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COMUNICADO SOBRE TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS 
 

A Telefônica Brasil S.A. (“Companhia”) vem, com base no artigo 30, XXXIII da Instrução 

CVM nº 480, com redação dada pela Instrução CVM nº 552, comunicar ao mercado, a 

seguinte transação entre partes relacionadas, celebrada em 27 de janeiro de 2021: 

  

Nome das Partes 
Relacionadas 

Companhia e Telefónica S.A. (“TSA”, conjuntamente 

com Companhia, as “Partes”) 

Relação com o Emissor A TSA é controladora da Companhia. 

Descrição da Transação 

A transação consiste na celebração em 27 de janeiro de 

2021 do Azure Consumption Commitment Intragroup 

Agreement (“Acordo”) relacionado ao Enterprise 

Agreement Azure Commitment Discount celebrado 

entre TSA e Microsoft Corporation (“Contrato 

Original”). 

Objeto do Contrato 

O Contrato Original tem por objeto a contratação de 

serviços de Cloud Computing da Microsoft Azure. Com 

a celebração do Acordo, a TBRA adere ao Contrato 

Original, com a oportunidade de se beneficiar do 

desconto de até 25% sobre os valores padrão 

negociado globalmente, entre outras condições. 

Termos e Condições da 
Transação 

O Acordo não altera a vigência do Contrato Original. 

O valor estimado do Acordo como compromisso 

mínimo de consumo é de USD 29.140.000,00, durante 

o período de 60 meses. 

A Companhia pagará diretamente à Microsoft Brasil 

pelo uso dos serviços e, caso o valor do compromisso 

mínimo não seja atingido ao final do prazo de 60 meses, 

a Companhia pagará a diferença à TSA. 

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

Não houve participação da contraparte ou de seus 

representantes no processo de decisão da Companhia 

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

A transação observou condições comutativas tendo em 

vista que os preços estipulados no Acordo contemplam 

um expressivo desconto em relação aos valores 

padrões de mercado. 

Razões pelas quais foi 
realizada a Transação com 
Partes Relacionadas 

A Companhia realizou a presente transação com a TSA 

para se beneficiar do nível de até 25% de desconto 

sobre os valores padrão de serviços de Cloud Azure, 

negociados no Contrato Original. 

 

 

São Paulo, 04 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

DAVID MELCON SANCHEZ-FRIERA 

Diretor de Relações com Investidores 

Telefônica Brasil S.A. – Relação com Investidores 

Tel: +55 11 3430 3687 

E-mail: ir.br@telefonica.com 

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

 


