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Mensagem do presidente

A Aura, com 20 milhões 
de interações por mês, 
e o aplicativo Meu Vivo, 
com mais de 16 milhões 
de usuários únicos, são 
exemplos de como avançamos 
na interação com nossos 
clientes, fortalecendo a 
experiência digital

Estamos no início de uma nova década, na qual a 
tecnologia está ainda mais presente e transformando o 
dia a dia das pessoas de forma exponencial. Vivenciamos, 
atualmente, novas etapas dessa evolução, com a conexão 
digital acelerada entre pessoas, coisas, negócios e a 
sociedade como um todo. Queremos, como Vivo, continuar 
a contribuir com a digitalização do Brasil, de Norte a Sul.  

Tanto em áreas urbanas como rurais, a demanda da 
população é por conectividade de qualidade. E, como 
empresa líder no País, investimos de maneira consistente 
no desenvolvimento de uma infraestrutura diferenciada, 
com foco em tecnologias superiores como fibra, 4G e 4.5G, 
para oferecer aos nossos 100 milhões de acessos uma 
experiência única, nas conexões móveis e fixas. 

Em 2019, mesmo em um contexto de retomada gradual da 
economia, elevamos nossos investimentos ao maior patamar 
da história da Vivo no Brasil. Foram cerca de R$ 9 bilhões, 
representando, aproximadamente, 20% de nossa receita. 
E, ao final de 2020, serão R$ 26,5 bilhões investidos na 
economia brasileira, completando nosso plano trienal de 
investimentos anunciado há dois anos na Bolsa de Nova 
York (NYSE). Aos acionistas e investidores, apresentamos 
um resultado financeiro consistente, sustentando uma 
combinação única de crescimento em receitas, expansão 
em EBITDA, maior geração de caixa e melhor remuneração 
aos acionistas. A geração de caixa no ano atingiu um nível 
recorde de R$ 8,2 bilhões, 19% acima do ano anterior, 
mesmo em um ciclo de maiores investimentos.

Em 2020 vamos acelerar ainda mais essa transformação, 
guiados por um propósito que vai muito além de 
resultados financeiros, e que definirá a nossa forma de 

trabalhar: Digitalizar para Aproximar, com conteúdo, 
entretenimento, tecnologia e educação. Para isso, temos 
quatro pilares estratégicos que direcionarão nossas ações.

O primeiro deles é o #TemVivopratudo. Aqui, 
apresentamos as melhores tecnologias de conexão  
móvel e fixa e a nossa expansão pelo Brasil, que será 
intensificada ao longo de 2020. No último ano expandimos 
nossa presença em fibra para 43 novas cidades, superando 
em muito a expansão realizada em 2018. Ao todo, são 
164 municípios e cerca de 11 milhões de lares e empresas 
cobertos. Em termos de cobertura móvel, passamos a 
atender 89% da população com a rede 4G, e 66% com o 
4,5G, e fomos eleitos como a melhor rede móvel do Brasil, 
de acordo com os resultados da pesquisa “P3 Mobile 
Benchmark Brazil”. 

Adotamos ainda dois modelos de negócio para  
ampliar nossa capilaridade: o projeto de franchising 
da Vivo Fibra e concluímos a parceria com a American 
Tower, que impulsionará a expansão em Minas Gerais nos 
próximos três anos.

O segundo pilar é #TemtudonaVivo e se traduz na visão 
de que somos uma empresa de tecnologia voltada para 
todas as necessidades dos nossos clientes, entregando os 
conteúdos digitais mais desejados do mercado por meio de 
parcerias com grandes marcas, como NBA, NFL, Amazon 
Prime Video, Tidal, Spotfy, Rappi e Netflix. Mudamos o 
conceito das nossas lojas, que hoje são verdadeiros pontos 
tecnológicos com um ambiente consultivo e participativo. 
Lá, nossos clientes podem encontrar todo tipo de device, 
como aparelhos, câmeras, sensores, lâmpadas inteligentes, 
acessórios, e até drones. 

Impulsionamos a 
sustentabilidade entre os pilares 
prioritários dos nossos negócios, 

com destaque para a conquista 
de 100% da nossa matriz 

energética proveniente de  
fontes limpas e a nossa frota 

carbono neutro
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Evoluímos ainda em outras frentes e lançamos o  
Vivo Car, um dispositivo wi-fi que transforma carros em 
veículos conectados. Já no segmento financeiro, iniciamos um 
piloto de serviço de empréstimo para nossos clientes,  
de forma descomplicada, chamado Vivo Money. No mercado 
corporativo, as empresas também nos escolheram para 
digitalizar seus negócios, com os melhores serviços em 
segurança cibernética, cloud computing, internet das  
coisas e big data, em parceria com importantes players 
globais, como Cisco, Dell, Microsoft e Nokia.

Todas as nossas iniciativas estão ligadas ao terceiro pilar,  
o #DNAVivo: confiável, fácil, eficiente e encantador.  
Estamos tornando a Vivo uma referência em atenção ao 
cliente e, para tanto, buscamos engajar nossos colaboradores 
em todos os pontos de contato. Queremos entregar uma 
experiência única e diferenciada em nossas lojas, no call 
center e canais digitais. O Meu Vivo, por exemplo, já conta 
com mais de 16 milhões de usuários únicos. Uma pesquisa  
com usuários mostra que 80% deles classificam a interação 
como próxima e clara, nossa Inteligência Artificial,  
realiza em torno de 20 milhões de transações mensais,  
com mais de 90% de precisão, respondendo de forma 
personalizada sobre serviços, consumo de dados, conta, 
recarga, e outras dúvidas. 

Somos uma empresa inclusiva e queremos que a  
diversidade seja, cada vez mais, representada na Vivo em 
gênero, cor, LGBTQ+ e PCDs e também em comportamento, 
habilidades e atitudes. Buscamos pessoas que tenham  
paixão pela inovação e desejo de conviver em um ambiente  
no qual a diferença enriquece e inspira a criatividade e o 
alcance de resultados sustentáveis.

