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Total de 
Acessos

Acessos 
Pós Pago

Acessos 
FTTH

Receitas 
Totais

100mi 

+4,4% a/a

51mi 

+10,6% a/a

5mi 

+29,1% a/a

R$11bi 

+4,6% a/a

TELECONFERÊNCIA | 11 de maio de 2022 (quarta-feira) | 10:00 (BRT) e 09:00 (EDT) 
Telefones:  BR: (+55 11) 4090-1621 ou (+55 11) 4210-1803 | US: (+1 412) 717-9627 | 
UK: (+44 20) 3795-9972 | ES: (+34 91) 038-9593 | Web Phone: clique aqui | Código: Telefônica Brasil 
Webcast (inglês): clique aqui | Webcast (português - tradução simultânea): clique aqui

A Telefônica Brasil S.A. (B3: VIVT3, NYSE: VIV)
divulga hoje seus resultados referentes ao primeiro
trimestre de 2022, apresentados de acordo com as
Normas Contábeis Internacionais (IFRS) e com os
pronunciamentos, interpretações e orientações
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis. Os totais estão sujeitos a diferenças por
arredondamentos.

DESTAQUES 1T22
• Marca histórica de 100 milhões de

acessos totais, com fortes adições líquidas
no pós-pago e no FTTH.

• Maior crescimento de receita líquida
(+4,6% a/a) em 7 anos, impulsionado pela
receita de serviço móvel (+5,7% a/a),
aparelhos (+10,0% a/a) e desempenho
positivo consistente da receita fixa total
(+1,9% a/a), com destaque para a receita
de FTTH, que cresceu 25,9% a/a.

• O EBITDA de R$ 4,5 bilhões (+1,3% a/a)
foi beneficiado pelo maior crescimento de
receita, mas teve o impacto da mudança
de mix nos Custos (+7,0% a/a),
relacionado com forte crescimento de
receitas de aparelhos e serviços digitais.

• Fluxo de caixa livre totaliza
R$ 2,5 bilhões (+12,6% a/a) no trimestre,
permitindo o investimento contínuo na
expansão dos negócios core, assim como o
reforço na remuneração ao acionista por
meio do Programa de Recompra de Ações
(R$ 115 milhões em recompras no 1T22).

PARA ACESSAR A PLANILHA COM 
OS DADOS DISPONIBILIZADOS 
NO SITE DE RELAÇÕES COM 
INVESTIDORES, CLIQUE AQUI. 

https://hdbr.choruscall.com/?$cGFzc2NvZGU9NzE4OTQzMiZoPXRydWUmaW5mbz1jb21wYW55JnI9dHJ1ZQ==
https://webcastlite.mziq.com/cover.html?webcastId=dc9f6c0f-270a-4999-858f-52b83af9d4b5
https://webcastlite.mziq.com/cover.html?webcastId=3b1a0b18-d9e7-411f-9e14-52a95a7b3bb6
https://ri.telefonica.com.br/pt/resultados-e-comunicados/central-de-resultados
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CONSOLIDADO 
EM R$ MILHÕES

4T21 4T20 ∆% A/A 2021 2020 ∆% A/A 

Receita 
Operacional 
Líquida

11.501 11.193 2,8  44.033 43.126 2,1  

Receitas core1 10.415 9.828 6,0  39.319 37.030 6,2  

Receita móvel 7.847 7.569 3,7  29.376 28.421 3,4  

Receita core fixa 2.568 2.259 13,7  9.942 8.609 15,5  

Receita não-core2 1.086 1.365 (20,4) 4.714 6.096 (22,7) 

Custos Totais
Recorrentes3 (6.568) (6.316) 4,0  (26.005) (25.394) 2,4  

Custos Totais 
Reportado

(6.568) (6.316) 4,0  (25.025) (25.318) (1,2) 

EBITDA 
Recorrente3 4.933 4.877 1,2  18.027 17.733 1,7  

Margem EBITDA 
Recorrente3 42,90% 43,60% (0,7) p.p. 40,90% 41,10% (0,2) p.p.

