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APRESENTAÇÃO
Na Vivo, temos o compromisso com
a integridade e a transparência. Por
isso, pelo segundo ano consecutivo,
publicamos nossas informações
relacionadas à gestão de sustentabilidade
simultaneamente à divulgação das
demonstrações financeiras. Neste ano,
nomeamos o documento como
Relatório Anual ESG 2020.
Essa nova nomenclatura vai além de um
aprimoramento na comunicação com
o mercado financeiro. Nosso objetivo
é evidenciar como o crescimento da
Vivo caminha em conjunto com a nossa
contribuição para o desenvolvimento
sustentável, gerando impactos positivos
para o meio ambiente, a sociedade e a
governança dos negócios – ou apenas
ESG, como esses aspectos são
chamados na sigla em inglês.
Aproximar a gestão ESG da visão
estratégica e financeira é essencial para
que acionistas, fundos de investimentos,
analistas de mercado e outros tipos de
stakeholders, cada vez mais, reconheçam
a importância dos investimentos que
realizamos em sustentabilidade.

Como líderes em nosso setor,
temos a responsabilidade de
impulsionar o desenvolvimento
de uma infraestrutura de
telecomunicações de ponta e
inovações em produtos e serviços.
Com os investimentos que
realizamos, contribuímos para pequenas,
médias e grandes empresas em um país
em desenvolvimento como o Brasil.
Os investimentos em infraestrutura e
inovação são uma das alavancas para a
geração de empregos e renda, a criação
de novos negócios e a inclusão social,
alicerces para o crescimento econômico e
o desenvolvimento social de uma nação.
Estamos abertos para o diálogo com
todos os leitores e públicos interessados.
Nosso e-mail sustentabilidade.br@
telefonica.com está disponível para
receber dúvidas, comentários e
sugestões.
Uma boa leitura!
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Nosso
PROPÓSITO
Na Vivo, acreditamos nas relações e nas conexões entre as pessoas. Por isso,
nosso propósito é Digitalizar para Aproximar: a vida digital é a vida real, e a
tecnologia está a serviço do crescimento individual e coletivo. Entregar soluções
de conectividade, infraestrutura de ponta, produtos e serviços inovadores e uma
experiência de qualidade para cerca de 95 milhões de acessos no Brasil – todos os
dias, a cada segundo – é a essência do que somos e do que fazemos.

Diversidade

Fundação Telefônica Vivo

Governança

Negócios digitais

Digitalizar para
Aproximar
Nosso propósito nasce da crença de que a revolução tecnológica
deve ser parte da vida de todas e todos, e não um privilégio de
poucos. Queremos que as oportunidades que o mundo digital
oferece sejam universais, contribuindo como uma força positiva
para a transformação individual, das empresas e da sociedade.
Por isso, levamos a digitalização a milhões de
brasileiros, aproximando diferentes realidades e reduzindo
a distância entre as pessoas e o que importa para cada uma
delas – educação, cultura, entretenimento, saúde,
negócios e, acima de tudo, outras pessoas.
Ao investirmos constantemente em infraestrutura, serviços
e inteligência de dados, não apenas lideramos os avanços
tecnológicos, mas criamos soluções para que pessoas e
empresas se digitalizem e se aproximem.
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#DNAVivoEm
TudoQueSomos

Nossa estratégia para materializar
esse propósito e gerar valor com
sustentabilidade está apoiada
em quatro pilares:

Promovemos a diversidade e a inclusão
para fortalecer e valorizar a ética e os
nossos valores em todas as decisões e no
relacionamento com todos os públicos

#DNAVivoEm
TudoQueFazemos

#TemVivoPraTudo
Para qualquer conexão que
nossos clientes precisem,
queremos que a Vivo seja sempre
a melhor alternativa

Queremos oferecer a melhor experiência
em digitalização e conectividade, com
produtos e serviços inovadores para
atender cada tipo de cliente

#VivoSustentável

#TemTudoNaVivo

Nosso compromisso com a
sustentabilidade está presente em
tudo o que fazemos e amplia o valor
que geramos e compartilhamos com
todos os públicos, fortalecendo nossa
reputação e o reconhecimento da
marca Vivo perante a sociedade

Garantir que tudo de tecnologia
possa ser encontrado na Vivo
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#VivoSustentável
Digitalizar para Aproximar significa ir além dos resultados financeiros.
Nosso modelo de negócio é direcionado para que todos tenham acesso à evolução
tecnológica e possam estar conectados à economia digital. A colaboração e a
inovação impulsionam um novo jeito de fazer negócios, mais inclusivo e diverso.
Investimentos, programas e projetos são pensados para promover, além da
eficiência, o bem-estar da sociedade e a preservação ambiental.
O pilar Vivo Sustentável reúne nossas iniciativas para praticar essa visão
integrada no dia a dia. Essa é a maneira como transformamos em realidade a
sigla ESG (Environmental, Social and Governance) e materializamos nosso
compromisso com a ética, a transparência e o desenvolvimento sustentável.

Diversidade
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Governança

Negócios digitais

O Plano de Negócio
Responsável é o que
direciona o crescimento da
Vivo de maneira sustentável.
O documento é aprovado anualmente pelo Conselho de Administração da
companhia, através do reporte do Comitê de Qualidade e Sustentabilidade.
Estabelece iniciativas e metas de médio e longo prazo para toda a
companhia com base em seis pilares estratégicos, que contribuem com os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e com a Agenda 2030.