Sem dúvida nenhuma, a mudança cultural da Vivo anda 
junto com o processo de transformação digital. Nossos 
colaboradores passaram a atuar em modelos ágeis de trabalho, 

Fortalecidos pelo nosso 
propósito de “Digitalizar para 

aproximar”, direcionamos nossa 
atuação nos quatro pilares 

estratégicos: Tem Vivo pra Tudo, 
Tem Tudo na Vivo, DNA Vivo e 

Vivo Sustentável.

como os Squads, com equipes multidisciplinares focadas na 
melhoria da experiência do cliente, com utilização de  
Design Thinking e Agile. Adotamos o co-working com espaços 
que favorecem um ambiente colaborativo e ampliamos o 
trabalho remoto para dois dias na semana. Essa mudança  
de cultura trouxe mais agilidade para os negócios e elevou  
o grau de satisfação dentro da empresa, refletido em  
nosso último e-NPS, indicador que mostra a probabilidade  
de os colaboradores recomendarem a Vivo como um bom  
lugar para trabalhar, e que atingiu 72,5 pontos em 2019,  
índice bem elevado para os setores de Tecnologia e  
Telecom, mundialmente.

Mas não basta apenas estarmos próximos dos clientes 
e dos colaboradores. Precisamos entender nosso papel de 
protagonismo no desenvolvimento do País, com resultados  
além da área financeira e com retorno à sociedade. 

Com o #VivoSustentável, nosso quarto pilar, devolvemos 
ações, práticas e iniciativas que promovem o bem-estar  
da sociedade. Nossa atuação em Sustentabilidade está  
baseada no equilíbrio econômico, ambiental e social. No 
econômico, mantemos uma empresa de capital aberto com 
resultados consistentes e que emprega 33 mil colaboradores 
diretos em todo o Brasil.

No âmbito social, a Fundação Telefônica Vivo completou  
20 anos de atuação em 2019, beneficiando 66 mil educadores 
em capacitação digital, com impacto em 1,5 milhão de 
alunos em 745 escolas públicas. Também desenvolveu 162 
mil jovens em formação qualificada sobre empreendedorismo 
social ao criar novas soluções e oportunidades para eles e 
suas comunidades por meio do pensamento digital. Inovando 
novamente, no ano passado, a Fundação viabilizou a chegada 
da “42” em São Paulo, uma iniciativa pioneira na América 
Latina e de origem europeia, voltada à formação disruptiva  
de programadores de dados, totalmente gratuita. 
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Na questão ambiental, 100% da nossa energia passou a ser proveniente 
de fontes renováveis. Reduzimos em mais de 50% nossas emissões em 
termos absolutos em 2019, superando os objetivos globais de 2025, e 
ainda compensamos 100% das emissões diretas restantes. No programa 
Recicle com a Vivo, fomos pioneiros na logística reversa de eletrônicos. 
Desde 2006, recolhemos aproximadamente 5 milhões de celulares, 
carregadores e baterias sem uso, estimulando o descarte ecológico desses 
materiais. Também atingimos a reciclagem de mais de 62 mil toneladas 
de resíduos eletrônicos e cabos de nossa operação nos últimos sete anos.  
Além disso, aparelhos usados e em funcionamento podem ser trocados 
por novos devices com descontos especiais através do Vivo Renova. E 
ainda mantivemos a participação na Carteira do ISE 2019 (Índice de 
Sustentabilidade Empresarial) da B3 pelo 8º ano.

Além disso, continuamos também engajados em iniciativas 
internacionais como o Pacto Global e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU (Organização das Nações Unidas), tão importantes 
para reforçarmos os nossos compromissos com a sociedade.

Todas essas iniciativas estão e serão ainda mais refletidas em nosso 
posicionamento de marca, que nasceu para conectar milhões de 
pessoas em todo o Brasil. Conectamos pelo esporte, como patrocinador 
da Seleção Brasileira de Futebol, torcendo junto com os brasileiros; 
pela arte, por meio do apoio a museus, e com o Teatro Vivo; e 
pela consciência, com a campanha Tem Hora pra Tudo, propondo à 
sociedade uma reflexão sobre o uso consciente da tecnologia. No 
final do ano passado, lançamos o Vivo Brincar, que de maneira lúdica, 
traz esse olhar para o universo infantil, incentivando pais e filhos a 
reequilibrarem a balança entre a tecnologia e o livre brincar.

Ao completar meu primeiro ano como Presidente da Telefônica Brasil 
gostaria de agradecer a confiança de nossos acionistas, a parceria de 
nossos fornecedores e, principalmente, a dedicação de todos os nossos 
colaboradores. Seguiremos, todos os dias, trabalhando para fortalecer 
nosso propósito, digitalizando e aproximando o maior número de pessoas. 

Christian Mauad Gebara
Diretor-Presidente da Telefônica Brasil S.A.
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Este material é uma versão executiva do Relatório de 
Sustentabilidade da Telefônica Brasil S.A., detentora 
da marca Vivo e maior empresa de telecomunicações 
do país, com um portfólio de produtos e serviços 
convergentes para entregar a melhor experiência 
possível aos nossos quase 100 milhões de clientes. 
Nesta publicação, abordamos a estratégia e os 
principais avanços da Telefônica Brasil para gerar 
impactos positivos nas relações com seus públicos e 
na sociedade como um todo, alinhados aos nossos sete 
temas materiais.

A versão completa do Relatório, desenvolvida de 
acordo com os Standards GRI, da Global Reporting 
Initiative, e o framework do relato integrado, proposto 
pelo International Integrated Reporting Council (IIRC) 
traz mais detalhes sobre as práticas de gestão e os 
indicadores de desempenho em cada tema.

Assim como o Relatório de Sustentabilidade, 
este documento é respaldado na nossa Matriz de 
Materialidade, ponto de partida para a definição 
dos nossos temas materiais, principais temáticas de 
sustentabilidade que afetam nossa estratégia e a 
tomada de decisão de nossos stakeholders.

A partir de 2020, nossa atuação em  
sustentabilidade, assim como o relato sobre ela na 
prestação de contas anual da Telefônica Brasil,  
será direcionada pelo Vivo Sustentável.

