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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
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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.



Prioridades estratégicas para 2019

Foco em crescimento de receita através de 
desempenho excepcional em serviços de alto valor 
enquanto alavancamos em uma potencial melhora macro

Forte expansão do EBITDA impulsionada por 
gerenciamento eficiente de custos e evolução das 
iniciativas de digitalização

Sustentar sólida geração de caixa para continuar a 
proporcionar uma remuneração incomparável aos 
acionistas
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Ativos únicos 
com posição 

irreplicável em 
segmentos 

chave

Transformando 
o mix de 

receitas com 
margens em 

expansão

Rentabilidade e 
geração de 

caixa 
incomparáveis 

elevando a 
remuneração

2018
DESTAQUES

Adições Líquidas Pós-Pago

+3,6m (+7,5% a/a)      
55,2% dos Acessos são         

Pós-Pagos

Adições Líquidas FTTH

+604k    
+50,0% a/a

+30 novas cidades FTTH
3.100 cidades 4G

1.000 cidades 4.5G

Aceleração da Expansão do 
Footprint

Negócios que Crescem¹

70%
Receitas em 2018 (+9,8% a/a)

-2,0% em 2018            
Redução por 3 anos seguidos

35,6%          
37,0% no 4T18 (recorde)

R$ 8,9 bi       
+93,7% em 2018

R$ 6,9 bi      
+20,6% em 2018

R$ 7,0 bi    
+52,3% a/a

Remuneração ao Acionista 
Proposta para 2018

Custos Operacionais 
Recorrentes Margem EBITDA Recorrente

Lucro Líquido Fluxo de Caixa Livre

1- Receitas dos negócios que crescem são compostas por: receitas pós-pago, receitas de aparelhos, receitas de banda 
larga, receitas de IPTV e receitas de dados corporativos e TI.

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.



1.617 1.284 1.324

4.916 5.010 5.226

297 439 505
6.850 6.732 7.056

4T17 3T18 4T18
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Receita móvel apresentando sólida expansão em decorrência de 
recuperação inicial das receitas de serviço e de forte venda de aparelhos

a/a

70,0%

6,3%

-18,1%

Aparelhos Dados e Serviços Digitais Voz

Crescimento da Receita de Serviço Móvel | t/t% 

Pré-pago demonstrando sinais iniciais de recuperação com 
maior volume de adições brutas durante o 4T18

Crescimento sequencial acelerado

-11,9% -11,2%
-16,6%

-21,4% -18,2%

4T17 1T18 2T18 3T18 4T18

Crescimento da Receita Pré-Pago3 | a/a%

_Novas iniciativas nos permitiram 
melhorar a proposta de valor e 
atratividade de nosso portfólio

_Em comparação t/t, receitas pré-
pago cresceram +2,6% (vs. -1,4% 
em 4T17)

_Receita pós-pago crescendo +5,3% 
a/a no 4T18

_Sólido desempenho do pós-pago 
impulsionado por forte nível de 
adições líquidas no ano e aumentos 
de preço durante o 2S18

Em 2018, Receita Móvel cresceu +3,3% a/a, enquanto
a Receita de Serviço Móvel expandiu +1,1% a/a

0,0% 
RSM²3,0%

3,1% 4,1%

4T17 vs. 3T17 4T18 vs. 3T18

+1,0 p.p.

Receita Móvel¹ R$ milhões

1- Visão simplificada, a quebra do gráfico não demonstra as receitas de outros serviços. 2- Receita de 
Serviço Móvel. 3- Inclui receita entrante.



28,5 28,6 

2017 2018
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2.317 3.381 3.634 

45,3% 49,1%
55,2%

2016 2017 2018
   Adições Líquidas Pós-Pago (milhares) % de Clientes Pós-Pago sobre o Total

Expansão da liderança móvel… …cujo perfil melhora por continuarmos com 
esforços de migração e churn controlado

…com solidez singular da base de clientes…

Liderança em adições líquidas pós-pago e churn controlado levando a 
perfil incomparável da base de clientes

40,5% 

0,5%

Líder em adições líquidas pós-pago em 2018 (share de 31%)

20,5 22,6 

2017 2018

10,1%

2017 2018

+4% 1,73% 1,71%

2017 2018

Dados sustentando o ARPU líder do setor

+46% +7%

Market Share Móvel

Adições Líquidas Pós-Pago e Mix

Market Share
Pós-Pago

Migração Líquida do Pré-Pago 
para o Controle

ARPU Total | R$ por mês ARPU Dados | R$ por mês

Churn Pós-Pago (ex-M2M)

