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1. MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO 

 
 
Prezado Acionista, 

A Telefônica Brasil S.A. (“Companhia” ou “Telefônica Brasil”) esforça-se constantemente para 
aprimorar suas práticas de governança corporativa. Além de promover uma gestão profissionalizada, 
trabalhamos para oferecer uma comunicação transparente e objetiva aos nossos acionistas e ao 
mercado como um todo. 

O propósito deste Manual é expor de forma clara e precisa todas as informações relacionadas à 
Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada, conforme fato relevante divulgado pela 
Companhia na presente data (“Fato Relevante”), de modo exclusivamente digital em 28 de maio de 
2020, às 11:00, por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams (“Assembleia”), com detalhes das 
propostas a serem submetidas à aprovação dos acionistas e instruções para a sua participação na 
referida Assembleia. 

Cada ação ordinária corresponde a um voto na Assembleia. As ações preferenciais não têm direito à 
votação, exceto no que se refere aos termos que constam dos artigos 9º e 10º do Estatuto Social da 
Companhia e à legislação societária vigente. 

Temos, portanto, o prazer de convidá-lo a participar da mencionada Assembleia da Companhia. 

Contamos com a sua presença. 

Cordialmente, 

A Administração 

 

* * * * 
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2. ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERA L ORDINÁRIA DE 
ACIONISTAS 

 

2.1. De acordo com o artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, somente poderão tomar parte e 

votar na Assembleia os acionistas cujas ações estejam registradas em seu nome, nos registros da 

instituição escrituradora, até 72 horas antes da data designada para a Assembleia; e 

 

2.2. Os acionistas da Companhia poderão participar da Assembleia (i) votando a distância nas 

matérias objeto da ordem do dia por meio do boletim de voto a distância (“BVD”); (ii) votando 

virtualmente nas matérias objeto da ordem do dia por meio da plataforma eletrônica a ser 

disponibilizada pela Companhia (Microsoft Teams), ou (iii) simplesmente acompanhando virtualmente 

os trabalhos da Assembleia, sem votar, conforme as instruções a seguir apresentadas:  

 

2.2.1. Virtual:  Para participarem virtualmente, tanto por si mesmo quanto por representante legal ou 

procurador devidamente constituído, os acionistas ou, se for o caso, seus representantes legais ou 

procuradores, deverão enviar solicitação à Companhia, para o endereço eletrônico 

ir.br@telefonica.com, até às 11:00 horas do dia 26 de maio de 2020. A solicitação deverá estar 

acompanhada da identificação do acionista e, se for o caso, de seu representante legal ou procurador 

constituído que comparecerá à Assembleia, incluindo os nomes completos e os CPF ou CNPJ de 

ambos (conforme o caso), além de telefone e endereço de e-mail do solicitante, bem como cópia 

simples de todos os documentos listados abaixo, conforme o caso:     

 

(i) Pessoa física: documento que comprove a sua identidade (cédula de identidade e CPF) e o 

extrato atualizado contendo a respectiva participação acionária, expedido pelo órgão custodiante; e 

 

 (ii)  Por Representante Legal / Procuradores :  

 

Procurador de Acionista Pessoa Física 

- procuração com poderes específicos; 

- cédula de identidade e CPF do procurador; e 

- extrato atualizado contendo a respectiva participação acionária, expedido pelo órgão custodiante. 

 



                    

 
 
 

 
 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Companhia Aberta 
CNPJ 02.558.157/0001-62 - NIRE 35.3.0015881-4 

 
 

5  
 
 
 

Procurador de Acionista Pessoa Jurídica 

- procuração com poderes específicos; 

- último estatuto social ou contrato social consolidado e atos societários que comprovem a 

representação legal do acionista pessoa jurídica; 

- cédula de identidade e CPF do representante legal / procurador; e 

- extrato atualizado contendo a respectiva participação acionária, expedido pelo órgão custodiante. 

 

Representante de Fundo de Investimento 

- procuração com poderes específicos; 

- regulamento atual do fundo; 

- estatuto social ou contrato social consolidado do seu administrador ou gestor, conforme o caso, 

observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de 

representação; 

- cédula de identidade e CPF do representante legal / procurador; e 

- extrato atualizado contendo a respectiva participação acionária, expedido pelo órgão custodiante. 

 

Excepcionalmente para esta Assembleia, e com o intuito de assegurar a participação dos acionistas, 

a Companhia não exigirá cópias autenticadas nem reconhecimento de firma de documentos emitidos 

e assinados no território brasileiro ou a notarização, legalização/apostilamento e registro no Registro 

de Títulos e Documentos no Brasil daqueles assinados fora do país, porém a tradução simples de 

referidos documentos estrangeiros continuará sendo exigida. 

 

Para os acionistas que já tenham enviado à Companhia a documentação acima referida em forma 

física, solicitamos enviar as vias digitalizadas para o endereço eletrônico ir.br@telefonica.com, até às 

11:00 horas do dia 26 de maio de 2020, solicitando sua participação virtual na Assembleia. 

 

Os acionistas que não enviarem a solicitação e a documentação necessária para participação virtual 

acima indicada até às 11:00 horas do dia 26 de maio de 2020 não poderão participar da Assembleia. 

 

Exclusivamente com a finalidade de facilitar e agilizar os trabalhos da Assembleia, a Companhia pede 

aos acionistas que solicitarem sua participação virtual (e que não tenham enviado o boletim de voto a 

distância) que enviem digitalmente, juntamente com sua solicitação e os documentos necessários 
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para participação virtual, suas manifestações de voto à Companhia. O envio prévio das 

manifestações de voto não  dispensa o acionista de efetivamente participar virtualmente da 

Assembleia, ou seja, o acionista deverá se conectar, registrar sua presença e emitir seu voto através 

da plataforma eletrônica para que os mesmos sejam devidamente considerados. 

 

O acionista que já tenha enviado o BVD poderá também, se assim desejar, cadastrar-se para 

participar da Assembleia por meio da plataforma eletrônica anteriormente referida, desde que o faça 

na forma e no prazo descritos no Fato Relevante e neste Manual da Assembleia, hipótese em que tal 

acionista poderá: (i) simplesmente acompanhar virtualmente a Assembleia; ou (ii) participar e votar na 

Assembleia, situação em que todas as instruções de voto recebidas previamente por meio do BVD 

para tal acionista, identificado por meio do número de sua inscrição no CPF ou CNPJ, serão 

desconsideradas. 

 

Os BVDs não serão modificados pela Companhia em função da conversão da Assembleia para o 

modelo exclusivamente digital, de modo que prevalecem as instruções de participação na Assembleia 

constantes no Fato Relevante e neste Manual da Assembleia divulgado nesta data. Os BVDs 

recebidos pela Companhia, pelo agente de custódia ou pelo escriturador da Companhia serão 

considerados para a Assembleia e não precisam ser alterados ou reenviados pelo acionista. 

 

A Companhia enviará por e-mail o link e as instruções de acesso à plataforma eletrônica Microsoft 

Teams, além de informações sobre os canais de contato para envio de eventuais questionamentos, 

àqueles acionistas ou, se for o caso, seus representantes legais ou procuradores, que tenham 

apresentado sua solicitação acompanhada dos documentos necessários para participação virtual, no 

prazo e nas condições apresentadas no Fato Relevante e neste Manual da Assembleia, e após ter 

verificado, de forma satisfatória, os documentos de identificação e representação do acionista, sendo 

remetido apenas um convite individual por solicitante 

 

O link e as instruções a serem enviados pela Companhia serão pessoais e intransferíveis e não 

poderão ser compartilhados sob pena de responsabilização do acionista. 

 

O acionista que tenha solicitado devidamente sua participação virtual por meio do endereço eletrônico 

ir.br@telefonica.com e não tenha recebido da Companhia o e-mail com o link e instruções para 
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acesso e participação da Assembleia até o meio-dia do dia 27 de maio de 2020 deverá entrar em 

contato com a Companhia até às 16:00 horas do dia 27 de maio de 2020, pelo e-mail 

ir.br@telefonica.com, a fim de que lhe sejam reenviadas as respectivas instruções para acesso. 

 

O acionista devidamente cadastrado que participar por meio do sistema eletrônico disponibilizado 

pela Companhia será considerado presente à Assembleia (podendo exercer seus respectivos direitos 

de voto) e assinante da respectiva ata, nos termos do artigo 21-V, inciso III e parágrafo primeiro da 

Instrução CVM 481/09, conforme alterada (“ICVM 481”). 

 

A Companhia solicita que, no dia da Assembleia, os acionistas credenciados acessem a plataforma 

eletrônica Microsoft Teams com, no mínimo, 40 minutos de antecedência ao horário previsto para 

início dos trabalhos da Assembleia, com o objetivo de permitir a validação de acesso e a devida 

identificação. 

 

A Companhia recomenda, ainda, que os acionistas que solicitem sua participação virtual na 

Assembleia se familiarizem previamente com o uso da plataforma eletrônica Microsoft Teams, bem 

como garantam a compatibilidade de seus dispositivos eletrônicos com a utilização da referida 

plataforma, por vídeo e áudio. Além da possiblidade de assistir pelo computador, a plataforma 

eletrônica Microsoft Teams também está disponível, via app, para celulares Apple e Android, sendo 

necessário realizar o prévio download do aplicativo. 

 

Exceto se instados, por qualquer motivo, a desligar a funcionalidade de vídeo da plataforma 

eletrônica Microsoft Teams, os acionistas que estejam participando virtualmente deverão manter as 

suas câmeras ligadas durante o curso da Assembleia, a fim de assegurar a autenticidade das 

comunicações. Além disso, a Companhia informa que a Assembleia será integralmente gravada. 

 

A Companhia não se responsabiliza por qualquer prob lema operacional ou de conexão que o 

acionista venha a enfrentar, bem como por qualquer outro evento ou situação que não esteja 

sob o controle da Companhia que possa dificultar ou  impossibilitar a sua participação na 

Assembleia por meio da plataforma eletrônica Micros oft Teams.  

 

 



                    

 
 
 

 
 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Companhia Aberta 
CNPJ 02.558.157/0001-62 - NIRE 35.3.0015881-4 

 
 

8  
 
 
 

2.2.2.  Voto a Distância : Caso o acionista opte por exercer seu direito de voto a distância, nos 

termos da ICVM 481, poderá enviar o boletim de voto a distância, por meio de seu respectivo agente 

de custódia, caso esse preste esse tipo de serviço; do escriturador da Companhia, em qualquer das 

agências do Banco Bradesco S.A.; ou diretamente à Companhia, observados os prazos e termos 

estabelecidos na regulamentação vigente.  

 

O acionista que optar por exercer o seu direito de voto a distância enviando o boletim diretamente 

para a Companhia, nos termos da Instrução CVM 481/09, deverá encaminhar pelos Correios ou 

entregar pessoalmente as vias físicas dos seguintes documentos na Avenida Engenheiro Luiz Carlos 

Berrini, 1376, 17º andar, Bairro Cidade Monções, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 

04571-936, aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores, nos dias úteis, de 2ª a 6ª feiras, 

das 9:00 às 18:00 horas:  

 

Pessoas Físicas 

- boletim de voto a distância com todos os itens preenchidos, rubricado e assinado; e 

-  documento de identidade e CPF. 

 

Pessoas Jurídicas 

- boletim de voto a distância com todos os itens preenchidos, rubricado e assinado; 

- último estatuto social ou contrato social consolidado e do ato societário que comprova a 

representação legal do acionista pessoa jurídica (incluindo a procuração, se for o caso); e 

-  documento de identidade e CPF. 

 

Fundo de Investimento 

- boletim de voto a distância com todos os itens preenchidos, rubricado e assinado; 

- regulamento atual do fundo; 

- estatuto social ou contrato social consolidado do seu administrador ou gestor, conforme o caso, 

observada a política de voto do fundo, e documentos societários que comprovem os poderes de 

representação (incluindo a procuração, se for o caso); e 

- documento de identidade e CPF. 
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Excepcionalmente para esta Assembleia, e com o intuito de assegurar a participação dos acionistas, 

a Companhia não exigirá cópias autenticadas nem reconhecimento de firma de documentos emitidos 

e assinados no território brasileiro ou a notarização, legalização/apostilamento e registro no Registro 

de Títulos e Documentos no Brasil daqueles assinados fora do país, porém a tradução simples de 

referidos documentos estrangeiros continuará sendo exigida. 

 

Quando enviados diretamente à Companhia, os documentos listados acima devem ser por ela 

recebidos até o dia 21/05/2020. 

 

Os BVDs não serão modificados pela Companhia em função da conversão da Assembleia para o 

modelo exclusivamente digital, de modo que prevalecem as instruções de participação na Assembleia 

constantes no Fato Relevante e neste Manual da Assembleia divulgado nesta data. Os BVDs 

recebidos pela Companhia, pelo agente de custódia ou pelo escriturador da Companhia serão 

considerados para a Assembleia e não precisam ser alterados ou reenviados pelo acionista. 

 

Os acionistas deverão enviar, ainda, via física do extrato atualizado contendo a respectiva 

participação acionária, expedido pelo órgão custodiante. 

 

Os documentos relativos à participação do acionista através de voto a distância devem ser enviados 

nos prazos estabelecidos pela regulamentação vigente. 

* * * * 
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3. EDITAL DE CONVOCAÇÃO ADITADO 
 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Companhia Aberta 

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

 

Assembleia Geral Ordinária  

Edital de Convocação 

 

Ficam os Senhores Acionistas da Telefônica Brasil S.A. (“Companhia”) convocados para participarem 

da Assembleia Geral Ordinária (“Assembleia”) que será realizada às 11h00 do dia 28 de maio de 

2020, de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, sem 

prejuízo do uso do boletim de voto a distância como meio para exercício do direito de voto, a fim de 

apreciarem e deliberarem sobre os seguintes itens da ordem do dia:  

 

1. tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações 

Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores 

Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2019;  

2. deliberar sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social que 

se encerrará em 31 de dezembro de 2020, nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404/76, conforme 

alterada (“Lei das Sociedades por Ações”); 
3. deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro 

de 2019 e a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia;  

4. ratificar a eleição da conselheira eleita na Reunião do Conselho de Administração realizada 

em 10 de junho de 2019, nos termos da Lei das Sociedades por Ações; 

5. ratificar a eleição do conselheiro eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada 

em 21 de fevereiro de 2020, nos termos da Lei das Sociedades por Ações; 

6. eleger os membros do Conselho Fiscal para um novo mandato; e 

7. fixar o valor da remuneração global anual dos administradores e dos membros do Conselho 
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Fiscal para o exercício social de 2020.  

 

Instruções Gerais:  

(i) De acordo com o artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, somente poderão tomar parte e 

votar na Assembleia os acionistas cujas ações estejam registradas em seu nome, nos registros da 

instituição escrituradora, até 72 (setenta e duas) horas antes da data designada para a Assembleia. 

(ii) A participação do acionista poderá ser (i) virtual, por meio da plataforma eletrônica Microsoft 

Teams, podendo ocorrer por si mesmo, por representante legal ou procurador devidamente 

constituído, ou (ii) via boletim de voto a distância, sendo que as orientações detalhadas acerca da 

documentação exigida em cada caso estão mencionadas no Manual da Assembleia divulgado nesta 

data. Os acionistas também poderão participar acompanhando os trabalhos da Assembleia 

virtualmente, sem votar.  

(iii) Para participarem virtualmente da Assembleia por meio da plataforma eletrônica Microsoft 

Teams os acionistas ou, se for o caso, seus representantes legais ou procuradores, deverão enviar 

solicitação à Companhia, para o endereço eletrônico ir.br@telefonica.com, até às 11:00 horas do dia 

26 de maio de 2020. A solicitação deverá estar acompanhada da identificação do acionista e, se for 

o caso, de seu representante legal ou procurador constituído que comparecerá à Assembleia, 

incluindo os nomes completos e os CPF ou CNPJ de ambos (conforme o caso), além de telefone e 

endereço de e-mail do solicitante, bem como cópia simples de todos os documentos necessários 

para permitir a participação do acionista na Assembleia, conforme detalhado no Manual da 

Assembleia da Companhia divulgado nesta data e disponível no endereço eletrônico 

www.telefonica.com.br/ri, além do site da CVM e B3. 

(iv) Para os acionistas que já tenham enviado à Companhia a documentação detalhada no 

Manual da Assembleia em forma física, solicitamos enviar as vias digitalizadas para o endereço 

eletrônico ir.br@telefonica.com, no prazo mencionado acima, solicitando sua participação virtual na 

Assembleia. 

(v) Nos termos do §3º do art. 5º da ICVM 481, os acionistas que não enviarem a solicitação e a 

documentação necessária para participação virtual até às 11:00 horas do dia 26 de maio de 2020 não 

poderão participar da Assembleia.  

(vi)  Os documentos elencados no artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações foram publicados 

no Valor Econômico e no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 19 de fevereiro de 2020. 
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(vii) As demais orientações e informações completas para a participação virtual na Assembleia 

devem ser consultadas no Fato Relevante da Companhia divulgado nesta data e disponível nos 

seguintes endereços eletrônicos: websites da Comissão de Valores Mobiliários - CVM 

(www.cvm.gov.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da Companhia 

(www.telefonica.com.br/ri). 

(viii)  Todos os documentos relativos à ordem do dia poderão ser consultados nos websites da 

Comissão de Valores Mobiliários - CVM, da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e da Companhia, acima 

indicados, em conformidade com as disposições da Lei das Sociedades por Ações e da ICVM 481. 

 
 

São Paulo, 19 de maio de 2020. 

 

 

Eduardo Navarro de Carvalho 

Presidente do Conselho de Administração 
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4. INFORMAÇÕES SOBRE AS PROPOSTAS A SEREM EXAMINADA S E DISCUTIDAS NA 
ASSEMBLEIA  

 

PROPOSTAS PARA DELIBERAÇÃO: 

 

(1) - Tomar as contas dos administradores, bem como  examinar, discutir e votar as 
Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatóri o da Administração, do Relatório dos 
Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fi scal, referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2019. 

 

O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, bem como o respectivo Relatório dos 
Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal e, ainda, o Formulário DFP, foram 
disponibilizados via sistema Empresas.NET em 19 de fevereiro de 2020. Todos os documentos 
referenciados encontram-se disponíveis para consulta na sede da Companhia, podendo também ser 
consultados nos websites da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. – 
Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da Companhia (www.telefonica.com.br/ri). 

 

ITEM 10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA (A RTIGO 9º, III DA ICVM 481) 

 

Seguem os comentários da administração sobre a situação financeira da Companhia nos termos do 
item 10 do Formulário de Referência, em atendimento ao artigo 9º, inciso III da ICVM 481: 

 

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais 

 

a) condições financeiras e patrimoniais gerais 

A Diretoria da Telefônica Brasil entende que a Companhia apresenta condições financeiras e 
patrimoniais para implementar o seu plano de negócio e cumprir as suas obrigações de curto e longo 
prazo. 

A Companhia apresenta índices de liquidez estáveis, demonstrando capacidade suficiente de honrar 
suas obrigações. Sendo: Liquidez Geral ((Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo 
Circulante + Não Circulante)), para os anos de 2017, 2018 e 2019 de 0,77, 0,84 e 0,64, 



                    

 
 
 

 
 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Companhia Aberta 
CNPJ 02.558.157/0001-62 - NIRE 35.3.0015881-4 

 
 

14  
 
 
 

respectivamente; e Liquidez Corrente (Ativo Circulante / Passivo Circulante), de 0,94, 1,07 e 1,05, 
respectivamente. 

Quanto ao perfil de endividamento, a Companhia vem mantendo estável a concentração de suas 
obrigações de curto prazo, tendo apresentado nos anos de 2017, 2018 e 2019 o índice Passivo 
Circulante sobre Passivo Total menos Patrimônio Líquido de 56%, 55% e 47%, respectivamente.  

A tabela a seguir indica os montantes de disponibilidades e aplicações financeiras, endividamento de 
curto e longo prazo e estrutura de capital da Companhia, conforme demonstrações financeiras 
apresentadas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, preparadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

Os resultados da Terra Networks Brasil S.A. (“Terra Brasil”) são consolidados em nossas 
demonstrações financeiras a partir de 03 de julho de 2017. Consequentemente, nossos resultados 
operacionais para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018 não são comparáveis com os 
resultados de nossas operações para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017. 

 

R$ milhões 2019  2018  2017 
Disponibilidades  3.393,4  3.381,3  4.050,3 
Endividamento de Curto Prazo      
   Empréstimos e Financiamentos  3.049,3  1.340,2  1.621,0 
   Debêntures  1.077,2  124,0  1.412,5 
Tota l do  endividamento de Curto Prazo  4.126,5  1.464,2  3.033,5 
      
Endividamento de Longo Prazo      
   Empréstimos e Financiamentos  7.671,0  1.625,4  2.320,1 
   Debêntures  2.027,2  3.049,9  3.108,3 
Total do endividamento de longo praz o 9.698,2  4.675,3  5.428,4 
      
Patrimônio Líquido      
      
Capital social 63.571,4  63.571,4  63.571,4 
Reserva especial de ágio 63,1  63,1  63,1 
Reservas de capital 1.102,4  1.150,4  1.150,4 
Reservas de lucros 3.492,4  4.324,2  2.463,2 
Dividendo adicional proposto 2.195,6  2.468,7  2.191,9 
Outros resultados abrangentes 30,7  29,2  21,4 
Total do Patrimônio Líquido  70.455,6  71.607,0  69.461,4 

 

A Companhia encerrou o exercício de 2019 com dívida bruta de R$13.824,7 milhões (R$6.139,4 
milhões em 2018 e R$8.461,8 milhões em 2017) ou 19,6% do patrimônio líquido (8,5% em 2018 e 
12,0% em 2017). O aumento em 2019 se deve principalmente à adoção do IFRS 16. Os recursos 
captados são 100% denominados em moeda nacional, sendo a maior parte relativas a emissões no 
mercado de capitais local (Debêntures). 
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A Companhia empenha constantes esforços no sentido de tomar as medidas cabíveis, mediante a 
atual conjuntura do mercado, para proteger suas dívidas dos efeitos de eventuais desvalorizações 
cambiais. 

 

b) Estrutura de capital 

A relação de dívida financeira líquida sobre patrimônio líquido era de 5,5% em 31 de dezembro de 
2017, 3,1% em 31 de dezembro de 2018 e de 14,1% em 31 de dezembro de 2019.  

O padrão de financiamento da Companhia baseia-se na utilização de recursos próprios e de capital 
de terceiros, que podem se referir à captação de recursos junto a instituições financeiras ou a 
emissão de títulos de dívida. O item 10.1.f a seguir apresenta as características das dívidas da 
Companhia. 

Em 2019, o capital social realizado era de R$ 63.571,4 milhões, representado por 1.690.984.923 
ações sem valor nominal, sendo 571.644.217 ações ordinárias e 1.119.340.706 ações preferenciais 
totalmente integralizadas. 

Em 2018, o capital social realizado era de R$ 63.571,4 milhões, representado por 1.690.984.923 
ações sem valor nominal, sendo 571.644.217 ações ordinárias e 1.119.340.706 ações preferenciais 
totalmente integralizadas.  

Em 2017, o capital social realizado era de R$ 63.571,4 milhões, representado por 1.690.984.923 
ações sem valor nominal, sendo 571.644.217 ações ordinárias e 1.119.340.706 ações preferenciais 
totalmente integralizadas. 

As ações preferenciais não têm direito a voto, exceto nas hipóteses previstas nos artigos 7, 9 e 10 do 
Estatuto Social da Companhia, sendo a elas assegurada prioridade no reembolso do capital, sem 
prêmio, e no recebimento de dividendo 10% maior que o atribuído a cada ação ordinária, conforme 
disposto no artigo 7º do Estatuto Social da Companhia e no inciso II do parágrafo 1º do artigo 17 da 
Lei das Sociedades por Ações. 

 

i. hipóteses de resgate 

Na data deste Manual não houve eventos que ensejassem resgate de ações. 

 

ii. fórmula de cálculo do valor de resgate 

Não há fórmula de cálculo. 
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c) capacidade de pagamento em relação aos compromis sos financeiros assumidos 

A Diretoria Financeira, com base em análise de seus indicadores de desempenho e de sua geração 
operacional de caixa, entende que a Companhia tem plenas condições para honrar suas obrigações 
de curto e longo prazo. 

A Companhia estrutura os vencimentos de seus contratos financeiros (derivativos e não derivativos), 
de modo a não afetar a sua liquidez. Além disso, o controle da liquidez e do fluxo de caixa da 
Companhia é monitorado diariamente pelas áreas de Gestão da Companhia, de modo a garantir que 
a geração operacional de caixa e a captação prévia de recursos, quando necessária, sejam 
suficientes para a manutenção do seu cronograma de desembolsos. 

 

DÍVIDA LÍQUIDA FINANCEIRA 
 (R$ milhões) dez/19 dez/18 dez/17 
Dívida de Curto Prazo  (4.126,5) (1.464,2) (3.033,4) 
Dívida de Longo Prazo  (9.698,2) (4.675,3) (5.428,4) 
Dívida Total  (13.824,7) (6.139,4) (8.461,8) 
Posição Líquida com Derivativos  16,0 56,1 143,8 
Dívida (pós-operações de derivativos)  (13.808,7) (6.083,3) (8.318,0) 
Caixa e Aplicações financeiras 3.393,4 3.381,3 4.050,3 
Investimentos de Curto Prazo dados como Garantia 13,2 12,5 11,8 
Ativo Garantidor da Contraprestação Contingente 484,0 465,7 446,1 
Dívida Líquida  (9.918,0) (2.223,8) (3.809,9) 
Dívida Líquida / EBITDA  0,55 0,12 0,26 
Dívida Total / EBITDA  0,76 0,34 0,58 
Dívida Total / Market Capitalization  () 0,08 0,11 
 

d) fontes de financiamento para capital de giro e p ara investimentos em ativos não-
circulantes utilizadas  

A principal fonte utilizada pela Companhia para financiar suas necessidades de capital de giro e 
investimento em ativos não circulantes é a sua própria geração de caixa livre ("free cash flow"). Em 
2019 e em 2018, a Companhia não utilizou linhas de crédito, tampouco fez captações de recursos via 
mercado de capitais. No entanto, durante o ano de 2017, a Companhia utilizou linhas de crédito com 
o BNDES, BNB e de mercado de capitais local (Debêntures) para financiar parte de seus 
investimentos em ativos não-circulantes. O quadro a seguir mostra o valor de principal captado (em 
milhões de reais) naquele ano: 
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Financiamento  Captação em 2019  Captação em 2018 Captação em 2017 
BNB - - 39,9 
BNDES  - - 16,0 
Debêntures - - 3.000,0 
 

e) fontes de financiamento para capital de giro e p ara investimentos em ativos não-
circulantes que pretende utilizar para cobertura de  deficiências de liquidez.  

A geração de caixa da Companhia ainda será a principal fonte de financiamento para o ano de 2020, 
porém havendo necessidades de captação, a Companhia poderá ir ao mercado e captar via 
operações de empréstimos, financiamentos ou emissões em mercado de capitais. 

 

f) níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:  

(i) contratos de empréstimos e financiamentos relev antes 

Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, a Companhia possuía as seguintes posições de 
endividamento: 

       Saldo em Dez/19 

R$ milhões  Moeda   Taxa de juros anual   Vencimento   Curto 
prazo   

Longo 
prazo   Total   

       

Moeda local       

BNDES UR 
TJLP TJLP + 0,0% a 4,08% Até 2023   - - - 

BNDES R$ 2,5% a 6,0% Até 2023   8,8 0,1 9,0 

BNDES R$ SELIC D-2 + 2,32% Até 2023   - - - 

BNB R$ 7,0% a 10,0% Até 2022   15,0 24,9 39,9 

Fornecedores R$ 107,9% a 115,9% do 
CDI Até 2019 996,2 0,1 996,3 

Debêntures R$ IPCA + 4% Até 2019   - - - 

Debêntures R$ IPCA + 0,5% Até 2021   28,4 28,4 56,7 

Debêntures R$ 108,25% do CDI Até 2022   44,5 1.998,8 2.043,3 

Debêntures R$ 100% do CDI + 0,24% 
spread Até 2020   1.004,3 - 1.004,3 

Arrendamento 
Financeiro R$ - Até 2033   2.029,3 7.161,9 9.191,2 

Contraprestação 
Contingente 

R$ - Até 2025   - 484,0 484,0 

Moeda estrangeira       
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BNDES UMBND ECM + 2,38% Até 2019   - - - 
Total Consolidado    4.126,5 9.698,2 13.824,7 

 

 

       Saldo em Dez/18 

R$ milhões  Moeda   Taxa de juros anual   Vencimento   Curto 
prazo   

Longo 
prazo   Total   

       

Moeda local       

BNDES UR 
TJLP TJLP + 0,0% a 4,08% Até 2023   501,7 438,3 940,0 

BNDES R$ 2,5% a 6,0% Até 2023   69,4 95,8 165,2 

BNDES R$ SELIC D-2 + 2,32% Até 2023   80,0 245,9 325,9 

BNB R$ 7,0% a 10,0% Até 2022   15,0 39,8 54,8 

Fornecedores R$ 107,9% a 115,9% do 
CDI Até 2019 524,2 - 524,2 

Debêntures R$ IPCA + 4% Até 2019   41,1 - 41,1 

Debêntures R$ IPCA + 0,5% Até 2021   26,2 52,5 78,7 

Debêntures R$ 108,25% do CDI Até 2022   51,2 1.997,7 2.048,9 

Debêntures R$ 100% do CDI + 0,24% 
spread Até 2020   5,4 999,8 1.005,1 

Arrendamento 
Financeiro R$ - Até 2033   53,1 339,9 393,0 

Contraprestação 
Contingente 

R$ - Até 2025   - 465,7 465,7 

Moeda estrangeira       

BNDES UMBND ECM + 2,38% Até 2019   96,6 - 96,6 
Total Consolidad o   1.464,2 4.675,3 6.139,4 
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       Saldo em Dez/17 

R$ milhões  Moeda   Taxa de juros anual   Vencimento   Curto 
prazo   

Longo 
prazo   Total   

       

Moeda local       

BNDES UR 
TJLP TJLP + 0,0% a 4,08% Até 2023   657,8 931,1 1.588,9 

BNDES R$ 2,5% a 6,0% Até 2023   77,1 164,9 242,0 

BNDES R$ SELIC D-2 + 2,32% Até 2023   70,4 306,0 376,4 

BNB R$ 7,0% a 10,0% Até 2022   15,1 54,7 69,8 

Fornecedores R$ 101,4 a 109,4% do CDI Até 2018 607,2 0,0 607,2 

Debêntures R$ IPCA + 4% Até 2019   0,3 40,0 40,3 

Debêntures R$ IPCA + 0,5% Até 2021   24,1 72,3 96,4 

Debêntures R$ 
100% do CDI + 0,68% 

spread Até 2018   1.317,5 0,0 1.317,5 

Debêntures R$ 108,25% do CDI Até 2022   64,4 1.996,5 2.060,9 

Debêntures R$ 100% do CDI + 0,24% 
spread Até 2020   6,2 999,5 1.005,6 

Arrendamento 
Financeiro R$ - Até 2033   51,0 334,4 385,5 

Contraprestação 
Contingente R$ - Até 2025   0,0 446,1 446,1 

Moeda estrangeira       

BNDES UMBND ECM + 2,38% Até 2019   142,3 83,0 225,3 
Total Consolidado    3.033,4 5.428,4 8.461,8 

 

(ii) outras relações de longo prazo com instituiçõe s financeiras  

Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, a Companhia possuía relações de longo prazo com as 
instituições financeiras BNDES e BNB, cuja posição é apresentada nos quadros do item acima. 

