toda a diversidade da sociedade brasileira.

Como reflexo de nossa estratégia global, contamos 
com uma Política Global de Diversidade e Inclusão, que 
estabelece a busca pela diversidade interna nas seguintes 
dimensões: cultural, de gênero, raça, orientação sexual, 
geração, religião, habilidade e deficiência. Temos o 
compromisso de promover a equidade de oportunidades 
de carreira para mulheres, com metas acompanhadas 
trimestralmente pelo Global Diversity Council.

Atualmente, as principais metas da companhia para esse 
tema são: 

•	 Aumentar a participação de mulheres na organização, 
compondo 30% do quadro executivo até o ano 2020.

•	 Aumentar a representação de colaboradores com 
menos de 30 anos em 25%, até dezembro de 2018.

•	 Incluir mais pessoas com deficiência no quadro de 
colaboradores.

Colaboradores por gênero Colaboradores por idade
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Em nossa operação, buscamos gerar valor para a sociedade, nossos colaboradores, acionistas e clientes, causando o menor impacto ambiental 
possível. Para isso, buscamos reduzir nosso consumo de energia, a emissão de CO2 e a geração de resíduos. Também buscamos ir além das fronteiras 
de nossas atividades, engajando toda a nossa cadeia de valor, dos fornecedores aos clientes, em nossa visão de sustentabilidade.

Mas não atuamos só para reduzir o impacto ambiental. Na Telefônica Brasil, nós acreditamos no poder da tecnologia digital para criar novas 
oportunidades para o desenvolvimento sustentável, trazendo maior eficiência energética e na utilização dos recursos naturais.

Gestão ambiental_

Mudanças climáticas_
O Grupo Telefônica possui um compromisso global com a migração para uma economia de baixo carbono:

Objetivos de Energia e Mudanças do Clima do Grupo Telefônica 2015-2020

Atingir 30% do consumo de energia renovável no Mercado Livre

Reduzir o consumo de energia por tráfego em 50% até 2020

Reduzir as emissões diretas e indiretas de GEE em 30%
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Em 2017, 58% de nossas emissões de GEE foram decorrentes do 
consumo de energia (Escopo 2), para alimentar os equipamentos e 
sistemas de comunicação. 

Inventário de emissões de GEE

¹Os valores reportados pela Telefônica Brasil divergem dos valores reportados a nível 
corporativo pois os fatores de emissões de cálculo utilizados são diferentes. No Brasil 
utilizamos a metodologia de cálculo do GHG Protocol (fatores de emissões locais) e 
para os dados corporativos são utilizados valores genéricos para todos os países  
do grupo.
²As emissões do Escopo 2 foram calculadas pela abordagem de localização.

Emissões por Tráfego (tCO2e /Pb)

Escopo 1
36.433

Total¹: 164.297 tCO2

Escopo 22

121.985
Escopo 3

5.879

Consumo de Energia por Tráfego (MWh /Pb)

Energia Renovável (milhares de GJ)

Em 2017, nossa operação consumiu 15% mais energia do que no ano 
anterior, o que pode ser parcialmente explicado pelo maior tráfego de 
dados em nossa rede. Ao mesmo tempo, a porcentagem representada 
pela energia renovável nesse montante subiu de 25% para 26 %.
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Cientes de nossa responsabilidade em reduzir o impacto ambiental em 
toda a nossa cadeia de valor, contamos com uma série de iniciativas 
visando aprimorar a experiência do consumidor:

Eco Rating
O Selo Eco Rating classifica o impacto ambiental dos celulares 
comercializados em nossas lojas. 

Na Telefônica Brasil, contamos com projetos destinados a garantir 
a recuperação e a Logística Reversa dos diversos equipamentos 
que entregamos aos clientes. No caso da telefonia móvel, o 
programa Recicle com a Vivo oferece em nossas lojas e revendas 
uma urna para que os clientes possam depositar celulares, 
baterias e acessórios. Após recolhidos, garantimos a destinação 
ambientalmente adequada de seus componentes. Em 2017, 
recolhemos 122 mil aparelhos, o equivalente a 8,1 toneladas.

No negócio fixo, retiramos diretamente com nossos clientes os 
equipamentos com defeito ou ao término do contrato. Em 2017, 
retiramos 450 toneladas de equipamentos. Esses materiais passam 
por uma triagem e, ou são recuperados para voltar às operações 
com plena capacidade técnica, ou são desmontados para a 
destinação correta de seus materiais. 

A metodologia avalia mais de 100 critérios que incluem os materiais 
utilizados, o consumo da bateria e a cadeia de fornecimento, entre 
outros temas.  Pretendemos, dessa forma, ampliar o acesso de 
nossos clientes a informações que levem a decisões de compra mais 
responsáveis.

Em 2017, aumentamos o número de celulares avaliados, chegando ao 
patamar de 89% dos lançamentos marcados com o selo em nossas 
lojas. Além disso, 56% do faturamento pela venda de celulares é 
composta por aparelhos que possuem o selo do programa.

Vivo renova 
Programa que incentiva nossos clientes a trocarem seus smartphones 
e tablets por modelos mais novos, oferecendo descontos mediante 
a entrega de aparelhos usados. Em 2017, foram recolhidos 86 mil 
aparelhos, o que equivale a 12 toneladas de produtos. 

Conta Digital
Nossos clientes podem acessar suas contas quando e onde quiserem 
pelo Meu Vivo e podem receber suas faturas por e-mail, contribuindo 
com a redução do consumo de recursos naturais para a impressão, 

entrega e descarte das contas impressas. Em 2017, tivemos um 
crescimento de 83% no número de adesões na móvel e de 140%  
na fixa. Ao todo, foram enviadas 131 milhões de faturas no  
formato digital.  

Venda Sustentável 
Em vez de imprimir seus contratos conosco, os clientes leem e 
assinam seus contratos de forma digital, diminuindo o consumo 
de papel. Em 2017, totalizamos 6,5 milhões de assinaturas no ano, 
representando uma economia de 26 milhões de folhas de papel.

Em 2017, assinamos um contrato com a ONG SOS Mata Atlântica, 
estabelecendo que, a cada 23 mil folhas que deixamos de usar nos 
contratos, será plantada uma árvore no Programa Florestas do 
Futuro, que prevê o reflorestamento de áreas degradadas. 

Consumo responsável_

Logística Reversa_
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