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TELEFÔNICA BRASIL S.A. 
Companhia Aberta  

CNPJ/MF nº 02.558.157/0001-62 – NIRE 35.3.0015881-4 

 
COMUNICADO SOBRE TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS 

 
A Telefônica Brasil S.A. (“Companhia” ou “Emissor”) vem, com base no artigo 30, XXXIII 
da Instrução CVM nº 480, com redação dada pela Instrução CVM nº 552, comunicar ao 
mercado, a seguinte transação entre partes relacionadas, celebrada em 03 de julho de 
2017: 
  

Nome das Partes 
Relacionadas 

Telefônica Data S.A. (“TData”), como compradora, SP 
Telecomunicações Participações Ltda. (“SP Telecom”), 
como vendedora, e, como interveniente anuente, Terra 
Networks Brasil S.A. (“Terra” e conjuntamente com 
Companhia, TData e SP Telecom as “Partes”). 

Relação com o Emissor As Partes possuem o mesmo controlador final. 

Descrição da Transação 
Celebração em 03 de julho de 2017 de Contrato de 
Compra e Venda de Ações e Outras Avenças 
(“Contrato”). 

Objeto do Contrato 
 
 

O Contrato tem como objeto a aquisição pela TData da 
totalidade das ações representativas do capital social 
da Terra, pertencentes à SP Telecom (“Operação”). 

Termos e Condições da 
Transação 

A TData pagou na data de celebração do Contrato, 
como contraprestação pelas ações pertencentes à SP 
Telecom o montante total de R$250.000.000,00 
(duzentos e cinquenta milhões de reais), em parcela 

única, sem necessidade de qualquer financiamento, 

utilizando-se apenas o caixa disponível da TData. 
A Operação está sujeita a condições usualmente 
aplicáveis a este tipo de transação tendo sido 
precedida de uma auditoria legal e financeira em 
relação à Terra e avaliação por empresa independente. 
Ademais, o Contrato contém termos e disposições 
comuns a esse tipo de transação, incluindo 
representações e garantias e obrigação de indenização 
pela vendedora SPTelecom, em relação às 
contingências ou aos passivos oriundos de atos ou fatos 
de qualquer natureza ocorridos na Terra anteriormente 
à Operação, bem como relativos a quaisquer 
sociedades nas quais a Terra tenha detido participação 
ou seja sucessora, pelo prazo prescricional a elas ou 
eles aplicáveis. 
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Participação da 
Contraparte, seus Sócios ou 
Administradores no 
Processo de Decisão da 
Transação 

Não houve participação dos representantes da 
SPTelecom no processo de decisão da TData acerca da 
Operação. 

Justificativa 
Pormenorizada das Razões 
pelas quais a Transação 
Observou Condições 
Comutativas ou Prevê 
Pagamento Compensatório 
Adequado 

O valor contemplado no Contrato foi calculado com 
base no valor econômico da Terra, segundo o critério 
de fluxo de caixa descontado, com data base de 30 de 
abril de 2017, baseado em laudo de avaliação 
contratado pela Diretoria da TData e preparado pela 
KPMG Corporate Finance Ltda.  

Razões pelas quais foi 
realizada a Transação com 
Partes Relacionadas 

A Terra é prestadora de serviços digitais (serviços de 
valor adicionado (“SVA”) próprios e de terceiros e 
carrier billing, bem como canais mobile para vendas e 
relacionamento) e publicidade. A TData é uma 
sociedade que se dedica à exploração de SVA, bem 
como de soluções empresariais integradas em 
telecomunicações, assistência técnica de 
equipamentos e redes de telecomunicações, 
manutenção de equipamentos e redes e elaboração de 
projetos.  
A Operação tem como objetivo possibilitar uma 
ampliação e integração da oferta comercial de serviços 
digitais que podem agregar valor imediato à carteira de 
clientes da TData e da Companhia; bem como gerar 
oferta de serviços da TData para a base de clientes e 
assinantes dos serviços da Terra e, graças à 
abrangência nacional de atuação e expertise da Terra, 
gerar alavancagem do negócio de publicidade da 
TData.  
Além disso, a Terra possui know how de venda, 
atendimento e operações de serviços digitais para 
clientes específicos, a aquisição pela TData também 
facilitará a troca de know-how entre as sociedades 
envolvidas, além de maximizar a unificação das 
condições comerciais mantidas com fornecedores, 
tanto da TData como da Terra, bem como com os 
fornecedores comuns. 

 
São Paulo, 10 de julho de 2017. 

 
DAVID MELCON SANCHEZ-FRIERA 

CFO e Diretor de Relações com Investidores 
Telefônica Brasil S.A. – Relações com Investidores 

Tel: +55 11 3430 3687 
E-mail: ir.br@telefonica.com 

Informações disponíveis: www.telefonica.com.br/ri 
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