30,2%
31,7% 31,9%

2016 2017 2018



4T17 4T18 4T17 4T18
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-2,0%

-20,2%

33,8%

4,9%

-17,0%
1.827 1.589 1.517

473 491 496

754 926 1.009

499 405 398
631 634 618

4.184 4.045 4.038

4T17 3T18 4T18

a/a

Voz e Outros4TV Paga³UBLxDSL²Dados e TI¹

Receitas que crescem (sem voz e DTH) expandindo 
duplo-dígito em 2018

Melhora do mix de receita fixa durante 2018 com incremento duplo-dígito 
dos produtos que crescem

Resultados de produtos relacionados à fibra 
continuam a acelerar o crescimento

-3,5%

44,0%
59,0%

6,2% 9,0% 10,5%

2016 2017 2018

56%44% 49%

Receita total de banda larga cresceu 12,3% a/a no 4T18

Receita Fixa R$ milhões

Receita FTTH | a/a% Receita IPTV | a/a%

Receita Fixa5 ex-Voz e DTH | YoY%

Peso sobre
Receita

Fixa

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. 5- Excluindo R$149,2 milhões em receitas específicas ao 
3T17 advindas de um grande contrato B2B.



81- FTTX inclui acessos FTTH, FTTC e Cabo.

FTTX¹

TOTAL

xDSL

0%

-15%

10%

TOTAL

DTH

IPTV

46,6 56,1 62,8

4T16 4T17 4T18

a/a

76% 63%

24% 37%

1.588 1.567

4T17 4T18

-1%

-18%

52%

a/a

93,2 98,3 104,3

4T16 4T17 4T18

61 

92 

152 

4T16 4T17 4T18

25 
30 

43 

4T16 4T17 4T18

Desempenho operacional excepcional dos produtos relacionados à fibra
levando a expressivo crescimento do ARPU em 2018

20,5%
11,8% 5,6% 6,0%

39% 33%

61% 67%

7.432 7.458

4T17 4T18

Banda Larga Acessos e ARPU TV Paga Acessos e ARPU

Acessos BL | Milhares

Acessos FTTH
Milhares de Adições Líquidas

Acessos IPTV
Milhares de Adições Líquidas

ARPU TV
R$ por mês

ARPU BL 
R$ por mês

Acessos TV Paga | Milhares

Acessos FTTH cresceram +47% a/a no 4T18
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Em 2018 excedemos nossas expectativas em termos de expansão do 
footprint e resultados da fibra, confirmando a oportunidade da UBL no Brasil

…enquanto continuamos a entregar fortes resultados 
nas cidades lançadas recentemente

Share BL

Share UBL

87%

25%  

74%   

KPIs das cidades 
lançadas em 
2017 e 2018

Em 2018 nós batemos nossas metas e lançamos um 
número recorde de 30 novas cidades FTTH…

_Nós já temos mais cidades FTTH (121) do que FTTC 
(120), com IPTV sendo oferecido em todas as localidades
onde temos FTTH 

_Construímos aprox. 2 milhões de HPs em 2018, com 
foco tanto na expansão do footprint quanto na 
penetração em cidades existentes

Novas Cidades FTTH HPs FTTH | milhões Melhores Casos 2017
Volta Redonda/RJ

19 meses após 
lançamento

Jataí/GO
2 meses após 
lançamento

81%

24%  

41%   

43%

18%  

96%   

Barra Mansa/RJ
17 meses após 

lançamento

Take-up sobre 
capacidade 
instalada¹

Melhor Caso 2018

1- Capacidade instalada difere de Homes Passed (HPs). Se refere aos lares endereçáveis com disponibilidade de 
rede para conexão imediata.

16
30

2017 2018

7 ≈9

2017 2018

+2MM
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_Fibra: presença em 241 cidades (121 com FTTH), com IPTV já presente 
em todas cidades FTTH

_4G: cobertura de 3.100 cidades (88% da população), com 4.5G já 
presente em 1.000 cidades (+819 em 2018)

_Aumento de 57% a/a no número de sites fibrados no 2018

8,0 8,0 8,2

18,8% 18,5% 18,9%

2016 2017 2018

Capex Total Capex/Receitas

70% de nosso Capex orientado para crescimento...

Investimentos de R$ 8,2 bilhões em 2018, com foco em tecnologias de 
futuro, com maior retorno, e na transformação de TI

Capex ex-Licenças
R$ Bilhões

R$ 2,1bi Capex 4T18

…resultando em expansão de Fibra e 4.5G sem precedentes 
no Brasil

70%3G -39%

Cobre -12%

DTH -41%

2018 a/a%

4G +8%

Fibra +26%

TI +13%

2018 a/a%

Capex para o ano abaixo das estimativas iniciais 
como resultado de alocação inteligente e eficiente 

de capital
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12º trimestre consecutivo de redução de custos recorrentes¹ levam a  
Margem EBITDA recorde no trimestre