Experiência
do Cliente

Ética e
Transparência

Gestão Ambiental
e Mudanças
Climáticas

Responsabilidade
Social
Corporativa

Diversidade
e Talentos

Sustentabilidade
na Cadeia
de Valor

O Comitê de Sustentabilidade,
em funcionamento desde 2018, é composto pelo CEO,
vice-presidentes e e diretores da Vivo.
O órgão discute temas relacionados à gestão de
sustentabilidade.
5

Relatório Anual ESG 2020

Apresentação

Propósito

Negócio

Covid-19

Nosso
NEGÓCIO
A Vivo é a líder brasileira no setor de telecomunicações,
com cerca de 95 milhões de acessos no Brasil. Nossa
companhia oferece um portfólio completo e convergente de
produtos e serviços com soluções de voz, dados e tecnologia
da informação. A base de receitas resiliente e os ativos de alta
qualidade permitem capturar as oportunidades em segmentos
estratégicos e com forte tendência de crescimento.

Mudanças climáticas

Meio Ambiente

Fixa
Serviços de Voz

Fonte: Anatel, dezembro de 2020.

33.828
colaboradores

Fibra
FTTH (fiber-to-the-home)
FTTC (fiber-to-the-curb)
IPTV

Serviços digitais

Apps

Internet das coisas (IoT)

Fundação Telefônica Vivo

Liderança
de market share
Móvel pré-pago 29,3%
Móvel pós-pago 37,7%
FFTH 20,3%

Móvel

Serviços de Voz
3G, 4G e 4.5G
Venda de aparelhos

Diversidade

95 milhões
de acessos

Segurança digital
Soluções completas
e suporte de TI
OTT
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Parcerias e serviços
Nossa estratégia de diversificação e novos negócios é direcionada para
a criação de um hub de serviços digitais que criam mais comodidade
e facilidades para os clientes. A formação de parcerias com mais de
200 empresas diferentes cria um ecossistema com soluções
relacionadas a Segurança Digital, Educação, Saúde e Entretenimento.

O marketplace Loja.Vivo
(loja.vivo.com.br), lançado em 2020, oferece
produtos de tecnologia que permitem
aos nossos clientes encontrar tudo o
que precisam para sua vida digital – de
smartphones a eletrodomésticos conectados.

Diversidade

Fundação Telefônica Vivo

Governança

Negócios digitais

O Terra, um dos maiores e mais
relevantes portais de conteúdo
do país, investe na curadoria e na
produção de material jornalístico
exclusivo para fornecer experiência
e conteúdo relevantes, responsáveis
e éticos aos leitores, contribuindo
para a formação de opinião e uma
sociedade mais informada e engajada.
O Terra conta ainda com uma ampla
experiência em coberturas de
grandes eventos e aposta também em
parcerias estratégicas para atender
seu público de forma diferenciada.

Com o Vivo Selfie, planos
móveis co-branded, oferecemos a
nossos clientes assinaturas das
principais plataformas digitais
de entretenimento incluídas nas
mensalidades dos planos. Com esse
serviço, é possível acessar serviços
do Spotify, Netflix, Disney+, Rappi,
Premiere e outros apps de sucesso.

O Vivo Money é o serviço de crédito pessoal
da Vivo, que permite a contratação de
empréstimos de R$ 1 mil a R$ 30 mil, de forma
100% digital, rápida e prática para clientes
Controle e Pós-pago. A solução facilita acesso ao
crédito de uma forma simples e sem burocracias,
sendo mais uma iniciativa da Vivo para agregar
ainda mais valor para seus assinantes.
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Relacionamento
digital

A Aura, inteligência artificial da
Vivo, está inserida nos canais de
atendimento para facilitar a interação
digital e oferecer as melhores respostas
aos clientes. Além do WhatsApp,
a tecnologia já está presente
em mais 20 canais de
relacionamento, como o
Meu Vivo e o atendimento
automático, atendendo
cerca de 5 milhões de
clientes mensalmente.

Fundação Telefônica Vivo

Governança

Negócios digitais

A jornada de digitalização em
nossa companhia promove
a redução de custos e a
melhoria da experiência do
cliente. O ganho de eficiência
é materializado em diferentes
frentes do modelo de negócio.

A digitalização dos canais de atendimento está
conectada ao nosso propósito de aproximar o
relacionamento com os clientes. Os acessos ao Meu
Vivo, aplicativo para a resolução de todos os tipos de
demandas, cresceram em torno de 18% durante 2020
– refletindo a busca pela resolução ágil das principais
questões relacionadas aos planos, assistência técnica e
atendimento comercial.
O WhatsApp também se destacou no ano como
uma plataforma mais intuitiva e eficiente de
contato com os clientes. A migração e upgrade
de planos, um dos serviços mais buscados
durante a fase mais aguda da pandemia
de Covid-19 no Brasil, passou a ser
possível pela plataforma.

