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Disclaimer

Esta apresentação pode conter declarações 
baseadas em estimativas a respeito dos 
prospectos e objetivos futuros de crescimento 
da base de assinantes, um detalhamento dos 
diversos serviços a serem oferecidos e seus 
respectivos resultados 

O único objetivo dessas declarações é 
indicar como pretendemos expandir nosso 
negócio e, portanto, elas não devem ser 
consideradas garantias de performance 
futura

Nossos resultados reais podem diferir 
substancialmente daqueles contidos nessas 
declarações devido a uma série de fatores, 
entre eles fatores políticos e econômicos 
brasileiros, desenvolvimento de tecnologias 
competitivas, acesso ao capital necessário para 
alcançar esses resultados e intensificação do 
cenário competitivo nos mercados onde 
operamos

Para melhor entendimento, 
apresentamos números proforma 
combinando os resultados financeiros e 
indicadores operacionais da Telefônica 
Brasil e GVT para todos os períodos desde 
janeiro de 2015, além de números pro 
forma para 2018 desconsiderando os 
impactos de IFRS 15¹

2
1- Números reportados e suas variações a/a consideram em 2017 o padrão contábil IAS 18 e em 2018 o padrão contábil 
IFRS 15, enquanto os números pro forma e suas variações a/a consideram em 2017 e 2018 o padrão contábil IAS 18.
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Contínua 
Expansão de 

Receita

Crescimento 
Sustentável de 

Margem e 
Rentabilidade

Ativos Únicos 
com 

Posicionamento 
Irreplicável em 

Segmentos 
Chave

2T18
DESTAQUES

Receita Total

+1,1%      
+1,4% a/a no 1S18

Receita Móvel

+4,2%    
+4,2% a/a no 1S18

+19,6% 
+21,0% a/a no 1S18

UBL Fixa

Custos Operacionais 
Recorrentes

-1,2% 
a/a

Margem EBITDA Recorrente

34,5%        
+1,5 p.p. a/a   

17,7%          
no 1S18

Margem FCO

Adições Líquidas Pós-Pago

+936k 
+9,1% a/a

Adições Líquidas FTTH 

+162k      
+30,2% a/a

714           
+596 em 2018

Cidades com 4G+

Nota: todos os números financeiros desta apresentação para o ano de 2018 são pro forma, desconsiderando os 
efeitos que a IFRS 15 teve em nossas demonstrações. Por favor, consulte o último slide desta apresentação para 
verificar os números reportados considerando os efeitos da IFRS 15.



Receitas EBITDA Recorrente¹ FCL² e Lucro Reportado

4
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33,1% 34,7%

7,1% 6,5%

1S17 1S18

Margem EBITDA Recorrente EBITDA Recorrente a/a%

1,7% 1,4%

3,9% 4,2%

1S17 1S18

Receita Total a/a% Receita Móvel a/a%

_Capex de R$3,7 bilhões no 1S18 levando a 
17,1% de Capex/Receitas

_Forte geração de Fluxo de Caixa Livre, 
atingindo R$3,0 bilhões no 1S18 (+13,9% a/a) 
mesmo com maior nível de investimentos 

_Lucro Líquido Reportado cresceu 128,1% no 
1S18 devido a ganhos judiciais extraordinários 
no trimestre, atingindo R$4,3 bilhões

_Redução dos custos recorrentes pelo décimo 
trimestre consecutivo como resultado do 
controle de custos através de digitalização e 
simplificação

_Consistência como chave para a expansão 
contínua do EBITDA 

_Maior margem EBITDA do 2T desde 2013 
(+1,5 p.p. a/a)

_Evolução da receita total impulsionada por sólido 
desempenho operacional nos segmentos chave

_Crescimento da receita móvel impactado 
positivamente por evolução sustentada do pós-
pago e forte crescimento na venda de aparelhos

_Líder nas adições líquidas pós-pago em 2018

_Nível recorde de adições líquidas de FTTH
levando a outro trimestre de crescimento duplo-
dígito em UBL

2.636 3.003
1.869

4.264

1S17 1S18

FCL (R$ milhões) Lucro Líquido (R$ milhões)

Evolução consistente das receitas e expansão contínua do EBITDA 
levando a forte geração de FCL no 1S18 mesmo com maiores investimentos