EBITDA Reportado 4.933 4.877 1,2  19.007,2 17.808,4 6,7  

Margem EBITDA 
Reportada

42,90% 43,60% (0,7) p.p. 43,20% 41,30% 1,9 p.p.

Lucro Líquido 2.628 1.293 103,2  6.229 4.771 30,6  

Fluxo de Caixa 
Livre5 737 708 4,1  7.438 9.140 (18,6) 

Receita core1 / 
Receita Líquida

90,60% 87,80% 2,7 p.p. 89,30% 85,90% 3,4 p.p.

Receita não-core2

/ Receita Líquida
9,40% 12,20% (2,7) p.p. 10,70% 14,10% (3,4) p.p.

1 Total de receitas da Companhia excluindo voz fixa, xDSL e DTH.
2 Receita de voz fixa, xDSL e DTH.
3 Fluxo de Caixa Operacional é equivalente ao EBITDA menos Investimentos ex-IFRS 16.

DESTAQUES
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NEGÓCIO MÓVEL
CONSOLIDADO 
EM R$ MILHÕES 

4T21 4T20 ∆% A/A 2021 2020 ∆% A/A

Receita líquida móvel 7.847 7.569 3,7  29.376 28.421 3,4  

Receita de Serviço Móvel 6.967 6.760 3,1  26.733 25.948 3,0  

Pós-pago 5.635 5.425 3,9  21.683 21.024 3,1  

Pré-pago 1.333 1.336 (0,2) 5.049 4.925 2,5  

Receita de Aparelhos 880 809 8,8  2.643 2.473 6,9  

O crescimento da Receita de Serviço Móvel, de 5,7% a/a, foi impulsionado
pelo aumento de 5,9% a/a da Receita de Pós-pago1, que representa 81% da
receita de serviço móvel. No último trimestre, adicionamos 1.269 mil acessos
pós-pago, tanto pela migração de pré-pago para controle, quanto pelo saldo
positivo de portabilidade de outras operadoras. Além do crescimento da base de
clientes, a receita de pós-pago foi positivamente impactada pelo reajuste anual
aplicado para parte da base de usuários dos planos controle.

A Receita de Pré-pago aumentou 4,7% na comparação anual devido ao
crescimento de 2,2% dos acessos pré-pago e à maior recorrência nas recargas.
Destaque para as recargas digitais, que representaram 38,2% (+ 2,3 p.p.) do
volume total de recargas no 1T22.

O lançamento de aparelhos high-end, em conjunto com a experiência de compra
nas lojas da Vivo, contribuiu para um incremento de 10,0% na Receita de
Aparelhos em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

Milhões

ACESSOS MÓVEIS

Churn Pós-Pago (ex-M2M) %

Milhões

ACESSOS PÓS PAGO

1 Receita de pós-pago inclui M2M, placas, atacado e outros.
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A Receita Líquida Fixa cresceu 1,9% a/a, impulsionada pela maior
representatividade da Receita Core Fixa (+11,9% a/a), que corresponde a 71,7%
(+6,4 p.p.) da receita líquida fixa. A contribuição do negócio fixo para o
crescimento de receita total da Companhia é uma mudança estrutural do mix de
receitas da Companhia, resultado da decisão estratégica de focar os investimentos
em tecnologias mais avançadas, como fibra e serviços digitais B2B.

A receita de FTTx aumentou 9,6% a/a no 1T22, impulsionada pelo forte
desempenho da Receita de FTTH (+25,9% a/a). No 1T22, realizamos reajuste de
preço para uma parcela da base de FTTH, contribuindo para o crescimento da
receita. Durante os últimos doze meses, nossa rede de fibra até a casa do cliente
chegou a mais 65 novas cidades, adicionando 4,2 milhões de casas passadas e 1,1
milhões de casas conectadas. Essa velocidade na expansão da nossa rede e na
conexão de clientes nos permite manter a liderança incontestável na fibra.