1,1%

-0,9%

1,1%

4T17 3T18 4T18

Custo de Pessoal¹ a/a

1,7%

-5,9%
-0,1%

4T17 3T18 4T18

1,5%

-8,3% -6,9%
4T17 3T18 4T18

2,3% 2,5% 2,2%

4T17 3T18 4T18

-1,5% -1,2% -1,2%
-4,2%

-1,4%

35,8%
35,0%

34,5%

35,9%

37,0%

4T17 1T18 2T18 3T18 4T18

Custos Recorrentes
Margem EBITDA Recorrente

EVOLUÇÃO DE CUSTOS 4T18
_13,7% do Opex total
_Reestruturação contínua como parte do programa 
de digitalização e simplificação

_40,4% do Opex total
_Menores custos com impostos regulatórios e 
interconexão, parcialmente compensados por 
custos relacionados à expansão de nossa rede

_26,3% do Opex total
_Call centers, back office, faturamento e 
postagem seguem beneficiados pela digitalização, 
além de menores despesas com publicidade

_5,3% do Opex total
_Ações de crédito e cobrança levando a queda da 
relação PDD / Receita Bruta

PRINCIPAIS DESTAQUES

(Continuação) despesa de R$116,9M relativa a reestruturação organizacional. 3T18: Efeito positivo de R$1.381,7M 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 da contribuição de PIS/COFINS, relacionado às 
operações da Vivo de 2004 a 2013; despesa de R$487,1M devido a contingências tributárias extraordinárias registradas no 3T18. 4T18: despesa de R$80,2M 
relativa a reestruturação organizacional. 2- Excluindo provisão para devedores duvidosos.

Custo dos Serviços Prestados a/a

Despesas de Comercialização² a/a

Relação PDD / Receita Bruta

1- Exclui os seguintes efeitos não-recorrentes: 4T17: Provisão regulatória sem efeito em caixa, no valor de R$178,9M. 2T18: 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 da contribuição de PIS/COFINS, relacionado às operações da TELESP de 2003 a 2014; 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; 
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42% 58%

57% 64%

- 100%

- 73%

Redução significativa de grandes linhas de custos com digitalização 
mudando a maneira pela qual interagimos com nossos clientes

-24% a/a

+43% a/a

20% 23%

2017 2018

4T17 4T18

-30% a/a

4T17 4T18

-10% a/a

4T17 4T18

-15% a/a

4T17 4T18

-17% a/a
+22% a/a

KPIsFrentes Evolução das linhas do Opex

_Penetração de e-billing

_Score de crédito digital

_% PdV em Full Stack

_% suporte técnico digital

_Usuários únicos do Meu Vivo

_Chamadas ao call center

_Vendas Fixo B2C Online E2E

_% de recargas digitais

Fomentando vendas e 
recargas através de 

canais digitais

Aumento na penetração 
do autoatendimento

Pagamentos e 
arrecadação mais 

eficientes

TI robusto e suporte 
técnico melhorado

FATURAMENTO
& POSTAGEM

CALL 
CENTER

INSTALAÇÃO &
MANUTENÇÃO

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

∆ a/a%

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 +5,5%, 
+7,7% e +92,5% a/a respectivamente.  

Lucro Líquido 2018 | R$ milhões e % a/a

Lucro líquido reportado atingiu um recorde histórico em 2018, quase 
dobrando em base anual

PRINCIPAIS DESTAQUES

EBITDA
Expansão dos negócios que crescem e

controle de custos através de 
digitalização e eficiência

EFEITOS NÃO-RECORRENTES
Efeitos não-recorrentes de 2018 

impactaram EBITDA e Resultado 
Financeiro, em um valor combinado de 

R$ 3,8 bilhões (líquido de impostos)

4.609
8.928

895 (515) 339 (159) 3.759

2017 EBITDA Recorrente D&A Resultado Financeiro 
Recorrente

Impostos Recorrentes Efeitos não-recorrentes 
lúqidos de impostos (EBITDA 

+ Resultado Financeiro)

2018

6,1% 6,6% -37,6% 93,7%10,3%

+13,0% 
Recorrente

IMPOSTOS RECORRENTES
Aumento relacionado ao maior nível 

de lucro líquido recorrente 
registrado no período



6.920  

1.004  

(1.363) 

(8.193) 

15.474  

5.739  

699  

(1.627) 

(7.998) 

14.665  

Fluxo de Caixa Livre¹ atingindo R$ 6,9 bilhões no ano, levando 
a maiores investimentos e remuneração aos acionistas

Forte balanço contribui para baixa 
alavancagem

141- FCF não inclui dividendos, JSCP e seu imposto de renda.

