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COMUNICADO AO MERCADO 

 

A Telefônica Brasil S.A. (“Companhia” ou “Telefônica Brasil”) (B3: VIVT3; NYSE: VIV), na forma e para os fins da 

Resolução CVM nº 44/2021 (“Resolução CVM 44”), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, 

corroborando com o objetivo de ampliar o portfólio de serviços digitais, assinou um memorando de entendimento não-

vinculante com a Ânima Holding S.A. (“Ânima Educação”), para a constituição de uma joint-venture na área de 

educação (“Operação”).   

Por meio deste veículo, a Ânima Educação, o maior e mais inovador ecossistema de educação de qualidade do Brasil, 

com uma trajetória de 18 anos na área de educação, e a Telefônica Brasil, empresa líder em telecomunicações no Brasil, 

com mais de 97 milhões de acessos na rede fixa e móvel com a ampla experiência em tecnologia e na oferta de serviços 

digitais em diferentes áreas, têm por intuito operacionalizar uma plataforma digital de educação com cursos livres de 

capacitação, com foco em educação continuada e empregabilidade em áreas como, por exemplo, Tecnologia, Gestão,  

Negócios e Turismo. 

Ao associar o know-how da Ânima Educação em fornecer cursos na modalidade digital à capacidade de distribuição em 

escala da Telefônica Brasil, a joint-venture ofertará aos seus clientes trilhas personalizadas, com conteúdo atual e com 

demanda no mercado de trabalho contemporâneo, contribuindo com o seu desenvolvimento e emancipação.   

Telefônica Brasil e Ânima Educação pretendem deter, cada uma, 50% de participação na joint-venture, cujas atividades 

teriam previsão para início em 2022, com uma equipe própria e totalmente independente. A conclusão da Operação 

se encontra sujeita à negociação e celebração dos documentos definitivos, bem como à aprovação prévia da autoridade 

antitruste brasileira. 

Esta iniciativa reforça o posicionamento da Telefônica Brasil como um hub de serviços digitais, atendendo a todas as 

necessidades de tecnologia de seus clientes e visando promover serviços de educação acessíveis e de qualidade.  

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre a evolução do assunto objeto deste 

Comunicado ao Mercado de acordo com a regulamentação em vigor. 

 

São Paulo, 27 de outubro de 2021. 

 

 

David Melcon Sanchez-Friera 
CFO e Diretor de Relações com Investidores  
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