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DISCLAIMER

Esta apresentação pode conter declarações baseadas em estimativas a respeito dos 
prospectos e objetivos futuros de captura de sinergias, crescimento da base de 
assinantes, um detalhamento dos diversos serviços a serem oferecidos e seus respectivos 
resultados

Nossos resultados reais podem diferir substancialmente daqueles contidos nessas 
declarações devido a uma série de fatores, entre eles fatores políticos e econômicos 
brasileiros, desenvolvimento de tecnologias competitivas, acesso ao capital necessário 
para alcançar esses resultados e intensificação do cenário competitivo nos mercados 
onde operamos

O único objetivo dessas declarações é indicar como pretendemos expandir nosso 
negócio e, portanto, elas não devem ser consideradas garantias de performance 
futura
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37% em pós-pago e 

63% em pré-pago

Closing da aquisição da Oi Móvel criando valor através da incorporação de 

ativos chaves, reforçando a liderança na Móvel

43MHz
Espectro

12,5 mi acessos
Base de Clientes Móveis

Reforçando a capacidade e 

capilaridade da nossa rede2,7k sites¹
Sites

com cobertura 

nacional

Mais informações disponíveis na apresentação sobre o Deal, presente em nosso site de Relações com Investidores

1 – Total do passivo de arrendamento de R$ 1,4 bilhão VPL (número não auditado). Metade dos sites serão ofertados para venda para cumprir com o remédio do CADE. 2 – Valor não 
auditado. 3- Fluxo de Caixa Operacional (EBITDA – CAPEX). 4 -Considera 84,6 milhões de acessos móveis da Vivo de acordo com a base da ANATEL de fevereiro de 2022 e 12,5 milhões de 
acessos recebidos da Oi. 5 – Migração temporária, na qual acessos dos clientes são migrados para a Vivo, enquanto a rede e o atendimento ao cliente continuam sendo fornecidos pela Oi.

Ativos adquiridos

Base de Clientes

112 milhões
Acessos totais4

55 milhões

Acessos pós-pago

42 milhões

Acessos pré-pago

Líder de mercado

2º lugar

3º lugar

+5 estados

Próximos passos

De 100 milhões para

Em março de 2022, a porção dos ativos da Oi adquiridos pela 

Vivo geraram R$135 milhões de receita líquida mensal², e 

esperamos margens EBITDA e de FCO³ acima de 70%,

considerando o running-rate das sinergias

2T 3T 4T 1T

https://ri.telefonica.com.br/pt/documentos/2576-Fato-Relevante-Apresentacao-sobre-a-Aquisicao-dos-Ativos-Moveis-da-Oi-com-apresentacao.pdf
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mi 

Operacional

Levando à maior base de 

clientes da história da Vivo

Acessos Pós-pago 
Móvel

Casas Conectadas 
com Fibra

Receitas

Serviços Móveis

4,5bi

Rentabilidade

+1,3% a/a,

Margem EBITDA de 39,7%

EBITDA 
1T22

2,6bi

+4,8% a/a,

Margem FCO de 23,2%

Fluxo de Caixa 
Operacional³ 1T22

Remuneração 

aos Acionistas

2,5bi

+12,6% a/a,

21,8% FCF/Receita

Fluxo de Caixa Livre³
1T22

R$ R$ R$

Vivo atingiu a marca histórica de 100mi de acessos no 1T22, registrando 

aumento de 4,6% na Receita Total e gerando R$ 2,5bi em Fluxo de Caixa Livre 

1 — Não inclui acessos móveis de 12,5 milhões da Oi. 2 — Core Fixo inclui FTTx (Fiber-to-the-Home e Fiber-to-the-Cabinet), IPTV, Dados, TIC & Serviços 

Digitais e Outras Receitas Fixas. 3 — ex-licenças. 4 — Last Twelve Months – Últimos doze meses.

Crescimento da Rec. 
de Serviços Fixos

Crescimento da 
Receita Total

mi 

6,3bi

7,0% Dividend yield LTM4,

7,6% com Recompra de Ações

Rem. ao Acionista
LTM mar-2022

R$

+1,1 milhão acessos a/a

% %++
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Receitas Totais

1 – Receita pós-pago incluindo M2M, dongles, atacado e outros. 2 – Dados, TIC & Serviços Digitais inclui Atacado e Outras Receitas Fixas. 
3 – FTTH (Fiber-to-the-Home) e FTTC (Fiber-to-the-Cabinet).