1- Exclui os seguintes efeitos não-recorrentes: Efeito positivo de R$1.830,2M, principalmente em função do trânsito em julgado no Superior Tribunal de Justiça, a 
favor da Companhia, reconhecendo o direito da exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuição de PIS/COFINS; despesa de R$92,0M relativa à adoção de 
modelo de risk assessment para cálculo de contingências trabalhistas; despesa de R$170,6M devido a baixa de ativos ligados a depósitos judiciais; despesa de 
R$116,9M relativa a reestruturação organizacional. 2- Fluxo de Caixa Livre da Atividade de Negócio.
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Receita Móvel¹ R$ milhões Sustentando crescimento da RSM através de evolução 
sólida da receita pós-pago

4,8% 3,7% 3,8% 3,5% 1,9%

9,4% 7,2% 9,9% 8,8% 8,0%

-6,9% -5,7%
-11,9% -11,2%

-16,6%
2T17 3T17 4T17 1T18 2T18

RSM a/a% RSM ex-Pré-pago a/a% Receita Pré-pago a/a%

Receita móvel impulsionada por sólida evolução em pós-pago, dados 
móveis e venda de aparelhos

1.773 1.425 1.369

4.500 5.000 5.016

263 309 421
6.534 6.735 6.810

2T17 1T18 2T18

60,5%

11,5%

-22,8%

a/a4,2%
1,9% 

RSM²

Aparelhos Dados e Serviços Digitais Voz

_Crescimento robusto e elevado em pós-pago

_Receita pré-pago segue sendo fortemente afetada por tendências 
macroeconômicas negativas relacionadas a alto desemprego e 
consumo fraco

_Por outro lado, a receita de serviço móvel B2B continuou a 
expandir em ritmo positivo no 2T18, contribuindo para manter o 
forte crescimento da RSM ex-pré-pago

Peso sobre 
RSM

1- Visão simplificada, a quebra do gráfico não demonstra as receitas de outros serviços. 2- Receita de 
Serviço Móvel.

80%

20%



1,73% 1,69%

1S17 1S181S17 1S18
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28,9%
30,7%

31,9%

2T16 2T17 Mai/18

Market Share Móvel

370 
858 936 

43,1% 46,7% 51,1%

2T16 2T17 2T18
   Adições Líquidas Pós-Pago (milhares) % de Clientes Pós-Pago sobre o Total

Adições Líquidas Pós-Pago e Mix

Expansão da liderança no mercado móvel Evolução saudável continuada nas migrações para o 
controle e melhora no churn

Melhora nas adições líquidas pós-pago e contínuo esforço de migração 
resultando em mix de pós-pago acima de 50% sobre o total de acessos

41,3% 

Market Share
Pós-Pago

Migração Líquida do Pré-Pago 
para o Controle

19%

28,1 
28,5 

1S17 1S18

ARPU Total | R$ por mês

1,3%

Líder em adições líquidas pós-pago em abril e maio de 2018

19,7 
22,3 

1S17 1S18

ARPU Dados | R$ por mês

12,8%

Churn Pós-Pago (ex-M2M)

Upselling de dados contribuindo para o crescimento
de ARPU

Maior nível de adições líquidas pós-pago do 2T 
desde 2014
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Portfólio de ativos móveis incomparável cria posicionamento único para 
endereçarmos crescimento exponencial do consumo de dados

Líder na cobertura 4G em 17 
estados brasileiros

_Melhor posicionamento em espectros premium com 
expansão massiva de duplo e triplo carrier aggregation
usando frequências de 700MHz, 1,8GHz e 2,5GHz

_Oportunidade clara de monetização do 4G já que 
apenas 51% da nossa base de clientes usa o 4G, 
enquanto já cobrimos 86% da população

_Maior presença nacional no                   , alcançando 714 
cidades em 2018, nos permitindo oferecer uma 
experiência diferenciada aos clientes
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Receita FTTH | R$ milhões Receita IPTV | R$ milhões

4,8%

2,1%

19,6%

0,6%

-16,6%
1.989 1.733 1.660

472 472 475

685 792 819

412 439 421

604 588 633

4.163 4.024 4.008

2T17 1T18 2T18

-3,7% a/a

Voz e Outros4TV Paga³UBLxDSL²Dados e TI¹

Linhas de receita com maior potencial mantendo 
desempenho impressionante

Deterioração da receita fixa devido a declínio acelerado da voz 
parcialmente compensado por fortes desempenhos de UBL e IPTV

2T17 2T18 2T17 2T18

a/a

48,3% 59,1%

a/a

Receita Fixa R$ milhões

Segmento fixo B2B impulsionado por crescente 
importância das receitas digitais

Receitas não-voz já representam                    
62,1% da Receita Fixa (+5,9 p.p. a/a)

1- Dados Corporativos e TI. 2- Inclui outras receitas de banda larga (SVA e taxa de instalação e habilitação). 
3- Inclui DTH e IPTV. 4- Inclui voz dentro e fora das franquias, interconexão e outros serviços.