Apresentação

Contribuição  
ao Progresso

Nossos temas materiais

Promessa  
ao Cliente

Confiança 
Digital

Gestão de 
Talentos

Sustentabilidade 
na Cadeia de 
Fornecedores

Meio 
Ambiente

Ética
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Telefônica  
em 2019
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• Estratégia empresarial 

• Gestão de riscos

• Contexto setorial



Telefônica em 2019

• 33% de participação  
em telefonia móvel, com  
74,6 milhões de linhas

• 32,8 mil colaboradores diretos  
e 107,7 mil aliados 
(prestadores de serviços e 
terceirizados)

• R$ 8,8 bilhões investidos  
em expansão no último ano

LIDERANÇA 
E ESCALA DE 
OPERAÇÃO

• Rede 4G disponível para  
89% da população brasileira

• Rede 4.5G (duas vezes  
mais veloz que a 4G) em  
1,2 mil municípios

• Ultra banda larga fixa em  
164 cidades

COBERTURA 
EM ALTA 
VELOCIDADE

• Somos carbono neutro, 
compensamos 100% de nossas 
emissões diretas

• 100% da energia elétrica 
consumida nas operações  
de origem renovável

ATUAÇÃO 
AMBIENTALMENTE 
RESPONSÁVEL

• R$ 55,7 milhões destinados  
à capacitação de colaboradores

• 38% de redução na taxa  
de frequência de acidentes

INVESTIMENTO 
NAS PESSOAS • Vivo Car, Home Assist,  

Vivo Money, Vivo Protege e 
soluções B2B: ofertas de serviços 
complementares para mais 
comodidade e conexão

• 2 pontos percentuais  
de evolução no NPS  
(Net Promoter Score)

NOVAS  
SOLUÇÕES PARA 
OS CLIENTES
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Nossa atuação é direcionada pelo #RECONECTA, programa 
estratégico global do Grupo Telefónica que busca o crescimento 
por meio da relevância que temos no mercado e junto a seus 
clientes e demais stakeholders. 

Como forma de assegurar nosso compromisso em crescer de 
maneira sustentável no Brasil, contamos, anualmente, com o PNR 
(Plano de Negócios Responsáveis), composto por 54 indicadores e 
metas distribuídos em sete pilares de atuação. Uma das novidades 
de 2019 foi a vinculação de 20% da remuneração variável dos 
nossos executivos a metas relacionadas à satisfação dos clientes 
e à sustentabilidade, contribuindo para que a sustentabilidade 
esteja integrada de forma ainda mais efetiva na estratégia e na 
atuação diária de nossos colaboradores. 

Também no último ano, desenvolvemos a pesquisa Vivendo o 
DNA, para entender nossa proposta de valor como companhia 
e de que forma agimos para transformar positivamente a 
sociedade, a fim de que possamos sempre evoluir preservando 
a nossa identidade e cultura corporativa. O trabalho nos levou 
à identificação do nosso Propósito, que é “Digitalizar para 
aproximar”. Ele é sustentado em quatro pilares estratégicos: Tem 
Vivo pra Tudo, Tem Tudo na Vivo, DNA Vivo e Vivo Sustentável.

Fortalecemos e impulsionamos ainda mais a sustentabilidade 
entre os pilares prioritários de nossa atuação por meio do Vivo 
Sustentável, para direcionar as iniciativas em busca do equilíbrio 
econômico, ambiental e social.

Estratégia empresarial

Para saber mais sobre os riscos inerentes ao 
nosso negócio, nossa estrutura de governança 
e as boas práticas de gestão.

Clique aqui

Nosso propósito 
de “Digitalizar 

para aproximar” 
está apoiado em 

quatro pilares, 
que evidenciam 

nossa cultura  
e proposta  

de valor

Gestão de riscos
Nossa Política Corporativa de Gestão de Riscos normatiza toda 

a estrutura e os mecanismos de gestão dos riscos inerentes ao 
nosso negócio. Para o gerenciamento e a mitigação desses riscos, 
adotamos uma série de controles e procedimentos internos, o que 
dá agilidade e eficiência na alocação de esforços e recursos.
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A Vivo no mercado 
de telecom brasileiro

Móvel  
pós-pago

Móvel  
pré-pago

Segmento

2,7 p.p.

0,6 p.p.

1,6 p.p.

Evolução em 
relação a 2018

1,2 p.p.

2,1 p.p.Telefonia 
fixa

TV por 
assinatura

Banda 
larga fixa

Contexto setorial
No ambiente regulatório, dois temas estiveram na pauta de 

2019 e devem impactar o setor de telecomunicações ao longo de 
2020. Um deles é a nova LGT (Lei Geral das Telecomunicações), 
que permitirá às operadoras de telefonia optarem pela mudança 
de regime, deixando de ser concessões e passando a ser 
autorizações. O principal ganho para a sociedade é a possibilidade 
de as companhias ampliarem seus investimentos em banda larga, 
uma vez que perdem as obrigações relacionadas à telefonia fixa, 
como a manutenção de orelhões. 

Outra mudança relevante é o Leilão 5G, que visa a 
implementação de uma infraestrutura de conexão à internet mais 
veloz e vai permitir desde a conexão de carros autônomos até 
cirurgias feitas por médicos à distância.

Market share  
Vivo em 2019

26,8%

39,4%

32,0%

8,4%

21,6%
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Modelo de 
negócios

02



Modelo de negócios Serviços para consumidores

4G
Ultra banda 

larga HDTV AppsVoz fixa  
e móvel

Serviços para clientes corporativos 

Big Data TI Cloud IoTSegurança

Direcionadores estratégicos

DIGITALIZAR 
PARA 

APRIXIMAR
#RECONECTA DNA VIVO

PLANO DE 
NEGÓCIOS 

RESPONSÁVEIS

Ambiente externo

Economia 
brasileira

Legislação 
brasileira

Compromissos 
internacionais  

(ODS/Pacto global)
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Conheça alguns 
indicadores de 2019 
que evidenciam 
nossos principais 
insumos e o valor 
gerado em aspectos 
financeiros e não 
financeiros

INSUMOS
Resultados das operações
Financiamentos com 
instituições financeiras

GERAÇÃO DE VALOR
Resultado líquido  
de RS 5,0 bilhões
R$ 7,0 bilhões distribuídos 
aos acionistas

FINANCEIRO

INSUMOS
1,6 mil pontos de venda, entre próprios e 
administrados por revendedores autorizados
Aproximadamente 14 mil pontos de venda das 
redes varejistas, além dos canais remotos, como 
Televendas e Online

GERAÇÃO DE VALOR
Ampliação da rede móvel 4G  
para 3.206 cidades e da rede fixa  
com fibra ótica para 164

INFRAESTRUTURA

INSUMOS
94 milhões de acessos  
aos nossos serviços
Rede de atendimento 
digitalizada

GERAÇÃO DE VALOR
Recorde histórico no  
Net Promoter Score:  
30 pontos
+ de 16 milhões de  
usuários únicos no 
aplicativo Meu Vivo