Diversidade

A digitalização dos processos internos gerou
Faturamento

Automação

84,4%

915

Cobrança

119

de alcance das
contas digitais
(e-billing)

19

64%

milhões

de pagamentos
por plataformas
digitais

de usuários
únicos no Meu
Vivo e-care

robôs que
automatizam
processos
processos
automatizados
por robôs
Call Center

24%

de redução
nas chamadas

59

milhões

interações com
a Aura pelo
WhatsApp
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Crescimento
em 2020

Diversidade

36,3%

de crescimento
no número
de clientes FTTH

3,9%

de crescimento no
número de acessos
móvel pós-pago

26,7%

de aumento na
receita de IPTV
Formação de
parcerias estratégias

Fundação Telefônica Vivo

Governança

Negócios digitais

266

cidades cobertas
com FTTH (38% de
crescimento
em 2020)

R$ 5

bilhões

investidos para
ampliação da rede
FTTH e ampliação da
qualidade e capacidade
das redes 4G e 4.5G

A Vivo foi reconhecida, em 2020,
como a empresa com a melhor reputação
do setor de telecom no Brasil, segundo
o ranking MERCO - Monitor Empresarial
de Reputação Corporativa.
O Grupo Telefônica foi reconhecido com
a melhor reputação do setor na América Latina.
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Diversidade

NOSSAS AÇÕES
diante da
Covid-19
Os desafios e as mudanças que a pandemia de Covid-19
trouxeram em 2020 evidenciaram a importância da vida
digital e das conexões. Nosso propósito mostrou-se mais
relevante do que nunca para a sociedade e, em especial,
para o desenvolvimento do Brasil.
Cuidar dos colaboradores e prestadores de serviços
da Vivo e manter as operações em funcionamento para
levar a melhor conexão aos nossos clientes foram nossas
prioridades absolutas ao longo de todo o ano. Assim que o
primeiro caso da doença foi diagnosticado no país, demos
início ao nosso procedimento de gestão de crises para
responder às incertezas do cenário externo e avançar em
nossa estratégia de digitalização e inovação.
Reuniões diárias do nosso Comitê de Crises, envolvendo
o diretor-presidente e executivos de diferentes áreas, e
os processos de comunicação garantiram a divulgação das
informações e protocolos de saúde com agilidade para todas
as áreas da empresa, reduzindo riscos e preservando a
integridade das equipes.

R$ 36,6 milhões

foram doados pela
Fundação Telefônica Vivo
para contribuir com
ações de combate ao novo
coronavírus no Brasil
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As diferentes ações que
desenvolvemos foram importantes
para garantir a segurança de todos os
públicos conectados ao nosso negócio.

Diversidade

Fundação Telefônica Vivo

Governança
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Colaboradores
• Compra emergencial de equipamentos de
proteção, como máscaras, luvas e álcool em gel

com suporte para consultas, exames para a
detecção da Covid-19 e internação

• Infraestrutura para alocação temporária de
100% da equipe de call center em home office

• Atendimentos sociais e psicológicos com
profissionais capacitados

• Monitoramento digital da ocupação dos
• Adaptação dos times comerciais para
edifícios, para garantir o distanciamento e
atendimento aos nossos clientes, como a solução
evitar aglomerações nos prédios
de Atendimento por Whatsapp e o Drive-Thru
• 100% dos colaboradores administrativos
trabalhando em home office temporariamente

Clientes
• Priorização do atendimento nos canais digitais
• Liberação temporária de canais de TV
• Bônus de internet grátis temporário
para celulares Vivo com planos Pré Pagos,
Controle e Pós Pagos

• Curadoria de conteúdos sobre ferramentas
para aumentar a produtividade em home
office e especialistas convidados para falar
sobre como conciliar filhos e home office,
criatividade em tempos de isolamento e
como lidar com a solidão
• Consultas online via telemedicina, realizadas
por equipe médica especializada, para
colaboradores e dependentes
• Acompanhamento médico diário de
colaboradores e dependentes contaminados,

• Acesso gratuito aos clientes com celular
Vivo para aplicativos de bem-estar,
educação e música*
• Parcelamento de débitos para clientes
pessoas físicas inadimplentes
• Esforço conjunto com todas as outras
operadoras para garantir a conectividade
de forma rápida e segura
*Como Tidal, Vivo Meditação, PlayKids, Ubook, Inglês Mágico, Vivo
Guru, Casa do Saber, Forbes, Descomplica, GoRead e Olá Podcasts.
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• Intensificação das atividades de limpeza/
desinfecção nos locais de trabalho
(escritórios, centros de operações, lojas etc)
• Adesão ao movimento Não Demita
(naodemita.com), que reuniu mais de
2 mil empresas no Brasil, reforçando
o compromisso de manter o quadro de
colaboradores para ajudar a evitar ou
minimizar os impactos econômicos e sociais
provocados pela pandemia
• Antecipação da vacinação contra a gripe
• Afastamento dos colaboradores do grupo
de risco que atuavam no campo e nas lojas
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Comunidades
• A Fundação Telefônica Vivo investiu R$ 14,5 milhões na compra
de insumos e equipamentos hospitalares, alimentos e produtos de higiene
e limpeza, beneficiando 12 estados
• De uma forma inédita, a Fundação Telefônica Vivo e o Santander Brasil se
uniram para importar 200 respiradores e apoiar a rede de saúde no Brasil
• As plataformas de educação oferecidas gratuitamente pela Fundação
Telefônica Vivo formaram cerca de 80 mil educadores na utilização de
recursos digitais para a melhoria da aprendizagem dos alunos
• Nossos colaboradores, por meio do programa de Voluntariado Corporativo,
direcionaram outros R$ 530 mil para 29 instituições sociais em todo
território nacional