Receita Segurança | R$ milhões Receita Cloud| R$ milhões

2T17 2T18 2T17 2T18

a/a

169% 218%
a/a
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Banda Larga Acessos e ARPU

Acessos BL | Milhares

Acessos FTTH
Milhares de Adições Líquidas

TV Paga Acessos e ARPU

TOTAL

DTH

IPTV

Acessos IPTV
Milhares de Adições Líquidas

ARPU TV
R$ por mês

ARPU BL 
R$ por mês

44,6 49,5 55,4

2T16 2T17 2T18

Acessos TV Paga| Milhares

80% 70%

20% 30%

1.647 1.614

2T17 2T18

-2%

-15%

51%

a/a

90,6 95,1 98,9

2T16 2T17 2T18

124 122 

162 

2T17 1T18 2T18

42 

49 
56 

2T17 1T18 2T18

Expansão bem-sucedida de fibra atestada pelo forte crescimento de ARPU, 
melhor mix de clientes e nível recorde de adições líquidas em FTTH e IPTV

10,9%
12,0%

4,9%
4,0%

Recorde de     
Adições Líquidas

Recorde de     
Adições Líquidas

1- FTTX inclui acessos FTTH, FTTC e Cabo. 

FTTX¹

TOTAL

xDSL

0%

-13%

10%

a/a

41% 36%

59% 64%

7.435 7.463

2T17 2T18

Acessos FTTH cresceram +45% a/a no 2T18



10
10

Expansão de FTTH no caminho para atingir metas para o ano, trazendo 
resultados sólidos para a Companhia em novas cidades

Resultados expressivos nas cidades lançadas em 
2018

Expansão acelerada de cobertura durante o ano 
para atingir as metas de 2018

Marília/SP Jaú/SP Guaratinguetá/SP

7
9

+0,7

2017 Até jul/18 2018

10

>20

Até jul/18 2018

HPs FTTH | milhões Novas Cidades FTTH

_Expansão de HPs em 2018 inclui aumento considerável do 
footprint em cidades FTTH já existentes, possibilitando o 
aumento de penetração nas maiores cidades

_Take-up de IPTV atingindo até 40% da capacidade instalada 
nas novas cidades FTTH, contribuindo para a totalização dos 
clientes

ARPU nas novas cidades é consideravelmente maior do que o 
ARPU total de BL…

ARPU BL Marília

28%

ARPU BL Jaú

30%

ARPU BL Guará

34%

…com market share de UBL atingindo níveis altos alguns meses 
após o lançamento, apesar de forte competição nestas cidades

30% 33% 41%

Marília/SP Jaú/SP Guaratinguetá/SP

Lançamento: abr/18 Lançamento: mai/18 Lançamento: mai/18
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3,3 3,1 3,7

15,6% 14,8%
17,1%

1S16 1S17 1S18

Capex Total Capex/Receitas

Base única de ativos construída ao longo dos anos nos dá uma 
vantagem em termos de qualidade…

Capex focado na expansão acelerada da fibra e no fortalecimento da 
experiência 4G

Capex 
R$ bilhões

R$2,1bi Capex 2T18

_Alocação inteligente de Capex através do uso de Big Data para 
identificar áreas onde está concentrado o tráfego dos clientes de maior 
valor, nos permitindo focar nossos investimentos

_Expansão de fibra levando a experiência  incomparável tanto para 
clientes fixos quanto para clientes móveis

_Transformação de TI para full stack evoluindo em ritmo acelerado 

…enquanto continuamos a investir para melhorar a 
experiência e satisfação dos clientes

_Fibra: presença em 224 cidades (98 com FTTH), com IPTV já presente em 
92 cidades 

_4G: cobertura de 86% da população (+10 p.p. a/a), com 4G+ já chegando 
a 714 cidades (+596 em 2018)

_Aumento de 38% a/a no total de sites fibrados no 2T18



12
12

Redução anual dos custos recorrentes¹ pelo 10º trimestre consecutivo 
impulsionada por iniciativas de digitalização