 

(iii) grau de subordinação entre as dívidas 

Não há subordinação entre as dívidas. 
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(iv) eventuais restrições impostas ao emissor, em e special, em relação a limites de 
endividamento e contratação de novas dívidas, à dis tribuição de dividendos, à alienação 
de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e  à alienação de controle societário, 
bem como se o emissor vem cumprindo essas restriçõe s   

A Companhia possui debêntures (emissões Telefônica Brasil: 6ª emissão de R$ 1.000,0 milhão e 5ª 
emissão de R$2.000,0 milhões; emissão Minas Comunica: 1ª Emissão de R$55,5 milhões) que 
incluem cláusulas restritivas relativas ao cumprimento de certos índices financeiros (“covenants”), 
tradicionalmente aplicáveis a estes tipos de operações e relacionadas à geração de caixa, índices de 
endividamento e outros. Estas cláusulas restritivas são apuradas semestral e trimestralmente durante 
a vigência dos contratos e até 31 de dezembro de 2019 foram totalmente cumpridas pela Companhia. 

O quadro a seguir demonstra o cumprimento desses índices financeiros em 31 de dezembro de 2019, 
2018 e 2017:  

 2019 2018 2017 
Patrimônio líquido / Ativo Total  0,65 0,70 0,69 
   Índice mínimo de 0,32    

Dívida Financeira Líquida / EBITDA 0,55 0,15 0,29 
   Índice máximo de 2,50    

Dívida Financeira Líquida de CP / EBITDA -0,08 -0,14 -0,14 
   Índice máximo de 0,20    

EBITDA / (Resultado Financeiro Líquido)  22,11 N/A 16,04 
   Índice mínimo de 3,00     

 

Além dos covenants financeiros, a Companhia também possui cláusulas restritivas em seus contratos 
de financiamento. De maneira geral, estes contratos podem ser declarados antecipadamente 
vencidos, se forem comprovados: a inclusão, em acordo societário, estatuto da Companhia, ou das 
empresas que a controlam, de dispositivo que importe em restrições ou prejuízo à capacidade de 
pagamento das obrigações financeiras decorrentes destes contratos; a existência de sentença 
condenatória transitada em julgado em razão da prática de atos, pela Companhia, que importem em 
trabalho infantil, trabalho escravo ou crime contra o meio ambiente; liquidação, dissolução, 
insolvência; pedido de autofalência, recuperação judicial ou extrajudicial a qualquer credor ou classe 
de credores. Todas as demais cláusulas restritivas e de vencimento antecipado estão 
detalhadamente descritas em cada um de seus respectivos contratos de financiamento. 

 

g) limite dos financiamentos contratados e percentu ais já utilizados 

A tabela a seguir informa os limites de crédito utilizados junto a instituições financeiras: 
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Empresa Instituição Tipo Contrato 
Crédito 

Moeda 
Crédito 

% 
Utilizado Contratado 

R$ Utilizado R$ 

Telefônica Brasil BNDES (PSI) Indireto 783537-P 238.945 R$ 238.945 100% 

Telefônica Brasil BNDES (PSI) Indireto 783611-2 2.022.732 R$ 2.022.732 100% 

Telefônica Brasil BNDES (PSI) Indireto 1310059 4.029.778 R$ 4.029.778 100% 

Telefônica Brasil BNDES (FINEM) Direto 11.2.0814.1 (A) 1.360.455.000 URTJLP 1.360.455.000 100% 

Telefônica Brasil BNDES (FINEM) Direto 11.2.0814.1 (B) 406.206.020 UMBNDES 406.206.020 100% 

Telefônica Brasil BNDES (FINEM) Direto 11.2.0814.1 (C) 282.149.000 URTJLP 282.149.000 100% 

Telefônica Brasil BNDES (FINEM) Direto 11.2.0814.1 (D) 80.948.000 URTJLP 80.948.000 100% 

Telefônica Brasil BNDES (FINEM) Direto 11.2.0814.1 (E) 22.340.000 URTJLP 22.340.000 100% 

Telefônica Brasil BNDES (PSI) Indireto - 184.487.974 R$ 184.487.974 100% 

Telefônica Brasil BNDES (PSI) Indireto - 225.466.878 R$ 225.466.878 100% 

Telefônica Brasil BNB Direto 35.2014.3336.14065 146.632.404 R$ 44.678.461 30% 

Telefônica Brasil BNDES (FINEM) Direto 11.2.0963.1 (A) 875.365.000 URTJLP 875.365.000 100% 

Telefônica Brasil BNDES (FINEM) Direto 11.2.0963.1 (B) 181.773.811 URTJLP 181.773.811 100% 

Telefônica Brasil BNDES (FINEM) Direto 11.2.0963.1 (C) 76.616.000 URTJLP 76.616.000 100% 

Telefônica Brasil BNDES (FINEM) Direto 11.2.0963.1 (D) 4.862.000 R$ 4.862.000 100% 

Telefônica Brasil BNDES (FINEM) Direto 14.2.1192.1 (A) 299.722.102 URTJLP 299.722.102 100% 

Telefônica Brasil BNDES (FINEM) Direto 14.2.1192.1 (B) 297.486.010 SELIC 297.486.010 100% 

Telefônica Brasil BNDES (FINEM) Direto 14.2.1192.1 (C) 105.331.910 R$ 105.331.910 100% 

Telefônica Brasil BNDES (FINEM) Direto 14.2.1192.1 (D) 94.668.090 R$ 94.688.090 100% 

Telefônica Brasil BNDES (FINEM) Direto 14.2.1192.1 (E) 195.748.700 URTJLP 186.159.960 95% 

Telefônica Brasil BNDES (FINEM) Direto 14.2.1192.1 (F) 9.571.840 URTJLP 9.707.068 100% 
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h) alterações significativas em cada item das demon strações financeiras 

A Companhia descreve a seguir as alterações significativas em itens das Demonstrações Financeiras 
Consolidadas na seguinte base de comparação: 2019 x 2018 e 2018 x 2017. 

 

2019 x 2018 

R$ milhões 

 

 

Ativo Circulante 

Caixa e equivalentes de caixa: Representava, em dezembro de 2019, 3,1% do ativo total, 
apresentando variação positiva de 0,4% na comparação com o ano anterior. Essa variação decorre 
da geração de caixa operacional de R$17.721,2 milhões, compensada pelo consumo de caixa nas 
atividades de financiamento de R$9.781,9 milhões e nas atividades de investimento em R$7.927,2 
milhões. 

Contas a receber: Representava, em dezembro de 2019, 8,1% do ativo total, apresentando variação 
positiva de 5,0% na comparação com o ano anterior, decorrente principalmente do aumento nas 
contas a receber de clientes do serviço móvel celular (SMP), compensado pelo aumento das perdas 
estimadas para redução do valor recuperável das contas a receber. 

Estoques:  Representava, em dezembro de 2019, 0,5% do ativo total, apresentando variação positiva 
de 25,1% na comparação com o ano anterior. Essa variação, concentrada principalmente nos 
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estoques de terminais móveis, decorre das ações estratégicas de reposição de estoques, aliados aos 
efeitos cambiais ocorridas durante o ano, afetando diretamente os preços dos estoques. 

Imposto de renda e contribuição social a recuperar:  Representava, em dezembro de 2019, 0,4% 
do ativo total, apresentando variação positiva de 49,9% na comparação com o ano anterior. Essa 
variação decorre principalmente de aumentos nos créditos de imposto de renda gerados por 
rendimentos em aplicações financeiras, prestações de serviços e outras origens, para futuros 
abatimentos de tributos federais a recolher. 

Impostos, taxas e contribuições a recuperar: Representava, em dezembro de 2019, 3,9% do ativo 
total, apresentando variação negativa de 10,6% na comparação com o ano anterior. Essa variação 
decorre principalmente da utilização parcial dos créditos oriundos dos processos judiciais transitados 
em julgado no STJ, referente ao direito de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da 
COFINS. 

Depósitos e bloqueios judiciais:  Representava, em dezembro de 2019, 0,3% do ativo total, 
apresentando variação negativa de 11,3% na comparação com o ano anterior, decorrente 
principalmente de utilizações em encerramentos de contingências judiciais e por transferências para o 
longo prazo para adequação ao prazo de realização, parcialmente compensadas por novos depósitos 
judiciais realizados durante o exercício. 

Instrumentos financeiros derivativos: Não apresentava representatividade no ativo total em 
dezembro de 2019, apresentando variação negativa de 72,1% na comparação com o ano anterior. 
Essa variação decorre principalmente de liquidações de contratos relacionados à cobertura de dívidas 
e de recebíveis, compensadas por provisões de encargos e variações cambiais. 

Despesas antecipadas: Representava, em dezembro de 2019, 0,6% do ativo total, apresentando 
variação positiva de 18,0% na comparação com o ano anterior, decorrente principalmente do 
aumento em direito de uso de infraestruturas de terceiros e em comissionamento sobre vendas. 

Outros ativos:  Representava, em dezembro de 2019, 0,4% do ativo total, apresentando variação 
positiva de 26,4% na comparação com o ano anterior, decorrente principalmente do aumento dos 
créditos com planos de previdência e outros benefícios pós-emprego com posição superavitária e 
com ativos não estratégicos destinados a venda. 

 

Ativo Não Circulante 

Ativos realizáveis no longo prazo:  Representava, em dezembro de 2019, 5,0% do ativo total, 
apresentando variação negativa de 30,2% na comparação com o ano anterior. Essa variação decorre 
principalmente da redução nos depósitos e bloqueios judiciais, tributos diferidos e tributos a recuperar 
(principalmente por compensações de créditos oriundos dos processos judiciais transitados em 
julgado no STJ, referente ao direito de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS), 
compensada parcialmente pelo aumento em despesas antecipadas, instrumentos financeiros 
derivativos e nas contas a receber no longo prazo, entre outros. 



                    

 
 
 

 
 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Companhia Aberta 
CNPJ 02.558.157/0001-62 - NIRE 35.3.0015881-4 

 
 

24  
 
 
 

Investimentos:  Representava, em dezembro de 2019, 0,1% do ativo total, apresentando variação 
positiva de 2,5%, decorrente dos efeitos de equivalência patrimonial em empresas de controle 
conjunto (não consolidadas) e outros investimentos. 

Imobilizado e intangível, líquidos : Representavam, em dezembro de 2019, 77,7% do ativo total, 
apresentando variação positiva de 10,2% na comparação com o ano anterior, decorrente das adições 
de CAPEX no exercício (principalmente pela adoção da IFRS 16, respondendo isoladamente por 54% 
desse volume), compensadas por depreciações, amortizações, baixas de valor residual líquido e 
transferências por disponibilização de ativos imobilizados não estratégicos para alienação. 
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R$ milhões 

 

Passivo Circulante 

Pessoal, encargos e benefícios sociais:  Representava, em dezembro de 2019, 0,7% do passivo 
total, apresentando variação negativa de 3,9% na comparação com o ano anterior, decorrente 
principalmente da liquidação de provisões para reestruturação organizacional de 2018, parcialmente 
compensada pelo aumento nas provisões de planos de remuneração baseado em ações e de 
participação de empregados no resultado. 

Fornecedores: Representava, em dezembro de 2019, 6,3% do passivo total, apresentando variação 
negativa de 10,1% na comparação com o ano anterior. Essa variação decorre da redução nos valores 
a pagar a fornecedores de OPEX, CAPEX e mercadorias e nos passivos de interconexão e 
interligação a pagar a outras operadoras, compensada pelo aumento nos valores a repassar a 
parceiros comerciais e nos valores de transações com partes relacionadas. 

Impostos, taxas e contribuições a recolher: Representava, em dezembro de 2019, 1,1% do 
passivo total, apresentando variação negativa de 36,6% na comparação com o ano anterior. Essa 
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variação decorre principalmente da redução dos saldos de ICMS a recolher e de PIS e COFINS a 
recolher. 

Empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendame ntos: Representava, em dezembro de 
2019, 3,8% do passivo total, apresentando variação positiva de 181,8% na comparação com o ano 
anterior. Essa variação decorre principalmente de novos ingressos de arrendamentos originados pela 
adoção da IFRS 16 e de negociações de financiamentos com fornecedores, aliados às transferências 
de saldos do longo prazo e de apropriação de encargos financeiros, compensada pelas baixas por 
pagamentos de parcelas de principal e de encargos. 

Dividendos e juros sobre o capital próprio: Representava, em dezembro de 2019, 3,3% do passivo 
total, apresentando variação negativa de 14,0% na comparação com o ano anterior, decorrente de 
pagamentos de R$6.176,9 milhões e prescrição de dividendos e outros movimentos de R$77,1 
milhões, compensados parcialmente por deliberações de dividendos complementares de 2018 e juros 
sobre o capital próprio intermediários de R$5.668,5 milhões. 

Provisões e contingências: Representava, em dezembro de 2019, 0,3% do passivo total, 
apresentando variação negativa de 0,9% na comparação com o ano anterior, decorrente da 
movimentação de provisões cíveis, trabalhistas e regulatórias, sendo: baixas por pagamentos de 
R$657,4 milhões, compensadas parcialmente por ingressos líquidos de R$603,3 milhões, 
atualizações monetárias de R$42,8 milhões e adições oriundas de combinações de negócios de R$ 
7,8 milhões. 

Receita diferida: Representava, em dezembro de 2019, 0,5% do passivo total, apresentando 
variação negativa de 3,7% na comparação com o ano anterior. Essa redução decorre principalmente 
da redução dos saldos de passivos contratuais com clientes. 

Outros passivos : Representava, em dezembro de 2019, 0,3% do passivo total, apresentando 
variação negativa de 0,9% na comparação com o ano anterior. Essa variação decorre principalmente 
da redução nas obrigações com a ANATEL (licenças de autorização e ônus de renovação de 
licenças), obrigações por transações com partes relacionadas e em valores a restituir a assinantes, 
compensadas parcialmente por aumento de retenções de valores de terceiros. 

 

Passivo Não Circulante e Patrimônio Líquido 

Impostos, taxas e contribuições a recolher: Representava, em dezembro de 2019, 0,3% do 
passivo total, apresentando variação positiva de 627,3% na comparação com o ano anterior. Essa 
variação decorre principalmente do aumento dos saldos de ICMS a recolher por transferências do 
curto prazo para adequação ao prazo de realização. 

Imposto de renda e contribuição social diferidos: Representava, em dezembro de 2019, 2,9% do 
passivo total, apresentando variação positiva de 58,7% na comparação com o ano anterior, 
decorrente principalmente dos tributos diferidos passivos reconhecidos sobre amortizações fiscais 
dos ágios constituídos nas combinações de negócios da Companhia, amortizações de alocações de 
carteira de clientes, marcas e licenças e sobre constituições de provisões para demandas judiciais. 
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Empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendame ntos: Representava, em dezembro de 
2019, 9,0% do passivo total, apresentando variação positiva de 107,4% na comparação com o ano 
anterior. Essa variação decorre principalmente de novos ingressos de arrendamentos originados pela 
adoção da IFRS 16, aliados à apropriação de encargos financeiros, compensados por transferências 
de saldos para o curto prazo. 

Provisões e contingências: Representava, em dezembro de 2019, 4,8% do passivo total, 
apresentando variação negativa de 12,2% na comparação com o ano anterior, decorrente da 
movimentação de provisões cíveis, trabalhistas, fiscais e regulatórias, passivos contingentes e pela 
provisão de desmantelamento de ativos. Estas movimentações registraram reduções decorrentes de 
baixas por reversões, pagamentos e compensações com depósitos judiciais e outros movimentos de 
R$1.218,9 milhões, compensadas por atualizações monetárias de R$498,5 milhões. 

Receita diferida: Representava, em dezembro de 2019, 0,2% do passivo total, apresentando 
variação negativa de 15,4% na comparação com o ano anterior. Essa redução decorre principalmente 
da realização de receitas com alienação de ativos imobilizados não estratégicos e de subvenções 
governamentais. 

Outros passivos : Representava, em dezembro de 2019, 1,3% do passivo total, apresentando 
variação positiva de 53,1% na comparação com o ano anterior. Essa variação decorre principalmente 
pelo aumento nas obrigações por planos de previdência e outros benefícios pós-emprego com 
posição deficitária e pelo aumento nas obrigações com a ANATEL (licenças de autorização e ônus de 
renovação de licenças). 

Patrimônio Líquido: Representava, em dezembro de 2019, 65,1% do passivo total, apresentando 
variação negativa de 1,6% na comparação com o ano anterior, decorrente das destinações de 
dividendos complementares de 2018 e juros sobre o capital próprio e dividendos intermediários de 
R$6.056,7 milhões e de outros movimentos de R$178,6 milhões, compensadas pelo lucro líquido do 
exercício de R$5.001,0 milhões e da prescrição de instrumentos patrimoniais de R$82,9 milhões. 
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2018 x 2017 

R$ milhões 

 

Ativo Circulante 

Caixa e equivalentes de caixa: Representava, em dezembro de 2018, 3,3% do ativo total, 
apresentando variação negativa de 16,5% na comparação com o ano anterior. Essa variação decorre 
pelo consumo de caixa nas atividades de financiamento de R$6.934,1 milhões e nas atividades de 
investimento em R$5.676,3 milhões, compensado pela geração de caixa operacional de R$11.941,4 
milhões. 

Contas a receber: Representava, em dezembro de 2018, 8,1% do ativo total, apresentando variação 
negativa de 3,3% na comparação com o ano anterior, decorrente principalmente pela redução nas 
contas a receber de transações com partes relacionadas e pelo aumento das perdas estimadas para 
redução do valor recuperável das contas a receber. 

Estoques:  Representava, em dezembro de 2018, 0,5% do ativo total, apresentando variação positiva 
de 32,5% na comparação com o ano anterior. Essa variação, concentrada principalmente nos 
estoques de terminais móveis, decorre das ações estratégicas de reposição de estoques, aliados aos 
efeitos cambiais ocorridas durante o ano, afetando diretamente os preços dos estoques. 

Imposto de renda e contribuição social a recuperar:  Representava, em dezembro de 2018, 0,3% 
do ativo total, apresentando variação negativa de 45,7% na comparação com o ano anterior. Essa 
variação decorre principalmente da redução nos créditos de imposto de renda e contribuição social, 
utilizados para abatimento de tributos federais a recolher. 

Impostos, taxas e contribuições a recuperar: Representava, em dezembro de 2018, 4,6% do ativo 
total, apresentando variação positiva de 127,1% na comparação com o ano anterior. Essa variação 
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decorre principalmente dos créditos oriundos dos processos judiciais transitados em julgado no STJ, 
referente ao direito de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. 

Depósitos e bloqueios judiciais:  Representava, em dezembro de 2018, 0,3% do ativo total, 
apresentando variação negativa de 3,6% na comparação com o ano anterior, decorrente 
principalmente de utilizações em encerramentos de contingências judiciais e por transferências para o 
longo prazo para adequação ao prazo de realização, parcialmente compensadas por novos depósitos 
judiciais realizados durante o exercício. 

Instrumentos financeiros derivativos: Representava, em dezembro de 2018, 0,1% do ativo total, 
apresentando variação negativa de 21,1% na comparação com o ano anterior. Essa variação decorre 
principalmente de liquidações de contratos relacionados à cobertura de dívidas, compensadas por 
variações cambiais provisionadas e transferências de contratos do longo prazo. 

Despesas antecipadas: Representava, em dezembro de 2018, 0,6% do ativo total, apresentando 
variação positiva de 30,3% na comparação com o ano anterior, decorrente principalmente do 
aumento dos saldos de comissionamento sobre vendas gerados a partir da adoção da nova norma 
contábil de reconhecimento de receitas de contratos com clientes, parcialmente compensado pela 
redução dos saldos a amortizar referentes a propaganda e publicidade. 

Outros ativos:  Representava, em dezembro de 2018, 0,3% do ativo total, apresentando variação 
negativa de 5,9% na comparação com o ano anterior. Essa variação decorre principalmente da 
redução de créditos de transações com partes relacionadas. 

 

Ativo Não Circulante 

Ativos realizáveis no longo prazo:  Representava, em dezembro de 2018, 7,6% do ativo total, 
apresentando variação negativa de 3,0% na comparação com o ano anterior. Essa variação decorre 
principalmente da redução nos depósitos e bloqueios judiciais, tributos diferidos, instrumentos 
financeiros derivativos entre outros, compensada parcialmente pelo aumento em tributos a recuperar 
(principalmente pelos créditos oriundos dos processos judiciais transitados em julgado no STJ, 
referente ao direito de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS), despesas 
antecipadas e nas contas a receber no longo prazo. 

Investimentos:  Representava, em dezembro de 2018, 0,1% do ativo total, apresentando variação 
positiva de 2,8%, decorrente dos efeitos de equivalência patrimonial em empresas de controle 
conjunto (não consolidadas) e outros investimentos. 

Imobilizado e intangível, líquidos : Representavam, em dezembro de 2018, 74,5% do ativo total, 
apresentando variação negativa de 0,3% na comparação com o ano anterior, decorrente das 
depreciações, amortizações e baixas de valor residual líquido, compensadas parcialmente pelas 
adições de CAPEX. 
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R$ milhões 

 

 

Passivo Circulante 

Pessoal, encargos e benefícios sociais:  Representava, em dezembro de 2018, 0,8% do passivo 
total, apresentando variação positiva de 8,2% na comparação com o ano anterior, decorrente 
principalmente de provisões para reestruturação organizacional, parcialmente compensada pela 
redução nas provisões de planos de remuneração baseado em ações e de participação de 
empregados no resultado. 

Fornecedores: Representava, em dezembro de 2018, 7,5% do passivo total, apresentando variação 
positiva de 2,6% na comparação com o ano anterior. Essa variação decorre do aumento nos passivos 
a repassar a parceiros comerciais, valores de transações com partes relacionadas, interconexão e 
interligação a pagar a outras operadoras e pelo aumento dos valores a pagar a fornecedores de 
OPEX, CAPEX e mercadorias. 

Impostos, taxas e contribuições a recolher: Representava, em dezembro de 2018, 1,8% do 
passivo total, apresentando variação positiva de 4,1% na comparação com o ano anterior. Essa 
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variação decorre principalmente do aumento nos saldos de PIS e de COFINS, compensado 
parcialmente pela redução nos saldos de ICMS. 

Empréstimos, financiamentos e debêntures: Representava, em dezembro de 2018, 1,4% do 
passivo total, apresentando variação negativa de 51,7% na comparação com o ano anterior. Essa 
variação decorre de baixas por pagamentos de parcelas de principal e de encargos, compensadas 
por transferências de saldos do longo prazo, de novos ingressos de negociações de financiamentos 
com fornecedores e de apropriação de encargos financeiros. 

Dividendos e juros sobre o capital próprio: Representava, em dezembro de 2018, 4,1% do passivo 
total, apresentando variação positiva de 74,2% na comparação com o ano anterior, decorrente de 
deliberações de dividendos complementares de 2017 e juros sobre o capital próprio intermediários de 
R$6.059,4 milhões, compensadas parcialmente por pagamentos de R$4.136,9 milhões e prescrição 
de dividendos e outros movimentos de R$145,7 milhões. 

Provisões e contingências: Representava, em dezembro de 2018, 0,4% do passivo total, 
apresentando variação negativa de 73,7% na comparação com o ano anterior, decorrente da 
movimentação de provisões cíveis, trabalhistas e regulatórias, sendo: transferências para o longo 
prazo para adequação ao prazo de realização de R$924,3 milhões e baixas por pagamento e outros 
movimentos de R$609,7 milhões, compensadas parcialmente por novos ingressos líquidos de 
R$345,9 milhões e atualizações monetárias de R$131,2 milhões. 

Instrumentos financeiros derivativos:  Não apresentava representatividade no passivo total em 
dezembro de 2018, apresentando variação positiva de 217,3% na comparação com o ano anterior, 
decorrente principalmente de variações cambiais provisionadas, compensadas parcialmente por 
liquidações de contratos, encargos financeiros provisionados e transferências de contratos do longo 
prazo. 

Receita diferida: Representava, em dezembro de 2018, 0,5% do passivo total, apresentando 
variação positiva de 41,0% na comparação com o ano anterior. Esse aumento decorre principalmente 
do aumento dos saldos de passivos contratuais originados pela adoção da nova norma contábil de 
reconhecimento de receitas de contratos com clientes. 

Outros passivos : Representava, em dezembro de 2018, 0,4% do passivo total, apresentando 
variação negativa de 48,7% na comparação com o ano anterior. Essa variação decorre 
principalmente da redução nas obrigações com licenças de autorização (pagamento da contribuição à 
EAD), obrigações por transações com partes relacionadas e em valores a restituir a assinantes, 
compensadas parcialmente por novas provisões ônus de renovação de licenças. 

 

Passivo Não Circulante e Patrimônio Líquido 

Imposto de renda e contribuição social diferidos: Representava, em dezembro de 2018, 1,9% do 
passivo total, apresentando variação positiva de 179,6% na comparação com o ano anterior, 
decorrente principalmente dos tributos diferidos passivos reconhecidos sobre amortizações fiscais 
dos ágios constituídos nas combinações de negócios da Companhia e sobre aproveitamento fiscal 
sobre custos de itens de ativo imobilizado de pequeno valor. 
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Empréstimos, financiamentos e debêntures: Representava, em dezembro de 2018, 4,6% do 
passivo total, apresentando variação negativa de 13,9% na comparação com o ano anterior. Essa 
variação decorre de transferências de saldos para o curto prazo, compensadas por novas captações 
de arrendamentos financeiros e apropriação de encargos. 

Provisões e contingências: Representava, em dezembro de 2018, 5,7% do passivo total, 
apresentando variação negativa de 12,3% na comparação com o ano anterior, decorrente da 
movimentação de provisões cíveis, trabalhistas, fiscais e regulatórias, passivos contingentes e pela 
provisão de desmantelamento de ativos. Estas movimentações registraram reduções decorrentes de 
baixas por pagamento e compensações com depósitos judiciais e outros movimentos de R$3.239,6 
milhões, compensadas por ingressos líquidos de R$752,4 milhões, transferências do curto prazo para 
adequação ao prazo de realização de R$924,3 milhões e atualizações monetárias de R$734,5 
milhões. 

Receita diferida: Representava, em dezembro de 2018, 0,2% do passivo total, apresentando 
variação negativa de 28,6% na comparação com o ano anterior. Essa redução decorre principalmente 
da realização de receitas com alienação de ativos imobilizados não estratégicos e de subvenções 
governamentais. 

Outros passivos : Representava, em dezembro de 2018, 0,9% do passivo total, apresentando 
variação positiva de 20,3% na comparação com o ano anterior. Essa variação decorre principalmente 
pelo aumento nas obrigações por planos de previdência e outros benefícios pós-emprego com 
posição deficitária e pelo aumento nas obrigações com licenças de autorização e de ônus de 
renovação de licenças. 

Patrimônio Líquido: Representava, em dezembro de 2018, 69,8% do passivo total, apresentando 
variação positiva de 3,1% na comparação com o ano anterior, decorrente do lucro líquido do exercício 
de R$8.928,3 milhões e da prescrição de instrumentos patrimoniais de R$152,7 milhões, 
compensados pelas destinações de dividendos complementares de 2017 e juros sobre o capital 
próprio intermediários de R$6.741,9 milhões e de outros movimentos de R$193,5 milhões. 
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Demonstrações de Resultados 

2019 x 2018 

 

A receita operacional bruta  cresceu 1,2% totalizando R$66.571,9 milhões em 2019 comparada a 
R$65.794,4 milhões em 2018, como resultado do aumento na receita de telefonia móvel e na receita 
de venda de mercadorias parcialmente compensadas pela redução na receita de serviço de telefonia 
fixa. As variações estão detalhadas a seguir: 

Serviço de telefonia fixa e móvel: reduziu-se em R$1.162,9 milhões em 2019, ou 1,9%, em 
relação a 2018, principalmente pela diminuição das receitas de voz e TV por assinatura, 
parcialmente compensadas pela evolução positiva das receitas de dados e serviços digitais e de 
banda larga. 

Vendas de mercadorias : aumentou R$1.940,4 milhões, ou 43,1%, em relação a 2018, resultado 
da nova estratégia da Companhia de venda de aparelhos e acessórios com foco em clientes de 
alto valor. 

Custos dos serviços prestados:  aumentou R$1.133,2 milhões, ou 5,4%, para R$22.158,9 
milhões em 2019 (R$21.025,7 milhões em 2018). As principais variações são destacadas a seguir: 
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Custos das mercadorias vendidas : aumentou R$750,9 milhões, ou 31,2%, para R$3.157,0 
milhões em 2019 (R$2.406,1 milhões em 2018), principalmente em função da estratégia da 
Companhia, focada na venda de aparelhos para clientes de maior valor. 

Depreciação e amortização:  aumentou R$2.136,3 milhões, ou 32,9%, para R$8.624,2 milhões 
em 2019 (R$6.487,9 milhões em 2018), resultado do aumento da base de ativos, refletindo o nível 
sustentável de investimentos realizados pela Companhia nos últimos anos, e da revisão da vida 
útil dos ativos. 

Serviços de terceiros e outros:  diminuiu R$73,8 milhões, ou 1,1%, para R$6.633,7  milhões em 
2019 (R$6.707,5 milhões em 2018), como resultado do contínuo processo de digitalização e 
automação da Companhia, que resultou em menores custos com call center, back offices e 
confecção e postagem de contas em função da adoção acelerada do e-billing, do uso crescente 
dos canais virtuais e do app MEU VIVO e maior proporção do e-commerce na venda de produtos, 
serviços e recargas, além dos menores custos com serviços prestados devido à redução dos 
custos de interconexão. 

Aluguéis, seguros, meios de conexão e condomínios:  reduziu R$1.569,2 milhões, ou 53,1%, 
para R$1.388,2 milhões em 2019 (R$2.957,4 milhões em 2018), em função da maior eficiência na 
gestão de contratos de aluguel e manutenção da rede. 

Pessoal:  diminuiu R$113,3 milhões, ou 13,0%, para R$758,7 milhões em 2019 (R$872,0 milhões 
em 2018), em função de reestruturações organizacionais ocorridas nos períodos. 

Impostos, taxas e contribuições:  aumentou R$2,3 milhões, ou 0,1%, para R$1.597,1 milhões 
em 2019 (R$1.594,8 milhões em 2018), devido principalmente a maiores impostos regulatórios. 

Comercialização de serviços:  diminuiu R$131,4 milhões, ou 1,0%, para R$12.701,3 milhões em 
2019 (R$12.832,7 milhões em 2018), refletindo a evolução da Companhia em suas iniciativas de 
digitalização e automação, que levam a redução de custos com call-center, back office e confecção e 
postagem de contas.  

Despesas gerais e administrativas:  diminuiu R$100,9 milhões, ou 3,9%, para R$2.498,1 milhões 
em 2019 (R$2.599,0 milhões em 2018), devido ao contínuo controle de custos nestas rubricas. 

