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COMUNICADO SOBRE TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS 

 
A Telefônica Brasil S.A. (“Companhia”) 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 28 de novembro de 2019:  
 

Nome das Partes 
Relacionadas 

Companhia e Telxius Torres Brasil Ltda. (“Telxius 
Brasil”). 

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

Descrição da Transação 

A operação consiste na alienação de ativos de 
infraestrutura de propriedade da Companhia, em 
conjunto com a cessão dos contratos de 
compartilhamento, para a Telxius Brasil, com posterior 
cessão de uso de espaço das referidas infraestruturas 
pela Telxius Brasil para a Companhia (“Transação”) a 
ser iniciada na data de fechamento da Transação. A 
conclusão e consumação da Transação estão sujeitas a 
algumas condições suspensivas comuns a este tipo de 
Transação, dentre as quais está a aprovação pelo 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE. 

 
Objeto 
 
 

Compra e venda de 1.909 infraestruturas de torres, 
cessão dos contratos vigentes de locação de terrenos e 
dos contratos de compartilhamento, com a posterior 
cessão de uso de espaço das infraestruturas de 
propriedade da Telxius Brasil para a Companhia. 

Termos e Condições da 
Transação 

Valor total da venda de R$641 milhões, engloba as 
infraestruturas de torres e a carteira de clientes, ambos 
de propriedade da Companhia.  
 
A posterior cessão de uso das infraestruturas se dará 
por um período de 10 (dez) anos, prorrogável por mais 
3 (três) períodos de 5 (cinco) anos cada um mediante 
solicitação expressa da Companhia. O valor da cessão 
de uso é de aproximadamente R$ 40 milhões por ano. 

Participação da 
Contraparte, seus Sócios ou 
Administradores no 
Processo de Decisão da 
Transação 

Não houve participação da contraparte ou de seus 
representantes no processo de decisão da Companhia 
acerca da transação. 



 
 

 

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

As condições da Transação foram parametrizadas em: 
(i) transações anteriores de mesma natureza realizadas 
entre a Companhia e outras empresas do mercado; (ii) 
Laudo de Avaliação dos ativos e da cessão de uso de 
Infraestrutura objeto da Transação, realizado por uma 
empresa especializada independente (“Laudo”); e (iii) 
por Business Plan interno demonstrando que a 
Transação é rentável para a Companhia.  

Solicitação de Propostas 
ou Realização de 
Procedimento de Tomada 
de Preços 

Tendo em vista a especificidade da Transação e os 
procedimentos de levantamento de Laudo e 
parametrização por transações anteriores de mesma 
natureza realizadas entre a Companhia e terceiros 
(conforme explicado acima), não foram solicitadas 
propostas ou realizados procedimentos de tomada de 
preços. 

Razões pelas quais foi 
realizada a Transação com 
Partes Relacionadas 

Em razão da estratégia de focar recursos em sua 
principal atividade de negócio, a Companhia decidiu 
vender parte de seus ativos de infraestrutura.  
 
No caso desta venda, o valor negociado está suportado 
por avaliação estabelecida em laudo independente e a 
média histórica de valores negociados pela Companhia 
com partes não relacionadas. 

Descrição das Medidas 
Tomadas e Procedimentos 
Adotados para Garantir a 
Comutatividade da 
Operação 

Foram consideradas as condições usuais praticadas em 
transações semelhantes realizadas entre a Companhia 
e outras empresas do mercado. 

 
São Paulo, 28 de novembro de 2019. 

 
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 
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