R$ milhões, % das Rec. Totais

Aceleração da Receita Total impulsionada pelas Receitas Core, levando 
ao maior crescimento a/a trimestral da Vivo na história recente

Móvel 

Core Fixo

Crescimento da Receita Total a/a
%

Crescimento da Receita Core a/a
%

Maior crescimento a/a 

dos últimos 7 anos, com 

fortes resultados tanto 

em Móvel quanto Core 

fixo

Resultados positivos em 

Fibra e Pós-Pago 

denotando nossa força 

em segmentos high-end
Voz Fixa, 

xDSL e DTH



61 – Pós-pago inclui M2M, dongles e outras receitas. 2 – Inclui Receitas de Atacado e Outras Receitas Fixas.

Receitas Core prosperam com a sólida evolução da Móvel e excelente 
desempenho em Fibra e B2B Digital

▪ Forte volume de adições 

líquidas em pós-pago 

(+4,9 milhões a/a) e pré-

pago (+0,7 milhões a/a)

▪ Racionalidade do 

mercado contribuindo 

para o ambiente saudável 

de preços em controle e 

pós-pago

▪ FTTH continua com forte  

desempenho, atingindo 

R$ 4,6 bilhões em receita 

nos últimos 12 meses 

(+34,9% a/a)

▪ Dados, TIC & Serv. Digitais 

mantendo crescimento 

duplo-dígito impulsionado 

pelo aumento da demanda 

por soluções digitais B2B

Receita Móvel
R$ milhões

Receitas Core Fixa
R$ milhões
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Números positivos em pós-pago e fibra atestam a posição da Vivo 
como a Telco com melhor qualidade e proposta de valor

Números Operacionais Móveis

2,1x

3,3x

Base de Clientes Móveis¹
milhões

Portabilidade Líquida 
Pós-pago

Churn Pós-pago
%

+4.4%

+1,1

Números Operacionais Fixos

c. 25% das adições 

líquidas do pós 

provenientes de 

portabilidade

Casas Conectadas FTTH²
milhões

Casas Passadas FTTH² 
milhões

195mbps 

velocidade média³

+71mbps a/a

24% penetração

(+0,6 p.p. a/a)

341 cidades

+65 a/a

+4,2

1 – Não inclui acessos móveis de 12,5 milhões da Oi.  2 - Fiber-to-the-Home. 3 – Velocidade Média da base de clientes.
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Receitas digitais B2B já representam 5% da nossa Receita Total, e 
continuam a crescer, dada a alta demanda pelas soluções

1 – Inclui equipamentos.
Nota: LTM – últimos 12 meses.

Receitas B2B Digitais
R$ bilhões

+41%

5% das Receitas 

Totais (+1,7 p.p. a/a)

Soluções Digitais¹
R$ bilhões

IoT + Mensageria
R$ bilhões

Crescimento da Receita de Cloud a/a
%

+32%

+24%

Cloud continua com alto 

crescimento duplo-

dígito, com a revenda de 

plataformas de terceiros, 

como AWS, Microsoft 

Azure e Oracle
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Casa 
Inteligente

e-Health

Criação do Vivo Ventures ampliando nosso Ecossistema Digital B2C, já 
aprimorado pelo novo Portfólio Vivo Play e reposicionamento do Portal Terra

Fomentar a expansão de nosso ecossistema digital através da 
criação de parcerias com startups, alavancando nossa 
extensa cadeia de distribuição e potencial da marca

Vivo Ventures

Fundo de Venture Capital Corporativo da Vivo

R$320 milhões
como contribuição inicial de 5 anos

Entretenimento

e-Commerce Educação

Serviços 
Financeiros

Terra se torna uma mediatech usando inteligência de mercado para 
maximizar os impactos de conteúdo e publicidade

c.70 milhões²
Usuários Únicos/mês 

4º maior
Portal de Notícias

do Brasil

>650 milhões²
Visualizações

de Página

1 – Over-the-top. Vivo é a terceira maior Telecom do mundo em termos de parcerias com OTTs (OMDIA).
2 - Comscore Media Metrix Multi-Platform®, Mar/22, Brasil

Novos pacotes que oferecem TV ao vivo além de conteúdo sob demanda 
diretamente em Smart TVs, celulares e web com zero de capex

Pacotes digitais de canais ao 
vivo com preços competitivos, 
a partir de R$29,90

Fácil assinatura, busca e
consumo dos parceiros OTT¹ 
da Vivo



10

As iniciativas ASG da Vivo são um dos pilares de nosso propósito e 
continuarão a evoluir ao longo de 2022

Meio-ambiente

# Usinas

1 – Conselho de Administração composto por 12 membros.