Outras receitas (despesas) operacionais líquidas:  as outras receitas diminuíram R$2.146,9 
milhões, ou 87,6%, para R$304,0 milhões em 2019 (R$2.450,9 milhões em 2018). Essa redução é 
resultado, principalmente, do efeito não corrente relacionado a decisão judicial em favor da 
Companhia referente a contingência tributária registrado em 2018. 
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EBITDA 
R$ milhões 2019   2018 

Lucro operacional antes das receitas e despesas financeiras 7.213,9   9.456,2 

Despesas de depreciação e amortização    
 

   Em custos dos serviços prestados  8.624,2   6.487,9 

   Em despesas de comercialização de serviços  1.501,1   1.352,6 

   Em despesas gerais e administrativas 794,5   528,1 

EBITDA  18.133,7   17.824,8 

    

Margem EBITDA    
 

 a) EBITDA  18.133,7   17.824,8 

 b) Receita operacional líquida  44.268,2   43.462,7 

Margem EBITDA [a) / b)] 41,0%   41,0% 

 

O EBITDA em 2019 apresentou um aumento de 1,7% em relação a 2018, apresentando um resultado 
de R$18.133,7 milhões. A Margem EBITDA alcançada em 2019 foi de 41,0%, estável em relação à 
margem EBITDA registrada em 2018, principalmente devido (1) à maior receita de serviços móveis, 
ultra banda larga e Dados corporativos e TI; (2) redução nos custos, principalmente em função das 
medidas de eficiência e digitalização; e (3) efeito não recorrente relacionado a decisão judicial em 
favor da Companhia relativo a contingência tributária em 2018. Excluindo esse efeito a margem 
EBITDA recorrente atingiu 40,5% em 2019, um incremento de 4,7 p.p. em relação à margem EBITDA 
recorrente registrada em 2018 (35,8%). 
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2018 x 2017 

 

A receita operacional bruta  reduziu-se em 0,7% totalizando R$65.794,4 milhões em 2018 
comparada a R$66.243,2 milhões em 2017, como resultado de uma redução na receita de serviço de 
telefonia fixa, parcialmente compensada pelo aumento da receita de telefonia móvel e na receita de 
venda de mercadorias. As variações estão detalhadas a seguir: 

Serviço de telefonia fixa e móvel: reduziu-se em R$1.404,1 milhões em 2018, ou 2,2%, em 
relação a 2017 (R$62.696,5 milhões) principalmente pela diminuição das receitas de voz sainte e 
interconexão em função da redução das tarifas reguladas pela ANATEL, em vigor a partir de 
fevereiro de 2018, parcialmente compensada pela expansão da receita de dados e serviços 
digitais e pela evolução positiva da receita de banda larga e TV por assinatura. 

Vendas de mercadorias : aumentou R$955,3 milhões, ou 26,9%, em relação a 2017, resultado da 
nova estratégia da Companhia de venda de aparelhos com foco em clientes de alto valor. 

Custos dos serviços prestados:  aumentou R$753,1 milhões, ou 3,7%, para R$21.025,7 milhões em 
2018 (R$20.272,6 milhões em 2017). As principais variações são destacadas a seguir: 
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Custos das mercadorias vendidas : aumentou R$450,2 milhões, ou 23,0%, para R$2.406,1 
milhões em 2018 (R$1.955,9 milhões em 2017), principalmente em função da estratégia da 
Companhia, focada na venda de aparelhos para clientes de maior valor e melhor rentabilidade. 

Depreciação e amortização:  aumentou R$524,8 milhões, ou 8,8%, para R$6.487,9 milhões em 
2018 (R$5.963,1 milhões em 2017), resultado do aumento da base de ativos, refletindo o nível 
sustentável de investimentos realizados pela Companhia nos últimos anos. 

Serviços de terceiros e outros:  diminuiu R$383,6 milhões, ou 5,4%, para R$6.707,5 milhões em 
2018 (R$7.032,3 milhões em 2017), como resultado do intenso processo de digitalização da 
Companhia que resultou em menores custos com impressão e postagem de contas em função da 
adoção do e-billing, redução de custos com comissionamento dado o crescimento do e-commerce 
de produtos, serviços e recargas e menores custos com atendimento ao cliente em função da 
maior penetração do aplicativo Meu Vivo, além dos menores custos com serviços prestados 
devido à redução dos valores de interconexão fixa e móvel ocorrida em fevereiro de 2018. 

Aluguéis, seguros, meios de conexão e condomínios:  aumentou R$333,0 milhões, ou 12,7%, 
para R$2.957,4 milhões em 2018 (R$2.624,4 milhões em 2017), em função das maiores despesas 
de aluguel e locação de sites onde instalamos nossas antenas, devido à expansão da cobertura 
4G e 4G+ e foco na qualidade do serviço. 

Pessoal:  aumentou R$26,6 milhões, ou 3,1%, para R$872,0 milhões em 2018 (R$ 845,4 milhões 
em 2017), em função de custos não-recorrentes relacionados à reestruturação corporativa 
ocorrida em 2018. 

Impostos, taxas e contribuições:  diminuiu R$197,9 milhões, ou 11,0%, para R$1.594,8 milhões 
em 2018 (R$1.792,7 milhões em 2017), devido principalmente a menores impostos regulatórios. 

Comercialização de serviços:  diminuiu R$303,7 milhões, ou 2,3%, para R$12.832,7 milhões em 
2018 (R$13.136,4 milhões em 2017), refletindo a evolução da Companhia em suas iniciativas de 
simplificação, eficiência e digitalização, que levam a redução de custos com call-center, BackOffice, 
comissionamento e confecção e postagem de contas.  

Despesas gerais e administrativas:  aumentou R$155,9 milhões, ou 6,4%, para R$2.599,0 milhões 
em 2018 (R$2.443,1 milhões em 2017), principalmente em função de maiores despesas com serviços 
de terceiros. 

Outras receitas (despesas) operacionais líquidas:  as outras receitas aumentaram R$3.173,4 
milhões para R$2.450,9 milhões em 2018 (despesa de R$722,5 milhões em 2017). Esse aumento é 
resultado, principalmente, do efeito não recorrente relacionado a decisão judicial em favor da 
Companhia referente a contingência tributária. 
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EBITDA 
R$ milhões 2018   2017 

Lucro operacional antes das receitas e despesas financeiras 9.456,2   6.632,2 

Despesas de depreciação e amortização    
 

   Em custos dos serviços prestados  6.487,9   5.963,1 

   Em despesas de comercialização de serviços  1.352,6   1.433,3 

   Em despesas gerais e administrativas 528,1   457,3 

EBITDA  17.824,8   14.485,9 

    

Margem EBITDA    
 

 a) EBITDA  17.824,8   14.485,9 

 b) Receita operacional líquida  43.462,7   43.206,8 

Margem EBITDA [a) / b)] 41,0%   33,5% 

 

O EBITDA em 2018 representou um aumento de 23,0% em relação a 2017, apresentando um 
resultado de R$17.824,8 milhões. A Margem EBITDA alcançada em 2018 foi de 41,0%, um aumento 
de 7,5 p.p. em relação à margem registrada em 2017, principalmente devido (1) à maior receita de 
serviços móveis e ultra banda larga; (2) redução nos custos principalmente em função das medidas 
de eficiência e digitalização; e (3) efeito não recorrente relacionado a decisão judicial em favor da 
Companhia relativo a contingência tributária. Excluindo esse efeito a margem EBITDA recorrente 
atingiu 35,8% em 2018. 

 

Demonstração do Fluxo de Caixa 

R$ mil 
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2019 x 2018 

A Geração de Caixa Operacional foi de R$17.721,2 milhões em 2019, um aumento de 48,4% 
comparado com R$11.941,4 milhões em 2018. O aumento no fluxo de caixa das operações se deve à 
compensação dos depósitos legais de provisão em 2018 (taxa Fistel e EBC) de R$2.505,0 milhões, 
compensados no Fluxo de Caixa de Investimentos, sem efeito de saída de caixa. Excluindo esses 
efeitos não recorrentes, o fluxo de caixa das operações teria um aumento de 22,7% em 2019. O 
aumento no fluxo de caixa das operações reflete o aumento nas receitas de serviços móveis e de 
dispositivos. Houve também uma redução nas despesas com interconexão, call center e 
comissionamento. Também houve créditos tributários de R$2.969 milhões em 2019, um aumento de 
R$ 1.572 milhões em comparação a R$1.397 milhões em 2018, efeito observado em impostos, taxas 
e contribuições. 

O Fluxo de Caixa aplicado nas atividades de investimentos foi de R$7.927,2 milhões em 2019, 
comparado a R$5.676,3 milhões em 2018. O aumento no fluxo de caixa utilizado nas atividades de 
investimento deve-se à compensação dos depósitos judiciais de provisão em 2018 (taxa Fistel e EBC) 
de R$2.505,0 milhões, compensados no Fluxo de Caixa Operacional, sem efeito de saída de caixa. 
Excluindo esses impactos não recorrentes, nosso fluxo de caixa aplicado nas atividades de 
investimentos teria uma redução de 3,1% em 2019. 

O Fluxo de Caixa aplicado nas atividades de financiamento foi de R$9.782,0 milhões em 2019, 
comparado a uma saída de R$6.934,1 milhões em 2018. O aumento no fluxo de caixa aplicado nas 
atividades de financiamento foi de R$2.847,9 milhões em 2019 devido principalmente ao pagamento 
de dividendos e juros sobre capital próprio (R$2.040,0 milhões) e pagamentos de empréstimos e 
debêntures (R$803,4 milhões). 

 

2018 x 2017 

A Geração de Caixa Operacional foi de R$11.941,4 milhões em 2018, um decréscimo de 5,5% 
comparado com R$12.641,0 milhões em 2017. A diminuição no fluxo de caixa das operações se deve 
à compensação dos depósitos legais de provisão (taxa Fistel e EBC) de R$2.505,0 milhões, 
compensados no Fluxo de Caixa de Investimentos, sem efeito de saída de caixa. Excluindo esses 
efeitos não recorrentes, o fluxo de caixa das operações seria de R$14.446,4 milhões em 2018, um 
aumento de 14,3% em comparação com R$12.641,0 milhões em 2017. O aumento no fluxo de caixa 
das operações reflete o aumento nas receitas de serviços móveis principalmente impulsionadas pelas 
receitas de dados e pelo aumento das receitas de dispositivos. Houve também uma redução nas 
despesas com interconexão, impostos FUST/FUNTELL, serviços de manutenção e conservação, call 
center/comissionamento e publicidade. 

O Fluxo de Caixa aplicado nas atividades de investimentos foi de R$5.676,3 milhões em 2018, 
comparado a R$8.438,2 milhões em 2017. A redução no fluxo de caixa utilizado nas atividades de 
investimento deve-se à compensação dos depósitos judiciais de provisão (taxa Fistel e EBC) de 
R$2.505,0 milhões, compensados no Fluxo de Caixa Operacional, sem efeito de saída de caixa. 
Excluindo esses impactos não recorrentes, nosso fluxo de caixa aplicado nas atividades de 
investimentos seria de R$8.181,3 milhões em 2018, uma redução de 3,0% (R$256,9 milhões) devido 
à aquisição do Terra em 2017. 
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O Fluxo de Caixa aplicado nas atividades de financiamento foi de R$6.934,1 milhões em 2018, 
comparado a uma saída de R$5.257,6 milhões em 2017. O aumento no fluxo de caixa aplicado nas 
atividades de financiamento foi de R$1.676,5 milhões em 2018 devido principalmente ao pagamento 
de dividendos e juros sobre capital próprio (R$468,3 milhões) e também à ausência de captação de 
debêntures em 2018 (R$3.055,9 milhões em 2017), parcialmente compensados pela redução nos 
pagamentos de empréstimos e debêntures (R$1.592,3 milhões). 

 

Fluxo de Caixa Operacional Livre 

Definimos fluxo de caixa operacional livre como o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais, 
menos o caixa líquido usado em atividades de investimento. Fluxo de caixa operacional livre não é 
uma medida de desempenho financeiro de acordo com o IFRS, e não deve ser considerado 
isoladamente ou como uma alternativa ao lucro líquido, ao fluxo de caixa operacional, como uma 
medida de liquidez, ou como base para a distribuição de dividendos. Outras empresas podem calcular 
o fluxo de caixa operacional livre de maneira diferente da nossa. Consideramos o fluxo de caixa 
operacional livre como uma medida útil do fluxo de caixa disponível para pagar juros sobre o nosso 
financiamento e dividendos aos nossos acionistas. A tabela abaixo apresenta a reconciliação do 
nosso fluxo de caixa livre operacional. 

 Exercício encerrado em 31 de dezembro 

R$ milhões 2019  2018  2017 

Reconciliação do Fluxo de Caixa Operacional Livre      

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  17.721,2  11.941,4  12.641,0 

Caixa líquido usado em atividades de investimento (7.927,2)  (5.676,3)  (8.438,2) 

Fluxo de caixa operacional livre 9.794,0   6.265,1  4.202,8 

 

10.2 - Resultado operacional e financeiro 

 

a) resultados das operações do emissor, em especial : 

i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita 

A receita operacional da Companhia é composta pelos seguintes itens: 

• Serviços de voz fixa, local e de longa distância, em regime público ou privado, incluindo 
habilitação, assinatura mensal, serviço medido e telefones públicos; 

• Serviços de voz e banda larga móvel; 
• Serviços de banda larga fixa, incluindo a venda de equipamentos e acessórios; 
• Serviços de TV por assinatura por meio de tecnologia via satélite DTH (direct to home), IPTV 

e cabo; 
• Serviços de rede, incluindo o aluguel de instalações, além de outros serviços; 
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• Serviços de atacado, incluindo interconexão fixa e móvel, exploração industrial de linha 
dedicada (EILD) e MVNO; 

• Serviços digitais, incluindo serviços financeiros, M2M (comunicação máquina-a-máquina), 
soluções de e-health, segurança, vídeo e propaganda; 

• Serviços designados especificamente para clientes corporativos; 
• Venda de aparelhos e acessórios; 
• Outros serviços. 

 

ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais 

 

2019 

Em 2019, pequenos players apresentaram crescimento expressivo no mercado de banda larga fixa. 
Estes players têm estratégias diversas de preço e posicionamento e, em geral, atuam localmente, 
mas juntos foram os que mais cresceram em acessos no ano. Apesar do crescimento destes 
concorrentes, continuamos apostando na expansão da rede de fibra óptica pelo país, com o objetivo 
de entregar banda larga de alta qualidade e velocidade. Adicionalmente, a Companhia continuou 
investindo para evoluir na transformação digital, aumentando a quantidade de clientes com acesso ao 
Meu Vivo e reduzindo a dependência dos canais tradicionais de contato com os mesmos. 

Com relação às ofertas no negócio fixo, alavancamos a proposta de valor com as ofertas de 
degustação de velocidade na Fibra (FTTH), com foco na entrega de altas velocidades como o 
100Mbps e o 200Mbps. 

No pós pago, a Companhia continua liderando o mercado com 39,4% de participação, o que ocorre 
em função do forte posicionamento da empresa na categoria Vivo Pós Família, que evoluiu para 
entregar mais benefícios para os clientes, como mais franquia e diárias inclusas de utilização fora do 
país para os clientes da categoria. Adicionalmente, neste ano a empresa alavancou o crescimento no 
segmento pós pago através da totalização dos clientes, oferecendo benefícios, como descontos 
agressivos e bônus em franquias, para clientes que possuíssem uma banda larga com a Companhia. 
Dessa forma, a Companhia foi capaz de incrementar o volume de vendas de planos pós pago. 

Mantendo sua aposta na transformação digital, continuamos investindo no Vivo Easy, um plano que é 
customizado pelo cliente através do aplicativo. A comunicação continuou reforçando que não há 
mensalidade e nem validade dos serviços comprados, como internet e diárias de apps. Houve 
também avanços na parte estrutural (back/front-end), contribuindo para a performance do produto e, 
principalmente, na interface e usabilidade do app, melhorando a experiência do cliente. Para 
diversificar ainda mais o portfólio, foram incluídos novos parceiros, como a rede social TIKTOK e app 
de mobilidade MOOVIT. Os preços das franquias de internet foram ajustados tornando-os mais 
atrativos e competitivos, para os novos e atuais clientes. Além dessas mudanças, as ofertas 
agressivas passaram a contar com recompensas em cashback, uma prática bastante difundida nos 
meios digitais. Os resultados destas ações, somados a uma ampla estratégia de mídia digital com 
foco em conversão, tiveram impacto positivo no último trimestre do ano, com aumento significativo 
nas adesões ao plano Vivo Easy e avaliações positivas dos clientes em relação ao app. 
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No Pré-pago, foi um ano de sólida recuperação de resultados, sustentada pela ampliação do portfólio 
de ofertas com novas opções semanais e quinzenais. Esses lançamentos dão mais possibilidades de 
escolha aos clientes e permitem maximizar a rentabilização da base. Além disso, a Companhia 
manteve a oferta do Giga Chip, com internet em dobro por 6 meses, WhatsApp ilimitado e 15 dias 
grátis. Inovamos com uma atuação mais segmentada, utilizando algoritmos e aprendizado de 
máquina para entender momentos-chave da relação do cliente com a Companhia e gerar uma 
experiência mais personalizada. 

Por fim, em linha com a tendência de entregar uma experiência cada vez mais personalizada para os 
clientes, o programa de relacionamento da Companhia, o Vivo Valoriza, passou por uma 
transformação e foi relançado no início de 2020, com uma mecânica que entrega prêmios de acordo 
com os interesses e preferências de cada cliente em uma jornada simples e digital através dos apps 
Meu Vivo. Além disso, um projeto foi iniciado para criar e implementar uma régua de relacionamento 
com os clientes para estabelecer uma conversa transparente, efetiva e encantadora em todo o ciclo 
de vida readequando o conteúdo, timing, recorrência e canais por perfil de cliente e um novo tom de 
comunicação que aproxime a Companhia do cliente. 

 

2018 

Seguindo a tendência dos últimos anos, em 2018 manteve-se um cenário de concorrência acirrada 
frente à continuidade de queda no total de acessos no mercado de telecomunicações brasileiro. 
Exceção feita à Banda Larga Fixa, que teve grande foco de investimentos e atividade comercial e 
segue com tendência sólida de expansão. Questões relacionadas ao reforço e expansão da 
qualidade e à transformação digital têm pautado fortemente a atuação das operadoras. 

Diante deste cenário, a estratégia comercial da Companhia no ano foi marcada por intensa atividade 
de lançamentos e novidades no portfólio móvel, para clientes pré-pagos, pós-pagos e controle, 
suportados por uma consistente expansão da rede, como foco na qualidade e na evolução 
tecnológica por meio do LTE (4,5G). Também nos serviços fixos destacaram-se as ofertas de Vivo 
Fibra, em banda larga e em TV, apoiadas num grande esforço de expansão da rede de fibra (FTTH) 
em diversas regiões do país. Além disso, buscando uma melhoria constante da experiência do cliente 
tiveram cada vez mais espaço inciativas de transformação digital e inovação em canais. Cabe 
destaque ainda à atuação da marca durante o ano de Copa do Mundo, com campanhas no período 
que se utilizaram do mote #joguejunto, contribuindo para reforçar nosso papel como Patrocinadora 
Oficial da Seleção Brasileira. 

No negócio móvel, a Companhia continua liderando com 31,9% do mercado1 e manteve sua 
relevância e atratividade com a reformulação de portfólio, introdução de novos benefícios e parcerias 
em todos os negócios.  

No pós-pago, negócio em que a Companhia mantém forte liderança, teve grande foco o portfólio de 
planos Família. Como diferencial, adicionamos diárias de roaming internacional gratuito em todos os 
planos dessa categoria, o que promoveu um crescimento substancial no uso de internet por clientes 
da Companhia no exterior. As campanhas dos planos Família reforçaram ainda a velocidade e 
                                                           
1 Fonte: Anatel – dezembro de 2018. 
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liderança, por meio do 4G+, abordando temas atuais e novas composições familiares. No ambiente 
digital utilizamos uma linguagem próxima e bem-humorada, com o lançamento da websérie “Cacos 
de Família”. 

No pré-pago a Companhia trouxe novidades relevantes para os clientes, adicionando acesso gratuito 
ao Twitter através dos pacotes Vivo Internet Redes Sociais. Lançamos uma nova oferta, o Vivo Giga 
Chip, com internet em dobro por 6 meses e WhatsApp ilimitado e 15 dias grátis. Comunicamos 
também em TV e Digital a nossa oferta Vivo Turbo com características como 1GB de internet e 
WhatsApp ilimitado. 

Também reformulamos os planos Controle com mais internet, ligações ilimitadas off-net e novos 
serviços digitais. O portfólio de planos Controle foi amplamente divulgado com diversas ofertas 
cooperadas com smartphones e WhatsApp ilimitado e contou com ampla estratégia de mídia digital 
com foco em conversão. 

A Companhia trouxe ainda uma grande vantagem aos seus clientes por meio do fechamento de 
parceria com a Netflix para oferecer bônus de internet destinado ao portfólio dos planos Família, 
Controle e Vivo Turbo. 

Preocupada em atender às necessidades dos diversos tipos de clientes, a Companhia também 
relançou o aplicativo Vivo Easy, com novo modelo de oferta de pacotes de internet e diárias de 
acesso a aplicativos sem mensalidade e validade. Oferecemos maior bônus de internet por indicação 
e, com a campanha “Sua vida no modo Easy”, buscamos ampliar nosso posicionamento como 
operadora digital e disruptiva. 

De forma geral a Companhia buscou reforçar a sua atuação com qualidade e com a campanha 
institucional 4G+ trouxe as mensagens “A nova geração 4.5G com a qualidade que só a Vivo tem” e 
“Experimente a nova geração 4.5G”. A cobertura 4G continuou avançando em voLTE (voz sobre 4G) 
e ativação em 700MHz em diversas regiões do país, com destaque para os Estados do Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Espírito Santo. 

Em linha com a tendência de transformação digital, a Companhia potencializou a visibilidade e o uso 
do aplicativo Meu Vivo como canal de autoatendimento digital. A campanha destaca as principais 
funcionalidades do aplicativo, principalmente a de solicitação de segunda via da conta. Os resultados 
foram muito positivos com aumento de penetração do aplicativo Meu Vivo, principalmente entre pré-
pagos. 

No negócio fixo, as ofertas tiveram grande foco nas ultra velocidades de Vivo Fibra 50 e 100 Mega, 
sustentadas por um intenso esforço de expansão nacional da rede de fibra, principalmente no interior 
dos Estados de São Paulo e Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia, além das cidades de Goiânia, 
Fortaleza e Londrina. A infraestrutura de FTTH para Vivo Fibra atingiu 121 cidades em 2018.  

Do ponto de vista comercial, a Companhia ampliou a gama de canais HD superando a concorrência, 
desenvolveu novas ofertas e parcerias com grandes serviços de streaming: oferecemos o Amazon 
Prime Video de graça por 3 meses para assinantes, sendo a primeira operadora da América Latina a 
realizar tal oferta de serviço adicional. Também fechamos acordos para distribuir NFL Game Pass no 
Brasil, o aplicativo de streaming Tidal e concedemos descontos em seleções de filmes no Vivo Play. 
Destaque ainda para o lançamento da funcionalidade que permite a assinantes acessar o Netflix 



                    

 
 
 

 
 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Companhia Aberta 
CNPJ 02.558.157/0001-62 - NIRE 35.3.0015881-4 

 
 

45  
 
 
 

diretamente a partir de um canal do decodificador da Vivo e do aplicativo Smart Wi-Fi que permite 
realizar a gestão residencial e corporativa da rede sem necessidade de intervenção técnica. 

Em 2018 as campanhas passaram a acontecer junto com Vivo TV e trouxemos mensagens mais 
completas, com internet e TV, sempre com foco em ultra velocidade e estabilidade. As mensagens 
destacaram lançamentos como nas campanhas de “Novas Cidades” e os diferenciais do serviço nas 
campanhas “Destrave”, com o objetivo de incentivar clientes a mudarem para Vivo Fibra. 

A inovação foi uma constante no ano, sobretudo nos canais de atendimento, físicos e digitais. 
Expandimos o número de lojas com conceito de “pick-up in store”, chegando a 8 estados e ao Distrito 
Federal. Também inauguramos nossas primeiras lojas com o conceito “Iconic Store”, focado em 
serviços, experiência inesquecível em uma atmosfera premium e mais humana, em localidades como 
Rio de Janeiro, São Paulo, Ribeirão Preto, Belo Horizonte e Brasília. 

Em 2018 também foi lançada a Aura, a inteligência artificial da Companhia, simplificando e ajudando 
o cliente a solucionar dúvidas sobre serviços contratados, por meio de voz ou texto. Presente em 
mais de 20 canais de atendimento, com destaque para a recente integração com o Google Assistant, 
a Aura traz ao cliente uma nova relação com a tecnologia. 

Ao final de 2018 a Companhia lançou a campanha institucional #temhorapratudo, em que convida as 
pessoas a refletir sobre a relação com o celular e as conexões, estimulando um uso mais consciente, 
para que possamos de fato aproveitar o melhor que a tecnologia tem a oferecer. 

 

2017 

Assim como nos anos anteriores, enfrentamos concorrência acirrada no mercado de 
telecomunicações brasileiro. Segundo dados da ANATEL, o número de acessos totais tem registrado 
quedas significativas principalmente no negócio móvel. Assim, o ambiente competitivo se manteve 
ativo na busca por novos clientes e na manutenção das bases.  

Diante deste cenário, a Companhia executou em 2017 uma estratégia comercial focada em clientes 
de alto valor buscando expansão da liderança no market share e aumento consistente do ARPU nos 
principais mercados. 

Com o desafio de manter o crescimento das receitas em meio a um mercado em declínio, 
principalmente nos serviços tradicionais (voz e banda larga de baixa velocidade), os negócios de alto 
valor como ultra banda larga, pós-pago e dados móveis apresentaram papel fundamental registrando 
bom desempenho. Os clientes têm demandado maior qualidade e mais disponibilidade de dados, 
exigindo constantes investimentos em desenvolvimento, modernização, expansão e melhoria 
contínua da qualidade de serviços aliada à experiência do cliente.  

O negócio móvel manteve um bom ritmo de expansão de receitas impulsionada pelo crescimento do 
pós-pago e maior contribuição de dados. A Companhia registrou evolução no market share, com foco 
no mix de clientes de alto valor, sustentada por uma forte atividade comercial. Com o lançamento do 
novo portfólio móvel com recursos únicos e inovadores, foi possível ampliar a diferenciação frente a 
concorrência e melhorar a monetização do negócio móvel.  
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De forma inédita no mercado brasileiro, a Companhia lançou uma funcionalidade que permite aos 
usuários dos planos pré-pagos Vivo Turbo e Controle compartilharem gratuitamente seus pacotes de 
internet móvel com outros clientes dos mesmos planos, por meio do aplicativo ou do site Meu Vivo. A 
ação reforçou o melhor uso dos dados pelos clientes através de uma ferramenta inovadora divulgada 
em campanha estrelada pela cantora Ivete Sangalo junto com famosos youtubers.  

Além disso, a Companhia lançou o “Vivo Turbo Bis”, que permite ao cliente utilizar o saldo de internet 
acumulado e não utilizado para o próximo mês, após o fim da franquia atual.  

Os planos Controle foram reformulados em 2017, com lançamento de novas ofertas e aumentos de 
até 50% no pacote de dados. Os planos ainda trazem conteúdos exclusivos de aplicativos como NBA, 
Kantoo e GoRead. 

Mantendo a liderança absoluta no market share pós-pago2, a Companhia apresentou em 2017 mais 
quatro novidades para os planos Vivo Família: bônus de internet para uso exclusivo em aplicativos de 
vídeo e música (Spotify, Youtube, Vivo Música e NBA), acesso a aplicativos essenciais sem consumir 
dados do plano (Cabify, Easy Táxi), inclusão de serviços digitais como Studio+ e NBA 
(entretenimento), Vivo Sync e Vivo Família Online (segurança), Vivo Educa (educação) e Vivo 
PlayKids (infantil). Por fim, alguns planos elegíveis do Vivo Família permitem que os clientes recebam 
sete diárias do Vivo Travel e mais 100 minutos de ligações longa distância enquanto estiverem em 
viagens ao exterior. A comunicação para os planos Família recebeu enfoque nas novas composições 
familiares sob o mote: “Viver menos do mesmo”. 

A tecnologia 4G oferecida pela Companhia manteve sua reconhecida qualidade em 2017 e ainda 
houve forte expansão da cobertura, com o alcance de mais de 2.300 municípios. A Companhia 
continuou na liderança do market share da tecnologia 4G3. Em alinhamento com a estratégia de 
transformação digital, foi anunciado em dezembro a cobertura de todas as capitais brasileiras com o 
4G+ (LTE-Advanced), totalizando 106 municípios. O serviço de voz sobre LTE (VoLTE) foi ainda 
ativado em Rio Verde/GO e Brasília/DF, permitindo o uso de voz em redes 4G de telefonia móvel.  

A frente móvel também contou com uma série de ações e iniciativas visando a contribuir com a 
ampliação da diferenciação, em linha com a estratégia “mais por mais”, dentre as quais destacam-se: 
parceria com a Movile (aplicativo de educação com mais de 50 cursos em vídeo), NBA (distribuição 
de conteúdo pelo celular com jogos ao vivo e com realidade virtual), aplicativo Vivo Recado Premium 
(transcrição automática de voz da caixa postal para texto), GoRead (revistas digitais em parceria com 
o Grupo Abril), aplicativo Vivo Meditação (guiada pelo monge Satyanatha), Vivo Transfer (aplicativo 
gratuito para o usuário transferir dados de um celular para outro). Outras ações destacadas foram: 
“test drive” do smartphone LG G6 nas lojas físicas da Vivo e uma parceria firmada com a loja iPlace 
para comercialização de iPhones com planos Pós-pagos e Controle. 

Para o negócio fixo, o ano de 2017 foi marcado pela expansão robusta da banda larga, compensando 
parcialmente a tendência de maturidade na voz. A forte atividade comercial e a melhora no mix de 
acessos de banda larga e TV por assinatura impulsionaram novamente a receita média por usuário 
(ARPU da sigla em inglês). 

                                                           
2 Fonte: Anatel – dezembro de 2017. 
3 Fonte: Anatel – dezembro de 2017. 
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O ano finalizou com a expansão da rede de fibra óptica em mais 16 municípios. Segundo dados da 
ANATEL, a Telefônica Brasil registrou 1,3 milhão de acessos de banda larga via fibra (FTTH), 
crescimento de 45% em relação ao ano anterior. No Estado de São Paulo, superamos a concorrência 
em número de adições líquidas através da fibra com mais de 300 mil novos acessos no ano. 

No Brasil, a Companhia registrou um desempenho expressivo em termos de crescimento dos 
acessos com velocidades acima de 34Mbps. Apresentamos uma elevação de 29% no comparativo 
anual refletindo os esforços da Companhia direcionados ao aumento da base e à migração de 
clientes para velocidades mais altas. Destacou-se também o efeito no crescimento da velocidade 
média dos acessos dos clientes residenciais, que aumentou 22% neste mesmo período. 

Com a campanha publicitária “Viver menos do mesmo”, a Companhia marcou a evolução do 
posicionamento “Viva Tudo”, convidando as pessoas a experimentarem as novas possibilidades com 
as ultra velocidades de Vivo Fibra (de 50Mbps a 300Mbps). A Companhia também expandiu o serviço 
de TV por fibra óptica (IPTV) em mais 3 cidades: Curitiba, Rio de Janeiro e Niterói. 

Posicionando-se como uma operadora de referência em jogos online, a Companhia apresentou 
importantes novidades em 2017: lançamento do Vivo Games4U, serviço que reúne o melhor do 
mundo dos games e mais de 300 jogos. Anunciou o patrocínio da equipe de eSports, Vivo Keyd, e, 
por fim, a nova temporada do documentário Game Changers. 

As ações de convergência permaneceram ativas durante o ano com campanhas comerciais 
divulgando ofertas de banda larga fixa com minutos em ligações no serviço móvel e bônus de dados 
para internet móvel. 