Fornecedores
• A companhia efetuou antecipação de recebíveis dos
fornecedores no segundo e terceiro trimestres de 2020,
de aproximadamente R$ 2 bilhões, como forma de apoio
e suporte ao caixa dessas empresas para manutenção de
suas atividades produtivas

Para
saber
mais
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Clique aqui e conheça
as ações e parcerias
que realizamos para o
enfrentamento da Covid-19
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Mudanças
CLIMÁTICAS
A Vivo está comprometida com o combate
às mudanças climáticas e seus impactos.
Nossa companhia é a primeira do setor
de telecomunicações do Brasil a ter uma
operação 100% neutra em relação às
emissões de carbono. Esse resultado
decorre de diferentes projetos para reduzir os
impactos ambientais relacionados ao consumo
de energia e às emissões de CO2.

Em 2020, prosseguimos com
a estratégia de produzirmos
a energia que utilizamos
em nossas operações a
partir de fontes renováveis.
Nosso modelo de geração
distribuída conta com usinas
solares, hídricas e de biogás
localizadas em 23 estados
e no Distrito Federal.

Mudanças climáticas

Meio Ambiente

Diversidade

Fundação Telefônica Vivo

Governança

Negócios digitais

Nota A

no questionário de
mudanças climáticas do
CDP 2020. Apenas três
empresas brasileiras
alcançaram a pontuação
máxima nessa categoria

Mais de
70 usinas

de geração distribuída
em funcionamento até
junho de 2022

100%

da energia
consumida é
produzida por
fontes renováveis

Operação
carbono neutro

100%

das emissões
diretas de CO2
compensadas
Integramos a

carteira da B3
Quando concluído, o projeto responderá por mais de 80% do
consumo da Vivo em baixa tensão, atendendo mais de
28 mil unidades, entre lojas, torres, antenas, equipamentos de
telecomunicações e escritórios. Além do benefício ambiental,
por utilizar fontes renováveis e de baixo impacto, a medida
contribuirá para a redução de custos de energia.
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que demonstra o
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a economia de baixo
carbono
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Objetivos para o período 2015-2025

Investimos e aprimoramos nossa
performance ambiental em sinergia com
as metas globais estabelecidas pelo Grupo
Telefônica e alinhadas ao movimento SBTi
(Science Based Targets Initiative).

Reduzir em 90%

o consumo de energia por unidade de tráfego
(MWh/PB) até 2025, na comparação com 2015

Seguir usando 100%

A SBTi é uma ação conjunta entre CDP,
Pacto Global (ONU), World Resouces
Institute (WRI) e World Wide Fund for
Nature (WWF) que estimula as empresas
a estabelecer metas de redução de
emissões de gases de efeito estufa que
contribuam efetivamente para o combate
ao aquecimento global.

de eletricidade gerada a partir
de fontes renováveis

Alcançar zero emissões
líquidas em 2025 (escopos 1 e 2)

Reduzir as emissões de CO2
em nossa cadeia de valor em 39% até 2025,
e alcançar emissões líquidas zero até 2040

Certificação ISO 50001

Conseguir que os clientes evitem, com
nossas soluções Eco Smart, a emissão de

Em 2020, nossa companhia
conquistou a certificação ISO
50001 – Sistema de Gestão de
Energia, tornando-se a primeira
Telecom do Brasil (e a primeira
operação do Grupo Telefônica fora
da Espanha) a obter o selo.
A certificação abrange o
edifício Eco Berrini, em São Paulo,
onde está instalada nossa sede.
A Política de Energia, aprovada
pela alta direção, promove a
digitalização da gestão de energia
e o estabelecimento de objetivos,
metas e ações para a melhoria
contínua com foco no aumento
da eficiência energética.

5 milhões de tCO2 anuais

Para monitorar o impacto das
operações, a Vivo elabora
o inventário de emissões de GEE
de acordo com as diretrizes
do GHG Protocol, classificado
com o Selo Ouro.
14
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Meio AMBIENTE

Diversidade

Fundação Telefônica Vivo

Gestão ambiental
Gerenciamos os possíveis riscos
e impactos ambientais de nossa
operação seguindo as diretrizes e
procedimentos do Sistema de Gestão
Ambiental (SGA), certificado na
norma internacional ISO 14001.

Recicle com a Vivo
O programa Recicle com a Vivo ganhou um importante impulso
em 2020. Com a abordagem “A Vivo cuida do seu lixo eletrônico, e
juntos cuidamos do meio ambiente”, convidamos a sociedade para
uma reflexão sobre as ações necessárias para o descarte correto e a
reciclagem de materiais como aparelhos de celular, cabos e tablets
no Brasil. Nossas lojas físicas foram equipadas com lixeiras específicas
para receber o descarte dos lixos eletrônicos de clientes e não clientes.
O Recicle com a Vivo tem abrangência nacional e conta com mais de
1.600 pontos de coleta. Com a campanha de 2020, a coleta de resíduos
eletrônicos em nosso programa de logística reversa aumentou 15%.

Por meio do SGA, aprimoramos
nossos controles e traçamos
estratégias de melhoria contínua
que alinham o desempenho econômico
à preservação do meio ambiente.