Liderança em Mudanças Climáticas & 

Engajamento de Fornecedores
de acordo com o CDP (Carbon Disclosure Project)

Lançamento da Plataforma Acolhe

em parceria com a Universidade Zumbi dos 

Palmares para promover assistência legal e 

psicológica para vítimas de racismo através 

da infraestrutura de SMS da Vivo

+7

>57

23 usinas renováveis 

em operação das >80 

planejadas para FY2022 de 

acordo com nosso Plano de 

Geração Distribuída

a partir de 26 de abril de 2022, 

representando 33% das cadeiras

Governança e Diversidade

Conselho de Administração¹ 

com 4 mulheres

Metade das 750 novas vagas

50% de vagas de estágio para 

pessoas negras



111 – IPCA março de 2022, últimos 12 meses.

▪ Crescimento dos custos de pessoal 

(+9,4% a/a) devido ao ajuste anual de 

salários

▪ Despesas comerciais e de 

infraestrutura subindo +1,9% a/a, 

impactadas por maior uso de rede e 

maiores gastos com impostos, 

compensando os menores custos com 

call centers e PDD

Custo dos Serviços e Produtos Vendidos

Custo da Operação

A transição da Vivo para um hub de serviços digitais continua a mudar a 
base de custos, que foi pressionada pela inflação no 1T22

Custo Total
R$ milhões

vs. inflação LTM¹: 

+11,3% 

▪ Custo dos Serviços sobe +7,8% a/a 

impactado pelo licenciamento de produtos, 

à medida que as receitas das soluções 

digitais B2C e B2B continuam a crescer 

duplo-dígito

▪ Custo de Produtos Vendidos aumenta

(+13,6% a/a) com o crescimento das vendas 

de aparelhos e equipamentos de TI



121 – ex-licenças.

Fluxo de Caixa Operacional¹ 1T22

R$ milhões

Melhora do mix de investimentos com foco na expansão de Fibra e 5G, 
enquanto a geração de Fluxo de Caixa Operacional permanece sólida

Capex¹

▪ 82% do Capex dedicado a crescimento e transformação

▪ A fibra continua a ser o principal driver de investimentos,

representando cerca de um terço do capex total

▪ Investimentos em 5G já executados no 1T22, enquanto a 

intensidade do capex do 4G começa a diminuir

R$ milhões

Margem FCO¹
%

% da
Receita

-3,3%
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Lucro Líquido 1T22
R$ milhões

Crescimento duplo-dígito no Fluxo de Caixa Líquido, mesmo com queda no 
Lucro Líquido decorrente de maior D&A e despesas financeiras

Fluxo de Caixa Líquido¹ 1T22
R$ milhões

Lucro Líquido afetado pelo crescimento da D&A, ao passo 

que começamos a amortizar as frequências do 5G, e 

aumento das despesas financeiras devido ao aumento do 

endividamento e das taxas de juros

1 – Após leasing, ex-licenças.

Desempenho operacional positivo e gestão financeira 

eficiente levando a um Fluxo de Caixa Líquido 3,3x 

superior ao Lucro Líquido do 1T22
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Sólida posição de caixa, apesar do aumento da Dívida Bruta com o leilão do 
5G no 4T21, com continuação da recompra de ações

1 – Dívida Líquida incluindo IFRS-16: R$9,1 bilhões. 2 – Juros sobre Capital Próprio. 3 – Inclui efeito das recompras de ações. Sem Recompras de Ações −
Dividend Yield: 7.0% e Payout: 104%.

R$6,3 bi

Dividendos + JSCP² 
LTM Mar-22:

Pagamento da Remuneração de 2021

1a Tranche: 19/julho/2022

R$2,7 bi

2a Tranche: 18/outubro/2022

R$3,5 bi

Remuneração ao Acionista

Recompra de Ações:

Programa Renovado

(Fev/22 – Fev/23) para continuar a  

complementar o retorno ao acionista

Dívida Bruta

R$ milhões

R$ milhões

Dívida Líquida (Caixa)¹

Mar-21 Mar-22

-47%

Mar-21 Mar-22

+54%

R$115 mi
Recomprados no 1T22

Bruto/Ação R$3,74

Div. Yield³ 7,6%

Payout³ 113%
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Relações com Investidores

Para mais informações:

www.te lefon ica.com.br/r i

i r. b r@te l e fon i ca . com