Num ano marcado pela transformação digital, as iniciativas de melhoria contínua da experiência do 
cliente se fizeram notar pelos avanços significativos no atendimento digital. O volume de 
atendimentos virtuais registrou nos últimos meses do ano mais de 1 milhão de atendimentos por mês 
através de site web e móvel, aplicativo Meu Vivo, Facebook Messenger, entre outros canais digitais. 
As interações digitais demonstram o engajamento da Companhia em sua estratégia de promover 
mais qualidade com diferenciação e melhoria contínua. 

 

Receitas Operacionais 

Em 2019, a receita operacional bruta totalizou R$66.571,9 milhões, aumento de R$ 777,5 milhões em 
relação a 2018 que registrou R$65.794,4 milhões, resultado da maior receita de dados e serviços 
digitais móveis, além da banda larga fixa e venda de mercadorias, parcialmente compensadas pela 
redução das receitas de voz e TV por assinatura. 

A receita operacional bruta em 2018 totalizou R$65.794,4 milhões, redução de R$448,8 milhões em 
relação a 2017 que registrou R$66.243,2 milhões, como resultado de uma redução na receita de 
serviço de telefonia fixa, parcialmente compensada pelo aumento na receita de serviços de telefonia 
móvel e venda de mercadorias. 

A receita operacional bruta em 2017 totalizou R$66.243,2 milhões, aumento de R$1.236,5 milhões 
em relação a 2016 que registrou R$65.006,7 milhões, principalmente em função do aumento na 
receita de serviço de telefonia fixa e móvel e na receita de mercadorias e aparelhos. 
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Despesas Operacionais 

Em 2019, as despesas operacionais totalizaram R$ 26.134,5 milhões, aumento de 1,9% quando 
comparado a 2018 (R$ 25.637,9 milhões), principalmente, pelo efeito não-recorrente relacionado a 
decisão judicial em favor da Companhia referente à contingência tributária registrado em 2018, além 
do maior custo de mercadorias vendidas, refletindo a estratégia de maior foco na venda de terminais 
e equipamentos com margem. Por outro lado, o intenso processo de digitalização e automação 
promovido pela Companhia resultou na redução de custos com impressão e postagem de contas pela 
adoção do e-billing, redução de custos com comissionamento dado o crescimento do e-commerce de 
produtos, serviços e recargas e menores custos com atendimento ao cliente em função da maior 
penetração do aplicativo Meu Vivo. 

Em 2018, as despesas operacionais totalizaram R$25.637,9 milhões, uma redução de 12,0% quando 
comparado a 2017 (R$28.720,9 milhões), principalmente em função do processo de digitalização da 
Companhia que resultou em menores custos com impressão e postagem de contas pela adoção do e-
billing, redução de custos com comissionamento dado o crescimento do e-commerce de produtos, 
serviços e recargas e menores custos com atendimento ao cliente em função da maior penetração do 
aplicativo Meu Vivo, além dos menores custos com serviços prestados devido à redução dos valores 
de interconexão fixa e móvel ocorrida em fevereiro de 2018, parcialmente compensada pelo maior 
custo de mercadorias vendidas, refletindo a estratégia adotada durante o ano de maior foco na venda 
de terminais e equipamentos com margem. Além disso, a Companhia registrou efeito não-recorrente 
relacionado a decisão judicial em favor da Companhia referente à contingência tributária. 

As despesas operacionais em 2017 totalizaram R$28.720,9 milhões, aumento de 0,8% em relação a 
2016, que registrou R$28.486,0 milhões, principalmente em função da (1) redução nos custos de 
interconexão e uso de rede e de mercadorias vendidas; (2) menores despesas gerais e 
administrativas; parcialmente compensadas (3) pela venda de 1.655 torres em 31 de março de 2016, 
no montante de R$513,5 milhões; (4) por menores despesas de comercialização de serviços. 

 

b) variações das receitas atribuíveis a modificaçõe s de preços, taxas de câmbio, inflação, 
alterações de volumes e introdução de novos produto s e serviços 

Desde 2006, as tarifas telefônicas de serviços de telefonia fixa são indexadas ao IST - Índice de 
Serviços de Telecomunicações. O IST é composto por uma cesta ponderada de índices nacionais 
existentes, que refletem os custos operacionais do setor de telecomunicações. Conforme 
estabelecido nos contratos de concessão, a Companhia oferta Planos Básicos de Serviços e Planos 
Alternativos de Serviços. Para os planos básicos de serviços, a Companhia reajusta suas tarifas com 
base no IST, reduzido por um fator de produtividade. Esse fator de produtividade tem por objetivo 
permitir o compartilhamento dos ganhos econômicos entre a concessionária e os usuários. Os planos 
básicos de serviços são demonstrados a seguir: 

• Serviços locais: as tarifas são estabelecidas de acordo com uma cesta de tarifas, que inclui 
tarifas de tráfego medido e de assinatura. No caso de um reajuste de tarifas, cada um dos 
itens dentro da cesta local tem um peso diferente e, contanto que o reajuste da cesta local 
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total não exceda ao resultado da variação do IST, menos o fator de produtividade 
estabelecido pela ANATEL, cada tarifa, individualmente, pode exceder à variação do IST em 
até 5%, conforme previsto no contrato de concessão; 

• Tarifa de instalação de linhas residenciais e comerciais e serviços de telefonia pública: os 
reajustes são limitados ao aumento da tarifa no IST menos o fator de produtividade 
estabelecido pela ANATEL; e 

• Serviços de longa distância nacional: as tarifas são estabelecidas de acordo com uma cesta 
de tarifas, que inclui tarifas de tráfego de longa distância intra-regional e inter-regional. As 
tarifas são calculadas baseadas na média ponderada do tráfego, levando-se em 
consideração a distância e o tempo de duração da ligação. Cada um dos itens dentro da 
cesta longa distância nacional tem um peso diferente e, contanto que o reajuste da cesta 
longa distância nacional total não exceda ao resultado da variação do IST, menos o fator de 
produtividade estabelecido pela ANATEL, cada tarifa, individualmente, pode exceder à 
variação do IST em até 5%, conforme previsto no contrato de concessão. 

Para planos alternativos de serviços, a Companhia reajusta suas tarifas com base na variação do IST. 
Não há obrigatoriedade de aplicação de redução pelo fator de produtividade. A Companhia oferta 
planos alternativos de serviço nas modalidades local e longa distância nacional.   

Dessa forma, destacamos os reajustes recentes de tarifas para a telefonia fixa: 

 

2019 

Planos Básicos de Serviços  

Tarifas Fixo-Fixo – Conforme regras estabelecidas no contrato de concessão do STFC e no 
regulamento do STFC, a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL aprovou e publicou no 
DOU de 18 de julho de 2019 o reajuste de 4,944% na cesta de tarifas do plano básico de serviço, 
conforme Ato 4.298, de 16 de julho de 2019. O valor tarifário máximo para o minuto dos Planos 
Básicos do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, modalidade local para a concessionária 
Telefônica Brasil S.A. (setor 31) foi R$0,08256, líquido de impostos e contribuições sociais. 

Tarifas Fixo-Móvel – Em 25 de fevereiro de 2019, as tarifas de interconexão fixo-móvel (VU-M) 
sofreram queda conforme previsto pelo PGMC e Ato 6.211, de 1 de julho de 2014, ao qual detalha a 
queda da VU-M a partir de 2016 até 2019, com os valores em reais por minuto, líquidos de Impostos 
e Contribuições Sociais, sendo, 2016 (R$0,11218), 2017 (R$0,06816), 2018 (R$0,04141) e 2019 
(R$0,02517). Por força da Resolução nº 438, a queda em termos absolutos foi repassada para o 
preço de público nas chamadas em que a VU-M é aplicável.  

O Ato 823, de 07 de fevereiro de 2019, publicado no DOU de 13 de fevereiro de 2019, estabeleceu os 
valores tarifários máximos dos Planos Básicos das Concessionárias do STFC para chamadas 
destinadas aos acessos do Serviço Móvel Pessoal nas modalidades de Serviço Local (VC-1) e 
Serviço de Longa Distância Nacional (VC-2 e VC-3). Os valores estabelecidos para a Área de 
Concessão Telefônica Brasil S.A., setor de atuação 31, foram: R$0,16821 (VC-1 Tarifa Normal) e R$ 
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0,11774 (VC-1 Tarifa Reduzida); R$0,54109 (VC-2 Tarifa Normal) e R$0,37876 (VC-2 Tarifa 
Reduzida); e R$0,67702 (VC-3 Tarifa Normal) e R$0,47391 (VC-3 Tarifa Reduzida).  

Planos alternativos de serviços  

Os planos alternativos de serviços do STFC são reajustados pela Companhia em prazos não 
inferiores a 12 (doze) meses, conforme o IST (Índice de Serviços de Telecomunicações) acumulado 
durante o período. 

 

2018 

Planos Básicos de Serviços  

Tarifas Fixo-Fixo – Conforme regras estabelecidas no contrato de concessão do STFC e no 
regulamento do STFC, os reajustes tarifários dos Planos Básicos do Serviço Telefônico Fixo 
Comutado são calculados com base no IST do período, reduzido por um fator de produtividade, o 
Fator de Transferência "X". Ocorre que a Norma que determina a Metodologia para Cálculo do Fator 
X foi atualizada pela Resolução nº 684, de 09 de outubro de 2017. Ao longo do ano de 2018, vários 
ajustes foram feitos nos processos para tornar a nova metodologia viável e, por isso, não houve 
homologação de Fator X para o ano. Em decorrência deste fato, também não foi possível fazer 
reajuste nas Tarifas Fixo-Fixo. 

Apesar da ausência de reajuste das Tarifas Fixo-Fixo, a Agência Nacional de Telecomunicações – 
ANATEL aprovou e publicou no DOU de 24 de abril de 2018 a revisão tarifária em decorrência da 
incorporação da GVT pela Companhia. As tarifas de assinatura dos Planos Básicos do Serviço 
Telefônico Fixo Comutado tiveram uma redução de 2,653%, conforme Ato 3.057, de 23 de abril de 
2018. 

Tarifas Fixo-Móvel – Em 25 de fevereiro de 2018, as tarifas de interconexão fixo-móvel (VU-M) 
sofreram queda conforme previsto pelo PGMC e Ato 6.211, de 1 de julho de 2014, ao qual detalha a 
queda da VU-M a partir de 2016 até 2019, com os valores em reais por minuto, líquidos de Impostos 
e Contribuições Sociais, sendo, 2016 (R$0,11218), 2017 (R$0,06816), 2018 (R$0,04141) e 2019 
(R$0,02517). Por força da Resolução nº 438, a queda em termos absolutos foi repassada para o 
preço de público nas chamadas em que a VU-M é aplicável.  

O Ato 852, de 05 de fevereiro de 2018, publicado no DOU de 06 de fevereiro de 2018, estabeleceu os 
valores tarifários máximos dos Planos Básicos das Concessionárias do STFC para chamadas 
destinadas aos acessos do Serviço Móvel Pessoal nas modalidades de Serviço Local (VC-1) e 
Serviço de Longa Distância Nacional (VC-2 e VC-3). Os valores estabelecidos para a Área de 
Concessão Telefônica Brasil S.A., setor de atuação 31, foram: R$0,18306 (VC-1 Tarifa Normal) e 
R$0,12814 (VC-1 Tarifa Reduzida); R$0,56114 (VC-2 Tarifa Normal) e R$0,39279 (VC-2 Tarifa 
Reduzida); e R$0,69604 (VC-3 Tarifa Normal) e R$0,48722 (VC-3 Tarifa Reduzida).  

Além disso, a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL aprovou e publicou no DOU de 19 
de dezembro de 2018 o reajuste de 0,076% para chamadas destinadas aos acessos do Serviço 
Móvel Pessoal nas modalidades de Serviço Local (VC-1) e Serviço de Longa Distância Nacional (VC-
2 e VC-3), conforme Ato 9.914 de 17 de dezembro de 2018. 
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Planos alternativos de serviços  

Os planos alternativos de serviços do STFC são reajustados pela Companhia em prazos não 
inferiores a 12 (doze) meses, conforme o IST (Índice de Serviços de Telecomunicações) acumulado 
durante o período. 

 

2017  

Planos Básicos de Serviços  

Tarifas Fixo-Fixo – Conforme regras estabelecidas no contrato de concessão do STFC e no 
regulamento do STFC, a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL aprovou e publicou no 
DOU de 7 de novembro de 2017 o reajuste de 0,76% na cesta de tarifas do plano básico de serviço, 
conforme Ato 13.587, de 6 de novembro de 2017. O valor tarifário máximo para o minuto dos Planos 
Básicos do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, modalidade local para a concessionária 
Telefônica Brasil S.A. (setor 31) foi R$0,08256, líquido de impostos e contribuições sociais. 

Tarifas Fixo-Móvel – A Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL aprovou e publicou no 
DOU de 25 de janeiro de 2017 o reajuste de 2,279% para chamadas destinadas aos acessos do 
Serviço Móvel Pessoal nas modalidades de Serviço Local (VC-1) e Serviço de Longa Distância 
Nacional (VC-2 e VC-3), conforme Ato 320 de 23 de janeiro de 2017. 

Em 25 de fevereiro de 2017, as tarifas de interconexão fixo-móvel (VU-M) sofreram queda conforme 
previsto pelo PGMC e Ato 6.211, de 1 de julho de 2014, ao qual detalha a queda da VU-M a partir de 
2016 até 2019, com os valores em reais por minuto, líquidos de Impostos e Contribuições Sociais, 
sendo, 2016 (R$0,11218), 2017 (R$0,06816), 2018 (R$0,04141) e 2019 (R$0,02517). Por força da 
Resolução nº 438, a queda em termos absolutos foi repassada para o preço de público nas 
chamadas em que a VU-M é aplicável. 

O Ato 895, de 14 de fevereiro de 2017, publicado no DOU de 15 de fevereiro de 2017, estabeleceu os 
valores tarifários máximos dos Planos Básicos das Concessionárias do STFC para chamadas 
destinadas aos acessos do Serviço Móvel Pessoal nas modalidades de Serviço Local (VC-1) e 
Serviço de Longa Distância Nacional (VC-2 e VC-3). Os valores estabelecidos para a Área de 
Concessão Telefônica Brasil S.A., setor de atuação 31, foram: R$0,20981 (VC-1 Tarifa Normal) e 
R$0,14686 (VC-1 Tarifa Reduzida); R$0,60122 (VC-2 Tarifa Normal) e R$0,42085 (VC-2 Tarifa 
Reduzida); e R$0,73612 (VC-3 Tarifa Normal) e R$0,51528 (VC-3 Tarifa Reduzida). 

 

Planos alternativos de serviços  

Os planos alternativos de serviços do STFC são reajustados pela Companhia em prazos não 
inferiores a 12 (doze) meses, conforme o IST (Índice de Serviços de Telecomunicações) acumulado 
durante o período. 
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c) impacto da inflação, da variação de preços dos p rincipais insumos e produtos, do câmbio e 
da taxa de juros no resultado operacional e no resu ltado financeiro do emissor, quando 
relevante  

 

Resultado Operacional 

2019 

O IPCA subiu 4,3% em 2019, aumento de 0,6 ponto percentual em relação a 2018 (3,7%), ficando 
próximo à meta de inflação de 4,25% para 2019. 

Nosso portfólio de serviços fixos e móveis é reajustado anualmente tendo como base a inflação do 
período. 

Quanto à variação da taxa de câmbio, observou-se depreciação do real em 2019 frente à moeda 
norte-americana, considerando a cotação média do ano. A taxa de câmbio média atingiu R$/US$ 
3,95, ante R$/US$ 3,65 em 2018. A variação cambial afeta os investimentos feitos principalmente na 
compra de equipamentos de rede, modems e set-top boxes. Cerca de 10,2% dos custos e despesas 
operacionais estão atrelados a pagamentos em dólar americano ou euros. Apesar desta exposição, 
os impactos nas linhas de investimento e despesas não foram relevantes em face da negociação com 
fornecedores, que neutralizou parcialmente esses efeitos. 

Em 31 de dezembro de 2019, 99,9% de nossa receita era gerada em reais, com exceção dos 
rendimentos provenientes de operações de hedge, tarifas de interconexão de longa distância 
internacional e serviços para clientes fora do Brasil. 

 

2018 

O IPCA de 2018 registrou crescimento de 3,75%, ante 2,95% no ano anterior. A inflação em 2018 
manteve-se abaixo da meta (4,5%), em função da retomada gradual da atividade econômica e do 
bom comportamento dos preços monitorados. 

Nosso portfólio de serviços fixos e móveis é reajustado anualmente tendo como base a inflação do 
período. Do ponto de vista de custos, cerca de 50% estão de alguma forma indexados à inflação. 

Quanto à variação da taxa de câmbio, observou-se depreciação do real em 2018 frente à moeda 
norte-americana, considerando a cotação média do ano. A taxa de câmbio média atingiu R$/US$ 
3,65, ante R$/US$ 3,18 em 2017. A variação cambial afeta os investimentos feitos principalmente na 
compra de equipamentos de rede, modems e set-top boxes. Cerca de 7,8% das despesas 
operacionais estão atrelados a pagamentos em dólar americano ou euros. Apesar desta exposição, 
os impactos nas linhas de investimento e despesas não foram relevantes em face da negociação com 
fornecedores que neutralizou parcialmente esses efeitos. 

Em 31 de dezembro de 2018, 99,8% de nossa receita era gerada em reais, com exceção dos 
rendimentos provenientes de operações de hedge, tarifas de interconexão de longa distância 
internacional e serviços para clientes fora do Brasil. 
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2017 

O IPCA de 2017 registrou crescimento de 2,95%, ante 6,29% no ano anterior. Essa queda da inflação 
no ano de 2017 se deu em função, principalmente, dos efeitos do choque de oferta dos alimentos 
sobre seus preços e dos efeitos da recessão econômica. 

Nosso portfólio de serviços fixos e móveis é reajustado anualmente tendo como base a inflação do 
período. Do ponto de vista de custos, cerca de 50% estão de alguma forma indexados à inflação. 

Quanto à variação da taxa de câmbio, observou-se apreciação do real em 2017 frente à moeda norte-
americana considerando a cotação média do ano. A taxa de câmbio média atingiu R$/US$ 3,18, ante 
R$/US$ 3,48 em 2016. A variação cambial afeta em especial os investimentos feitos principalmente 
na compra de equipamentos de rede, modems e set-top boxes. Por outro lado, cerca de 6,4% das 
despesas operacionais estão atrelados a pagamentos em dólar americano ou euros, principalmente 
os custos relacionados à compra de aparelhos móveis, conteúdo para TV, aluguel de toolgate e 
aluguel de satélite. Apesar desta exposição, os impactos nas linhas de investimento e despesas não 
foram relevantes em face da negociação com fornecedores que neutralizou parcialmente esses 
efeitos. 

Em 31 de dezembro de 2017, 99,7% de nossa receita era gerada em reais, com exceção dos 
rendimentos provenientes de operações de hedge, tarifas de interconexão de longa distância 
internacional e serviços para clientes fora do Brasil. 

 

Resultado Financeiro  

2019 x 2018 

A taxa média de juros em 2019 apresentou redução ante o ano de 2018: a taxa média dos 
Certificados de Depósito Interbancário (CDI) atingiu 4,5% ao ano em 2019, ante 6,5% ao ano em 
2018.  

O resultado financeiro da Companhia em 2019 atingiu despesa de R$ 820,1 milhões em 2019 (receita 
financeira de R$ 1.827,1 milhões em 2018), principalmente em função do registro de efeito não-
recorrente relacionado a decisão judicial em favor da Companhia referente à contingência tributária 
em 2018. 

 

2018 x 2017 

A taxa média de juros em 2018 apresentou redução ante o ano de 2017: a taxa média dos 
Certificados de Depósito Interbancário (CDI) atingiu 6,5% ao ano em 2018, ante 10,1% ao ano em 
2017.  

O resultado financeiro da Companhia em 2018 atingiu R$ 1.827,1 milhões em 2018 (despesa 
financeira de R$ 903,0 milhões em 2017), principalmente em função do registro de efeito não-
recorrente relacionado a decisão judicial em favor da Companhia referente à contingência tributária. 
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10.3 - Efeitos relevantes que os eventos a seguir t enham causado ou se espera que venham a 
causar nas demonstrações financeiras do emissor e e m seus resultados: 

 
a) introdução ou alienação de segmento operacional 
Não se aplica, tendo em vista a ausência de introdução ou alienação de segmento operacional nos 
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017. 

 

b) constituição, aquisição ou alienação de particip ação societária 
 

Eventos ocorridos no ano de 2019 

Em 26 de setembro de 2019, a subsidiária integral da Companhia, Terra Networks Brasil S.A. (“Terra 
Networks”), adquiriu a totalidade das quotas representativas do capital social da Telefônica 
Infraestrutura e Segurança Ltda (“TIS”), pertencentes à Telefónica Ingeniería de Seguridad S.A. e 
Telefónica Digital Espanã, S.L.U. (“Operação”).  

A TIS é uma sociedade que se dedica à exploração e fornecimento de serviços e tecnologia de 
sistemas de segurança da informação, suporte técnico e outros serviços relacionados à infraestrutura, 
tecnologia e informação.  

A Operação permitirá que a Terra Networks, que tem como atividades, dentre outras, o 
desenvolvimento de sistemas de informática, amplie a consultoria e assistência operacional, 
maximize a comercialização de sistemas, licenças e aplicativos, possibilitando a ampliação do 
portfólio de serviços profissionais e gerenciados e a integração das ofertas comerciais da TIS e da 
Terra Networks, propiciando a geração de valor agregado para a carteira de clientes da Companhia 
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graças à atuação das empresas envolvidas sob a mesma gestão, nas atividades de tecnologia da 
informação, segurança, IoT e conectividade.  

O preço total pago como contraprestação pela aquisição das quotas de emissão da TIS foi de R$70,8 
milhões, em parcela única, sem necessidade de qualquer financiamento, utilizando-se apenas o caixa 
disponível da Terra Networks. O referido valor foi calculado com base no valor econômico da TIS, 
segundo o critério de fluxo de caixa descontado, com data base de 30 de junho de 2019, baseado em 
laudo de avaliação contratado pela Diretoria da Terra Networks.  

O contrato de venda e compra contém termos e disposições comuns a esse tipo de transação, tais 
como declarações e garantias das vendedoras, indenização e outras. A Operação foi, ainda, 
precedida de uma auditoria contábil, financeira, legal e procedimental em relação à TIS.  

A Operação não foi sujeita à obtenção de quaisquer autorizações regulatórias ou de aprovações por 
órgãos da Companhia, tendo sido aprovada pela Diretoria da Terra Networks nos termos de estatuto 
social desta.  

A Operação não alterou a estrutura acionária da Companhia nem causou qualquer diluição aos seus 
acionistas, gerando valor a estes através de aceleração do seu crescimento e aumento da eficiência 
operacional. 

Com a conclusão da Operação, a TIS passou a ser controlada direta da Terra Networks e indireta da 
Companhia. 

 

Eventos ocorridos no ano de 2018 

Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de novembro de 2018, foi aprovada a 
reestruturação societária, com a incorporação da subsidiária integral Telefônica Data S.A. (“TData”) 
pela Companhia, com efeitos operacionais a partir de 1º de dezembro de 2018.  

A TData era a controladora da Telefônica Transportes e Logística Ltda. (“TGLog”) e da Terra 
Networks Brasil S.A. (“Terra Networks”), ambas sociedades com sede no Brasil.  

A incorporação da TData teve como objetivo a padronização da prestação dos serviços, a 
simplificação da estrutura organizacional e societária atual do Grupo, bem como auxílio na integração 
dos negócios da Companhia com a TData.  

Com a incorporação e extinção da TData, a partir de 1º de dezembro de 2018, a Companhia passou 
a ser a controladora direta da Terra Networks e TGlog. 

 

Eventos ocorridos no ano de 2017 

Em 3 de julho de 2017, a subsidiária integral da Companhia, Telefônica Data S.A. (“TData”), adquiriu 
a totalidade das ações representativas do capital social da Terra Networks Brasil S.A. (“Terra 
Networks”), pertencentes à SP Telecomunicações Participações Ltda. (“SPTE”), acionista 
controladora da Companhia (“Operação”). 
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O preço total pago pela aquisição da totalidade das ações de emissão da Terra Networks, foi de 
R$250,0 milhões, em parcela única, sem necessidade de qualquer financiamento, utilizando apenas o 
caixa disponível da TData. O referido valor foi calculado com base no valor econômico da Terra 
Networks, 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. 

A Operação sujeitou-se a condições usualmente aplicáveis a este tipo de transação, tendo sido 
precedida de uma auditoria legal e financeira em relação à Terra Networks e avaliação por empresa 
independente.  

A Operação não se sujeitou à obtenção de quaisquer autorizações regulatórias ou aprovações por 
órgãos da Companhia e da forma como foi estruturada não alterou a estrutura acionária da 
Companhia nem causou qualquer diluição aos seus acionistas, gerando valor a estes através de 
aceleração no crescimento de serviços digitais e aumento da eficiência operacional, não havendo 
custos relevantes relacionados à Operação. 

c) eventos ou operações não usuais 
A Companhia não possui eventos ou operações não usuais. 

 

10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábe is 

 

a) mudanças significativas nas práticas contábeis  

2019 

As políticas contábeis adotadas na preparação das demonstrações financeiras da Companhia para o 
exercício findo em 31 de dezembro de 2019 são consistentes com as utilizadas na elaboração das 
demonstrações financeiras consolidadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, exceto 
pelas mudanças exigidas pelos novos pronunciamentos, interpretações e alterações, aprovados pelo 
International Accounting Standards Board (IASB), que entraram em vigor a partir 1º de janeiro de 
2019, conforme segue: 
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A adoção dessas normas, alterações e interpretações não causou nenhum impacto significativo nas 
demonstrações financeiras consolidadas no período inicial de adoção, exceto para os efeitos da IFRS 
16 e IFRIC 23, que causaram impactos significativos na posição financeira individual e consolidada no 
momento da sua adoção e prospectivamente. 

A Companhia não adotou antecipadamente qualquer pronunciamento ou interpretação que tenha sido 
emitido, cuja aplicação não é obrigatória. 

IFRS 16 - Arrendamentos 

A IFRS 16 exige que os arrendatários reconheçam os ativos e passivos decorrentes de todos os 
arrendamentos (exceto arrendamentos de curto prazo e arrendamentos de ativos de baixo valor) na 
demonstração da posição financeira.  

A Companhia atua como arrendatária em um número significativo de contratos de arrendamento 
sobre diferentes ativos, como torres, e o respectivo terreno onde estão localizadas, circuitos, 
escritórios, lojas e imóveis comerciais, principalmente. 

A Companhia concluiu o processo do impacto dessa nova norma em tais contratos. Esta análise 
incluiu uma estimativa do prazo de arrendamento, com base no período não cancelável e os períodos 
cobertos por opções para estender o contrato de arrendamento, quando o exercício depende apenas 
da Companhia e onde esse exercício é razoavelmente certo. Isso dependeu, em grande medida, dos 
fatos e circunstâncias específicos aplicáveis as principais classes de ativos no setor de 
telecomunicações (tecnologia, regulamentação, concorrência, modelo de negócios, entre outros). 
Além disso, a Companhia adotou premissas para calcular a taxa de desconto, que foi baseada na 
taxa incremental de juros para o prazo estimado. Por outro lado, a Companhia considerou não 
reconhecer separadamente os componentes de não arrendamento de componentes de arrendamento 
para as classes de ativos em que os componentes de não arrendamento não são relevantes em 
relação ao valor total do arrendamento. 

A norma permite ainda dois métodos de transição: retrospectivamente para todos os períodos 
apresentados ou uma abordagem retrospectiva modificada, onde o efeito cumulativo da adoção é 
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reconhecido na data da aplicação inicial. A Companhia decidiu adotar a abordagem retrospectiva 
modificada. A Companhia optou pelo expediente prático que permite não reavaliar se um contrato é 
ou contém um contrato de arrendamento na data da adoção inicial da IFRS 16, mas para aplicar 
diretamente os novos requisitos a todos os contratos que, nos termos da norma atual, foram 
identificados como arrendamento. Além disso, certos expedientes práticos estão disponíveis na 
primeira aplicação em conexão com o direito de uso, mensuração de ativos, taxas de desconto, 
impairment, arrendamentos que terminam dentro dos doze meses subsequentes à data da adoção 
inicial, custos iniciais diretos e prazo do contrato de arrendamento.  

Desta forma, a Companhia optou por adotar os seguintes expedientes práticos na transição para os 
novos critérios: (i) utilização de taxas de desconto comuns para grupos de contratos com 
características semelhantes em termos de prazo, ativo objeto do contrato, moeda e ambiente 
econômico; (ii) aplicação do expediente prático que permite não adotar os novos critérios para os 
contratos que expiram em 12 meses da data da adoção inicial; e (iii) exclusão dos custos diretos 
iniciais da valoração inicial do ativo por direito de uso na data da adoção inicial.  

 

IFRIC 23 – Incertezas sobre tratamentos de imposto de renda 

A IFRIC 23, trata da contabilização do imposto de renda quando os tratamentos tributários envolvem 
incertezas que afetam a aplicação da IAS 12. Esta interpretação esclarece que a abordagem que 
prediz melhor a resolução incerteza deve ser seguida e aborda especificamente as premissas que 
uma entidade faz sobre o exame de tratamentos fiscais pelas autoridades tributárias e como uma 
entidade determina o lucro tributável, base do imposto, prejuízos fiscais e créditos tributários não 
utilizados e alíquotas de imposto, onde houver incerteza quanto ao tratamento do imposto de renda. 

 

IFRS 9 – Recursos de pré-pagamento com compensação negativa 

De acordo com o IFRS 9, um instrumento de dívida pode ser mensurado pelo custo amortizado ou 
pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes, desde que os fluxos de caixa contratuais 
sejam “apenas pagamentos de principal e juros sobre o valor principal pendente” (critério SPPI) e o 
instrumento é mantido dentro do modelo de negócios apropriado para essa classificação. As 
alterações à IFRS 9 esclarecem que um ativo financeiro passa no critério SPPI independentemente 
do evento ou circunstância que causa a rescisão antecipada do contrato e independentemente de 
qual parte paga ou recebe uma compensação razoável pela rescisão antecipada do contrato. 

 

IAS 19 – Alteração, redução ou liquidação dos planos de benefícios a empregados 

As emendas à IAS 19 especificam que, quando uma alteração, redução ou liquidação do plano ocorre 
durante o período do relatório anual, uma entidade é obrigada a: 

• Determinar o custo atual do serviço para o restante do período após a alteração, redução ou 
liquidação do plano, usando as premissas atuariais usadas para mensurar novamente o passivo 
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de benefício definido líquido (ativo) refletindo os benefícios oferecidos pelo plano e os ativos do 
plano após esse evento. 

• Determinar os juros líquidos para o restante do período após a alteração, redução ou liquidação do 
plano usando: o passivo de benefício definido líquido (ativo) que reflete os benefícios oferecidos 
pelo plano e os ativos do plano após esse evento; e a taxa de desconto usada para mensurar 
novamente esse passivo (ativo) de benefício definido líquido. 

As emendas também esclarecem que uma entidade determina primeiro qualquer custo de serviço 
passado ou um ganho ou perda na liquidação, sem considerar o efeito do teto do ativo. Esse valor é 
reconhecido na demonstração do resultado. Uma entidade determina o efeito do teto do ativo após a 
alteração, redução ou liquidação do plano. Qualquer alteração nesse efeito, excluindo os valores 
incluídos nos juros líquidos, é reconhecida em outros resultados abrangentes. 