0,6%

5,7%
3,0%

2T17 1T18 2T18

Custo de Pessoal a/a

-5,0% -4,6%

2,1%

2T17 1T18 2T18

Custo dos Serviços Prestados a/a

5,3%

-2,9% -2,1%
2T17 1T18 2T18

Despesas de Comercialização a/a

3,5% 3,6% 3,4%

2T17 1T18 2T18

Relação PDD / Receita Líquida

-0,6%
-1,0%

-1,5%
-1,2% -1,2%

33,0%
33,8%

35,8%
35,0% 34,5%

2T17 3T17 4T17 1T18 2T18

Custos Recorrentes
Margem EBITDA Recorrente

EVOLUÇÃO DE CUSTOS 2T18     
R$(83) milhões Δa/a

_13,3% do Opex total
_Variação em linha com a inflação 
_Reestruturação no 2T18 como consequência da 
evolução no processo de digitalização e simplificação

_41,2% do Opex total
_Maiores custos com expansão de rede e 
interconexão

_27,5% do Opex total
_Captura de benefícios da digitalização
reduzindo despesas com comissões, call center e 
faturamento

_5,2% do Opex total
_Ações de crédito e cobrança levando a redução da 
PDD

PRINCIPAIS DESTAQUES

1- Exclui os seguintes efeitos não-recorrentes: Efeito positivo de R$1.830,2M, principalmente em função do trânsito em julgado no Superior Tribunal de Justiça, a 
favor da Companhia, reconhecendo o direito da exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuição de PIS/COFINS; despesa de R$92,0M relativa à adoção de 
modelo de risk assessment para cálculo de contingências trabalhistas; despesa de R$170,6M devido a baixa de ativos ligados a depósitos judiciais; despesa de 
R$116,9M relativa a reestruturação organizacional.
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_Penetração de e-billing 30% 49%

_Score de crédito digital 56% >60%

_% PdV em Full Stack - 50%

_% suporte técnico digital - 18%

Evolução positiva dos principais KPIs de digitalização levando a 
redução duplo-dígito de linhas importantes de custo

_Usuários únicos do Meu Vivo 10MM 15MM

_Chamadas ao call center -25% a/a

_Vendas Fixo B2C Online E2E +36% a/a

_% de recargas digitais 18% 22%

2T17 2T18KPIsFrentes

Fomentando vendas e 
recargas através de 

canais digitais

Experiência aprimorada 
de atendimento ao 

cliente

Pagamentos e 
arrecadação mais 

eficientes e amigáveis

TI robusto e suporte 
técnico melhorado

2T17 2T18

-28% a/a

2T17 2T18

-18% a/a

2T17 2T18

-18% a/a

2T17 2T18

-16% a/a

Evolução das linhas do Opex

FATURAMENTO
& POSTAGEM

CALL 
CENTER

INSTALAÇÃO &
MANUTENÇÃO

RECARGAS 
FÍSICAS
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REPORTADO (CONSIDERANDO MUDANÇAS DO IFRS¹) | R$ MILHÕES

Δ a/a%

1.869
4.264

505 (110) 208 (251) 2.043

1S17 EBITDA Recorrente D&A Resultado Financeiro 
Recorrente

Impostos Recorrentes Efeitos não-recorrentes 
líquidos de impostos (EBITDA + 

Resultado Financeiro)

1S18

1S18 Lucro Líquido| R$ milhões e % a/a

Efeitos não-recorrentes registrados no 2T18 levando a expressivo aumento 
do lucro líquido no 1S18

7,2% 2,8% -37,5% 128,1%²

PRINCIPAIS DESTAQUES

EBITDA
Beneficiado por evolução da receita 

móvel e controle de custos alcançado 
através das iniciativas de digitalização

EFEITOS NÃO-RECORRENTES
Impacto positivo de R$1.450,7 

milhões no EBITDA e R$1.645,0 
milhões no Resultado Financeiro de 
não-recorrentes registrados no 2T18

IMPOSTOS
Aumento relacionado ao maior nível 

de lucro líquido registrado no 
período

2- Excluindo os efeitos não-recorrentes do trimestre, o Lucro Líquido teria crescido 18,8% a/a no 1S18, 
atingindo R$2.221,1 milhões.

34,8%

1- Se refere ao EBITDA, Impostos e Lucro Líquido reportados, considerando os efeitos que a IFRS 15 teve em nossos 
resultados. Se desconsiderássemos tais efeitos, EBITDA, Impostos e Lucro Líquido cresceriam +6,5%, 32,4% e 
+126,4% respectivamente.