Biodiversidade

Mais de 5 milhões de itens
(118,9 toneladas) foram
recebidos e encaminhados
para reciclagem desde
o início do Recicle com
a Vivo, em 2006.

Visando à proteção da fauna e
da flora, atuamos com medidas de
mitigação em nossas atividades de
expansão de redes de telefonia, através
de instruções de trabalho do SGA.

Em 2020,
reciclamos

13,5 mil
toneladas

Veja o vídeo da campanha

Para
saber
mais

de resíduos
eletroeletrônicos
da operação

Acesse o site
Recicle com
a Vivo
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Apoiamos a preservação da Amazônia
por meio dos projetos REDD+Jari
e Cikel, que buscam evitar ações
de desmatamento planejado e não
planejado por meio do manejo
sustentável da floresta junto às
comunidades locais.

Água
O consumo de água em nossas
operações está atrelado ao
abastecimento de escritórios e
prédios técnicos, nos quais adotamos
práticas para aumentar a eficiência
no consumo e reduzir o impacto
ambiental sobre os recursos hídricos,
como torneiras de desligamento
automático e avaliações periódicas
nas instalações para corrigir
eventuais vazamentos.

Resíduos
A ferramenta de Gestão de Resíduos
Sólidos Telefônica, o GReTel,
proporciona gerir o fluxo de geração,
transporte e destinação dos resíduos,
promovendo a rastreabilidade da
cadeia de fornecedores e viabilizando
ações de Economia Circular. Em
2020, aumentamos em 36% o volume
de resíduos de nossas operações
destinados à reciclagem.
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#FuturoVivo

A diversidade é um elemento fundamental para criar e
fortalecer um ambiente de trabalho que estimule a inovação
e a criatividade. A união de diferentes em torno de um
mesmo propósito é o que traz sucesso para a companhia.
Nosso Programa Vivo Diversidade, implementado
desde 2018, reúne as melhores práticas de inclusão
e conscientização para garantir que tenhamos uma
cultura corporativa na qual todos possam expressar sua
identidade e desenvolver seu máximo potencial.

Mais empatia,
menos preconceito.
Mais troca de experiências,
menos bolhas.
Mais acolhimento, menos julgamento.
#VivoDiversidade

Em novembro, mês da Consciência Negra,
a Vivo lançou o projeto Fábulas da Conexão.
Jovens negros roteiristas, ilustradores
e animadores, de diferentes lugares do
Brasil foram convidados a criar
4 curtas-metragens sob a mentoria de
Renata Martins e Diego Paulino, nomes
expoentes no cinema nacional. O objetivo
da campanha era trazer um olhar sobre
a representatividade negra no mercado
publicitário e da cultura afro-brasileira na
construção de narrativas tecnológicas.
O projeto contou com a curadoria de Andreza
Delgado, uma das criadoras da PerifaCon.
A campanha inédita obteve mais de
58 milhões de impactos no ambiente
digital e mais de 854 mil interações,
além de retorno positivo nas pesquisas
com influenciadores e grupos formadores
de opinião, com receptividade de
conteúdo acima de 71% em publicações
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no ambiente digital (earned media, ou
seja, fora dos canais oficiais da Vivo).
Além disso, também foram entregues
ações internas com foco em inclusão e
conscientização da temática racial entre os
colaboradores da Vivo. Entre eles, destaca-se
a Jornada da Diversidade, que conta com
12 temas que são discutidos uma vez por
mês com toda a companhia. Trazemos
colaboradores e convidados externos para
compartilhar suas experiências, e cada
edição é acompanhada de uma ação que
simboliza movimentos concretos, como
o lançamento de uma nova política ou
disponibilização de benefício.

Para
saber
mais

Veja a playlist
completa de
Fábulas da Conexão
no YouTube
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As ações e os projetos que desenvolvemos
dentro da temática de diversidade são discutidos
e trabalhados por meio de quatro grupos de
afinidades (Vivo Mulheres, Vivo Afro, Vivo Pride e
Vivo Pessoas com Deficiência), dos quais participam
diretamente quase 1,5 mil colaboradores.

43% das
vagas abertas no
Programa de Trainees
foram ocupadas por

Mudanças climáticas

Mulheres
ocupam 25% dos cargos
de liderança (Diretivas)
e 31% dos cargos de
liderança geral

(de coordenadoras diretivas).
Em 2018, eram 19%
diretivas e 30% total
de lideranças

negros

O percentual de

O projeto 50+
existe na Vivo desde 2018,
e, entre janeiro e dezembro
de 2020, foram contratadas
63 pessoas com

mais de 50 anos
de idade

Meio Ambiente

negros em cargos
de liderança saltou de
16% em 2017 para 18,2%

em 2020. O número de
colaboradores negros na
companhia aumentou de 20,7%
em janeiro de 2018 para
26,2% em dezembro
de 2020

Empresas para se Trabalhar
na classificação geral.

Fomos a única
Telecom a integrar
o Guia Exame
de Diversidade,
realizado pela revista
Exame em parceria
com o Instituto Ethos
de Responsabilidade
Social.