 

IAS 28 – Participações de longo prazo em coligadas e joint ventures 

As alterações esclarecem que uma entidade aplica a IFRS 9 a participações de longo prazo em uma 
coligada ou controle conjunto ao qual o método da equivalência patrimonial não é aplicado, mas que, 
em substância, faz parte do investimento líquido na coligada ou controle conjunto. Esse 
esclarecimento é relevante porque implica que o modelo de perda de crédito esperado na IFRS 9 se 
aplica a essas participações de longo prazo. As alterações também esclarecem que, ao aplicar a 
IFRS 9, uma entidade não leva em consideração quaisquer perdas da coligada ou controle conjunto, 
ou quaisquer perdas por redução ao valor recuperável do investimento líquido, reconhecidas como 
ajustes ao investimento líquido na coligada ou controle conjunto que decorrem da aplicação da IAS 
28. 

 

Melhorias anuais nas IFRS - Ciclo 2015-2017 

Inclui várias melhorias nas IFRSs existentes, principalmente para eliminar inconsistências e 
esclarecer a redação de algumas dessas normas. 

IFRS 3 - Combinações de Negócios 

As alterações esclarecem que, quando uma entidade obtém o controle de um negócio que é uma 
operação conjunta, aplica os requisitos para uma combinação de negócios alcançada em estágios, 
incluindo a remensuração de investimentos anteriormente detidos nos ativos e passivos da operação 
conjunta a valor justo. Ao fazê-lo, a adquirente remensura toda a sua participação anteriormente 
detida na operação conjunta. 

 

IFRS 11 - Acordos Conjuntos 

Uma parte que participa, mas não possui controle conjunto, de uma operação conjunta pode obter o 
controle conjunto da operação conjunta na qual a atividade da operação conjunta constitui um 
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negócio conforme definido na IFRS 3. As alterações esclarecem que os investimentos anteriormente 
detidos nessa operação conjunta, não são mensurados novamente. 

 

IAS 12 - Imposto de Renda 

As alterações esclarecem que as consequências do imposto de renda dos dividendos estão mais 
diretamente vinculadas a transações ou eventos que geraram lucros distribuíveis do que para 
distribuições aos proprietários. Portanto, uma entidade reconhece as consequências do imposto de 
renda dos dividendos no resultado, outros resultados abrangentes ou patrimônio líquido de acordo 
com o local em que a entidade reconheceu originalmente essas transações ou eventos passados. 

 

IAS 23 - Custos de Empréstimos 

As emendas esclarecem que uma entidade trata como parte de empréstimos gerais qualquer 
empréstimo originalmente feito para desenvolver um ativo qualificado quando substancialmente todas 
as atividades necessárias para prepará-lo para o uso ou venda pretendidos estiverem concluídas. 

 

Novos pronunciamentos do IFRS, emissões, alterações e interpretações do IASB, aplicáveis ao CPC 

Além das normas emitidas e alteradas mencionadas anteriormente, na data de elaboração destas 
demonstrações financeiras, as seguintes emissões e alterações nas IFRS e IFRICs haviam sido 
publicadas, porém não eram de aplicação obrigatória para o exercício findo em 31 de dezembro de 
2019. 

 

 

 

A Companhia estima que a adoção dessas normas, alterações e interpretações não causará impactos 
significativos nas demonstrações financeiras consolidadas no período inicial de adoção. 

A Companhia não adotou antecipadamente qualquer pronunciamento ou interpretação que tenha sido 
emitido, cuja aplicação não é obrigatória.  
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2018 

As políticas contábeis adotadas na preparação das demonstrações financeiras da Companhia para o 
exercício findo em 31 de dezembro de 2018 são consistentes com as utilizadas na elaboração das 
demonstrações financeiras consolidadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, exceto 
pelas mudanças exigidas pelos novos pronunciamentos, interpretações e alterações, aprovados pelo 
International Accounting Standards Board (IASB), que entraram em vigor a partir 1º de janeiro de 
2018, conforme segue: 

 
 

A adoção de parte dessas normas, alterações e interpretações não tiveram um impacto significativo 
na posição financeira da Companhia e suas controladas no período de aplicação inicial. No entanto, 
para a IFRS 9 e IFRS 15, houve um impacto significativo na posição financeira consolidada no 
momento da sua adoção e prospectivamente. 

 

 

IFRS 9 - Instrumentos financeiros 

A IFRS 9 simplificou o modelo de mensuração atual para ativos financeiros e estabeleceu três 
categorias de mensuração: (i) a custo amortizado; (ii) a valor justo por meio do resultado (“VJR”); e 
(iii) a valor justo por meio de outros resultados abrangentes (“VJORA”), dependendo do modelo de 
negócios e as características dos fluxos de caixa contratuais. No que diz respeito ao reconhecimento 
e mensuração de passivos financeiros, não houve mudanças significativas em relação aos critérios 
atuais, exceto pelo reconhecimento de mudanças no risco de crédito próprio em outros resultados 
abrangentes para aqueles passivos designados ao valor justo por meio do resultado. 

A IFRS 9 introduziu o modelo de perda de crédito esperado como novo modelo de perda por redução 
ao valor recuperável em ativos financeiros. Esse novo modelo exige que as perdas de crédito 
esperadas sejam registradas a partir do reconhecimento inicial do ativo financeiro. A Companhia 
aplicou a abordagem simplificada e registrou perdas esperadas durante toda a vida em todos os 
créditos comerciais. Consequentemente, a aplicação dos novos requisitos ocasionou uma aceleração 
no reconhecimento de perdas por redução ao valor recuperável em seus ativos financeiros, 
principalmente nas contas a receber de clientes. 



                    

 
 
 

 
 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Companhia Aberta 
CNPJ 02.558.157/0001-62 - NIRE 35.3.0015881-4 

 
 

62  
 
 
 

Adicionalmente, a nova norma introduziu um modelo contábil novo e menos restritivo de hedge, 
exigindo uma relação econômica entre o item coberto e o instrumento de hedge e que o índice de 
cobertura seja o mesmo que aplicado pela entidade para a gestão de risco, além de modificar os 
critérios de documentação de relacionamentos de hedge. 

As principais mudanças estão relacionadas com a documentação de políticas e estratégias de hedge, 
bem como a estimativa e o cronograma de reconhecimento de perdas esperadas em recebíveis de 
clientes. A Companhia decidiu aplicar a opção que permite não reapresentar os períodos 
comparativos a serem apresentados no ano da adoção inicial. 

Além dos efeitos na provisão por inadimplência de recebíveis de clientes, a adoção da IFRS 9 teve 
impacto na classificação e mensuração dos ativos e passivos financeiros, conforme segue: 

 

 

IFRS 15 - Receitas de contratos com clientes  

A IFRS 15 estabelece uma estrutura global para determinar quando reconhecer a receita de 
atividades ordinárias e por qual montante. O princípio básico é que uma entidade deve reconhecer 
receitas de atividades ordinárias de uma maneira que represente a transferência de bens ou serviços 
comprometidos com o cliente em troca de um montante que reflita a contraprestação à qual a 
entidade espera ter direito em troca de tais ativos ou serviços. 

Com a adoção da IFRS 15, as receitas totais dos pacotes que combinam vários produtos ou serviços 
de rede fixa, móvel, dados, internet ou televisão, passaram a serem alocadas a cada obrigação de 
desempenho com base em seus preços de venda independentes em relação à contraprestação total 
do pacote, sendo reconhecida quando (ou assim que) a obrigação for satisfeita, independentemente 
de haver itens não entregues. Consequentemente, quando os pacotes incluem um desconto no 
equipamento, há um aumento das receitas reconhecidas pela venda de celulares e outros 
equipamentos, em detrimento da receita do serviço em curso ao longo de períodos subsequentes. Na 
medida em que os pacotes são comercializados com desconto, a diferença entre a receita da venda 
de equipamentos e a contraprestação recebida do cliente antecipadamente é reconhecida como um 
ativo contratual na demonstração da posição financeira. 
 
Todos os custos incrementais relacionados com a obtenção de um contrato (comissões de vendas e 
outros custos de aquisição de terceiros) são contabilizados como despesas antecipadas e 
amortizados no mesmo período que a receita associada a este ativo. Da mesma forma, certos custos 
de cumprimento do contrato, também são diferidos na medida em que eles se relacionem com 
obrigações de desempenho que estão satisfeitas ao longo do tempo.  
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A receita de venda de celulares e outros equipamentos a dealers é contabilizada no momento de sua 
entrega e não no momento de sua venda ao cliente final, por não existir qualquer obrigação de 
desempenho após a entrega aos dealers. 

Certas modificações dos contratos foram contabilizadas como alterações retrospectivas (ou seja, 
como continuação do contrato original), enquanto outras modificações foram consideradas 
prospectivamente como contratos separados, como o final do contrato original e a criação de um 
novo.  

A Companhia adotou, conforme facultado pelo pronunciamento técnico, o método retrospectivo 
modificado com o efeito cumulativo da aplicação inicial reconhecido como um ajuste ao saldo de 
abertura dos lucros acumulados na data da adoção inicial. Sendo assim, os comparativos dos 
períodos anteriores não serão reapresentados. 

A IFRS 15 também permite a aplicação de certos expedientes práticos para facilitar a aplicação dos 
novos critérios. A Companhia avaliou quais deles serão adotados na implementação da norma com o 
objetivo de reduzir a complexidade em sua aplicação.  

Os principais expedientes práticos adotados pela Companhia foram: (i) Contratos concluídos: a 
Companhia não aplicou a norma retrospectivamente aos contratos concluídos em 1º de janeiro de 
2018; (ii) Abordagem do portfólio: a Companhia aplicou os requisitos da norma para grupos de 
contratos com características semelhantes, uma vez que, para os grupos identificados, os efeitos não 
diferem significativamente de uma aplicação em contrato por contrato; (iii) Componente financeiro: 
não foi considerado significativo quando o período entre o momento em que o bem ou o serviço 
prometido é transferido para um cliente e o momento em que o cliente paga esse bem ou serviço é de 
um ano ou menos; e (iv) Custos para obter um contrato: esses custos foram reconhecidos como uma 
despesa quando incorridos se o período de amortização do ativo que a entidade reconheceria de 
outra forma é de um ano ou menos. 

O processo de implementação dos novos requisitos envolveu a introdução de modificações nos 
sistemas de informação atuais, a implementação de novas ferramentas de TI e mudanças nos 
processos e controles de todo o ciclo de receita na Companhia. Este processo de implementação 
implicou um alto grau de complexidade devido a fatores como grande número de contratos, inúmeros 
sistemas de fontes de dados, bem como a necessidade de fazer estimativas complexas. 

 

Novos pronunciamentos do IFRS, emissões, alterações e interpretações do IASB, aplicáveis ao CPC 

Além das normas emitidas e alteradas mencionadas anteriormente, na data de elaboração das 
demonstrações financeiras de 2018, as seguintes emissões e alterações nas IFRS e IFRICs haviam 
sido publicadas, porém não eram de aplicação obrigatória para o exercício findo em 31 de dezembro 
de 2018. 
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A Companhia não adotou antecipadamente qualquer pronunciamento ou interpretação que tenha sido 
emitido, cuja aplicação não é obrigatória.  

 

2017 

Os diretores da Companhia esclarecem que não houve mudanças significativas nas práticas 
contábeis, que causaram impactos nas demonstrações financeiras da Companhia para o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2017. 

 

 

b) efeitos significativos das alterações em prática s contábeis 

Com relação ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, descrevemos os efeitos significativos 
decorrentes da adoção inicial da IFRS 16 e IFRIC 23, conforme segue: 

• IFRS 16: Com base no volume de contratos afetados, bem como na magnitude dos compromissos 
de arrendamentos futuros, a adoção da IFRS 16 pela Companhia causou um impacto significativo 
nas suas demonstrações financeiras a partir da data da sua adoção (1º de janeiro de 2019), 
incluindo o reconhecimento no balanço dos ativos de direito de uso (nota 12 das Demonstrações 
Financeiras da Companhia) e suas correspondentes obrigações de arrendamento (nota 20 das 
Demonstrações Financeiras da Companhia) em conexão com a maioria dos contratos. 

Os efeitos consolidados gerados pela adoção inicial da IFRS 16, em 1º de janeiro de 2019 foram 
de R$8.618.072 mil, contabilizados como “Ativo imobilizado” (nota 12 das Demonstrações 
Financeiras da Companhia) em contrapartida a “Empréstimos, financiamentos, debêntures e 
arrendamentos” (nota 20 das Demonstrações Financeiras da Companhia). 

A amortização dos ativos de direito de uso e o reconhecimento de custos de juros sobre a 
obrigação de arrendamento nas demonstrações do resultado substituíram os valores reconhecidos 
como despesas operacionais de locação de acordo com a norma de arrendamento vigente 
anteriormente. A classificação dos pagamentos de arrendamentos na demonstração dos fluxos de 
caixa também foi afetada pelos requisitos da nova norma de arrendamento.  
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• IFRIC 23: Com a aplicação dos requisitos desta norma, em 1º de janeiro de 2019, a Companhia 
efetuou a reclassificação patrimonial no montante de R$68.945 mil entre os grupos “Provisões e 
Contingências” e “Imposto de Renda e Contribuição Social a Recolher” (notas 7 e 19 das 
Demonstrações Financeiras da Companhia). 

 

Com relação ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, descrevemos os efeitos significativos 
decorrentes da adoção inicial da IFRS 9 e IFRS 15, conforme segue: 

• IFRS 9: A partir da análise realizada nas transações do exercício de 2017, a Companhia 
reconheceu, em 1º de janeiro de 2018, uma redução dos lucros acumulados em R$364 milhões, 
antes dos tributos diferidos, decorrente do aumento dos saldos de abertura da provisão por 
inadimplência de recebíveis de clientes.  

• IFRS 15: A partir da análise realizada nas transações do exercício de 2017, considerando as 
ofertas comerciais, bem como o volume de contratos afetados, a Companhia reconheceu em 1º de 
janeiro de 2018 um aumento nos lucros acumulados de R$156 milhões, antes dos tributos 
diferidos, referentes ao primeiro reconhecimento de ativos contratuais que levam ao 
reconhecimento antecipado de receita de venda de bens e a ativação e diferimento dos custos 
incrementais relacionados à obtenção de contratos e custos de cumprimento do contrato que 
resultam no reconhecimento posterior dos custos de aquisição de clientes e outras despesas de 
vendas. 

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2017 não ocorreram alterações de práticas 
contábeis que causaram efeitos significativos nas Demonstrações Financeiras da Companhia.  

 

c) ressalvas e ênfases presentes no relatório do au ditor 

c.1) Ressalvas 

Os Diretores da Companhia afirmam que não há ressalvas presentes nos relatórios dos auditores 
independentes sobre as demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 
2019, 2018 e 2017.  

Na opinião dos auditores independentes, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira individual e consolidada da 
Companhia, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa, bem como o 
desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para os 
exercícios findos nestas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas 
internacionais de relatório financeiro (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards 
Board (“IASB”). 
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c.2) Ênfases 

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, não há ênfases no relatório dos 
auditores independentes sobre a Avaliação de Investimentos nas demonstrações financeiras, visto 
que as atualizações dos pronunciamentos técnicos contábeis emitidos pelo IASB e o Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) eliminaram as diferenças entre as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e IFRS. 

O novo modelo de relatório dos auditores independentes, inclui os itens “Principais assuntos de 
auditoria” e “Outros assuntos”. Os Principais Assuntos de Auditoria (“PAA”) são aqueles que, no 
julgamento profissional dos auditores independentes, foram os mais significativos na auditoria do 
exercício de 2019. Esses assuntos foram tratados no contexto da auditoria das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas como um todo e na formação da opinião sobre essas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não há uma opinião separada 
sobre esses assuntos. 

 

Principais assuntos de auditoria  

Em 31 de dezembro de 2019, a auditoria foi planejada e executada considerando que as operações 
da Companhia e suas controladas não apresentaram mudanças significativas em relação ao exercício 
anterior. Nesse contexto, os Principais Assuntos de Auditoria, assim como a abordagem da auditoria, 
mantiveram-se substancialmente alinhados àqueles do ano anterior, exceto pela inclusão do PAA 
sobre adoção inicial do CPC 06(R2)/IFRS 16, por se referir a um evento significativo do ano de 2019, 
e exclusão do PAA sobre “Impostos a recuperar de ação judicial transitada em julgado”, pois a 
auditoria julgou que, entre os assuntos comunicados aos responsáveis pela governança, esse deixou 
de ser um dos mais significativos na auditoria do exercício corrente 

 

Provisão para contingências tributárias e regulatórias 

De acordo com as Notas 7(g) e 19 às demonstrações financeiras, a Companhia e suas controladas 
são parte em diversos processos judiciais e administrativos relativos a assuntos nas áreas cível, 
trabalhista, tributária e regulatória, que surgem no curso normal de seus negócios. Relativamente às 
áreas tributária e regulatória, em 31 de dezembro de 2019, a Companhia e suas controladas tinham 
assuntos em discussão em diversas esferas, nos montantes de R$37.576.544 mil e de R$6.790.843 
mil, respectivamente, dos quais R$1.662.461 mil e R$1.145.736 mil, respectivamente, encontravam-
se provisionados por apresentarem prognóstico de perda provável, como avaliado por sua 
administração a partir de posição de seus assessores jurídicos. 

Considerando a complexidade do ambiente tributário e regulatório, a relevância dos valores 
envolvidos e a necessidade de julgamento crítico em relação à probabilidade de perda nas 
mencionadas discussões, qualquer mudança de prognóstico e/ou julgamento pode trazer impacto 
relevante nas demonstrações financeiras da Companhia e suas controladas. Por essas razões, a 
avaliação, mensuração e divulgação dessas contingências foi mantida como área de foco na 
auditoria. 
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Os procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (a) atualização do entendimento e avaliação 
dos controles internos relevantes relacionados ao processo de identificação, mensuração, registro e 
divulgação de contingências; (b) para as posições tributárias relacionadas a tributos sobre o lucro, 
houve reuniões com a administração para discutir e avaliar suas conclusões sobre os impactos de 
adoção inicial da Interpretação ICPC 22 /IFRIC 23, bem como entendimento dos controles internos 
relacionados a identificação e monitoramento dos tratamentos fiscais incertos e mensuração e 
reconhecimento da obrigação, quando aplicável; (c) obtenção de confirmação junto aos assessores 
jurídicos da Companhia para os processos tributários e regulatórios em andamento, bem como a 
respectiva avaliação pela administração dos valores e as probabilidades de perda; (d) seleção de 
processos tributários e regulatórios relevantes, com interpretações mais subjetivas e complexas, 
obtenção de segunda opinião, por meio da administração, da avaliação de especialistas renomados 
e independentes em relação às causas quanto aos prognósticos de perda, argumentos e/ou teses de 
defesa; (e) reunião com a administração e com os encarregados pela governança para discutir e 
avaliar, quando aplicável, as conclusões obtidas pela Companhia para as contingências mais 
relevantes; e (f) leitura da adequação das divulgações apresentadas em nota explicativa. 

Como resultado da aplicação destes procedimentos, a auditoria considerou que os critérios e 
premissas adotados pela administração para a determinação das provisões, bem como as 
divulgações efetuadas, estão consistentes com as posições dos assessores jurídicos. 

 

Reconhecimento de receita 

Conforme descrito na Nota 24 às demonstrações financeiras, a receita reconhecida pela Companhia 
e suas controladas foi de R$44.268.171 mil em 31 de dezembro de 2019, decorrente de vários 
produtos vendidos e serviços de telecomunicações prestados.  

O processo de reconhecimento de receita da Companhia é complexo, devido ao grande volume de 
transações e ampla gama de mercadorias/serviços que podem ser vendidos/prestados de forma 
separada ou agregada, em condições comerciais distintas. Além disso, há dependência significativa 
dos sistemas de informação e estrutura tecnológica, que inclui um grande número de aplicativos e 
sistemas. 

Adicionalmente, o processo de reconhecimento de receita ao final de cada período considera 
determinados cálculos para mensuração da receita incorrida e ainda não faturada ao final do período. 
Eventual distorção nos referidos cálculos pode impactar de forma relevante as demonstrações 
financeiras da Companhia e suas controladas. Por essas razões, consideramos essa área como foco 
de nossa auditoria. 

Os procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (a) avaliação e teste dos controles internos 
relevantes relacionados ao processo de receita, incluindo os sistemas relevantes de Tecnologia da 
Informação (“TI”), execução de testes relacionados com a segurança da informação, gestão de 
acessos privilegiados e segregação de função com impacto sobre as demonstrações financeiras; (b) 
testes de transações de receitas de vendas de serviços e mercadorias, em base amostral, 
inspecionando a correspondente documentação suporte; (c) entendimento dos critérios adotados pela 
administração da Companhia e suas controladas para mensuração da receita incorrida e ainda não 
faturada no final do exercício; (d) recálculo da estimativa da receita incorrida e ainda não faturada no 
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final do exercício, bem como comparação dessa estimativa com a receita efetivamente faturada no 
mês subsequente após o fechamento; e (e) leitura das divulgações apresentadas em nota explicativa.  

Como resultado da aplicação destes procedimentos, a auditoria entendeu que os controles internos 
mantidos, bem como as estimativas utilizadas pela administração, proporcionaram uma base 
razoável de reconhecimento de receita e estão consistentes com as informações incluídas nas 
demonstrações financeiras. 

 

Adoção do novo pronunciamento contábil 

Conforme descrito na Nota 2 às demonstrações financeiras consolidadas, a Companhia adotou o 
CPC 06(R2)/IFRS 16 – ‘Arrendamentos’ a partir de 1º de janeiro de 2019, utilizando a abordagem 
retrospectiva modificada, que permite que as informações comparativas de períodos anteriores não 
sejam reapresentadas.  

A adoção dessa nova norma deu origem a ativos de direito de uso e passivos de arrendamento de 
R$8.618.072 mil em 1º de janeiro de 2019.  

A adoção inicial do novo pronunciamento contábil foi considerada como um principal assunto de 
auditoria devido a sua complexidade e relevância, pois envolveu: (i) análise de volume significativo 
de contratos de arrendamento, (ii) adaptações de sistemas de informação e controles internos, bem 
como, (iii) o uso de julgamento significativo da administração na definição de premissas, tais como: a 
taxa incremental de empréstimo e a determinação dos prazos de arrendamentos, além da adoção 
dos expedientes práticos trazidos pela nova norma, entre outros. 

Os procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (a) entendimento e avaliação dos controles 
internos relevantes relacionados ao processo de captura dos contratos, identificação dos 
arrendamentos, monitoramento de alterações contratuais, mensuração, registro e divulgação dos 
arrendamentos; (b) avaliação, com o apoio de nossos especialistas, das principais premissas 
utilizadas pela administração da Companhia para adoção inicial da referida norma, bem como dos 
expedientes práticos adotados permitidos pela norma; (c) para uma amostra de contratos, efetuou-se 
a conferência de dados do arrendamento e recálculo de valores apurados; (d) discussão das 
principais premissas e estimativas utilizadas pela administração para mensuração do passivo 
financeiro de arrendamento e o direito de uso dos ativos, bem como das contabilizações efetuadas, 
incluindo aspectos quantitativos e qualitativos; e (e) leitura das divulgações apresentadas em nota 
explicativa. 

Com base nos procedimentos executados, a auditoria considerou que os julgamentos e as principais 
premissas e estimativas utilizadas pela administração são razoáveis e as divulgações consistentes 
com dados e informações obtidos. 

 

Outros assuntos  

Demonstrações do Valor Adicionado 

As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (“DVA”) referentes ao exercício findo 
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em 31 de dezembro de 2019, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia e 
apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de 
auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para 
a formação da opinião da auditoria, foi avaliado se essas demonstrações estão conciliadas com as 
demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo 
estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - "Demonstração do 
Valor Adicionado". Na opinião da auditoria, essas demonstrações do valor adicionado foram 
adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse 
Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas tomadas em conjunto. 

 

10.5 - Políticas contábeis críticas  
Estimativas contábeis 

A preparação das demonstrações financeiras da Companhia requer que a administração faça 
julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, 
despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data base das 
demonstrações financeiras. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas pode levar 
a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em 
períodos futuros.  

As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes 
fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco significativo de causar um 
ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro, são 
descritas a seguir: 

 

Ativos tangíveis e intangíveis, incluindo ágio 

A Companhia avalia os ativos imobilizados e intangíveis (com vida útil definida) quando há indicativos 
de não recuperação do seu valor contábil. Os ativos intangíveis que têm vida útil indefinida, como o 
ágio por expectativa de rentabilidade futura, têm a recuperação do seu valor testada anualmente, 
independentemente de haver indicativos de perda de valor. 

Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou unidade 
geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo menos custos 
de venda e o valor em uso. Esses cálculos exigem o uso de julgamentos e premissas. O cálculo do 
valor justo menos custos de vendas é baseado em informações disponíveis de transações de venda 
de ativos similares ou preços de mercado menos custos adicionais para descartar o ativo. O cálculo 
do valor em uso é baseado no modelo de fluxo de caixa descontado.  

O processo de determinação do valor em uso envolveu a utilização de premissas, julgamentos e 
estimativas sobre os fluxos de caixa, tais como: taxas de crescimento de receitas, custos e despesas; 
estimativas de investimentos e capital de giro futuros e taxas de descontos. 
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Além disso, essas suposições e estimativas podem ser influenciadas por diferentes fatores externos e 
internos, tais como tendências econômicas, tendências da indústria e tecnológicas, mudanças nas 
estratégias de negócios e mudanças no tipo de serviços e produtos que a Companhia fornece ao 
mercado. O uso de diferentes premissas pode alterar de maneira significativa nossas demonstrações 
financeiras. 

 

Reconhecimento de Receita  

Reconhecimento de receita – receitas de serviços não faturadas 

A Companhia possui sistemas de faturamento de serviços com datas de corte intermediárias. Desta 
forma, ao final de cada mês existem receitas já auferidas pela Companhia, mas não efetivamente 
faturadas a seus clientes. Essas receitas não faturadas são registradas com bases em estimativas, 
que levam em consideração dados históricos de consumo, número de dias transcorridos desde a 
última data de faturamento, entre outros. Como são utilizados dados históricos, essas estimativas 
estão sujeitas a incertezas significativas. 

As informações adicionais sobre o reconhecimento de receita estão divulgadas na nota explicativas 
24.a) das nossas demonstrações financeiras consolidadas de 2019. 

 

Perdas Estimadas para Redução ao Valor Recuperável das Contas a Receber 

Na preparação das demonstrações financeiras devemos estimar nossa capacidade para cobrança de 
nossas contas a receber. Ao determinar se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou 
significativamente desde o reconhecimento inicial e ao estimar as perdas de crédito esperadas, a 
Companhia considera informações razoáveis e suportáveis que são relevantes e disponíveis. Isso 
inclui informações e análises quantitativas e qualitativas, com base na experiência histórica da 
Companhia, na avaliação de crédito e considerando informações prospectivas. Ainda que a 
Companhia acredite que as premissas utilizadas são razoáveis, os resultados podem ser diferentes. 

 

Tributos diferidos 

O método do passivo de contabilização do imposto de renda e contribuição social é utilizado para 
imposto de renda diferido gerado por diferenças temporárias entre o valor contábil dos ativos e 
passivos e seus respectivos valores fiscais. O montante do imposto de renda diferido ativo é revisado 
a cada data das demonstrações financeiras e reduzido pelo montante que não seja mais realizável 
com base em lucros tributáveis futuros. Ativos e passivos fiscais diferidos são calculados usando as 
alíquotas fiscais aplicáveis ao lucro tributável nos anos em que essas diferenças temporárias deverão 
ser realizadas. O lucro tributável futuro pode ser maior ou menor que as estimativas consideradas 
quando da definição da necessidade de registrar, e o montante a ser registrado, do ativo fiscal. 

Os créditos reconhecidos sobre prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social estão 
suportados por projeções de resultados tributáveis e no tempo estimado de reversão das diferenças 
temporárias existentes, com base em estudos técnicos de viabilidade, submetidos anualmente ao 
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órgão da Administração da Companhia. Estes estudos consideram o histórico de rentabilidade da 
Companhia e a perspectiva de manutenção da lucratividade, permitindo uma estimativa de 
recuperação dos créditos em anos futuros. Os demais créditos, que têm por base diferenças 
temporárias, principalmente provisão para passivos tributários, bem como sobre provisão para 
perdas, foram reconhecidos conforme a expectativa de sua realização. Esses cálculos exigem o uso 
de estimativas e premissas. O uso de diferentes estimativas e premissas poderiam resultar em 
provisão para redução ao valor recuperável de todo ou de parte significativa do ativo de tributos 
diferidos. 

 

Planos de Previdência e Outros Benefícios Pós-Empre go 

O custo de planos de aposentadoria com benefícios definidos e de outros benefícios de assistência 
médica pós-emprego e o valor presente da obrigação de aposentadoria são determinados utilizando 
métodos de avaliação atuarial. A avaliação atuarial envolve o uso de premissas sobre as taxas de 
desconto, taxas de retorno de ativos esperadas, aumentos salariais futuros, taxas de mortalidade e 
aumentos futuros de benefícios de aposentadorias e pensões. A obrigação de benefício definido é 
altamente sensível a mudanças nessas premissas. Todas as premissas são revisadas a cada data-
base. 

A taxa de mortalidade se baseia em tábuas de mortalidade disponíveis no país. Aumentos futuros de 
salários e de benefícios de aposentadoria e de pensão se baseiam nas taxas de inflação futuras 
esperadas para o país. 

Esses cálculos exigem o uso de estimativas e premissas. O uso de diferentes estimativas e 
premissas poderiam resultar na necessidade de revisão das provisões para benefícios de 
aposentadoria, que poderiam afetar de maneira significativa os resultados da Companhia e/ou de sua 
controlada.  

Os ganhos e perdas atuariais são reconhecidos no período em que eles ocorrem e são registrados na 
demonstração dos resultados abrangentes. 

 

Valor Justo de Instrumentos Financeiros 

Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados no balanço patrimonial não puder 
ser obtido de mercados ativos, é determinado utilizando técnicas de avaliação, incluindo o método de 
fluxo de caixa descontado. Os dados para esses métodos se baseiam naqueles praticados no 
mercado, quando possível. 

Contudo, quando isso não for viável, um determinado nível de julgamento é requerido para 
estabelecer o valor justo. O julgamento inclui considerações sobre os dados utilizados como, por 
exemplo, risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas sobre esses 
fatores poderiam afetar o valor justo apresentado nos instrumentos financeiros. 
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Ativo Imobilizado e Intangível de Vida Útil Definid a 

Ativos imobilizados e intangíveis, exceto ágio, são registrados pelo custo de aquisição. Ativos 
imobilizados e intangíveis com vida útil definida são depreciados ou amortizados em uma base linear 
de acordo com sua vida útil estimada. Ativos intangíveis com vida útil indefinida não são amortizados, 
mas estão sujeitos ao teste de redução ao valor recuperável em uma base anual ou sempre que 
houver um indicativo de que tais ativos podem ser recuperados. 

A contabilização de ativos de vida longa e ativos intangíveis envolve o uso de estimativas para a 
determinação do valor justo em suas datas de aquisição, particularmente para ativos adquiridos em 
combinações de negócios e para determinar a vida útil dos ativos durante a qual eles devem ser 
depreciados ou amortizados, bem como seu valor residual. As vidas úteis de ativos são avaliadas 
anualmente e alteradas quando necessário para refletir a avaliação atual sobre as demais vidas à luz 
da evolução tecnológica, planos de investimento da rede, utilização prospectiva e condição física dos 
ativos em questão. 