CLIENTES

INSUMOS
Pesquisas e estudos sobres as 
principais tendências do setor
Equipes organizadas na 
metodologia ágil
Ferramentas de big data para a 
análise de grande volume  
de dados

GERAÇÃO DE VALOR
20 milhões de interações/
mês da Telefônica Aura
Serviços digitais para B2B 
(IoT, Cloud)
Startups inovadoras  
apoiadas pelo Wayra

CULTURA 
INOVADORA

INSUMOS
Reputação da marca Vivo (9ª 
colocação no Brasil – Interbrand)
1,2 mil fornecedores
Atuação reconhecida da  
Fundação Telefônica 

GERAÇÃO DE VALOR
Contribuição para 1,06% do  
PIB nacional e para a geração
de 522,9 mil empregos
R$ 25,7 bilhões gastos  
com fornecedores
1,46 milhão de pessoas 
beneficiadas pela  
Fundação Telefônica

SOCIAL

INSUMOS
32,8 mil colaboradores e 107,7 mil aliados
Programas estruturados de atração, retenção e 
desenvolvimento

GERAÇÃO DE VALOR
Média de 107,4 horas de treinamento por colaborador
Reconhecimento máximo (categoria Ouro)  
na 3ª edição do Prêmio WEPs Brasil –  
Empoderando as Mulheres, da ONU

COLABORADORES

INSUMOS
Água e energia para abastecer operações
Consumo de minerais e ocupação do solo para ampliação da rede
Uso de faixas do espectro eletromagnético para o 4G

GERAÇÃO DE VALOR
100% da matriz energética proveniente de fontes renováveis
Logística reversa de 966 toneladas de celulares  
e equipamentos eletrônicos de clientes
Recertificação do Sistema de Gestão Ambiental na ISO 14001

NATURAL
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Contribuição 
ao progresso

03
• Infraestrutura



Acreditamos que a grande contribuição que podemos dar 
ao Brasil é ampliar o acesso às informações e oportunidades 
por meio do nosso portfólio completo de soluções (voz 
fixa e móvel, banda larga fixa e móvel, ultra banda larga, 
dados e serviços digitais, TV por assinatura e TI). Para 
isso, mantivemos em 2019 nosso plano de expansão, com 
investimentos da ordem de R$ 8,8 bilhões.

Desde 2015, o Grupo Telefónica mede a relação entre o 
impacto gerado pelo negócio e as economias locais. A partir do 
ano passado, o estudo e a metodologia, que eram realizados 
pela PwC, foram internalizados pela Telefónica Espanha. A 
pesquisa mostra que contribuímos com 1,03% do PIB nacional. 
De acordo com o levantamento, geramos 31.999 empregos 
diretos e 360.622 indiretos no Brasil em 2019.

Contribuição ao 
progresso

Impulsionamos  
a geração de 

renda e de 
empregos 

por meio de 
nossos serviços 

e medimos 
esse impacto 

anualmente em 
um levantamento 

global da 
Telefónica 

Espanha

38%
5.357,6

48%

6.833,2

15%
2.093,3

 Direto
 Indireto
 Induzido

Impacto no PIB  
(milhões de euros)

69%
360.622

6%
31.999

25%
130.281

Impacto na  
geração de empregos

 Direto
 Indireto
 Induzido

FUNDAÇÃO TELEFÔNICA VIVO

Cientes da nossa responsabilidade de retribuir à sociedade a confiança 
que recebemos, contamos, desde 1999, com a Fundação Telefônica Vivo. 
A organização utiliza o conceito da Inovação Educativa como forma de 
inspirar novos caminhos para o desenvolvimento do Brasil a partir da 
educação e da inclusão digital, beneficiando 1,46 milhão de pessoas. Para 
conhecer mais sobre esse trabalho, clique aqui. 
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Infraestrutura 
Faz parte do nosso compromisso digitalizar para aproximar as pessoas, 

as empresas e o ambiente em que vivemos, levando desenvolvimento 
por todo o Brasil, com entretenimento, tecnologia, educação e 
oportunidades.  No último ano, trabalhamos para ampliar ainda mais o 
número de municípios que contam com nossa cobertura fixa e móvel. 

Estamos sempre em busca de novas oportunidades de levar 
conectividade a mais municípios brasileiros. Para a expansão da fibra 
ótica, dois novos modelos de negócio foram desenvolvidos. Um deles é 
o “Terra conectado por Vivo Fibra”, modelo de franquias para oferecer 
internet de qualidade a pequenas operações, pelo qual oferecemos 
todo o conhecimento técnico na implementação de uma rede de fibra e 
experiência na comercialização dos produtos e serviços. 

Em outra frente, lançamos em Minas Gerais outro modelo de 
parceria, que pode ser replicado futuramente. O objetivo é aumentar a 
capilaridade da nossa rede de fibra e levar internet de ultravelocidade 
para mais de 40 municípios do Estado, totalizando cerca de 800 mil 
residências no próximo triênio.

2017

87

2018

121

2019

164

Cidades cobertas  
por fibra ótica

+39%

+36%

2017

2.600

2018

3.100

2019

3.206

Cidades cobertas  
pelo 4G

+19% +3%
Por meio 

dessa 
iniciativa

contribuímos 
com os ODS:

A expansão da 
cobertura com 
fibra ótica e 
4G aprimora 
a qualidade 
dos serviços 
aos nossos 
clientes, 
levando mais 
conectividade 
aos municípios 
brasileiros
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Promessa  
ao cliente

04



Os avanços na conectividade e na digitalização da sociedade 
têm tornado os clientes cada vez mais exigentes e transformado a 
maneira de se relacionarem com as marcas. O programa DNA Vivo 
é uma das nossas respostas para esse novo cenário. Criado em 
dezembro de 2017, tem o objetivo de uniformizar a forma como nos 
relacionamos com o cliente, criando um DNA único de excelência de 
atendimento como diferencial para continuarmos líderes de mercado. 

Promessa ao cliente
Quatro princípios 
do DNA Vivo que 

direcionam a forma 
como atuamos:

AVANÇO NOS INDICADORES

O trabalho desenvolvido no último ano mostra estar no caminho 
certo na medida em que obtivemos um avanço significativo de 
nosso NPS (Net Promoter Score), composto pela diferença entre 
promotores e detratores da marca, que passou a ser o indicador 
oficial utilizado pelo Grupo Telefónica em 2019. Durante o 
ano, a Telefônica Brasil apresentou crescimento significativo 
do NPS frente 2018 e índice mais alto entre todos os principais 
mercados do grupo.  