106 mulheres em
áreas técnicas
em 2020

Temos 3%
de nosso quadro de
colaboradores autodeclarado
como parte da
comunidade LGBTI+.
Dobramos o número de
colaboradores trans em
2020, comparado a 2019
e efetivamos 5 Jovens

Aprendiz Trans

Conquistamos o Prêmio
Notáveis CNN 2020, na
categoria Diversidade. A primeira
edição do evento realizado pelo
canal CNN Brasil reconheceu
empresas, instituições e pessoas
que se destacaram durante o ano,
especialmente com o desafio da
pandemia de Covid-19.
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Fundação Telefônica Vivo

Ampliamos
o número de mulheres
em áreas técnicas: em
2018, eram 12, e esse
número saltou para

Reconhecimentos de 2020
Nossa companhia figurou
entre as 35 melhores empresas
para mulheres trabalharem
no ranking elaborado pela
consultoria Great Place to
Work (GPTW). Também fomos
eleitos uma das 150 Melhores

Diversidade

Governança

Negócios digitais

Capacitações
com as equipes de
recrutamento e seleção têm
permitido aumentar a

contratação de pessoas
com deficiência em nossa

companhia. As rodas de conversa
com os colaboradores das áreas
que receberão o novo colaborador
fortalecem a acessibilidade
atitudinal e a inclusão
genuína

Nosso quadro de
colaboradores é composto por

pessoas com deficiência

em diversas áreas e cargos, e buscamos
garantir a acessibilidade para que
nossos talentos tenham autonomia e
condições de realizar suas atividades.
Crescemos sua representatividade ano
a ano, e hoje temos 467 colaboradores
com deficiência, na seguinte
distribuição: auditiva (13%),
física (58%), mental (0,4%),
reabilitado (10%) e
visual (19%)
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Fundação
TELEFÔNICA VIVO
A atuação da Fundação Telefônica Vivo,
fortalecendo a educação como pilar de
transformação social, amplia o alcance do
nosso propósito Digitalizar para Aproximar.
Em 2020, investimos R$ 59 milhões em
programas sociais voltados para melhoria da
educação pública, que beneficiaram cerca de
2,4 milhões de pessoas em todo o Brasil.

O Escolas Conectadas
foi reconhecido pela
Unesco em 2020. Foi a
primeira vez que uma
instituição brasileira
recebeu o Prêmio
UNESCO-Hamdan bin
Rashid Al-Maktoum
de Prática e Desempenho
Extraordinária na
Melhoria da Eficácia dos
Professores.

Um dos principais programas
desenvolvidos é o Escolas Conectadas.
A plataforma disponibiliza cursos gratuitos,
com mediação ou autoformativos, para que
os educadores brasileiros desenvolvam suas
habilidades profissionais e possam aplicar
novas metodologias de ensino em
benefício de uma geração de estudantes
conectada às inovações digitais.

A premiação internacional
promove iniciativas
direcionadas para a educação
inclusiva e de qualidade,
alinhadas às metas do
programa Educação para
Todos, uma das prioridades
da Organização das Nações
Unidas (ONU).
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Governança
CORPORATIVA
A Vivo é a oitava marca mais valiosa do Brasil,
com um valor de US$ 2,168 bilhões segundo
ranking elaborado pela consultoria inglesa Brand
Finance. Presente em mais de 1.500 cidades
brasileiras com a tecnologia 4.5G e em mais de
266 municípios com a tecnologia de fibra FTTH,
nossa marca pertence à Telefônica Brasil S.A.,
companhia de capital aberto com ações listadas na
B3 – Brasil, Bolsa e Balcão e ADRs negociados na
Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE).

Em 2020, pelo nono ano
consecutivo, nossa companhia foi
selecionada para compor a carteira
do Índice de Sustentabilidade
Empresarial (ISE).

Vivo é destaque no
S&P Sustainability Yearbook
2021, sendo reconhecida como
motor do seu setor, com um
crescimento em seu desempenho
ESG de 16,6% no ano de 2020.
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Estrutura societária
O Grupo Telefônica, com sede na Espanha, é o nosso acionista majoritário,
com 73,6% do capital social. Outros 26,3% das ações estão em circulação
(free float), percentual alinhado às melhores práticas no mercado.

Telefônica
S.A.
97,9%

39,4%

Telefônica
Latinoamerica
Holding S.A.

60,6%

SP Telecom

T. Chile S.A.

ON: 19,7%

ON: 29,8%

ON: 0,1%

Free float
ON: 26,3%

Tesouraria
ON: 0,2%

ON: 24,1%

Telefônica
Brasil S.A.

Nossas ações foram classificadas como uma
das dez mais representativas entre as que
integram o novo índice S&P/B3 Brazil ESG,
lançado em 2020 em uma parceria entre
a B3 e a S&P Dow Jones – gestora do Dow
Jones Sustainability Index (DJSI). O novo
indexador avalia e promove as empresas com
as melhores avaliações ESG.
19

Unificação das ações
Em 2020, concluímos a conversão da
totalidade das ações preferenciais da companhia
em ações ordinárias (com direito a voto). Os
papéis estão listados sob o ticker “VIVT3”. A
iniciativa fortalece o compromisso com as
melhores práticas de governança corporativa e
amplia a liquidez das ações e a atratividade da
companhia para os investidores.
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Estrutura de governança
Assembleia Geral de Acionistas
Conselho
Fiscal
Conselho de Administração

Comitê de
Auditoria e
Controle

Comitê de
Nomeações,
Vencimentos
e Governança
Corporativa

Comitê de
Qualidade e
Sustentabilidade

Comitê de
Estratégia

Diretoria
Estatutária

25%

do nosso Conselho
de Administração é
formado por mulheres

O Comitê

de Qualidade e
Sustentabilidade é composto por

três membros eleitos pelo Conselho de
Administração

O Conselho de Administração
é treinado em nossos

O órgão se reúne, ordinariamente, duas vezes
por ano e, extraordinariamente, sempre que
convocado pelo Presidente do Comitê

subsidiárias e joint ventures.