Os valores contábeis e as vidas úteis aplicadas às principais categorias do imobilizado e ativos 
intangíveis, são divulgados nas notas explicativas 12 e 13 das nossas demonstrações financeiras 
consolidadas de 2019. 

 

Provisões para Riscos Tributários, Cíveis, Trabalhi stas e Regulatórios 

A Companhia reconhece provisões para ações fiscais, trabalhistas, cíveis, e regulatórias onde uma 
saída de recursos é considerada provável e uma estimativa razoável pode ser feita a partir do 
resultado provável. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências 
disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos 
tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. 
As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como 
prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas 
com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. Uma mudança significativa nestas 
circunstâncias ou premissas pode resultar em um aumento ou diminuição no montante das provisões. 

As informações adicionais sobre as provisões para processos fiscais, trabalhistas, cíveis e 
regulatórios são divulgadas na nota explicativa 19 das nossas demonstrações financeiras 
consolidadas de 2019. 

 

10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demons trações financeiras do emissor 

 

a) os ativos e passivos detidos pelo emissor, diret a ou indiretamente, que não aparecem no 
seu balanço patrimonial ( off-balance sheet items ), tais como: 

i. arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos 
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ii. carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e 
responsabilidades, indicando respectivos passivos 

iii. contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços 

iv. contratos de construção não terminada 

v. contratos de recebimentos futuros de financiamentos 

Não existem itens relevantes de valor material que não tenham sido incluídos nas demonstrações 
financeiras. 

 

b) outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras 

A Companhia não possui outros itens que não estejam registrados nas demonstrações financeiras. 

 

10.7 - Comentários sobre itens não evidenciados nas  demonstrações financeiras indicados no 
item 10.6 acima 

Não existem itens relevantes de valor material que não tenham sido incluídos nas demonstrações 
financeiras. 

 

10.8 – Principais elementos do Plano de Negócios do  emissor, especificamente com relação a:  

 

a) investimentos, incluindo:   

i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos 
previstos 

Para atender uma sociedade cada vez mais conectada, investimentos significativos foram feitos para 
suportar o forte crescimento da demanda por dados dos clientes da Companhia, sejam eles nos 
serviços de dados fixos e móveis ou em serviços de alta velocidade dedicados ao mercado 
corporativo. 

Em 2019, continuamos expandindo nossos serviços de telefonia fixa implantando serviços de fibra 
ótica (FTTH) em 43 novas cidades e construindo aproximadamente 2,5 milhões de novos home 
passed. Desta forma, a Companhia está presente com FTTH em mais de 160 cidades com aprox. 11 
milhões de homes passed no território nacional. Essa rede tem sido ocupada pela aceleração da 
atividade comercial, superando a marca de 2,5 milhão de clientes FTTH e 715 mil clientes IPTV em 
2019. 

Fizemos importantes investimentos na manutenção e expansão do serviço de voz e internet móvel, 
responsáveis por parte importante das nossas receitas. Em 2019, consolidamos a implantação do 4G 
atingindo a marca expressiva de 3.206 municípios, sendo 1.208 com tecnologia 4G+ e 1.855 com 



                    

 
 
 

 
 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Companhia Aberta 
CNPJ 02.558.157/0001-62 - NIRE 35.3.0015881-4 

 
 

74  
 
 
 

LTE na frequência de 700MHz. Além disso, melhoramos a qualidade de sinal em diversas regiões e 
aplicamos recursos importantes em ações de manutenção (proativa e reativa).  

A Companhia investiu também na integração dos sistemas do negócio fixo e móvel, além de melhorar 
a nossa infraestrutura de suporte ao negócio (sistemas, pontos de venda e atendimento). Em 2019, 
continuamos investindo na melhoria dos sistemas operacionais, expansão e integração de sistemas, 
com destaque para a continua transformação do ambiente de faturamento e dos projetos de Big Data, 
que darão suporte ao lançamento de novos produtos e serviços, com foco principal na experiência do 
cliente. 

A tabela a seguir mostra nossos dispêndios de capital referentes a cada ano do triênio findo em 31 de 
dezembro de 2019. 

 
Exercício findo em 31 de dezembro 

R$ milhões 2019 2018 2017 

Rede  7.273,6 6.881,2 6.783,5 

Tecnologia / Sistema de Informações  1.185,03 999,3 883,3 

Produtos e Serviços, Canais, Administrativo e 
Outros 

385,65 312,8 331,6 

Licenças de Rádio frequência 0 6,6 0 

Total Capex 8.844,3 8.199,9 7.998,3 

 

Em 2019, a Companhia investiu R$ 8.844 milhões, valor superior ao ano anterior (R$ 8.200 milhões). 
Nesse ano, tivemos um incremento nos valores aplicados em projetos, demonstrando o compromisso 
contínuo da Companhia com o país. Estes investimentos procuram consolidar a liderança da 
Companhia no mercado Brasileiro, alavancando os resultados no curto prazo, através de uma maior e 
melhor oferta aos nossos clientes. 

Com relação aos investimentos em projetos, a maior parcela foi alocada para o crescimento e 
qualidade dos nossos serviços, permitindo atender cada vez melhor uma sociedade cada vez mais 
conectada, e suportando o crescimento da demanda de dados por parte dos nossos clientes, tanto 
nos serviços fixos como nos móveis, assim como no mercado corporativo. 

 

ii. fontes de financiamento dos investimentos 

Os investimentos da Companhia são financiados principalmente por geração própria de caixa, 
operações de mercado de capitais e empréstimos de bancos de fomento e comerciais. 
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iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos 

Em 2019, 2018 e 2017 não houve desinvestimentos relevantes. 

Em 2019, a Companhia e a Tim S.A., subsidiária integral da Tim Participações S.A., implementaram 
dois contratos de cessão onerosa voltados para o compartilhamento de infraestrutura, visando 
otimização da rede GSM e da rede móvel em municípios com menos de 30 mil habitantes. Os 
contratos foram submetidos a aprovação da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL e do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE. 

 

b) desde que já divulgada, indicar a aquisição de p lantas, equipamentos, patentes ou outros 
ativos que devam influenciar materialmente a capaci dade produtiva do emissor  

Em 2019, a Companhia não realizou investimento em novas licenças uma vez que não houve ofertas 
de leilão, mas firmou acordo com parceiros para utilização de rede neutra de fibra para acelerar a 
expansão de FTTH. 

Em 2018, a Companhia desembolsou R$ 6,6 milhões para realinhamento da Banda ‘L’, 1.900 MHz, 
permitindo explorar o uso do 3G nessa licença. 

Em 2017, a Companhia não realizou investimento em novas licenças uma vez que não houve ofertas 
de leilão. 

 

c) novos produtos e serviços, indicando: 

i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas 

Operamos em um setor dinâmico, convergente e de ritmo acelerado, que exige que nossos produtos 
e serviços sejam constantemente modernizados para manter as expectativas de crescimento. Com o 
objetivo de manter o ritmo de inovação constante, contamos com uma incubadora de negócios do 
Grupo Telefónica, que ajuda a organização a tratar oportunidades de negócios emergentes, que caso 
contrário seriam difíceis de gerenciar no contexto de unidades de negócios atuais. 

 

ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos 
ou serviços 

Não realizamos investimentos em 2019 em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou 
serviços. 

 

iii. projetos em desenvolvimento já divulgados 

Dependemos principalmente de fornecedores de produtos de telecomunicações para 
desenvolvimento de novo hardware. 
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A Companhia atua em um setor dinâmico, convergente e de ritmo acelerado, que exige que seus 
produtos e serviços sejam constantemente modernizados para manter as expectativas de 
crescimento.  

Além disso, com o objetivo de manter o ritmo de inovação constante, contamos com uma incubadora 
de negócios do Grupo Telefónica que nos ajuda a tratar oportunidades de negócios, que de outra 
forma seriam difíceis de gerenciar no contexto de unidades de negócios atuais.  

 

iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços 

Dentre os gastos com o desenvolvimento de novos produtos e serviços, a Companhia investiu, em 
2019, R$50,3 milhões na evolução dos sistemas existentes ou implantação de novos sistemas para 
suportar novos produtos e serviços. 

Dentre os gastos com o desenvolvimento de novos produtos e serviços, a Companhia investiu, em 
2018, R$62,1 milhões na evolução dos sistemas existentes ou implantação de novos sistemas para 
suportar novos produtos e serviços. 

 

10.9 - Outros fatores com influência relevante sobr e o desempenho operacional e que não 
tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção 

A Companhia não detém outros fatores com influência relevante. 

 

* * * * 
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(2) – Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social 
que se encerrará em 31 de dezembro de 2020, nos ter mos do artigo 196 da Lei das Sociedades 

por Ações.  

 

PROPOSTA DE ORÇAMENTO DE CAPITAL 

 
Em conformidade com o artigo 196 da Lei 6.404/76 e do artigo 25, § 1º, IV da Instrução CVM 
n°480/09, apresentamos a execução do Orçamento de Capital do exercício de 2019, no valor de R$ 
8.900.000.000,00 (oito bilhões e novecentos milhões de reais): 
 
 

Orçamento de Capital proposto para 2019      R$ 8.9 00.000.000,00  

Investimento de Capital efetivo em 2019  R$ 8.844.3 07.266,34  
  

Aplicação dos Recursos:  R$ 8.844.307.266,34  
Investimentos em Rede, Tecnologia e Sistemas de Informação,  
Produtos e Serviços, Canais, Administrativo, Licenças e outros 

 R$ 8.844.307.266,34  

  

Origem dos Recursos:  R$ 8.844.307.266,34  
Recursos Próprios/Terceiros 
Reserva Especial para Expansão/Modernização  

 R$ 7.144.307.266,34 
     R$ 1.700.000.000,00  

 
Na sequência, apresentamos a proposta de Orçamento de Capital para o exercício de 2020, no valor 
de R$ 8.600.000.000,00 (oito bilhões e seiscentos milhões de reais), conforme origem e aplicação de 
recursos descritas abaixo e aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 14 de 
fevereiro de 2020. 
 

Proposta de Orçamento de Capital para 2020  R$ 8.60 0.000.000,00  
  

Aplicação dos Recursos:  R$ 8.600.000.000,00  
Investimentos em Rede, Tecnologia e Sistemas de Informação,  
Produtos e Serviços, Canais, Administrativo, Licenças e outros  R$ 8.600.000.000,00  

  

Origem dos Recursos:  R$ 8.600.000.000,00  

Reserva Especial para Expansão/Modernização  R$    600.000.000,00  

Recursos Próprios/Terceiros  R$ 8.000.000.000,00  
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Os investimentos descritos acima têm o objetivo de garantir a expansão da capacidade de rede para 
atender à crescente demanda da Companhia e garantir a qualidade na prestação dos serviços. 
 
A retenção de parte do Lucro Disponível para Distribuição é necessária para cumprimento do 
orçamento de capital descrito acima. 

 

ANEXO 9-1-II DA ICVM 481 

 
As informações do Anexo 9-1-II da ICVM 481 referentes ao orçamento de capital da Companhia para 
o exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2020 estão descritas no item (3) deste 
Manual. 
 
 

* * * * 
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(3) - Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2019 e a distribuição de dividendos aos  acionistas da Companhia. 
 
 

DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO (ANEXO 9-1-II DA ICVM 4 81) 

 
1. Informar o lucro líquido do exercício 
 

O lucro líquido do exercício foi de R$ 5.001.014.143,91 (cinco bilhões, um milhão, quatorze mil, cento 
e quarenta e três reais e noventa e um centavos). 
 

2. Informar o montante global e o valor por ação do s dividendos, incluindo dividendos 
antecipados e juros sobre capital próprio já declar ados 

 
valores em R$  
Lucro Líquido do Exercício 5.001.014.143,91 

(-) Apropriação à Reserva Legal (250.050.707,20) 

(-) Apropriação à Reserva para Incentivos Fiscais não 
distribuíveis 

(18.165.561,93) 

  

(=) Lucro líquido ajustado 4.732.797.874,78 

 
Dividendos mínimos obrigatórios - 25% do lucro líquido 
ajustado (apenas informativo) 
 
  

 
                                      1.183.199.468,70 

(-) Dividendos e JSCP distribuídos no exercício (3. 588.000.000,00) 

Juros sobre o capital próprio (bruto) deliberados (*)                    (2.588.000.000,00) 
Dividendos Intermediários deliberados (*) (1.000.000.000,00) 
  

(=) Saldo de Lucro Líquido não destinado 1.144.797.874,78 

  
  

 

(+) Reversão da Reserva Especial para expansão e 
modernização de 2019 

1.700.000.000,00 

(+) Juros sobre o capital próprio e dividendos prescritos 82.897.609,73 

(-) Perdas atuariais reconhecidas e efeito da limitação dos 
ativos dos planos superavitários, líquidos de tributos 

(132.120.143,72) 
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(=) Lucro disponível para distribuição   

                     
 2.795.575.340,79   

(-) Reserva Especial para expansão e modernização 
de 2020 

600.000.000,00 

Dividendos adicionais propostos (**)                       2.195.575.340,79 

Dividendos adicionais propostos - Base Lucro Líquido do 
Exercício de 2019 

495.575.340,79 

Dividendos adicionais propostos - Base Lucro Líquido do 
Exercício de 2018, referente a reversão da Reserva 
Especial para expansão e modernização de 2019 

1.700.000.000,00 

(*) serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício social de 2019 ad referendum da 
Assembleia Geral Ordinária de 28 de maio de 2020. 
(**) a ser deliberado em Assembleia Geral Ordinária, em 28 de maio de 2020. 
 
 
valores em R$   Valor por ação 

JSCP e Dividendos ¹ Valor ON PN ² 

5.783.575.340,79 3,21197723752 3,53317496127 
1 Inclui valor de dividendo a ser deliberado na Assembleia Geral Ordinária em 28 de maio de 2020. 
2 10% maior que o atribuído a cada ação ordinária, conforme artigo 7º do Estatuto Social da 
Companhia. 

 
 

3. Informar o percentual do lucro líquido do exercí cio distribuído 
 

Os dividendos e os juros sobre capital próprio brutos, considerando somente como base o lucro do 

exercício de 2019, representam 81,65% do lucro líquido do exercício e 86,28% do lucro líquido 

ajustado.  

 

valores em R$   
(a) Lucro Líquido do Exercício 5.001.014.143,91 

(-) Apropriação à Reserva Legal -250.050.707,20 

(-) Apropriação à Reserva para Incentivos fiscais não distribuíveis -18.165.561,93 

(b) Lucro Líquido Ajustado 4.732.797.874,78 
Distribuição de dividendos* e Juros sobre o Capital Próprio –  
Base Lucro do Exercício de 2019 

4.083.575.340,79 

(c) Total de Dividendos* e Juros sobre o Capital Pr óprio –  
Base Lucro do Exercício de 2019  4.083.575.340,79 
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(c) / (a): Dividendos e JSCP distribuídos / Lucro L íquido do Exercício 81,65% 

(c) / (b): Dividendos e JSCP distribuídos / Lucro L íquido Ajustado 86,28% 
* Inclui valor de dividendo a ser deliberado na Assembleia Geral Ordinária em 28 de maio de 2020 e 

deliberações de dividendos intermediários e juros sobre capital próprio cuja imputação ao dividendo 

mínimo obrigatório do exercício social de 2019 será ad referendum da Assembleia Geral Ordinária de 

28 de maio de 2020. 

 

Os dividendos e juros sobre capital próprio brutos, considerando como base o lucro do exercício de 

2019 e, adicionalmente, a reversão da Reserva Especial para expansão e modernização de 2019 

constituída com base no lucro do exercício de 2018, representam 115,65% do lucro líquido do 

exercício e 122,20% do lucro líquido ajustado.  

 

valores em R$   
(a) Lucro Líquido do Exercício 5.001.014.143,91 

(-) Apropriação à Reserva Legal -250.050.707,20 

(-) Apropriação à Reserva para Incentivos fiscais não distribuíveis -18.165.561,93 

(b) Lucro Líquido Ajustado 4.732.797.874,78 
Distribuição de dividendos* e Juros sobre o Capital Próprio* -  
Base Lucro do Exercício de 2019 

4.083.575.340,79 

Distribuição de dividendos* - Base Lucro do Exercício de 2018 referente 
a reversão da Reserva Especial para expansão e modernização de 2019 

1.700.000.000,00 

(c) Total de Dividendos* e Juros sobre o Capital Pr óprio* - Base 
Lucro do Exercício de 2018 e 2019 5.783.575.340,79 

    
(c) / (a): Dividendos e JSCP distribuídos / Lucro L íquido do Exercício 115,65% 

(c) / (b): Dividendos e JSCP distribuídos / Lucro L íquido Ajustado 122,20% 
* Inclui valor de dividendo a ser deliberado na Assembleia Geral Ordinária em 28 de maio de 2020 e 

deliberações de dividendos intermediários e juros sobre capital próprio cuja imputação ao dividendo 

mínimo obrigatório do exercício social de 2019 será ad referendum da Assembleia Geral Ordinária de 

28 de maio de 2020. 
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4. Informar o montante global e o valor por ação de  dividendos distribuídos com base em 
lucro de exercícios anteriores 

 

Dividendos adicionais propostos (valor em R$) ¹ 

Dividendos adicionais propostos - Base Lucro do Exercício de 2018 
referente a reversão da Reserva Especial para expansão e 
modernização de 2019 

1.700.000.000,00 

Valor por ação 
ON PN² 

0,94411518517 1,03852670368 
¹Dividendo a ser deliberado na Assembleia Geral Ordinária em 28 de maio de 2020. 
²10% maior que o atribuído a cada ação ordinária, conforme artigo 7º do Estatuto Social da 
Companhia. 
 
5. Informar, deduzidos os dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já 
declarados: 
 
a. O valor bruto de dividendo e juros sobre capital  próprio, de forma segregada, por ação 
de cada espécie e classe 

 
valores em R$   Valor por ação 

Dividendos adicionais propostos¹ Valor ON PN ² 

Base Lucro do Exercício de 2019 495.575.340,79 0,27522364978 0,30274601476 

Base Lucro do Exercício de 2018 referente a 
reversão da Reserva Especial para expansão e 
modernização de 2019 

1.700.000.000,00 0,94411518517 1,03852670368 

  2.195.575.340,79 1,21933883495 1,34127271844 
1 Dividendo a ser deliberado na Assembleia Geral Ordinária em 28 de maio de 2020. 
²10% maior que o atribuído a cada ação ordinária, conforme artigo 7º do Estatuto Social da 
Companhia. 
 
b. A forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio 
 
Uma vez aprovados em Assembleia Geral Ordinária, o pagamento de dividendos e juros sobre capital 

próprio ocorrerá até o final do exercício de 2020, nas datas abaixo indicadas, definidas pela Diretoria 

Estatutária da Companhia:  
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valores em R$ Ago/2020 Dez/2020 Total 

Juros sobre o Capital Próprio Líquido 15/02/2019 595.000.000,00 - 595.000.000,00 

Juros sobre o Capital Próprio Líquido 17/04/2019 484.500.000,00 - 484.500.000,00 

Juros sobre o Capital Próprio Líquido 17/06/2019 822.800.000,00 - 822.800.000,00 

Juros sobre o Capital Próprio Líquido 19/12/2019 297.500.000,00 - 297.500.000,00 

Dividendos Intermediários                   19/12/2019 1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00 

Dividendos Adicionais Propostos (*)  - 2.195.575.340,79 2.195.575.340,79 

VALOR TOTAL LÍQUIDO 3.199.800.000,00  2.195.575.340,79 5.395.375.340,79 
(*) Dividendo a ser deliberado na Assembleia Geral Ordinária em 28 de maio de 2020. 

 
c. Eventual incidência de atualização e juros sobre  os dividendos e juros sobre capital 
próprio 
 
Não haverá correção dos dividendos e juros sobre capital próprio. 
 
d. Data da declaração de pagamento dos dividendos e  juros sobre capital próprio 
considerada para identificação dos acionistas que t erão direito ao seu recebimento 
 
Será a própria data da Assembleia Geral Ordinária, que ocorrerá em 28 de maio de 2020, a qual 
aprovará a destinação do resultado do exercício de 2019.  

 
 
6. Caso tenha havido declaração de dividendos ou ju ros sobre capital próprio com base 
em lucros apurados em balanços semestrais ou em per íodos menores 
 
a. Informar o montante dos dividendos ou juros sobr e capital próprio já declarados 
 
A Companhia deliberou, durante o ano de 2019, juros sobre capital próprio e dividendos 
intermediários no montante de R$ 3.588.000.000,00 (bruto). 
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Deliberações de JSCP e Dividendos Intermediários¹ Data de 
corte² Valor em R$ 

Juros sobre o capital próprio deliberados em 15/02/2019 28/02/2019 
Bruto 700.000.000,00 

Líquido 595.000.000,00 

Juros sobre o capital próprio deliberados em 17/04/2019 30/04/2019 
Bruto 570.000.000,00 

Líquido 484.500.000,00 

Juros sobre o capital próprio deliberados em 17/06/2019 28/06/2019 
Bruto 968.000.000,00 

Líquido 822.800.000,00 

Juros sobre o capital próprio deliberados em 19/12/2019 30/12/2019 
Bruto 350.000.000,00 

Líquido 297.500.000,00 

Dividendos Intermediários deliberados em 19/12/2019 30/12/2019 
Bruto 1.000.000.000,00 

Líquido 1.000.000.000,00 

TOTAL 
Bruto 3.588.000.000,00  

Líquido  3.199.800.000,00 
¹ deliberações de juros sobre capital próprio e dividendos intermediários cuja imputação ao dividendo 
mínimo obrigatório do exercício social de 2019 será ad referendum da Assembleia Geral Ordinária de 
28 de maio de 2020. 
² após essa data todas as ações foram consideradas “ex-juros sobre o capital próprio” ou “ex-
dividendos”. 
 

Valor por Ação¹ 
 

Data de  
corte²  

 
ON PN1 

Juros sobre o capital próprio  
deliberados em 

15/02/2019 28/02/2019 Bruto 0,38875331153 0,42762864269 
Líquido 0,33044031480 0,36348434628 

Juros sobre o capital próprio  
deliberados em 

17/04/2019 30/04/2019 Bruto 0,31655626796 0,34821189476 
Líquido 0,26907282777 0,29598011054 

Juros sobre o capital próprio  
deliberados em 

17/06/2019 28/06/2019 Bruto 0,53759029367 0,59134932303 
Líquido 0,45695174961 0,50264692458 

Juros sobre o capital próprio  
deliberados em 

19/12/2019 30/12/2019 Bruto 0,19437665576 0,21381432134 
Líquido 0,16522015740 0,18174217314 

Dividendos Intermediários  
deliberados em 

19/12/2019 30/12/2019 Bruto 0,55536187362 0,61089806098 
Líquido 0,55536187362 0,61089806098 

¹ deliberações de juros sobre capital próprio e dividendos intermediários ad referendum da 

Assembleia Geral Ordinária de 28 de maio de 2020. 

² após essa data todas as ações foram consideradas “ex-juros sobre o capital próprio” ou “ex-
dividendos”. 
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b. Informar a data dos respectivos pagamentos 
 
Uma vez aprovados em Assembleia Geral Ordinária, o pagamento de dividendos e juros sobre capital 
próprio ocorrerá até o final do exercício de 2020, nas datas abaixo indicadas, definidas pela Diretoria 
Estatutária da Companhia: 

 
valores em R$ Ago/2020 Dez/2020 Total 

Juros sobre o Capital Próprio Líquido 15/02/2019 595.000.000,00 - 595.000.000,00 

Juros sobre o Capital Próprio Líquido 17/04/2019 484.500.000,00 - 484.500.000,00 

Juros sobre o Capital Próprio Líquido 17/06/2019 822.800.000,00 - 822.800.000,00 

Juros sobre o Capital Próprio Líquido 19/12/2019 297.500.000,00 - 297.500.000,00 

Dividendos Intermediários 19/12/2019 1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00 

Dividendos Adicionais Propostos (*)  - 2.195.575.340,79 2.195.575.340,79 

VALOR TOTAL LÍQUIDO 3.199.800.000,00  2.195.575.340,79 5.395.375.340,79 
(*) Dividendo a ser deliberado na Assembleia Geral Ordinária em 28 de maio de 2020. 
  
7. Fornecer tabela comparativa indicando os seguint es valores por ação de cada espécie 
e classe:   
 
a. Lucro líquido do exercício e dos 3 (três) exercí cios anteriores 

 
Lucro líquido por Ação 2019 2018 2017 2016 

Lucro Líquido do Exercício – ON 2,77737258499 4,95841403864 2,55954629987 2,26878684644 

Lucro Líquido do Exercício – PN 1 3,05510984349 5,45425544251 2,81550092986 2,49566553109 
1 10% maior que o atribuído a cada ação ordinária, conforme artigo 7º do Estatuto Social da 
Companhia. 
 
b. Dividendos e juros sobre capital próprio distrib uído nos 3 (três) exercícios anteriores 

 
Dividendos/JSCP por Ação 2018 2017 2016 

        
JSCP (bruto) – ON  2,52689652499 1,34210896668 1,20632625250 

JSCP (bruto) – PN 1  2,77958617749 1,47631986336 1,32695887776 

        
JSCP (líquido) – ON  2,14786204624 1,14079262169 1,02537731463 

JSCP (líquido) – PN 1  2,36264825086 1,25487188385 1,12791504609 
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Dividendos – ON  1,37101294520 1,21727748174 1,06295487663 

Dividendos – PN 1  1,50811423972 1,33900522992 1,16925036430 

        
Total       
ON 3,89790947019 2,55938644842 2,26928112913 

PN 1  4,28770041721 2,81532509328 2,49620924206 
1 10% maior que o atribuído a cada ação ordinária, conforme artigo 7º do Estatuto Social da 
Companhia. 

 
 
8. Havendo destinação de lucros à reserva legal  
 
a. Identificar o montante destinado à reserva legal   
 
O montante destinado à reserva legal foi de R$ 250.050.707,20 (duzentos e cinquenta milhões, 
cinquenta mil, setecentos e sete reais e vinte centavos). 
 
b. Detalhar a forma de cálculo da reserva legal  
 
Em conformidade com o artigo 193 da Lei 6.404/76, foi destinado 5% (cinco por cento) do Lucro 

Líquido de R$ 5.001.014.143,91 (cinco bilhões, um milhão,  quatorze mil, cento e quarenta e três 

reais e noventa e um centavos) à constituição da reserva legal no valor de R$ 250.050.707,20 

(duzentos e cinquenta milhões, cinquenta mil, setecentos e sete reais e vinte centavos). 

 

9. Caso a companhia possua ações preferenciais com direito a dividendos fixos ou 
mínimos 
 
a. Descrever a forma de cálculos dos dividendos fix os ou mínimos 
 
Não aplicável. 

 
b. Informar se o lucro do exercício é suficiente pa ra o pagamento integral dos dividendos 
fixos ou mínimos 
 
Não aplicável. 
 
 
c. Identificar se eventual parcela não paga é cumul ativa 
 
Não aplicável. 
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d. Identificar o valor global dos dividendos fixos ou mínimos a serem pagos a cada classe 
de ações preferenciais 
 
Não aplicável. 
 
e. Identificar os dividendos fixos ou mínimos a ser em pagos por ação preferencial de 
cada classe 
 
Não aplicável. 
 
10. Em relação ao dividendo obrigatório  
 
a. Descrever a forma de cálculo prevista no estatut o  
 
O dividendo mínimo obrigatório é calculado de acordo com o artigo 26, Parágrafo 1º, (ii), do Estatuto 
Social da Companhia e na forma dos incisos II e III do art. 202 da Lei nº 6.404/76. A Companhia deve 
distribuir como dividendo obrigatório, a cada exercício social findo em 31 de dezembro, desde que 
haja valores disponíveis para distribuição, a quantia equivalente a 25% sobre o lucro líquido ajustado. 
 
b. Informar se ele está sendo pago integralmente  
 
Sim. 
 
c. Informar o montante eventualmente retido 
 
Não aplicável.  

 
 

11. Havendo retenção do dividendo obrigatório devid o à situação financeira da companhia 
 
a. Informar o montante da retenção  
 
Não aplicável.  
 
b. Descrever, pormenorizadamente, a situação financ eira da companhia, abordando, 
inclusive, aspectos relacionados à análise de liqui dez, ao capital de giro e fluxos de caixa 
positivos  
 
Não aplicável.  
 
c. Justificar a retenção dos dividendos 

 
Não aplicável.  
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12. Havendo destinação de resultado para reserva de  contingências 
 
a. Identificar o montante destinado à reserva 
 
Não aplicável. 
 
b. Identificar a perda considerada provável e sua c ausa 
 
Não aplicável. 
 
c. Explicar porque a perda foi considerada provável   
 
Não aplicável. 
 
d. Justificar a constituição da reserva 
 
Não aplicável. 
 
13. Havendo destinação de resultado para reserva de  lucros a realizar  
 
a. Informar o montante destinado à reserva de lucro s a realizar  
 
Não aplicável. 
 
b. Informar a natureza dos lucros não-realizados qu e deram origem à reserva 
 
Não aplicável. 
 
14. Havendo destinação de resultado para reservas e statutárias 
 
a. Descrever as cláusulas estatutárias que estabele cem a reserva 
 
Não aplicável. 
 
b. Identificar o montante destinado à reserva 
 
Não aplicável. 
 
c. Descrever como o montante foi calculado 

 
Não aplicável. 
 
15. Havendo retenção de lucros prevista em orçament o de capital  
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a. Identificar o montante da retenção 
 
O montante da retenção é de R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais). Referida reserva será 
constituída em conformidade com o artigo 196 da Lei 6.404/76, baseada em Orçamento de Capital a 
ser aprovado pela Assembleia Geral de Acionistas. A retenção do saldo de lucro líquido indicada será 
utilizada para financiar parte do orçamento de capital para o exercício de 2020.  
 
b. Fornecer cópia do orçamento de capital 
 
A proposta de orçamento de capital na íntegra se encontra transcrita no item 4.1 (2) deste Manual. 
 
16. Havendo destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais 
 
a. Informar o montante destinado à reserva 
 
Em conformidade com o artigo 195-A da Lei 6.404/76, foi destinado para Reserva de Incentivos 
Fiscais o montante de R$ 18.165.561,93 (dezoito milhões, cento e sessenta e cinco mil, quinhentos e 
sessenta e um reais e noventa e três centavos). 
 
b. Explicar a natureza da destinação 
 
Esta reserva é referente ao benefício fiscal relativo ao ICMS, vinculado à instalação de estação rádio 
base (ERB) de suporte ao SMP. A parcela de lucro incentivada foi excluída da base de cálculo dos 
dividendos mínimos obrigatórios, podendo vir a ser utilizada somente nos casos de aumento de 
capital ou de absorção de prejuízos. 

 
  
 

* * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

 
 
 

 
 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Companhia Aberta 
CNPJ 02.558.157/0001-62 - NIRE 35.3.0015881-4 

 
 

90  
 
 
 

(4) Ratificar a eleição da conselheira eleita na Re união do Conselho de Administração 
realizada em 10 de junho de 2019, nos termos da Lei  das Sociedades por Ações. 
 
 
Nos termos do artigo 10 da ICVM 481, as informações relativas aos itens 12.5 a 12.10 do Formulário 
de Referência da Companhia referentes à Sra. Claudia Maria Costin,  eleita na Reunião do Conselho 
de Administração realizada em 10 de junho de 2019, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, 
foram disponibilizadas em 10 de junho de 2019, estando disponível para consulta nos websites da 
Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br) e da Companhia 
(www.telefonica.com.br/ri). 

 

 

* * * * 
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(5) Ratificar a eleição do conselheiro eleito na Re união do Conselho de Administração 
realizada em 21 de fevereiro de 2020, nos termos da  Lei das Sociedades por Ações. 
 