Para padronizar processos e proporcionar agilidade aos atendimentos, 
contamos com a Aura, inteligência artificial para o relacionamento 
com os clientes que atua nas necessidades mais recorrentes, tais como 
pedidos para realizar recarga, solicitar a 2ª via da conta, verificar o saldo 
da internet, entre outros.

Como forma de mensurar se o trabalho desenvolvido está se refletindo 
em uma melhora na avaliação dos nossos clientes, criamos, no 
último ano, os Termômetros DNA, pelo qual mais de 200 processos de 
atendimento são avaliados de maneira digital no momento seguinte à 
experiência conosco. Isso ajuda a identificar a percepção dos clientes, 
mapear e atuar em possíveis falhas em processos de atendimento como 
venda ou instalação. 

Durante o ano de 2019, buscamos oportunidades inovadoras para 
diversificar nosso modelo de negócio e reforçar nosso compromisso com 
a inovação. Assim, lançamos o Vivo Car, serviço inédito no país que 
transforma carros comuns em veículos conectados, com acesso à internet 
e informações sobre a saúde do veículo, possíveis falhas mecânicas ou 
elétricas, planejamento de revisões e alertas de segurança. 2FÁCIL 

“Tirou de  
  letra”

3
ENCANTADOR 
“Deu show”

4 “Acertou 
  na mosca”

1“Prometeu,  
  cumpriu”

EFICIENTE 

CONFIÁVEL 
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Outra novidade foi o Home Assist, serviço 
de assistência residencial para equipamentos 
eletrônicos e de microinformática. O suporte técnico 
pode ser acionado para instalação, configuração 
e orientação com dispositivos eletrônicos na 
residência, seja para TVs, home theater, câmeras, 
computadores, impressoras, rede wi-fi, entre outros. 
Além disso, disponibiliza também serviços de 
chaveiro e eletricista aos clientes.

Também com vistas à diversificação, ampliamos 
nosso portfólio de novos serviços de vídeo e 
entretenimento por meio da parceria com grandes 
marcas, como NBA, NFL, Amazon Prime Video, entre 
outros. Além de reforçar nosso posicionamento 
como hub de conteúdo e serviços digitais, a nova 
estratégia agrega ainda mais valor aos consumidores.

Atentos às necessidades dos nossos clientes, 
lançamos também o Vivo Money, serviço em que 
oferecemos crédito pessoal de R$ 1 mil a R$ 30 
mil, com taxas de juros a partir de 2,97% ao mês, 
conforme análise de perfil de crédito do cliente. Em 
parceria com o Banco Digio e com o Ibi Digital, a 
iniciativa foi lançada como um projeto piloto, que 
permite a contratação de crédito pessoal de forma 
100% digital, rápida e prática.

MARCAS MAIS VALIOSAS

Figuramos na 9ª colocação do ranking das Marcas Brasileiras 
Mais Valiosas de 2019, da consultoria global Interbrand, com 
valor estimado em R$ 2,53 bilhões. A metodologia, reconhecida 
internacionalmente, leva em consideração a análise financeira 
associada ao Papel da Marca, que é a influência no processo 
de decisão do consumidor, e à Força da Marca, diagnóstico da 
performance da marca em diversas dimensões.

Medição da satisfação dos 
clientes em mais de  

200 pontos de contato no 
momento seguinte à sua 

experiência, de maneira digital  
e automatizada, gerando 
diversas oportunidades  

de melhoria.

TERMÔMETRO 
DNA

A TRILHA DA 
RESOLUTIVIDADE

Com o ciclo completo, 
melhoria da experiência 

em cada ponto de contato 
e aumento de promotores, 

obtendo consequentemente 
maior NPS (Net Promoter 
Score), gerando maior 

fidelização e mais chance de 
recomendações.

MAIOR 
SATISFAÇÃO

Ainda utilizando metodologia 
ágil, implantação de projetos 
que melhorem a experiência 

de nossos clientes. Um 
exemplo dessa abordagem são 

as melhorias no Meu Vivo, 
oferecendo primeiro nível de 

atendimento digital para mais 
de 16 milhões de usuários 

únicos, e a digitalização da URA, 
com alta resolutividade para o 
grupo de clientes que preferem 

ligar no call center.

PROJETOS DE EXPERIÊNCIA

Identificação das principais 
origens de oportunidades 
com base nos insights do 

Termômetros DNA, utilizando 
metodologia ágil e reunindo 
diversas áreas da companhia 
para atuação rápida e eficaz.

IDENTIFICAÇÃO 
DE CAUSA RAIZ
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Confiança 
digital

05
• Reconhecimento externo



Nosso Plano de Negócios Responsáveis tem a 
confiança digital como um dos pilares, dada a 
relevância que o assunto tem para o êxito do nosso 
negócio. A mesma diligência com que tratamos 
nossa segurança digital é estendida aos principais 
prestadores dos serviços mais relevantes ao nosso 
negócio. Temos uma lista extensa, que desenvolvemos 
com base nos requisitos de segurança da companhia  
e frameworks de mercado, e protocolos a serem 
seguidos, especialmente relacionados a sistemas e 
servidores seguros.

É nosso compromisso proteger todos os dados 
dos nossos clientes, garantir a confidencialidade, 
integridade e disponibilidade, conforme a Política 
Global de Segurança do Grupo Telefónica, e 
privacidade, de acordo com a Política Global de 
Privacidade, cujas diretrizes abrangem as operações  
em todos os países nos quais ela atua.

Confiança digital
Nossa estrutura 
de gestão para a 
confidencialidade 
dos dados na 
companhia inclui 
políticas globais  
e sistemas 
robustos de  
gestão e 
monitoramento, 
incluindo 
protocolos 
específicos  
e servidores 
seguros

NOVA LEGISLAÇÃO

A nova LGPD (Lei Geral de Proteção de 
Dados) entrará em vigor em agosto de 2020 
e determina regras às empresas para o uso 
de dados coletados, proporcionando mais 
controle e segurança aos titulares sobre o 
processamento dos seus dados pessoais. Nossas 
boas práticas já adotadas nos colocam na 
direção correta rumo ao atendimento pleno dos 
requisitos estabelecidos.  
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CENTRO DE PRIVACIDADE

Contamos com o Centro de Privacidade, portal 
que explica para os usuários, de maneira 
didática e transparente, como os dados deles 
são coletados e armazenados.  
Clique aqui para conhecê-lo.