Fluxo de Caixa Livre crescendo 20,6% a/a em 2018 com sólida expansão 
do EBITDA e gestão financeira eficiente

2017 2018R$ milhões a/a
R$ milhões

EBITDA 
Recorrente

(CAPEX)

(Capital 
Circulante)

(Juros e
Imposto de 
Renda)

FCL da 
atividade 
do negócio

+809

-195

+263

+304

+1,181

8,5
6,1

Dez/17 Dez/18

3,8
2,2

0,26

0,12

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

Dívida Bruta | R$ bilhões

Dívida Líquida | R$ bilhões

-27,4%

-41,6%



3,3 4,1 4,6
7,0

2015 2016 2017 2018

Distribuição recorde de dividendos e JSCP em 2018, impulsionada por 
forte geração de lucro e caixa

R$/ação (PN³)

_Pagamento de R$ 7,0 bilhões em dividendos + JSCP¹ 

_Remuneração de 2019 é 52% maior a/a

Cronograma de Pagamentos

Data de Pagto.² Valor Bruto

R$ 3,2 bi

R$ 3,8 bi

R$ 1,95

R$ 2,33

20/Ago/2019

17/Dez/2019

R$ 4,28 R$ 7,0 biTotal

Deliberações de Dividendos e JSCP
R$ Bilhões

15
1- Baseado no lucro líquido de 2018. A ser aprovado pela Assembleia Geral Ordinária. 2- A Diretoria da Companhia 
decidiu que os dividendos de JSCP serão pagos em 20 de agosto de 2019 e 17 de dezembro de 2019 se ratificados pela 
Assembleia Geral Ordinária.  3- Valor bruto por ON: R$3,89.

Deliberação de R$ 700 milhões em Juros Sobre Capital Próprio em 15 
de fevereiro, com base nas demonstrações financeiras de 2019

+52,3%

FCL 2018

R$ 6,9 bi
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Pro forma¹ Reportado¹

R$ milhões 4T18
sem IFRS Δ% a/a Ajustes IFRS 4T18

com IFRS Δ% a/a

Receita Operacional Líquida 11.093,9 0,5% -8,4 11.085,5 0,5%

Receita Líquida de Serviços 10.588,3 -1,4% -70,1 10.518,2 -2,0%

Receita de Serviço Móvel 6.550,6 0,0% -70,1 6.480,4 -1,1%

Receita Fixa 4.037,8 -3,5% 0,0 4.037,8 -3,5%

Receita Líquida de Aparelhos 505,5 70,0% 61,8 567,3 90,8%

Custos Operac. Recorrentes -6.989,9 -1,4% 30,9 -6.959,0 -1,8%

Pessoal -959,8 1,1% 5,6 -954,2 0,5%

Despesas de Comercialização -2.209,4 -5,9% 25,3 -2.184,1 -6,9%

EBITDA Recorrente 4.104,0 4,0% 22,5 4.126,5 4,6%

Margem EBITDA Recorrente 37,0% 1,2 p.p. 0,2 p.p. 37,2% 1,5 p.p.

Lucro Líquido 1.471,9 -3,0% 14,9 1.486,7 -2,0%

Efeitos da IFRS 15 em nossos resultados do 4T18

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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PARA MAIS INFORMAÇÕES:
RELAÇÕES COM INVESTIDORES
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Sustentabilidade: Plano de Negócios Responsáveis 2018

O Plano de Negócios 
Responsáveis é o modelo de 
gestão da nossa performance em 
Sustentabilidade.

Sua missão é monitorar a relação
com toda nossa cadeia de valor, 
com objetivo de assegurar que 
nossa estratégia esteja 
direcionada para potencializar 
impactos positivos e reduzir 
impactos negativos na sociedade
e no meio ambiente, consolidando 
uma relação de confiança de 
longo prazo com nossos públicos 
de relacionamento.

Gestão de Risco

Produção Sustentável

Diversidade e Gestão de talentos

Meio Ambiente

Gestão de Sustentabilidade
na Cadeia de Suprimentos

Ética

Contribuição ao progresso

Inovação Sustentável

Promessa ao cliente
e confiança digital

Sustentabilidade como 
Alavanca de Crescimento

TEMAS PRIORITÁRIOS INDICADORES MONITORADOS

 100% do nosso consumo de energia é 
proveniente de fontes renováveis 
com a compra de certificados

 Somos a operadora brasileira que mais 
se compromete com a privacidade 
dos dados de seus usuários de 
Internet segundo o InternetLab

 Estamos pela sétima vez consecutiva 
no Índice de Sustentabilidade 
Empresarial (ISE) da B3

 Em 2018, integramos mais uma vez o 
Guia Exame de Sustentabilidade da 
Editora Abril

 Somos a única empresa de 
telecomunicações no Vigeo Eiris Best 
Emerging Markets Performance 
Ranking

 Lançamos o Programa Vivo 
Diversidade