Nos termos do artigo 10 da ICVM 481, as informações relativas aos itens 12.5 a 12.10 do Formulário 
de Referência da Companhia referentes ao Sr. Juan Carlos Ros Brugueras,  eleito na Reunião do 
Conselho de Administração realizada em 21 de fevereiro de 2020, nos termos da Lei das Sociedades 
por Ações, foram disponibilizadas em 21 de fevereiro de 2020, estando disponível para consulta nos 
websites da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br) e da Companhia 
(www.telefonica.com.br/ri). 

 
 

* * * * 
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(6) – Eleger os membros do Conselho Fiscal para um novo mandato. 
 

 
ITENS 12.5 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA C OMPANHIA (ARTIGO 10 DA ICVM 

481) 
 
O artigo 24 do Estatuto Social da Companhia determina que o Conselho Fiscal será composto de, no 
mínimo, 3 e, no máximo, 5 membros efetivos e igual número de suplentes. A prática da Companhia é 
de que o Conselho Fiscal seja composto por 3 membros efetivos e igual número de suplentes.  
 
As acionistas SP Telecomunicações Participações Ltda., Telefónica Latinoamérica Holding, S.L., 
Telefónica S.A. e Telefónica Chile S.A., na qualidade de acionistas controladores da Companhia, 
submetem as indicações abaixo para os Conselheiros Fiscais e respectivos suplentes, para 
preenchimento de duas das três vagas disponíveis para o órgão. 
 
Até a data de divulgação do presente Manual não foram apresentadas propostas dos demais 
acionistas para a inclusão de candidatos para compor o Conselho Fiscal da Companhia, nos termos 
da legislação aplicável. 
 
Os Conselheiros Fiscais e respectivos suplentes indicados declararam que (i) têm a qualificação 
necessária e atendem todos os requisitos legais exigidos para tomar posse no cargo de Conselheiro 
Fiscal previstos no artigo 162 da Lei das Sociedades por Ações; (ii)  não se encontram incurso nos 
impedimentos legais para o exercício do referido cargo, estando em condições de firmar a declaração 
de desimpedimento de que trata o artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e a Instrução nº CVM 
367; (iii)  não mantêm qualquer relação familiar entre si, com os membros da administração da 
Companhia e nossas controladas e/ou com nossos acionistas controladores (item 12.9 do Formulário 
de Referência); (iv)  nos últimos 5 anos, não tiveram qualquer condenação criminal, em processo 
administrativo da CVM, transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática de 
atividade profissional ou comercial desse membro do conselho fiscal da Companhia (item 12.5 “n” do 
Formulário de Referência); e (v) não mantêm relação de subordinação, prestação de serviços ou 
controle, nos últimos 3 exercícios sociais, com sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela 
Companhia, controlador ou fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, controlada ou 
controladores (item 12.10 do Formulário de Referência). 
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12.5. (a) a (l) Membros indicados pelos acionistas controladores para Composição do 
Conselho Fiscal 
 

Efetivos: 

Nome CREMÊNIO MEDOLA NETTO 
Data de nascimento  16/07/1946 
Profissão  Economista 
CPF 026.676.068-68 
Cargo eletivo ocupado  Conselheiro Fiscal (efetivo) 
Data da eleição  28 de maio de 2020 
Data da posse  28 de maio de 2020 
Prazo do mandato Até a Assembleia Geral Ordinária a ser 

realizada em 2021 
Outros cargos ou funções exercidos 
na Telefônica Brasil  

Não se aplica 

Indicação se foi eleito pelo controlador 
ou não  

SIM  

Númer o de Mandatos Consecutivos  09 
Pessoa Politicamente Exposta  NÃO 
Membro Independente  SIM 
Critério utilizado para determinar a 
independência  

Nos termos do artigo 162 da Lei das Sociedades 
Anônimas 

 
Nome CHARLES EDWARDS ALLEN  
Data de nascimento  07/03/1951 
Profissão  Economista 
CPF 669.820.148-00 
Cargo eletivo ocupado  Conselheiro Fiscal (efetivo) 
Data da eleição  28 de maio de 2020 
Data da posse  28 de maio de 2020 
Prazo do mandato Até a Assembleia Geral Ordinária a ser 

realizada em 2021 
Outros cargos ou funções exercidos 
na Telefônica Brasil  

Não se aplica 

Indicação se foi eleito pelo controlador 
ou não.  

SIM  

Número de Mandatos Consecutivos  09 
Pessoa Politicamente Exposta  NÃO 
Membro Independente  SIM 
Critério utilizado para determinar a 
independênci a 

Nos termos do artigo 162 da Lei das Sociedades 
Anônimas   
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Suplentes: 

Nome JUAREZ ROSA DA SILVA  
Data de nascimento  25/03/1955 
Profissão  Contador 
CPF 185.813.400-59     
Cargo eletivo ocupado  Conselheiro Fiscal (suplente) 
Data da eleição  28 de maio de 2020 
Data da posse  28 de maio de 2020 
Prazo do mandato Até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada 

em 2021 
Outros cargos ou funções exercidos 
na Telefônica Brasil.  

Não se aplica 

Indicação se foi eleito pelo controlador 
ou não. 
 
 

SIM 

Número de M andatos Consecutivos  04 
Pessoa Politicamente Exposta  NÃO 
Membro Independente  SIM 
Critério utilizado para determinar a 
independência  

Nos termos do artigo 162 da Lei das Sociedades 
Anônimas 

 
 
Nome STAEL PRATA SILVA FILHO  
Data de nascimento  16/08/1951 
Profissão  Administrador de empresas 
CPF 374.378.958-20 
Cargo eletivo ocupado  Conselheiro Fiscal (suplente) 
Data da eleição  28 de maio de 2020 
Data da posse  28 de maio de 2020 
Prazo do mandato Até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada 

em 2021 
Outros cargos ou funções exercidos 
na Telefônica Brasil  

Não se aplica 

Indicação se foi eleito pelo controlador 
ou não  

SIM 

Número de Mandatos Consecutivos  12 
Pessoa Politicamente Exposta  NÃO 
Membro Independente  SIM 
Critério utilizado para determinar a 
independência  

Nos termos do artigo 162 da Lei das Sociedades 
Anônimas 
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12.5. (m) Experiência Profissional dos membros indi cados pelos acionistas controladores para 
o Conselho Fiscal 

Efetivos: 

CREMÊNIO MEDOLA NETTO  
É membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia. Outras sociedades ou organizações do terceiro 
setor: É gestor de sua empresa, no setor hoteleiro, Pousada Girassol Monte Verde Ltda, desde o ano 
de 2000. Foi Professor Universitário nas UNIFAAT – Centro Universitário Atibaia-SP, setor de 
educação (2007 - 2012), ministrando aulas de Finanças e Economia para os cursos de Administração 
e Contábeis; prestou consultoria econômico/financeira para empresas do setor de produção de cabos 
e fios, e do setor de suprimento de produtos de segurança do trabalho (2010 – 2016). Formação: é 
formado em Ciências Econômicas pela Faculdade Metropolitana Unidas – FMU (1971), tendo 
realizado cursos de: (a) MBA na área de Projetos e Planejamento, na FIPE da Universidade de São 
Paulo - USP (1973); (b) MBA em Gestão Empresarial na FIA da Universidade de São Paulo – USP 
(2005); e (c) Curso de especialização em Gestão de Telecomunicações, IPTM-International 
Programm on Telecommunications Management, no Centro de Treinamento da Telia, em 
Kalmar/Suécia (1997). 
 
 
CHARLES EDWARDS ALLEN 
É membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia. Empresas do grupo econômico do emissor: foi 
membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia (março/2011 - abril/2014). Formação: é Mestre 
em Economia do Meio Ambiente pela Universidade Mackenzie. Pós-graduado em Administração 
Financeira / Economia de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas – FGV (CEAG) e Bacharel em 
Ciências Econômicas pela Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP. 
 
Suplentes: 

JUAREZ ROSA DA SILVA 

É membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia. Empresas do grupo econômico do emissor: 
Foi membro do Conselho Fiscal da Vivo Participações S.A., empresa do setor de telecomunicações. 
Outras sociedades ou organizações do terceiro setor: É sócio-gerente da empresa BSS Assessoria 
Contábil e Fiscal S/S, setor de contabilidade (desde fevereiro/2002). Foi professor substituto na 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul — UFRGS — Cadeira de Auditoria Fiscal (7º semestre do 
Curso Ciências Contábeis), setor de ensino; professor de Pós-Graduação, da Universidade Ritter dos 
Reis – UNIRITTER — Cadeira de Contabilidade para Advogados, setor de ensino; Conselheiro Fiscal 
da Termolar S.A., setor de materiais plásticos para uso pessoal e doméstico; Conselheiro Fiscal 
(suplente) da Adubos Trevo S.A., setor de adubos e fertilizantes; e Conselheiro Fiscal Indicado da 
Plásticos Pisani S.A., setor de embalagens plásticas. Formação: é bacharel em Ciências Contábeis — 
Faculdade Canoenses ULBRA, possui Pós-Graduação em Sociedades Anônimas - Aspectos 
Jurídicos, Contábeis e Fiscais pela UFRGS. 
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STAEL PRATA SILVA FILHO 
É membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia. Empresas do grupo econômico do emissor: É 
Membro do Conselho Deliberativo da Visão Prev Sociedade de Previdência Complementar, empresa 
do setor de previdência complementar; e membro do Conselho Deliberativo da Sistel, Sociedade de 
Previdência Complementar dos ex-empregados do grupo Telebrás (últimos 20 anos). Foi Presidente 
da Visão Prev Sociedade de Previdência Complementar, empresa do setor de previdência 
complementar (de janeiro/2014 até abril/2016); membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia 
(março/2011 - abril/2014); membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia (março/2008 - 
março/2011); Diretor estatutário da Telesp, Vice-Presidência de Planejamento Estratégico, bem como 
Vice-Presidência de Negócios, além de posições como Diretor não estatutário nas áreas de 
Planejamento, Processamento de Dados e Negócios; Conselheiro da Visão Prev Sociedade de 
Previdência Complementar (desde dezembro/2004 até janeiro/2014); Diretor Presidente e Diretor de 
Negócios da A. Telecom S.A., setor de telecomunicações; coordenação do Comitê Gerencial e no 
planejamento da área de Informática, e como Diretor de Negócios da Companhia Telefônica da Borda 
do Campo – CTBC, setor de telecomunicações. Formação: é formado em Administração de 
Empresas (Faculdade Luzwell), com cursos de especialização em Gestão de Telecomunicações - 
Telia Academy AB - Sweden e Master em Gestão Empresarial pelo IESE Business School – 
Barcelona. 

12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram  como membro do conselho fiscal no 
último exercício, informar o percentual de particip ação nas reuniões realizadas pelo respectivo 
órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo  

Nota: as informações abaixo são apresentadas em relação ao último mandato ocupado pelos 
membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal indicados para reeleição. 

Conselho Fiscal Total de Reuniões 
Realizadas pelo Respectivo 

Órgão desde a Posse  

% de Participação do 
Membro nas Reuniões 

Realizadas após a Posse  
Cremênio Medola Netto 11 100% 
Charles Edwards Allen 11 100% 
Juarez Rosa da Silva Não aplicável (não substituiu 

nenhum membro durante o 
último mandato) 

0% (não substituiu nenhum 
membro durante o último 

mandato) 
Stael Prata Silva Filho Não aplicável (não substituiu 

nenhum membro durante o 
último mandato) 

0% (não substituiu nenhum 
membro durante o último 

mandato) 
 

* * * * 
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(7) - Fixar o valor da remuneração global anual dos  Administradores e dos membros do 
Conselho Fiscal para o exercício social de 2020. 
 
 

ITEM 13 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA (A RTIGO 12, II DA ICVM 481) 
 
Para o exercício social de 2020, o valor proposto para a remuneração global anual dos 
administradores e membros do Conselho Fiscal é de R$29.037.822,00, correspondendo a um valor 
líquido de encargos sociais de ônus do empregador (contribuição para seguridade social e FGTS), de 
R$ 23.663.078,51. 
 

13.1 - Descrever a política ou prática de remuneraç ão do conselho de administração, da 
diretoria estatutária e não estatutária, do conselh o fiscal, dos comitês estatutários e dos 
comitês de auditoria, de risco, financeiro e de rem uneração, abordando os seguintes aspectos:  

a) objetivos da política ou prática de remuneração,  informando se a política de remuneração 
foi formalmente aprovada, órgão responsável por sua  aprovação, data da aprovação e, caso o 
emissor divulgue a política, locais na rede mundial  de computadores onde o documento pode 
ser consultado 

 

A Companhia adota políticas de remuneração compatíveis com as melhores práticas de mercado, 
com o objetivo de atrair e reter os melhores profissionais, contribuindo para o retorno e aumento de 
valor da Companhia, reconhecendo o desempenho individual de acordo com as metas alcançadas.   

A remuneração global anual do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária, do Conselho 
Fiscal e dos Comitês, é formalmente aprovada em Reuniões do Comitê de Nomeações, Vencimentos 
e Governança Corporativa, do Conselho de Administração e na Assembleia Geral Ordinária, sendo 
esta última ocorrida em 11 de abril de 2019, conforme ata arquivada no site da CVM – Comissão de 
Valores Mobiliários.  

A remuneração da Diretoria não estatutária foi definida pelo Vice-Presidente de cada área, em 
conjunto com a Vice-Presidência de Pessoas, de acordo com critérios de meritocracia e respeitando 
os limites estabelecidos no orçamento anual. 

 

b) composição da remuneração, indicando 

i. descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles 
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Conselho de Administração 

Os membros do Conselho de Administração recebem remuneração fixa mensal, com o objetivo de 
remunerar as atividades desempenhadas no exercício do cargo. 

Por política do Grupo Telefónica, os membros do Conselho de Administração que ocupam cargos 
executivos em empresas do mesmo grupo econômico não recebem remuneração pela participação 
no Conselho de Administração da Companhia, nem pela participação no Comitê de Auditoria e 
Controle. O pagamento ocorre apenas para membros do Conselho de Administração da Companhia 
que não são executivos do Grupo Telefónica e o valor pago é o mesmo para todos os membros. 

 

Comitês Internos  

Os membros do Comitê de Auditoria e Controle, que também são membros do Conselho de 
Administração, recebem uma remuneração fixa mensal adicional ao valor mensal recebido pela 
participação no Conselho de Administração, com o objetivo de remunerar as atividades 
desempenhadas no exercício do cargo de membro do Comitê. 

Embora existam outros comitês de assessoramento do Conselho de Administração compostos por 
membros do Conselho de Administração (Comitê de Nomeações, Vencimentos e Governança 
Corporativa; Comitê de Qualidade do Serviço e Atenção Comercial, e Comitê de Estratégia), os 
membros destes comitês não recebem qualquer remuneração adicional. 

 

Conselho Fiscal 

Os membros do Conselho Fiscal recebem uma remuneração fixa mensal, com o objetivo de 
remunerar as atividades desempenhadas no exercício do cargo, atendendo o limite legal aplicável da 
Lei das S.A. não inferior a 10% do que, em média, for atribuído de remuneração fixa a cada Diretor 
Estatutário, não computados benefícios de qualquer natureza, verbas de representação e 
participação nos lucros. 

 

Diretoria Estatutária e Não Estatutária 

A remuneração dos membros das diretorias estatutária e não estatutária é composta conforme 
abaixo, com o objetivo de remunerar as atividades desempenhadas no exercício do cargo: 

 

1 - Remuneração fixa  

2 - Benefícios diretos e indiretos:  

· Diretos:  previdência privada, vale refeição/alimentação, seguro de vida, plano de saúde e 
dental, complemento salarial por afastamento, academia, farmácia, auxílio creche/babá e 
benefícios do país de origem. 
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· Indiretos:  veículo, assessoria fiscal, aluguel e escola. 

3 - Remuneração variável de curto prazo – Compreende a participação anual nos resultados, 
aferida a partir das metas individuais e das metas da Companhia. 

4 - Incentivo de longo prazo – É a parte da remuneração que visa ao comprometimento e 
superação dos resultados a longo prazo. Refere-se a um programa que entrega ações aos elegíveis, 
desde que se cumpram os objetivos e metas preestabelecidas deste programa (vide item 13.4). 

 

ii. em relação aos 3 últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada elemento na remuneração 
total 

 

Exercício 2020  

PROPORÇÃO DE CADA ELEMENTO DA REMUNERAÇÃO TOTAL  

  Honorários 
Fixos 

Benefícios 
Diretos e 
Indiretos 

Remuneração 
Variável 

Incentivo 
Longo 
Prazo 

Total 

Conselho de Administração 100% 0% 0% 0% 100% 
Comitês 100% 0% 0% 0% 100% 
Diretoria Estatutária 34% 14% 40% 13% 100% 
Conselho Fiscal 100% 0% 0% 0% 100% 
Diretoria Não Estatutária 50% 9% 26% 15% 100% 

 

Exercício 2019 

PROPORÇÃO DE CADA ELEMENTO DA REMUNERAÇÃO TOTAL  

  Honorários 
Fixos 

Benefícios 
Diretos e 
Indiretos 

Remuneração 
Variável 

Incentivo 
Longo 
Prazo 

Total 

Conselho de Administração 100% 0% 0% 0% 100% 
Comitês 100% 0% 0% 0% 100% 
Diretoria Estatutária 35% 13% 36% 16% 100% 
Conselho Fiscal 100% 0% 0% 0% 100% 
Diretoria Não Estatutária1 47% 12% 27% 14% 100% 

1 - Atualizado para os valores realizados no exercício. Anteriormente foi mantida a informação de valores previstos. 
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Exercício 2018  

PROPORÇÃO DE CADA ELEMENTO DA REMUNERAÇÃO TOTAL  

  Honorários 
Fixos 

Benefícios 
Diretos e 
Indiretos 

Remuneração 
Variável 

Incentivo 
Longo 
Prazo 

Total 

Conselho de Administração 100% 0% 0% 0% 100% 
Comitês 100% 0% 0% 0% 100% 
Diretoria Estatutária 34% 12% 42% 12% 100% 
Conselho Fiscal 100% 0% 0% 0% 100% 
Diretoria Não Estatutária 48% 9% 25% 18% 100% 

 

Exercício 2017 

PROPORÇÃO DE CADA ELEMENTO DA REMUNERAÇÃO TOTAL  

  Honorários 
Fixos 

Benefícios 
Diretos e 
Indiretos 

Remuneração 
Variável 

Incentivo 
Longo 
Prazo 

Total 

Conselho de Administração 100% 0% 0% 0% 100% 
Comitês 100% 0% 0% 0% 100% 
Diretoria Estatutária 38% 12% 37% 13% 100% 
Conselho Fiscal 100% 0% 0% 0% 100% 
Diretoria Não Estatutária 47% 7% 26% 20% 100% 
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iii. metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração 

 

Metodologia de 
Cálculo e 
Reajuste 

Remuneração fixa Benefícios 
Diretos e 
Indiretos 

Remuneração 
Variável Curto 
Prazo 

Incentivos de 
Longo Prazo 

Conselho de 
Administração, 
Comitê de 
Auditoria e 
Controle e 
Conselho Fiscal 

Pagamento em 12 
parcelas/ano, 
reajustadas 
anualmente conforme 
pesquisas salariais  

n/a n/a n/a 

Diretoria 
Estatutária   

São oferecidos 
conforme práticas 
de mercado por 
intermédio de 
pesquisas 
salariais e 
avaliação de 
cargos, sendo 
alguns deles com 
processo de 
aprovação e 
reajuste via 
Acordos Coletivos 
junto aos 
Sindicatos  

Constituída por 
um percentual da 
remuneração fixa 
conforme grupo 
hierárquico. Este 
percentual possui 
a avaliação 
conforme conjunto 
de metas 
corporativas e de 
avaliação 
individual. A 
metodologia é 
reajustada 
anualmente em 
função das metas, 
bem como 
eventuais práticas 
de mercado 

Conforme 
política 
corporativa de 
aplicação de 
incentivos do 
Grupo 
Telefónica, de 
acordo com 
cada programa 

Diretoria Não 
Estatutária 

Pagamento em 12 
parcelas/ano, 
acrescida do 13º 
salário + 0,3333 de 
férias e reajustadas 
periodicamente 
conforme pesquisas 
salariais, bem como 
evolução da 
experiência e 
responsabilidade do 
profissional 

 

iv. razões que justificam a composição da remuneração 

A Companhia adota estratégias de remuneração compatíveis com as melhores práticas de mercado, 
de forma a atrair e reter os talentos, bem como reconhecer o desempenho individual. 
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v. a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato   

Membros do Conselho de Administração que ocupam cargos executivos em empresas do mesmo 
grupo econômico, não são remunerados pela Companhia pela participação no Conselho de 
Administração, nem pela participação no Comitê de Auditoria e Controle, conforme política 
corporativa do Grupo Telefónica. 

Membros do Comitê de Qualidade do Serviço e Atenção Comercial; do Comitê de Nomeações, 
Vencimentos e de Governança Corporativa e do Comitê de Estratégia, não são remunerados por esta 
participação, conforme prática corporativa do Grupo Telefónica. 

 

c) principais indicadores de desempenho que são lev ados em consideração na determinação 
de cada elemento da remuneração  

A apuração da remuneração variável considera indicadores financeiros e não financeiros da 
Companhia: Receita Total, Resultado Operacional, Fluxo de Caixa Livre, NPS (Net Promoter Score, 
que mede o grau de fidelidade dos clientes), GAP NPS (diferença entre o nosso NPS e o do nosso 
melhor competidor), Reptrack (índice de reputação corporativa), emissão de gases de efeito estufa e 
percentual de mulheres em cargos de alta liderança.  

Nenhum indicador de desempenho determina remuneração fixa ou benefícios, sendo estes 
estabelecidos em função de fatores como meritocracia, responsabilidade do cargo, atratividade e 
permanência na Companhia.  

Os indicadores de incentivo de longo prazo são determinados nos programas de ações com critérios 
e metas definidos em regulamento (vide item 13.4).  

 

d) como a remuneração é estruturada para refletir a  evolução dos indicadores de desempenho 

A remuneração variável é estruturada considerando as metas corporativas com base nos indicadores 
de desempenho e na avaliação individual: 

 

Importe Máximo:  194,25% como consequência de 129,5% de resultados do negócio (70% do 
atingimento da Telefônica Brasil e 30% do atingimento corporativo) x 150% de avaliação individual.  

Importe Mínimo:  0%, sempre que o resultado das Metas Corporativas e/ou Avaliação Individual for 
0%. 

A parte referente ao incentivo de longo prazo se dá por intermédio de programas de ações com 
critérios definidos em regulamento e metas pré-estabelecidas (vide item 13.4). 
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e) como a política ou prática de remuneração se ali nha aos interesses do emissor de curto, 
médio e longo prazo 

As metas definidas preveem a evolução em escala crescente para os negócios da Companhia. Uma 
vez que a Companhia considera, principalmente, os resultados financeiros como parâmetro para 
determinação dos limites da remuneração variável anteriormente detalhada, assegura desta forma 
uma remuneração autossustentável (self funding), sem comprometimento de quaisquer outros 
investimentos. 

 

f) existência de remuneração suportada por subsidiá rias, controladas ou controladores diretos 
ou indiretos 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, os membros da Diretoria Estatutária da 
Companhia receberam parte de sua remuneração através de sua subsidiária Telefônica Data S.A., na 
qual também ocupavam cargos na diretoria estatutária, conforme quadro abaixo: 

 
  

Exercício 2017 Diretoria Estatutária Total  
Número de membros 3 3 
Número de membros remunerados 3 3 

Valores em Reais     
Remuneração Fixa Anual 2.909.937,46  2.909.937,46 
Honorários Fixos 2.181.414,08 2.181.414,08 
Benefícios Diretos e Indiretos 308.325,42 308.325,42 
Participação em comitês N/A N/A 
Outros1  420.197,96 420.197,96 
Descrição de outras remunerações fixas INSS INSS 
Remuneração Variável 3.599.662,46  3.599.662,46 
Bônus N/A N/A 
Participação nos Resultados 2.217.546,80 2.217.546,80 
Participação em reuniões N/A N/A 
Comissões N/A N/A 
Outros1 293.592,24 293.592,24 
Descrição de outras remunerações 
variáveis 

INSS INSS 

Benefícios pós-emprego 345.759,20 345.759,20 
Benefícios pela cessação do exercício do 
cargo 141.932,78 141.932,78 
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Remuneração baseada em ações 600.831,43 600.831,43 
   
Remuneração Total 6.509.599,92  6.509.599,92 
1 - valor corresponde ao gasto com INSS aplicado sobre as remunerações 

 

A remuneração citada acima foi paga até 30 de novembro de 2018, data em que a Telefônica 
Data S.A. foi incorporada pela Companhia, a qual assumiu todos os direitos e obrigações a 
partir desta data. 

 
 

g) existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado 
evento societário, tal como a alienação do controle  societário do emissor 

Não existe regra associada a eventos societários. 

 

h) práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a 
remuneração individual do conselho de administração  e da diretoria, indicando: 

i. os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, identificando de que forma 
participam  

O órgão que aprova a remuneração individual do Conselho de Administração e Diretoria Estatutária é 
o Conselho de Administração. 

A remuneração individual da Diretoria Não Estatutária é definida pelo Vice-Presidente de cada área 
em conjunto com a Vice-Presidência de Pessoas, de acordo com critérios de meritocracia e 
respeitando os limites estabelecidos no orçamento anual, aprovado pelo Conselho de Administração. 

ii. critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual, indicando se há a 
utilização de estudos para a verificação das práticas de mercado, e, em caso positivo, os critérios de 
comparação e a abrangência desses estudos    

A estratégia de remuneração do Conselho de Administração, das Diretorias Estatutária e Não 
Estatutária é baseada em pesquisas de mercado, realizadas por intermédio de consultorias externas 
especializadas, considerando a prática adotada por empresas de porte, receita e segmento 
comparáveis, a fim de manter competitividade frente ao mercado. Em 2019, para Diretores e Vice-
Presidentes, sejam eles estatutários ou não, a Companhia adotou uma nova estratégia de 
remuneração e reposicionou os executivos. 

 

iii. com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a adequação da política de 
remuneração do emissor 

Anualmente o Conselho de Administração avalia a adequação da remuneração do Conselho de 
Administração e Diretoria Estatutária.  
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Não há participação do Conselho de Administração na aprovação da remuneração da diretoria não 
estatutária, que é avaliada pelo Vice-Presidente de cada área em conjunto com a Vice-Presidência de 
Pessoas. 

As avaliações consideram pesquisas de mercado e critérios de meritocracia, respeitando os limites 
estabelecidos no orçamento anual aprovado pelo Conselho de Administração. 

 

13.2 – Remuneração total do conselho de administraç ão, diretoria estatutária e conselho fiscal 

 

Remuneração prevista para o exercício social corren te - 2020  

 

Exercício 2020 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal Total  

Número de membros 1 12 3 3 18 
Número de membros 
remunerados 1 12 3 3 18 

Valores em Reais 
Remuneração fixa anual     5.808.028,43      9.735.113,10         812.866,55   16.356.008,08  
Honorários Fixos 4.699.052,28               

4.699.052,28  
6.099.099,00               
6.099.099,00  

677.388,79                  
677.388,79  

11.475.540,07              
11.475.540,07  Benefícios Diretos e 

Indiretos 

 
N/A  2.120.684,21 N/A 2.120.684,21 

Participação em comitês 
       140.971,41  

 

N/A  

 

N/A  

 

                 
140.971,41  

Outros2 968.004,74                  
968.004,74  

1.515.329,89 135.477,76                  
135.477,76  

2.618.812,39 
Descrição de outras 
remunerações fixas INSS INSS INSS  N/A   

Remuneração Variável N/A 11.831.421,82            
11.831.421,82  

N/A                               
-   

11.831.421,82            
11.831.421,82  Bônus N/A N/A N/A N/A 

Participação nos 
Resultados N/A      7.178.607,05  N/A     7.178.607,05  

Participação em reuniões N/A N/A N/A N/A  
Comissões N/A N/A N/A N/A  
Outros2 N/A 1.905.539,00 N/A 1.905.539,00               

1.905.539,00  Descrição de outras 
remunerações variáveis N/A INSS N/A 

                       
N/A   

Benefícios pós-emprego N/A 398.187,82 N/A 398.187,82                  
398.187,82  
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Benefícios pela cessação 
do exercício do cargo N/A N/A N/A 

                   
N/A 

Remuneração baseada 
em ações N/A     2.349.087,94  N/A    2.349.087,94 

Remuneração Total 
 

5.808.028,43              

 

21.566.534,92            

 

812.866,55                 

 

28.187.429,90            

 
1 - O número de membros total de cada órgão corresponde à média anual do número de membros de cada órgão apurado 
mensalmente. 

2 - valor corresponde ao gasto com INSS aplicado sobre as remunerações. 

 

Exercício 2019 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal Total  

Número de membros 1 12,25 3 3 18,25 
Número de membros  

remunerados 1 10 3 3 16 

Valores em Reais 
Remuneração fixa anual 4.631.093,55 8.754.970,87 785.378,27 14.171.442,69 
Honorários Fixos 3.723.040,26 5.791.185,36 654.481,90 10.168.707,52 
Benefícios Diretos e 
Indiretos N/A 1.827.441,55 N/A 1.827.441,55 

Participação em comitês 136.204,36 N/A N/A 136.204,36 
Outros2 771.848,92                  

771.848,92  
1.136.343,96               
1.136.343,96  

130.896,38 2.039.089,26 
Descrição de outras 
remunerações fixas  INSS   INSS  INSS  N/A                       

Remuneração Variável N/A 10.404.155,99 N/A 10.404.155,99 
Bônus N/A N/A N/A N/A 
Participação nos 
Resultados N/A 6.064.762,99 N/A 6.064.762,99 

Participação em reuniões N/A N/A N/A N/A 
Comissões N/A N/A N/A N/A 
Outros2 N/A 1.304.374,13 N/A 1.304.374,13 
Descrição de outras 
remunerações variáveis N/A INSS N/A N/A 

Benefícios pós-emprego N/A 374.349,42                 
374.349,42  

N/A 374.349,42 
Benefícios pela cessação 
do exercício do cargo N/A  N/A  N/A 0,00 

Remuneração baseada 
em ações N/A 2.660.669,45 N/A 2.660.669,45 
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Remuneração Total 4.631.093,55 19.159.126,86 785.378,27 24.575.598,68 

1 - O número de membros total de cada órgão corresponde à média anual do número de membros de cada órgão apurado 
mensalmente. 

2 - valor corresponde ao gasto com INSS aplicado sobre as remunerações. 