Reconhecimento externo
Todo o trabalho desenvolvido para minimizar as 

vulnerabilidades junto aos consumidores fez com que 
fossemos apontados pelo estudo “Quem Defende Seus 
Dados?” como a operadora brasileira que mais se compromete 
publicamente com a privacidade dos dados de seus usuários 
de internet, seja na banda larga fixa ou na internet móvel.

Obtivemos a pontuação máxima nas categorias informação 
sobre tratamento de dados, entregas de dados, publicação 
de relatórios de transparência sobre pedidos de dados. 
Outro destaque do levantamento, realizado anualmente 
pela InternetLab, em parceria com a Electronic Frontier 
Foundation, está relacionado ao nosso portal de privacidade 
para os usuários que informa, de maneira didática e 
transparente, como os dados são coletados e armazenados.

É nosso 
compromisso 

proteger todos 
os dados dos 

nossos clientes 
e garantir a 

confidencialidade

VIVO PROTEGE
Sempre oferecendo as melhores 
soluções, lançamos no último 
ano o Vivo Protege, com a 
combinação de até cinco 
serviços para o usuário navegar 
com mais tranquilidade e 
segurança na internet: Vivo 
Segurança Online, Vivo Cloud 
Sync, Vivo Resolve, Vivo Wi-Fi 
Seguro e Vivo Filhos Online. 

Clique aqui e conheça nossas soluções em 
segurança na página especial do Vivo Protege.

Para saber mais

22 

Relatório de  
Sustentabilidade 2019

https://www.vivo.com.br/a-vivo/informacoes-aos-clientes/centro-de-privacidade
https://protecao.vivo.com.br/


Gestão de 
talentos

06
• Saúde e segurança

• Metodologia ágil 



Estimulamos 
a diversidade 
entre nossas 
equipes, porque 
acreditamos 
que essa 
pluralidade é 
fundamental 
para fomentar 
um ambiente 
de trabalho 
criativo e 
inovador

Por meio 
dessa 

iniciativa
contribuímos 
com os ODS:

Estamos atentos às demandas da sociedade contemporânea 
e buscamos refletir, na gestão de pessoas, nossa cultura 
corporativa que associa tecnologia e inovação a um ambiente 
de trabalho respeitoso, diverso e inclusivo.

Sabemos da importância de disseminar que a diversidade 
que queremos ter – de gerações, de pensamento, de 
posicionamento, entre outros – amadurece o ambiente, o 
diálogo e a atuação da companhia. Mais do que isso, temos 
a convicção de que existem formas diferentes de atingir os 
resultados e que a soma dos talentos é mais importante que um 
talento individual.

Valorizar a diversidade não apenas faz a diferença para 
a construção de uma sociedade melhor como também gera 
mais resultados para a empresa. Afinal, grupos heterogêneos 
favorecem a produtividade e tornam o ambiente de trabalho 
cada vez mais saudável. 

Gestão de talentos

58,35%41,64%

 Homens
 Mulheres

Colaboradores  
por faixa etária

27,44%

6,36%

66,19%

 Até 30 anos
 Entre 30 e 50 anos
 Acima de 50 anos

Colaboradores  
por gênero

Obtivemos, em 2019, avanços importantes em todos os eixos 
do nosso Programa Vivo Diversidade. Trabalhamos para garantir 
a participação de diferentes públicos, ampliando, inicialmente, 
a representatividade de mulheres, negros e pardos, pessoas com 
deficiência e LGBT+, independentemente do nível hierárquico. 

Com relação à equidade de gênero, ampliamos, em 2019, a 
participação feminina no nosso Conselho de Administração. Dos nossos 
12 membros, 25% são mulheres. Também demos maior foco ao nosso 
programa Mulheres em Áreas Técnicas, que amplia a participação 
feminina nas funções de manutenção, reparo e instalação de novos 
serviços, permitindo que as mulheres sejam o que quiserem ser.

No período de 2016 a 2019, quando passamos a criar ações para 
trabalhar o tema equidade, avançamos de 15% para 22,5% o número  
de mulheres em cargos de liderança e trabalhamos para garantir 
avanços progressivos em todos os cargos. Para impulsionar ainda  
mais as nossas ações neste âmbito, atrelamos a meta de diversidade  
ao pool de bônus dos executivos da empresa.
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Metodologia ágil
Implantamos a “metodologia ágil”, que é uma verdadeira transformação na forma de 

trabalhar, com equipes multidisciplinares formadas em squads e trabalho colaborativo. 
Com soluções mais eficientes e dinâmicas, a metodologia otimiza os fluxos e melhora a 
produtividade dos projetos. Registramos mais de 170 iniciativas ágeis, com mais de 1.000 
colaboradores envolvidos e vivendo práticas de trabalho diferentes.

Nosso Digital Labs também foi concebido com essa formatação. O espaço de 1.500 
metros quadrados fica no prédio da Vivo, na Zona Sul de São Paulo, e é ocupado por 230 
colaboradores das nossas equipes de transformação digital, que trabalham aplicando a 
abordagem design thinking para acelerar o desenvolvimento de canais digitais.

Saúde e segurança
Garantir a saúde e o bem-estar dos nossos 

colaboradores é uma prioridade absoluta. 
Ao longo de 2019, investimos R$ 1,8 milhão 
em treinamentos e ações de conscientização 
para promover a qualidade de vida dos nossos 
profissionais e o cumprimento da legislação 
trabalhista vigente. 

Durante o último ano, melhoramos nossos 
indicadores de gravidade e frequência 
de acidentes e não registramos nenhum 
acidente fatal. Além da intensificação dos 
treinamentos, o resultado é consequência do 
aumento de inspeções em campo, melhoria 
nas investigações de acidente e de ações mais 
assertivas na prevenção e controle de riscos 
em cada setor da empresa.

RECONHECIMENTO

Conquistamos, em 2019, a 
categoria Ouro na 3ª edição 
do Prêmio WEPs Brasil – 
Empoderando as Mulheres. 
Iniciativa da ONU Mulheres 
e do Pacto Global, com apoio 
da União Europeia e OIT 
(Organização Internacional do 
Trabalho), o prêmio reconhece 
as empresas brasileiras com 
mais esforços para promover 
a igualdade no ambiente de 
trabalho, na cadeia de valor e 
nas comunidades. 

Em 2019,  
tivemos, em média, 

107,4 horas de 
treinamento  

por colaborador, 
ante 35,5 horas  
no ano anterior.  