Geração de Fluxo de Caixa Livre¹ expandindo duplo-dígito 
devido a fortes resultados e disciplina financeira

Menor endividamento nos permitindo 
manter um perfil financeiro robusto

8,5
6,5

Dez/17 Jun/18

3,8
1,5

0,26

0,09

Dez/17 Jun/18
Dívida Líquida Dívida Líquida / EBITDA

15
15

Aumento de 14% a/a no Fluxo de Caixa Livre no 1S18 mesmo com maior 
nível de investimentos no ano

Dívida Bruta| R$ bilhões

Dívida Líquida4 | R$ bilhões

-23,1%

-60,5%

YTD

YTD

1S17 1S18
R$ 
milhões

a/a
R$ milhões

3.003  

(74) 

(735) 

(3.686) 

7.498  

2.636  

(605) 

(654) 

(3.146) 

7.042  +455

-540

+81

+532

+366

EBITDA 
Recorrente

(CAPEX)

(Capital 
Circulante)

(Juros e
Imposto de 
Renda)

FCL da 
atividade 
do negócio

R$/ação (PN³)

Pagamento de R$4,6 bi em 
dividendos/JSCP já 

declarados²:

Remuneração ao acionista em 2018 Data de Pagto. Valor Bruto

R$2,4 bi

R$2,2 bi

R$1,48

R$1,34

21/08/2018

11/12/2018

R$2,82R$4,6 biTotal

4- Alinhamento de critério de classificação do ativo garantidor da contraprestação contingente para cálculo da 
dívida líquida pro forma.

1- FCF não inclui dividendos, JSCP e seu imposto de renda. 2- Baseado no Lucro Líquido de 2017. 3- Valores brutos 
por ON: R$1,34 em 21/08 e R$1,22 em 11/12.
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Resumindo

16

Sustentando sólido desempenho 
de receitas e adições líquidas em 
segmentos chave: pós-pago, dados 
móveis, FTTH e IPTV

Expansão contínua do EBITDA ao 
capturar benefícios das iniciativas 
de digitalização e eficiência

Fluxo de caixa livre crescendo    
duplo-dígito consistentemente 
mesmo com maior nível de 
investimentos
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Pro forma¹ Reportado¹

R$ milhões 2T18
sem IFRS Δ% a/a Ajustes 

IFRS
2T18

com IFRS Δ% a/a

Receita Operacional Líquida 10.817,8 1,1% 5,6 10.823,4 1,2%

Receita Líquida de Serviços 10.396,4 -0,4% -51,2 10.345,2 -0,9%

Receita de Serviço Móvel 6.388,7 1,9% -51,2 6.337,5 1,0%

Receita Fixa 4.007,7 -3,7% 0,0 4.007,7 -3,7%

Receita Líquida de Aparelhos 421,5 60,5% 56,7 478,2 82,1%

Custos Operacionais Recorrentes -7.085,4 -1,2% 14,7 -7.070,7 -1,4%

Pessoal -943,3 3,0% -4,0 -947,3 3,4%

Despesas de Comercialização -2.310,6 -2,0% 18,8 -2.291,8 -2,8%

EBITDA Recorrente 3.732,4 5,8% 20,3 3.752,7 6,4%

Margem EBITDA Recorrente 34,5% 1,5 p.p. 0,2 p.p. 34,7% 1,7 p.p.

Lucro Líquido 3.152,9 261,2% 13,4 3.166,3 262,7%

Efeitos da IFRS 15 em nossos resultados do 2T18

IFRS 15: novo padrão contábil em 
vigor desde janeiro de 2018, que 
requer que a receita seja 
reconhecida baseada no contrato 
com o cliente, não necessariamente 
alinhada com o faturamento. Para a 
Vivo, o reconhecimento de receita de 
ofertas móveis com subsídio de 
aparelhos irá mudar, já que o 
subsídio será agora distribuído 
entre serviços e aparelho. Além 
disso, certos custos para a aquisição 
de clientes através de contratos serão 
agora capitalizados se o período de 
amortização for >12 meses.

1- Números reportados e suas variações a/a consideram em 2017 o padrão contábil IAS 18 e em 2018 o padrão contábil 
IFRS 15, enquanto os números pro forma e suas variações a/a consideram em 2017 e 2018 o padrão contábil IAS 18.
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