As discussões são pautadas sobre
temas relacionados à qualidade e à
sustentabilidade da companhia

Princípios de Negócio
Responsável, bem como as
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Oferta conjunta pela Oi
Em dezembro de 2020, a oferta
apresentada pela Telefônica Brasil
em conjunto com a TIM e a Claro foi
declarada vencedora do procedimento
competitivo de alienação dos ativos
da operação de telefonia móvel da Oi.
A proposta apresentada no valor total
de R$ 16,5 bilhões foi homologada
pelo juízo da Recuperação Judicial
como vencedora do leilão, após
as manifestações favoráveis do
Ministério Público do Estado do
Rio de Janeiro e do Administrador
Judicial. A efetivação da aquisição
está sujeita a condições aplicáveis
a esse tipo de transação, como
a anuência prévia da Anatel e
aprovação pelo Cade, bem como, se
aplicável, a submissão da assembleia
geral de acionistas da Companhia.
A oferta conjunta evidencia nosso
compromisso com a construção de
um modelo de negócio sustentável
e o respeito à livre concorrência no
mercado. Para saber mais, acesse o
fato relevante divulgado ao mercado.
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Junto com os Princípios de Negócio
Responsável, nosso Programa de
Compliance – chamado #VivoDeAcordo
– é responsável por disseminar a cultura
de ética e integridade e, também,
orientar todos os colaboradores quanto
ao compromisso com o cumprimento
normativo, promovendo os valores da
companhia acima dos valores individuais,
além de auxiliar a Vivo a cumprir todas as
leis anticorrupção aplicáveis.

Para
saber
mais

Conheça nossos
Princípios
de Negócio
Responsável

Diversidade
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Negócios digitais

Princípios
de Negócio
Responsável

Ética
e compliance
Os Princípios de Negócio Responsável, nosso
Código de Ética, definem os valores basilares para
agirmos com integridade, transparência e compromisso
em tudo o que fazemos em nossa atividade diária –
tanto quando agimos de forma individual quanto em
equipe. Eles nos orientam para estabelecermos uma
relação de confiança com todas as partes interessadas
que fazem parte da nossa cadeia de valor, inclusive
fornecedores e parceiros comerciais.

Meio Ambiente

Nosso
compromisso
com as
sociedades
nas quais
operamos
Nosso
compromisso
com o meio
ambiente

Princípios
básicos

1

Gestão ética e
responsável

10

2

Nosso compromisso
com o cliente

A Integridade
A nossa integridade
envolve honestidade e agir
conforme padrões éticos
inegociáveis.

9

Nosso compromisso
com os colaboradores

3

A Transparência
O Compromisso
A gestão
responsável
da nossa
cadeia de
fornecimento

8

A comunicação
responsável

A relação que mantemos
com cada uma das nossas
partes interessadas se
fundamenta no compromisso
de agir sempre de forma
responsável e cumprir o que
foi prometido.

7
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Nós nos comprometemos a fazer
com que os nossos clientes,
colaboradores, fornecedores, acionistas
e a sociedade em geral tenham
informações claras e acessíveis sobre a
nossa estratégia e as nossas atividades
e que possam, a qualquer momento,
fazer consultas sobre as dúvidas ou
perguntas que eventualmente
tiverem em relação
às mesmas.

6

Nosso
compromisso
com a segurança
da informação

5

4

Governança
corporativa
e controle
interno

Respeito aos direitos
de privacidade e de
liberdade de expressão
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O #VivoDeAcordo abrange treinamentos,
ações de comunicação e engajamento e
disponibilização de conteúdos para multiplicação
do conhecimento sobre compliance por meio
da atuação dos líderes da companhia (como o
#VivoDeAcordo Multiplique). Conta, ainda,
com a parceria das demais áreas da empresa para
fortalecer a cultura de integridade e ética, nossos
valores mais fundamentais.
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#VivoDeAcordo
Fale com #VivoDeAcordo
Canal de consultas interno
para esclarecimento de dúvidas
sobre dilemas éticos, normas,
leis anticorrupção e quaisquer
questões relacionadas a
compliance, além de suporte
em discussões e negociações
contratuais em matéria de
combate à corrupção

Além disso, também atua na negociação de
cláusulas contratuais de compliance e certificados
anticorrupção, avaliação de questionários de
integridade, realização de pesquisas reputacionais
(due diligence de integridade) dos terceiros
com os quais nos relacionamos e na análise de
situações de possíveis conflitos de interesses.