O aumento se deve, 
principalmente, 
à maximização 

das plataformas e 
ações on-line

Taxa de frequência  
de acidentes  

entre colaboradores*

2017

0,44

2018

0,53

2019

0,33

+20% -38%
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Sustentabilidade 
na cadeia de 
fornecedores

07
• Monitoramento



Para promover o desenvolvimento sustentável em toda a nossa 
cadeia de valor buscamos garantir que nossos fornecedores adotem 
boas práticas de gestão e de sustentabilidade e reduzam seus riscos 
socioambientais.

Adotamos práticas que asseguram a atuação em total conformidade 
com a legislação vigente, seja nos aspectos trabalhistas, ambiental 
ou tributários. Nossos processos de contratação, por exemplo, 
contam com cláusulas contratuais para que nossos parceiros se 
comprometam a seguir nossas boas práticas.

Sustentabilidade  
na cadeia de 
fornecedores

Em 2019, 
contratamos 1.247 
fornecedores, 
96,9% deles locais. 
Este investimento 
ultrapassa os 
R$ 25,7 bilhões 
e, com isso, 
contribuímos 
para fomentarmos 
a economia 
brasileira

Call center

Dealers

Outros

Profissionais de saúde

Redes

Total

30.574

27.041

16.391

63

33.675

107.744

37.741

27.075

17.514

115

39.566

122.011

46.042

24.732

17.208

124

37.411

125.517

Número de aliados  
por tipo 2019 2018 2017

DNA VIVO TAMBÉM NOS FORNECEDORES

Em alinhamento com a legislação brasileira, parte das nossas atividades de 
manutenção nas redes e atendimento aos clientes é terceirizada. Buscamos 
disseminar nossos valores e garantir a completa aderência e engajamento 
dos prestadores de serviço ao nosso programa DNA Vivo, que uniformiza o 
atendimento para assegurar uma boa experiência aos clientes.

Como parte do nosso processo, temos um modelo global de gestão  
de compras e avaliação de riscos, que considera aspectos como produção 
eficiente, cultura da sustentabilidade e produtos sustentáveis.

Nossa Política de Sustentabilidade para a Cadeia de Fornecimento  
direciona a atuação dos mais de 107,7 mil colaboradores dos nossos parceiros 
estratégicos e contém os Princípios e os Critérios Mínimos de Negócio 
Responsável que eles devem seguir.

Nossa área de Gestão de Aliados é responsável pelo acompanhamento e 
verificação dos cumprimentos legais, normas de segurança e aplicação dos 
Princípios de Negócios Responsáveis pelos prestadores de serviços. A área lidera 
também a realização de inspeções in loco e/ou documentais, com periodicidade 
mensal, de todas as empresas aliadas com as quais possuímos contratos vigentes. 
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Por meio 
dessa 

iniciativa
contribuímos 
com os ODS:

Monitoramento
Contamos com mecanismos internos e parcerias 

com plataformas independentes que visam assegurar 
o cumprimento integral de todas as exigências 
estabelecidas para nossos parceiros.

Para acompanhar o desempenho socioambiental, 
utilizamos a plataforma Ecovadis, metodologia 
presente em mais de 150 países que atribui uma 
nota a cada empresa cadastrada em seus sistemas, 
permitindo a evolução do monitoramento  
da nossa cadeia. 

Contamos também com auditorias internas para 
avaliar a aderência dos fornecedores a aspectos-chave. 
Na área ambiental, avaliamos emissões, resíduos, 
armazenamento de produtos perigosos e prontidão 
para lidar com emergências, entre outros. No campo 
social, o aspecto crítico é a gestão de dados com 
confiabilidade e privacidade. 

AVALIAÇÃO INTERNACIONAL

Nossos principais parceiros são auditados pelo 
JAC (Joint Audit Committee), coalizão da 
qual o Grupo Telefónica participa que envolve 
as maiores empresas de telecom do mundo 
para avaliar o compliance de suas cadeias de 
fornecimento compartilhadas. Em 2019, 303 
fornecedores foram auditados, sendo um no 
Brasil. Os parceiros também são convidados a 
responder o questionário da Ecovadis, plataforma 
para avaliação de impactos socioambientais. No 
último ano, 89 fornecedores foram avaliados, 
ante 109 em 2018.

Adotamos 
plataformas 
reconhecidas 
no Brasil e no 
exterior para 
monitorar o 
desempenho 
socioambiental 
dos fornecedores

28 

Relatório de  
Sustentabilidade 2019



Meio 
ambiente

08
• Conscientização da sociedade



Como forma de contribuir para uma economia de baixo carbono, 
estamos sempre em busca de oportunidades que tornem nossa operação 
mais sustentável e reduzam nosso impacto no meio ambiente. 

Em 2019, antecipamos a meta prevista em nosso Plano de Energias 
Renováveis e conseguimos converter 100% do nosso consumo 
de energia para fontes renováveis, seja por meio da compra de 
certificados, de garantia de origem, de energia incentivada do 
mercado livre ou da geração distribuída a partir de pequenas centrais 
hidrelétricas. Avançamos também no uso eficiente da energia que 
consumimos, implantando medidas de desligamento automático e 
otimização de equipamentos e eliminando duplicidades de rede.

Com a aquisição de energia renovável, reduzimos em mais de  
50% nossas emissões em termos absolutos em 2019, superando os 
objetivos globais de 2025. Além de possuirmos uma frota carbono 
neutro, passamos a compensar 100% das emissões diretas restantes 
com a compra de créditos de carbono, incluindo os gases dos  
Protocolos de Quioto e de Montreal.

Meio ambiente

METAS GLOBAIS MAIS AUDACIOSAS

Durante 2019, o Grupo Telefónica anunciou metas bem mais audaciosas entre seus 
objetivos globais de energia e mudanças climáticas. Uma das mudanças foi de 
50% de redução nas emissões diretas e indiretas em termos absolutos até 2025 e 
70% até 2030. Além do compromisso de diminuir as emissões na nossa cadeia de 
fornecedores, temos outra meta relacionada a nossos clientes para que, até 2025, 
eles deixem de emitir o equivalente a dez vezes as nossas emissões. A ideia é que 
o nosso negócio impulsione outros setores da economia a se descarbonizar.