 

Exercício 2018 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal Total  

Número de membros 1 11,92 3 3 17,92 
Número de membros 
remunerados 1 10,58 3 3 16,58 

Valores em Reais 
Remuneração fixa anual      4.828.029,00  9.089.958,72      

9.089.958,72 
     760.622,94   14.678.610,67 

Honorários Fixos      3.884.252,78 5.705.393,85 633.852,45 10.223.449,08 
Benefícios Diretos e 
Indiretos 

                         
N/A   1.582.825,38 N/A     1.582.825,38  

Participação em comitês 139.104,72   N/A   N/A        139.104,72 
Outros2         804.671,50 1.801.739,50 126.770,49 2.733.181,49 
Descrição de outras 
remunerações fixas  INSS  INSS  INSS                  N/A   

Remuneração Variável N/A   10.580.819,27                 N/A   
-   

10.580.819,27 
Bônus N/A N/A N/A N/A 
Participação nos 
Resultados N/A      7.019.436,22   N/A    7.019.436,22 

Participação em reuniões N/A N/A N/A  N/A  
Comissões N/A N/A N/A  N/A  
Outros2 N/A 1.890.013,04 N/A   1.890.013,04 
Descrição de outras 
remunerações variáveis N/A INSS N/A        N/A   

Benefícios pós-emprego N/A 407.555,49 N/A 407.555,49 
Benefícios pela cessação 
do exercício do cargo N/A N/A N/A                   N/A   

Remuneração baseada 
em ações N/A       1.918.900,84  N/A    1.918.900,84 

Remuneração Total    4.828.029,00  19.670.777,99 760.622,94  25.259.429,93  
 1 - O número de membros total de cada órgão corresponde à média anual do número de membros de cada órgão apurado 
mensalmente. 

2 - valor corresponde ao gasto com INSS aplicado sobre as remunerações. 
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Exercício 2017 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal Total  

Número de membros 1 12 3 3 18 
Número de membros 
remunerados 1 9,33 3 3 15,33 

Valores em Reais 
Remuneração fixa anual      4.127.554,40      4.364.906,20      734.412,74   9.226.873,34  
Honorários Fixos     3.298.235,65      3.272.121,13       612.010,62  7.182.367,40 
Benefícios Diretos e 
Indiretos 

                         
N/A   462.488,13  N/A     462.488,13 

Participação em comitês         141.393,02  N/A   N/A        141.393,02 
Outros2        687.925,73  630.296,94      122.402,13  1.440.624,80 
Descrição de outras 
remunerações fixas  INSS  INSS  INSS                 N/A   

Remuneração Variável N/A       5.399.493,69 N/A                    
N/A-   

5.399.493,69 
Bônus N/A N/A N/A N/A 
Participação nos 
Resultados N/A      3.326.320,21   N/A     3.326.320,21  

Participação em reuniões N/A N/A N/A  N/A  
Comissões N/A N/A N/A  N/A  
Outros2 N/A 440.388,36 N/A 440.388,36  
Descrição de outras 
remunerações variáveis N/A INSS N/A                N/A   

Benefícios pós-emprego N/A 518.638,81 N/A 518.638,81 
Benefícios pela cessação 
do exercício do cargo N/A 212.899,17 N/A      212.899,17   

Remuneração baseada 
em ações N/A         901.247,15   N/A       901.247,15 

Remuneração Total   4.127.554,40  9.764.399,89 734.412,74 14.626.367,03 
1 - O número de membros total de cada órgão corresponde à média anual do número de membros de cada órgão apurado 
mensalmente. 

2 - valor corresponde ao gasto com INSS aplicado sobre as remunerações. 
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13.3 – Remuneração variável do conselho de administ ração, diretoria estatutária e conselho 
fiscal 

 

Remuneração prevista para o exercício social corren te – 2020 

Exercício 2020 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal Total  

Número de membros 12 3 3 18 
Número de membros 
remunerados 12 3 3 18 

Bônus 
Valor mínimo previsto no 
plano de remuneração (R$)   N/A 

N/A N/A N/A 

Valor máximo previsto no 
plano de remuneração (R$)     N/A  

N/A N/A N/A 

Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas 
estabelecidas sejam 
atingidas (R$)      N/A 

N/A N/A N/A 

Valor a ser reconhecido no 
resultado (R$/unidade)     N/A  

N/A N/A N/A 

Participação no Resultado 
Valor mínimo previsto no 
plano de remuneração (R$) 

N/A N/A N/A N/A 

Valor máximo previsto no 
plano de remuneração (R$) N/A 15.344.130,34  N/A 15.344.130,34 

Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas 
estabelecidas sejam 
atingidas (R$) N/A 

        
6.099.742,24 N/A  6.099.742,24 

Valor a ser reconhecido no 
resultado (R$/unidade) N/A 7.178.607,05  N/A 7.178.607,05 

 

Remuneração do exercício social encerrado – 2019  

Exercício 2019 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal Total  

Número de membros 12,25 3 3 18,25 
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Número de membros 
remunerados 10 3 3 16 

Bônus 
Valor mínimo previsto no 
plano de remuneração (R$) 

N/A N/A N/A N/A 

Valor máximo previsto no 
plano de remuneração (R$) 

N/A N/A N/A N/A 

Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas 
estabelecidas sejam 
atingidas (R$) 

N/A N/A N/A N/A 

Valor efetivamente 
reconhecido no resultado 
(R$/unidade) 

N/A N/A N/A N/A 

Participação no Resultado 
Valor mínimo previsto no 
plano de remuneração (R$) 

N/A N/A N/A N/A 

Valor máximo previsto no 
plano de remuneração (R$) N/A - 14.080.721,16 

N/A 
14.080.721,16 

Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas 
estabelecidas sejam 
atingidas (R$) 

N/A 

5.597.500,00 

N/A 

5.597.500,00 

Valor efetivamente 
reconhecido no resultado 
(R$/unidade) 

N/A 

6.064.762,99 

N/A 

6.064.762,99   

 

Remuneração do exercício social encerrado – 2018 

Exercício 2018 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal Total  

Número de membros 11,92 3 3 17,92 
Número de membros 
remunerados 10,58 3 3 16,58 

Bônus 

Valor mínimo previsto no 
plano de remuneração (R$) 

N/A N/A N/A N/A 
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Valor máximo previsto no 
plano de remuneração (R$) 

N/A N/A N/A N/A 

Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as 
metas estabelecidas sejam 
atingidas (R$) 

N/A N/A N/A N/A 

Valor efetivamente 
reconhecido no resultado 
(R$/unidade) 

N/A N/A N/A N/A 

Participação no Resultado 

Valor mínimo previsto no 
plano de remuneração (R$) 

N/A N/A N/A N/A 

Valor máximo previsto no 
plano de remuneração (R$) 

N/A 

13.157.330,54 

N/A 

13.157.330,54 

Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as 
metas estabelecidas sejam 
atingidas (R$) 

N/A 

5.613.794,37 

N/A 

5.613.794,37 

Valor efetivamente 
reconhecido no resultado 
(R$/unidade) 

N/A 

7.019.436,22 

N/A 

 7.019.436,22   

 

Remuneração do exercício social encerrado – 2017 

Exercício 2017 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal Total  

Número de membros 12 3 3 18 
Número de membros 
remunerados 9,33 3 3 15,33 

Bônus 
Valor mínimo previsto no 
plano de remuneração (R$) 

N/A N/A N/A N/A 

Valor máximo previsto no 
plano de remuneração (R$) 

N/A N/A N/A N/A 
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Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas 
estabelecidas sejam 
atingidas (R$) 

N/A N/A N/A N/A 

Valor efetivamente 
reconhecido no resultado 
(R$/unidade) 

N/A N/A N/A N/A 

Participação no Resultado 
Valor mínimo previsto no 
plano de remuneração (R$) 

N/A N/A N/A N/A 

Valor máximo previsto no 
plano de remuneração (R$) 

N/A 
12.629.841,27 

N/A 
12.629.841,27 

Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas 
estabelecidas sejam 
atingidas (R$) 

N/A 

5.388.732,28 

N/A 

5.388.732,28 

Valor efetivamente 
reconhecido no resultado 
(R$/unidade) 

N/A 

5.543.867,01 

N/A 

5.543.867,01   

 

13.4 – Plano de remuneração baseado em ações do con selho de administração e da diretoria 
estatutária em vigor no último exercício social e p revisto para o exercício social corrente 

 

a) termos e condições gerais  

A Companhia possui planos que consistem em conceder aos beneficiários selecionados um 
determinado número de ações da Telefónica S.A., sua controladora, desde que sejam cumpridos os 
requisitos previstos nos programas. A Companhia reembolsa à Telefónica S.A. o valor justo do 
benefício entregue na data de concessão aos beneficiários. Nenhum dos nossos Conselheiros ou 
Diretores possuem individualmente 1% ou mais das ações ordinárias ou preferenciais (incluindo 
ADRs representando ações preferenciais), ou do total de nosso capital social. O plano em vigor em 
31 de dezembro de 2019 e previsto para o exercício social corrente é aplicado apenas para nível de 
diretoria estatutária e não estatutária, não incluindo membros de Conselhos de Administração e 
Fiscal, e está detalhado a seguir:   

 

Performance Share Plan (PSP)  

A Assembleia Geral de Acionistas da Telefónica S.A., realizada em 08 de junho de 2018, aprovou 
este plano de ações dirigido aos executivos da Telefónica S.A. e de outras entidades dentro do Grupo 
Telefónica. 
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O plano consiste na possibilidade, para executivos convidados a participar, de receber um 
determinado número de ações da Telefónica S.A., depois de um período de 3 anos, mediante a 
concessão prévia de um determinado número de unidades de ações, dependendo da realização dos 
objetivos estabelecidos para cada um dos ciclos em que o plano é dividido. Os planos possuem 
duração de cinco anos e são divididos em três ciclos independentes, com período de avaliação de 
três anos, indicados abaixo: 

· 1º CICLO: de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2020 

· 2º CICLO: de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2021 

· 3º CICLO: de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022 

Ao final de cada ciclo é realizada a análise para determinar se as condições mínimas de desempenho 
foram atendidas: Total Shareholder Return, ou o Retorno Total ao Acionista (TSR) da Telefónica S.A. 
contra um grupo de comparação e meta de Fluxo de Caixa Livre (FCF). 

O TSR é a métrica para determinar a geração de valor para os acionistas do Grupo, no médio e longo 
prazo, definido para os fins do plano, como o retorno sobre o investimento levando em conta a 
mudança cumulativa no valor da ação da Telefónica S.A. e dividendos e outros itens similares 
recebidos pelo acionista durante o ciclo em questão. A ponderação correspondente a este objetivo 
será cinquenta por cento (50%) do número total de ações, a serem entregues aos participantes. 

O FCF é a métrica para incentivar o comprometimento com o atingimento sustentável de objetivos 
estratégicos de longo prazo, que será aprovado anualmente pela Diretoria. Cinquenta por cento 
(50%) do número de ações a serem entregues no plano será determinado com base no nível de FCF 
gerado pelo Grupo em cada ano, comparando com o valor definido nos orçamentos aprovados para 
cada ano. A este respeito, a realização parcial deste objetivo será calculada anualmente, e a 
realização final do FCF será uma média das realizações parciais calculadas a cada ano. 

Para o Ciclo 2019-2021, previsto para ocorrer em dezembro de 2021, há 102 executivos da 
Telefônica Brasil S.A. com potencial de receber 997.477 ações da Telefónica S.A. que, em 31 de 
dezembro de 2019, estavam provisionadas em R$7.559.316,82. 

 

b) principais objetivos do plano   

O plano de incentivo de longo prazo tem como objetivo reconhecer a contribuição dos beneficiários 
no resultado do negócio, estimulando a sua permanência na Companhia. 

 

c) como os planos contribuem para os objetivos    

O plano incentiva os beneficiários a permanecerem na Companhia, alcançar e superar os resultados 
do negócio, contribuindo para a valorização da ação da Companhia. 
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d) como o plano se insere na política de remuneraçã o da Companhia     

O plano fortalece o envolvimento dos beneficiários com as estratégias e resultados de longo prazo da 
Companhia, sendo um instrumento de atração, retenção e reconhecimento do desempenho individual 
no aumento de valor da Companhia. 

 

e) como o plano alinha os interesses dos administra dores e do emissor a curto, médio e longo 
prazo      

O plano incentiva o compromisso dos diretores do Grupo ao plano estratégico da organização, 
vinculando a remuneração de longo prazo à consecução sustentável dos objetivos estratégicos. 

 

f) número máximo de ações abrangidas    

A quantidade de ações abrangidas no ciclo 2019-2021 é indicada no quadro abaixo: 

 

Performance Share Plan (PSP) 

Ciclo Quantidade de ações 
iniciais 

Valor unitário em Euros 
31/12/2019 

Data de finalização 

2019 - 2021 997.477 6,2270 31 de dezembro de 2021 
 

g) número máximo de opções a serem outorgadas 

Não se aplica, uma vez que não há a outorga de uma opção de compra, mas uma transferência de 
ações condicionada ao cumprimento de metas. 

 

h) condições de aquisição de ações        

Para receber as ações, os participantes deverão manter, por pelo menos 12 (doze) meses do ciclo, 
uma relação ativa com alguma empresa do Grupo Telefónica na data de início de cada ciclo, e na 
respectiva data de entrega.  

Se o TSR da Telefónica S.A. estiver entre a mediana e o terceiro quartil, o percentual será calculado 
por interpolação linear. Se o período de vencimento terminar com um grau de cumprimento do TSR 
tendo atingido um multiplicador de 0 (zero), o direito de receber 50% das ações a serem entregues no 
atual ciclo do plano será extinto. 

Cinquenta por cento (50%) do número de ações a serem entregues dependerá do nível de FCF 
gerado pelo Grupo em cada ano, comparando com o valor definido nos orçamentos aprovados para 
cada ano. A realização parcial deste objetivo será apurada anualmente e o resultado final será a 
média dos resultados parciais de cada ano. O grau de cumprimento do FCF e do multiplicador 
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correspondente a ser aplicado será determinado de acordo com uma escala de realização, conforme 
metas estabelecidas. 

Se o período de vencimento terminar com um grau de cumprimento do FCF abaixo do limite mínimo, 
o direito de receber 50% das ações a serem entregues no atual ciclo do plano será extinto. 

Para ambos indicadores, o Conselho poderá, a seu critério, aplicar quaisquer ajustes devido a 
eventos corporativos que possam distorcer os resultados e/ou em situações excepcionais. 

 

i) critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício         

Valor da ação na Bolsa de Valores na data de concessão. 

 

j) critérios para fixação do prazo de exercício          

Política interna, embasada em práticas de mercado. 

  

k) forma de liquidação           

Não se aplica, porque não está previsto no programa. 

 

l) restrições à transferência das ações           

Não se aplica, porque não está previsto no programa. 

 

m) critérios e eventos que, quando verificados, oca sionarão a suspensão, alteração ou 
extinção do plano    

Não permanência do Executivo na Companhia nos prazos estabelecidos no programa. 

Não atingimento do nível de êxito de cada programa, que está baseado na comparação da evolução 
da remuneração ao acionista, obtida através dos índices TSR e FCF. 

 

n) efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos no 
plano de remuneração baseado em ações             

No caso de saída do Grupo Telefónica, o administrador somente fará jus aos direitos previstos no 
plano de remuneração baseado em ações nas seguintes hipóteses, cumulativamente: 

- após 12 (doze) meses a contar da data da entrada do administrador no plano; e 

- desde que seu desligamento do Grupo Telefónica ocorra nos seguintes casos: (i) desistência 
unilateral da Empresa Participante em permanecer participando do plano; (ii) demissão por motivos 
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não disciplinares; (iii) demissão disciplinar declarada injustificada ou não por justa causa; (iv) 
falecimento; (v) aposentadoria; ou (vi) declaração de invalidez permanente, ou incapacidade do 
participante, ou de contingências que, se aplicável, sejam equivalentes ao precedente em cada 
jurisdição. 

Nestas situações, o participante ou, conforme o caso, seus herdeiros, terão direito a receber no ciclo 
em andamento, um número de ações, calculado de acordo com a provisão. 

 

13.5 – Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária 

A Companhia possui planos que consistem em conceder aos beneficiários selecionados um 
determinado número de ações da Telefónica S.A., sua controladora, desde que sejam cumpridos os 
requisitos previstos nos programas detalhados no item 13.4. 

No item 13.2, são elencados os valores provisionados dos programas de remuneração baseada em 
ações que efetivamente afetaram cada exercício de cada ciclo do programa, conforme apresentado 
no item 13.4. 

No item 13.7 é apresentada a informação das ações entregues de cada exercício e é esclarecido que, 
quando não há atingimento das metas estabelecidas no programa, as ações não são adquiridas e 
distribuídas aos executivos.  

Por fim, é esclarecido no item 13.6 que a Companhia não possui programa que envolva outorga de 
opção de compra. 

 

13.6 - Informações sobre as opções em aberto detida s pelo conselho de administração e pela 
diretoria estatutária 

Não se aplica, uma vez que não há a outorga de uma opção de compra. 

 

13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas  à remuneração baseada em ações do 
conselho de administração e da diretoria estatuária  

A Companhia não realizou outorga de opção de compra e, em função do não atingimento das 
condições do programa (TSR), não foram entregues ações da Telefónica S.A. nos ciclos de 
programas anteriores: 2014-2017 e 2015-2018. 

 

Opções exercidas - exercício social encerrado em 31 /12/2019  

 Conselho de 
Administração  

Diretoria 
Estatutária  

Nº total de membros  12,25 3 
Nº de membros remunerados  10 3 
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Opções exercidas  
Número de ações N/A N/A 
Preço médio ponderado de exercício N/A N/A 
Diferença entre o valor de exercício e o valor de 
mercado das ações relativas às opções exercidas N/A N/A 

Ações entregues  
Número de ações entregues N/A N/A 
 Preço médio ponderado de aquisição N/A € 7,6086 
Diferença entre o valor de aquisição e o valor de 
mercado das ações adquiridas N/A N/A 

 

Opções exercidas - exercício social encerrado em 31 /12/2018 

 Conselho de 
Administração  

Diretoria 
Estatutária  

Nº total de membros  11,92 3 
Nº de membros remunerados  10,58 3 
Opções exercidas  
Número de ações N/A N/A 
Preço médio ponderado de exercício N/A N/A 
Diferença entre o valor de exercício e o valor de 
mercado das ações relativas às opções exercidas N/A N/A 

Ações entregues  
Número de ações entregues N/A N/A 
 Preço médio ponderado de aquisição N/A € 8,4632 
Diferença entre o valor de aquisição e o valor de 
mercado das ações adquiridas N/A N/A 

 

Opções exercidas - exercício social encerrado em 31 /12/2017 

 Conselho de 
Administração  

Diretoria 
Estatutária  

Nº total de membros  12,00 3 
Nº de membros remunerados  9,33 3 
Opções exercidas  
Número de ações N/A N/A 
Preço médio ponderado de exercício N/A N/A 
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Diferença entre o valor de exercício e o valor de 
mercado das ações relativas às opções exercidas N/A N/A 

Ações entregues  
Número de ações entregues N/A N/A 
 Preço médio ponderado de aquisição N/A € 9,092 
Diferença entre o valor de aquisição e o valor de 
mercado das ações adquiridas N/A N/A 

 

13.8 - Informações necessárias para a compreensão d os dados divulgados nos itens 13.5 a 
13.7 - Método de precificação do valor das ações e das opções 

 

a) modelo de precificação 

As ações são concedidas integralmente aos elegíveis, de acordo com as regras do programa, não 
tendo custo para os mesmos. 

 

b) dados e premissas utilizadas no modelo de precif icação, incluindo o preço médio 
ponderado das ações, preço de exercício, volatilida de esperada, prazo de vida da opção, 
dividendos esperados e a taxa de juros livre de ris co 

Não se aplica porque as ações são concedidas integralmente, sem custo, e de acordo com as regras 
do programa. 

 

c) método utilizado e as premissas assumidas para i ncorporar os efeitos esperados de 
exercício antecipado 

Não se aplica, porque não está previsto no programa. 

 

d) forma de determinação da volatilidade esperada 

Não se aplica, porque não está previsto no programa. 

 

e) se alguma outra característica da opção foi inco rporada na mensuração de seu valor justo 

Não se aplica, porque não está previsto no programa.  
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13.9 - Quantidade de ações, cotas direta ou indiret amente detidas, no Brasil ou no exterior, e 
outros valores mobiliários conversíveis em ações ou  cotas, emitidas pelo emissor, seus 
controladores diretos ou indiretos, sociedades cont roladas ou sob controle comum, por 
membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, 
agrupados por órgão 

 

2019 
   

Participação acionária na Telefônica Brasil S.A.: 
  

31.12.2019 Conselho de 
Administração  

Diretoria Conselho Fiscal 

Ações Ordinárias  5 0 369 
Ações Preferenciais  20.581 0 56 
ADR’s  0 0 0 

    
Participação acionária na Telefónica S.A.: 

  
31.12.2019 Conselho de 

Administração  
Diretoria Conselho Fiscal 

Ações Ordinárias  998.926 11.891 0 
 

Nenhum dos nossos Conselheiros ou Diretores possui individualmente 1% ou mais das ações 
ordinárias ou preferenciais (incluindo ADRs representando ações preferenciais), ou do total de nosso 
capital social. 

 

13.10 - Informações sobre planos de previdência em vigor conferidos aos membros do 
conselho de administração e aos diretores estatutár ios 

 

a) Órgão  Diretoria Estatutária 
b) Número de membros /  

c) Número de membros 
remunerados 

3 / 2 

d) Nome do Plano 

Visão Prev Sociedade 
Complementar  

(PLANOS VISÃO TELEFÔNICA 
E VISÃO MULTI) 
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e) Quantidade de administradores 
que reúnem as condições para se 
aposentar  

0 

f) Condições para se aposentar 
antecipadamente  

Aposentadoria a partir dos 50 
anos de idade, com 5 anos de 
serviço na empresa ou 
participação no plano e quebra 
do vínculo empregatício. Ao se 
aposentar, o valor do benefício 
será calculado com base em 
100% do saldo acumulado no 
plano (parte empresa e parte 
participante) e é pago em renda 
financeira (por prazo ou 
percentual do saldo). 

g) valor acumulado atualizado das 
contribuições acumuladas no 
plano de previdência até o 
encerramento do último exercício 
social, descontada a parcela 
relativa a contribuições feitas 
diretamente pelos 
administradores  

 

R$ 2.289.296,45 

h) valor total acumulado das 
contribuições realizadas durante o 
último exercício social, 
descontada a parcela relativa a 
contribuições feitas diretamente 
pelos administradores  

R$ 368.162,16 

i) se há a possibilidade de resgate 
antecipado e quais as condições  

Participante que se desligar ou 
que seja desligado, desde que 
não esteja recebendo benefício e 
não opte pelo instituto do auto 
patrocínio e do benefício 
proporcional diferido, terá direito, 
mediante termo de opção, a 
receber 100% (cem por cento) 
do saldo da conta de participante 
acrescido de um percentual do 
saldo da conta de patrocinadora 
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(conforme regulamento). 

 
Não são reportadas informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho 
de administração, uma vez que tais administradores não fazem jus a tal benefício. 

 

13.11- Remuneração individual máxima, mínima e médi a do conselho de administração, da 
diretoria estatutária e do conselho fiscal, para os  3 últimos exercícios sociais. 

 

 Conselho de Administração  Diretoria Estatutária Conselho Fiscal 

 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

No. de Membros 12,25 11,92 12 3 3 3 3 3 3 

No. de Membros 
remunerados 

10 10,58 9,33 3 3 3 3 3 3 

Valor da maior 
remuneração 1 

508.496,44 492.468,59 475.498,55 10.823.903,40 12.712.546,31 6.719.912,45 261.792,76 253.540,98 244.804,25 

Valor da menor 
remuneração 2 454.014,72 439.704,11 424.552,28 2.906.913,41 2.599.917,71 1.869.946,81 261.792,76 253.540,98 244.804,25 

Valor médio da 
remuneração 3 

463.186,46 456.335,44 442.395,97 6.386.375,56 6.556.926,00 3.710.840,42 261.792,76 253.540,98 244.804,25 

1 - O valor da maior remuneração anual individual em cada órgão considerou o exercício da função pelo período de 12 meses.  

2- O valor da menor remuneração anual individual foi apurado com a exclusão de todos os membros do respectivo órgão que 
tenham exercido o cargo por menos de 12 meses. Os valores anteriormente divulgados para os exercícios 2017 e 2018 foram 
ajustados considerando esta orientação para exclusão dos membros que permaneceram no cargo por menos de 12 meses. 

3 – O valor médio da remuneração anual individual foi apurado considerando a divisão do valor total da remuneração anual de 
cada órgão pelo número de membros remunerados. Os valores anteriormente divulgados para os exercícios 2017 e 2018 
foram ajustados considerando esta orientação de divisão do valor total da remuneração anual de cada órgão pelo número de 
membros remunerados. 

 

13.12- Arranjos contratuais, apólices de seguros ou  outros instrumentos que estruturem 
mecanismos de remuneração ou indenização para os ad ministradores em caso de destituição 
do cargo ou de aposentadoria,  indicando quais as consequências financeiras para o  emissor 

 

Cada um dos nossos diretores estatutários possui contratos baseados em negociações específicas, 
pautadas nos critérios de relevância do cargo e do executivo, condições anteriores à nomeação como 
estatutários e aderência às práticas de mercado. 

Os contratos dos diretores estatutários, conforme o caso, podem ou não prever condições específicas 
de indenização em caso de destituição sem justa causa ou por aposentadoria. 
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Em nenhum dos contratos vigentes estas condições superam o valor de 2,5 Remunerações Globais 
Anuais (RGA), deduzindo-se ainda deste valor, quaisquer outras indenizações ajustadas ou que 
venham a ser ajustadas no decorrer do contrato. Obtém-se a RGA através da soma das 
Remunerações Fixas (12 vezes a última remuneração fixa mensal recebida) com a Remuneração 
Variável (média aritmética das duas últimas Remunerações Variáveis recebidas). 

Em função das indenizações previstas, a Companhia estabelece o denominado “Pacto de Não 
Concorrência”, em que no limite máximo, o diretor estatutário não poderá, durante determinado prazo, 
em meses imediatamente posteriores à data de rescisão do contrato, prestar serviços, direta ou 
indiretamente, por conta própria ou de terceiros, em qualquer negócio desenvolvido por empresa 
concorrente em território nacional e internacional. 

 

13.13- Percentual da remuneração total de cada órgã o reconhecida no resultado do emissor 
referente a membros do conselho de administração, d a diretoria estatutária ou do conselho 
fiscal que sejam partes relacionadas aos controlado res, diretos ou indiretos, conforme 
definido pelas regras contábeis que tratam desse as sunto 

 

Exercício 2019   

Órgão 
Percentual de remuneração reconhecida no resultado 
da Companhia referente aos membros que são partes 

relacionadas aos controladores 

Conselho de Administração 17% 
Comitês 28% 
Diretoria Estatutária 100% 
Conselho Fiscal N/A 
 

Exercício 2018 
 

Órgão 
Percentual de remuneração reconhecida no resultado 
da Companhia referente aos membros que são partes 

relacionadas aos controladores 

Conselho de Administração 24% 
Comitês 26% 
Diretoria Estatutária 100% 
Conselho Fiscal N/A 
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Exercício 2017  

Órgão 
Percentual de remuneração reconhecida no resultado 
da Companhia referente aos membros que são partes 

relacionadas aos controladores 

Conselho de Administração 28% 
Comitês N/A 
Diretoria Estatutária 100% 
Conselho Fiscal N/A 

 

13.14- Valores reconhecidos no resultado do emissor  como remuneração de membros do 
conselho de administração, da diretoria estatutária  ou do conselho fiscal, agrupados por 
órgão, recebida por qualquer razão que não a função  que ocupam, como por exemplo, 
comissões e serviços de consultoria ou assessoria p restados 

 

Nos últimos três exercícios sociais não foram reconhecidos valores no resultado do emissor como 
remuneração dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária e do Conselho 
Fiscal, por qualquer razão que não a função que ocupam, como por exemplo, comissões e serviços 
de consultoria ou assessoria prestados. 

Exceção apenas para os membros de Conselho de Administração, que também são membros do 
Comitê de Auditoria e Controle, que recebem honorários por esta participação. 

 

Exercício Remuneração do Comitê de Auditoria e Cont role 
2019 R$ 136.204,36 
2018 R$ 139.104,72 
2017 R$ 141.393,02 

 

13.15- Valores reconhecidos no resultado de control adores, diretos ou indiretos, de 
sociedades sob controle comum e de controladas do e missor, como remuneração de  
membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal do 
emissor, agrupados por órgão, especificando a que t ítulo tais valores foram atribuídos a tais 
indivíduos  

 

Nos exercícios sociais de 2019, 2018 e 2017, não foram reconhecidos valores de remuneração de 
membros do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária ou do Conselho Fiscal do emissor 
no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedade sob controle comum e de 
controladas do emissor. 
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13.16- Outras informações relevantes 

Não existem outras informações relevantes ao item 13. 

* * * * 



                    

 
 
 

 
 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Companhia Aberta 
CNPJ 02.558.157/0001-62 - NIRE 35.3.0015881-4 

 
 

125  
 
 
 

ANEXO I 

 
MODELO DE PROCURAÇÃO (COM INSTRUÇÕES DE VOTO) 

 
 

PROCURAÇÃO 
 
Por meio do presente instrumento de procuração, ____________________ [ACIONISTA – nome 
completo], ___________ [NACIONALIDADE], ____________ [ESTADO CIVIL], ____________ 
[PROFISSÃO], portador(a) da carteira de identidade nº ____________, inscrito(a) no CPF sob o nº 
____________, residente e domiciliado na cidade de ____________, Estado de ____________, na 
___________ [ENDEREÇO] (“Outorgante”), ou ____________ [ACIONISTA – razão social], inscrita 
no CNPJ sob nº ____________, com sede na cidade de ____________, Estado de ____________, 
na _____________ [ENDEREÇO], neste ato representado por seu representante legal, nomeia e 
constitui como seu procurador o Sr. ____________ [NOME COMPLETO], ____________ 
[NACIONALIDADE], ____________ [ESTADO CIVIL], ____________ [PROFISSÃO], portador da 
carteira de identidade nº ____________, inscrito no CPF sob o nº ____________, residente e 
domiciliado na cidade de ____________, Estado de ____________, na Rua ____________, 
____________ [NÚMERO], ____________ [COMPLEMENTO], ____________ [CEP] 
(“Procurador”), para representá-lo, na qualidade de acionista da Telefônica Brasil S.A., 
(“Companhia”), na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 28 de maio de 
2020, às 11h00, de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma eletrônica Microsoft 
Teams, podendo examinar, discutir e votar as questões elencadas na Ordem do Dia, em nome do 
Outorgante, em conformidade com as orientações estabelecidas abaixo: 

 
Ordem do Dia: 
 
1. Tomar as contas dos Administradores, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações 

Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores 
Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2019. 
A favor (  ) Contra (  ) Abstenção (  ) 

 
2. Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social que 

se encerrará em 31 de dezembro de 2020, nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404/76, 
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 
A favor (  ) Contra (  ) Abstenção (  ) 

 
 
3. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2019 e a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia. 
A favor (  ) Contra (  ) Abstenção (  ) 
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4. Ratificar a eleição da conselheira eleita na Reunião do Conselho de Administração realizada 
em 10 de junho de 2019, nos termos da Lei das Sociedades por Ações; 

 A favor (  ) Contra (  ) Abstenção (  ) 
 
5. Ratificar a eleição do conselheiro eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada 

em 21 de fevereiro de 2020, nos termos da Lei das Sociedades por Ações; 
 A favor (  ) Contra (  ) Abstenção (  ) 
 

6. Eleger os membros do Conselho Fiscal para um novo mandato. 
 
Efetivo: Cremênio Medola Netto - Suplente: Juarez Rosa da Silva 
Aprovar (  ) Rejeitar (  ) Abster-se (  ) 
 
Efetivo: Charles Edwards Allen - Suplente: Stael Prata Silva Filho 
Aprovar (  ) Rejeitar (  ) Abster-se (  ) 

 
7. Fixar o valor da remuneração global anual dos administradores e dos membros do Conselho 

Fiscal para o exercício social de 2020.  
A favor (  ) Contra (  ) Abstenção (  ) 

 
 