Canal de Denúncias
Ferramenta para denunciar
qualquer irregularidade ou
descumprimento aos Princípios
de Negócios Responsável,
políticas, normativas, instruções
de trabalho, bem como violações
à legislação vigente

Certiﬁed
by

MSC

0800 650 1515
@ alerta.vivo.br@telefonica.com
Diretoria de Inspeção
Av. Luis Carlos Berrini, 1376
29º andar – Lado A
CEP: 04571-936 – São Paulo – SP

DSC10.000
2015

Em 2020, a Vivo obteve o Certificado
DSC 10.000, que evidencia a excelência
de seu Programa de Compliance, o
#VivoDeAcordo, e reforça a percepção de
ética e integridade que os colaboradores,
clientes e parceiros possuem em
relação à Vivo, bem como propicia o
fortalecimento dos mecanismos internos
de combate à corrupção

*Também pode ser acessado
pela intranet ou presencialmente
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Privacidade
de dados
Temos o compromisso em proteger a privacidade dos
dados que nossos clientes compartilham ao usarem nossos
produtos e serviços. Essa responsabilidade é norteada pela
Política de Privacidade do Grupo Telefônica, implementada desde
2013 e disponível para download no Centro de Privacidade, que
conta com um portal para consulta de dados pessoais. Essa consulta
pode ser realizada a qualquer tempo pelo cliente, trazendo mais
autonomia, transparência e agilidade no acesso à informação.
O governo brasileiro promulgou, em 2018, a Lei Geral de Proteção
de Dados – LGPD (Lei nº 13.709/18). A partir de então, iniciamos
um amplo programa para garantir a conformidade de nossas operações
com a legislação, que entrou em vigor em setembro de 2020.

Embasamento
dos dados

1

3

2

Governança
de dados

Nosso programa para a LGPD
Estruturado em 7 frentes

Segurança da
informação

4

Atendimento
ao titular
dos dados

5

Adequação
de contratos

7

Gestão da mudança
(change management)
23

Criação do Escritório-DPO
(Data Protection Office)
e do cargo Data
Protection Officer

6
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Negócios DIGITAIS
Nosso modelo de negócio possibilita capturar
oportunidades e gerar valor em negócios digitais.
Com a formação de parcerias e inovação na busca
por soluções, potencializamos a marca Vivo para
ser um hub de tecnologia e digitalização para
oferecer a melhor experiência aos clientes.

Inovação
A inovação impulsiona a criação de novos
negócios e a evolução de processos em direção à
materialização do propósito de Digitalizar para
Aproximar.
A Wayra é o hub de inovação aberta da Vivo
no Brasil que investe, escala e conecta startups
com a companhia para potenciais negócios
inovadores, seja como fornecedor ou parceiro. Em
2020, das 34 startups do portfólio, mais de 40%
já geraram negócios com a Vivo, e foi lançado o
primeiro desafio junto à área de Logística. Além
disso, a Wayra investiu em scale ups como VOLL,
Ativa e Alicerce e teve importantes saídas de
startups, como as aquisições da Teravoz pela
Twillio e da Social Miner pela Locaweb. Outro
destaque do ano foi a parceria estratégica com
o Cubo Itaú, reconhecido hub com uma rede
de mais de 400 startups e 20 corporações, que
agora também possui um espaço exclusivo
para uso tanto dos colaboradores Vivo como de
fundadores do portfólio. O objetivo é escalar ainda
mais as conexões e o fomento ao ecossistema
empreendedor no Brasil.
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Em 2019, a Vivo lançou seu programa
corporativo de inovação aberta – Vivo Discover
–, que tem como foco fomentar o impacto da
inovação por meio da mudança de mentalidade
e do desenvolvimento de novos negócios,
permitindo aos executivos criar e capturar valor
por meio da adoção de soluções de startups para
pontos de melhorias internos ou geração de
novos negócios para os clientes da Vivo.
Atualmente, o principal pilar desse programa
é o “Shaper”, uma iniciativa que tem como
principal objetivo criar e desenvolver
“evangelizadores da inovação” em toda a
companhia. Todos os anos, o programa seleciona
25 executivos seniores que passam por uma
jornada de capacitação de 6 meses, aprendendo
as principais metodologias e tópicos, como
Design Thinking, novos comportamentos e
mudanças culturais, gerenciamento de scouting
(busca de startups adequadas a um ponto de
dor qualificado) ou como desenvolver novos
negócios com startups para geração de receita.
Durante o programa, cada “Shaper” deve
identificar casos reais em que startups podem
fornecer a solução e executar sua implementação
do início à adoção, usando o que aprenderam
nos treinamentos. Ao transformar conhecimento
em impacto, eles impulsionam a inovação
por toda a companhia, ao mesmo tempo que
estimulam suas equipes e colegas a alavancar o
que aprendem e praticam durante o programa.
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Para
saber mais
O compromisso com o desenvolvimento sustentável
está conectado ao nosso propósito de Digitalizar
para Aproximar. Atuamos com a convicção de que
o crescimento dos negócios da Vivo contribui para
fortalecer a visão da Agenda 2030 e as metas dos
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
pactuadas pelas nações signatárias da ONU.
As iniciativas e resultados relatados neste
documento são o resultado do amplo trabalho
de todas as áreas e pessoas da Vivo para fazermos
a diferença na vida de nossos clientes e da
sociedade e ampliar a digitalização inclusiva,
com uma infraestrutura de ponta e serviços
e produtos de qualidade.

Site institucional
da Telefônica
Brasil

Mais informações e detalhes das ações conectadas
ao pilar #VivoSustentável estão disponíveis nos
canais de comunicação da nossa companhia.
Clique nos links abaixo para saber mais.

Princípios de
Negócio
Responsável

Portal Vivo
Sustentável
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