Por meio 
dessa 

iniciativa
contribuímos 
com os ODS:

Participação de fontes renováveis  
em nossa matriz energética

  Meta         Realizado

26%

27%

44%

100%

45%

35%

201920182017
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Conscientização  
da sociedade

No último ano, inauguramos nossa primeira loja sustentável,  
em São Paulo (SP). A unidade segue os conceitos LEED (Leadership 
in Energy and Environmental Design), selo criado pela organização 
americana U.S. Green Building Council, e atende a mais de 80 pontos 
nas nove categorias da certificação ambiental internacional para  
atingir o selo Platinum.

A sustentabilidade está presente no mobiliário com certificação 
ambiental, na redução do consumo de energia elétrica e na sua 
utilização a partir de fontes renováveis – com a compra de crédito –, 
além da eliminação completa de copos plásticos. 

Expandiremos esse modelo sustentável para nossas lojas icônicas, que 
têm proposta diferenciada para a melhor experiência do cliente. Além 
disso, todas as lições aprendidas serão colocadas no manual de lojas 
para incorporarmos os aspectos mais relevantes em outras unidades.

A economia circular foi outro eixo importante da nossa atuação. 
Em 2019, fortalecemos as ações voltadas para a logística reversa 
de resíduos eletrônicos, tais como o programa Recicle com a Vivo 
– pioneiro no setor de telecom, existente desde 2006 –, em que 
oferecemos aos clientes e não clientes a coleta e destinação de 
celulares, carregadores e baterias que não são mais utilizados.

COMPRA CONSCIENTE

Nossas lojas oferecem aos clientes informações de quais aparelhos 
têm menor impacto ao meio ambiente, para ajudá-los a tomar 
decisões mais conscientes. Entre os aparelhos que comercializamos, 
em 2019, 68,3% possuem o selo Ecorating, que avalia, com notas 
de 0 a 5, mais de 100 critérios socioambientais na produção e 
destinação dos smartphones.

Na loja 
sustentável, 
o consumo 
de energia 

previsto é 28% 
menor do que 

em uma loja 
tradicional

RECICLE  
COM A VIVO
Desde o início 

do Recicle com a 
Vivo, já recolhemos 
aproximadamente 

5 milhões de 
equipamentos  
de resíduos 
eletrônicos

Por meio do programa Vivo Renova, oferecemos descontos nos 
novos smartphones mediante a entrega do usado. Os aparelhos 
em bom estado são novamente comercializados por uma empresa 
parceira, depois de recondicionados. Além de oferecer uma 
destinação adequada ao equipamento usado, a iniciativa amplia o 
acesso dos clientes às novas tecnologias.

No Negócio Fixo, lançamos campanhas para ampliar a recuperação 
e reciclagem de dispositivos como modens, decodificadores e 
outros aparelhos utilizados no serviço de banda larga. Os materiais 
coletados foram enviados a um Centro Reparador para recuperação ou 
descarte, conforme a legislação ambiental. 
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Resultados 
financeiros

09
• Banda larga 

• TV por assinatura

• B2B



O ano de 2019 foi marcado pela retomada 
do crescimento da nossa receita. O resultado 
se deve, principalmente, devido ao bom 
desempenho em dados e serviços digitais 
móveis e banda larga de ultravelocidade 
(FTTH). Essas receitas já respondem por 
52,5% do nosso faturamento.

Em 2019, a receita líquida móvel total 
registrou incremento de 4,8%, puxada, 
principalmente, pelo crescimento de 6,0% 
da receita de dados e serviços digitais – que 
representa 74% de toda a receita líquida 
móvel –, pela migração de clientes para 
planos pós-pago com maior valor e pela 
maior receita de aparelhos, que cresceu 
40,7% no ano.  

No ano de 2019, a empresa registrou 
lucro líquido contábil de R$ 5,0 bilhões, 
uma redução de 44,0% em relação a 2018, 
devido, principalmente, ao efeito positivo, 
em 2018, relacionado a decisões transitadas 
em julgado no STJ (Superior Tribunal 
de Justiça) reconhecendo o direito de 
exclusão do ICMS da base de cálculo das 
contribuições ao PIS e COFINS.

Resultados  
financeiros

No segmento 
móvel, a receita de 

dados e serviços 
digitais aumentou 

ainda mais sua 
representatividade 
e registramos uma 

sólida migração 
de clientes para 

planos pós-pagos
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Banda larga
A receita de banda larga cresceu 9,8% no ano, 
impulsionada por FTTH, que já representa 36% 
de toda a receita do segmento e cresceu 45,8% 
quando comparada ao ano anterior. A evolução 
reflete nossa estratégia de aumentar a base e 
a migração de clientes para velocidades mais 
altas, expandindo os acessos em fibra, que 
apresentaram crescimento de 30,8% no ano, com 
2,5 milhões de acessos.

TV por assinatura
A receita de TV por assinatura apresentou queda 
de 5,3% durante o ano e redução de 15,8% nos 
acessos – provocada pela estratégia da companhia 
de cessar a comercialização de DTH. Por outro 
lado, no IPTV (TV por fibra), cuja receita expandiu 
32,1% comparada ao mesmo período do ano 
anterior, a evolução de acessos foi positiva, com 
crescimento de 23,4% em 2019, refletindo no 
ARPU de TV, com alta de 4,3% no período. 

B2B
A Receita de Dados Corporativos e TI apresentou 
alta de 9,9% no período, beneficiada pelo forte 
desempenho das receitas de novos serviços, como 
dados, cloud computing, outros serviços de TI 
e vendas de equipamentos, impulsionando o 
segmento B2B como um dos principais parceiros 
no processo de transformação digital das 
empresas. Neste contexto, tornamo-nos um dos 
principais revendedores da Microsoft no Brasil.

Pela primeira vez 
na nossa história, 
tivemos a receita de 
banda larga fixa maior 
do que a de voz fixa, 
o que sinaliza uma 
mudança importante 
de comportamento 
dos consumidores 
brasileiros

GERAÇÃO 
DE CAIXA 
SUSTENTÁVEL

Apresentamos, no ano, 
uma combinação única de 
crescimento em receita. 
Aumentamos o EBITDA e fluxo 
de caixa, ao mesmo tempo em 
que seguimos investindo em 
patamares elevados. Tudo isso 
mantendo sólido retorno aos 
nossos acionistas. 
Em 2019, deliberamos o crédito 
de juros sobre capital próprio e 
dividendos recordes, relativos 
a 2018. Foram pagos no valor 
bruto de R$ 7 bilhões referentes 
a dividendos, reafirmando 
nosso compromisso com a 
maximização do retorno ao 
acionista.
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