A Receita de IPTV, produto associado à conectividade de fibra, avançou 18,2% a/a
no 1T22, impactada positivamente por um reajuste de preço para uma parcela da
base de IPTV.

CONSOLIDADO EM R$ MILHÕES 4T21 4T20 ∆% A/A 2021 2020 ∆% A/A

Receita líquida fixa 3.654 3.623 0,8  14.656 14.705 (0,3) 

Receita core fixa1 2.568 2.259 13,7  9.942 8.609 15,5  

FTTx 1.365 1.236 10,4  5.357 4.701 14,0  

FTTH 1.176 896 31,2  4.385 3.060 43,3  

IPTV 355 313 13,3  1.378 1.124 22,6  

Dados Corporativos, TIC e outros 848 710 19,5  3.207 2.784 15,2  

Receita não-core fixa2 1.086 1.365 (20,4) 4.714 6.096 (22,7) 

Receita core fixa1 / Receita Líquida Fixa 70,30% 62,30% 7,9 p.p. 67,80% 58,50% 9,3 p.p.

Receita não-core fixa2 / Receita Líquida Fixa 29,70% 37,70% (7,9) p.p. 32,20% 41,50% (9,3) p.p.

FTTH

Milhões

CASAS PASSADAS

Milhões

CASAS CONECTADAS

NEGÓCIO FIXO

A performance forte da Receita de Dados Corporativos, TIC e outros, de 13,1%
a/a no trimestre, é resultado do portfólio completo de produtos e serviços
oferecidos pela Companhia, que inclui, além da conectividade, soluções de cloud,
TI, equipamentos e cibersegurança, entre outros, nos permitindo auxiliar empresas
de diversos portes a digitalizarem suas operações. Para mais detalhes sobre a
performance de B2B digital, clique aqui.

1 FTTx, IPTV, Dados Corporativos e TIC, Atacado e outras receitas fixas.
2 Receita de voz fixa, xDSL e DTH.
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Os Custos Totais, excluindo gastos com Depreciação e
Amortização, foram de R$ 6.840 milhões no trimestre, um
aumento de 7,0% no ano, abaixo da inflação (IPCA-12M),
que registrou alta de 11,3%.

CUSTOS DOS SERVIÇOS E PRODUTOS VENDIDOS

O Custo dos Serviços e Produtos Vendidos cresceu 10,2% a/a, em função
das maiores receitas com serviços digitais e produtos vendidos.

• SERVIÇOS – aumento de 7,8% a/a no 1T22, refletindo a maior receita com venda 
de licenças e serviços para empresas, além de maiores despesas com Fistel.

• PRODUTOS VENDIDOS – incremento de 13,6% em relação ao 1T21, relacionado 
ao forte desempenho em venda de aparelhos.

CONSOLIDADO
EM R$ MILHÕES 

4T21 4T20 ∆% A/A 2021 2020 ∆% A/A

CUSTOS TOTAIS (6.568) (6.316) 4,0  (25.025) (25.318) (1,2) 

CUSTO DOS SERVIÇOS E 
PRODUTOS VENDIDOS

(2.349) (2.026) 15,9  (7.996) (7.072) 13,1  

Serviços (1.289) (1.093) 18,0  (4.774) (4.193) 13,9  

Produtos vendidos (1.060) (934) 13,5  (3.222) (2.879) 11,9  

CUSTOS DA OPERAÇÃO (4.220) (4.290) (1,6) (17.029) (18.246) (6,7) 

Pessoal (1.071) (910) 17,7  (4.112) (3.741) 9,9  

Comerciais e Infraestrutura (3.039) (2.932) 3,7  (12.224) (12.093) 1,1  

Provisão para Devedores 
Duvidosos

(323) (380) (14,9) (1.436) (1.740) (17,5) 

Gerais e Administrativas (334) (312) 6,9  (1.185) (1.216) (2,5) 

Outras Receitas (Despesas) 
Operacionais

547  244  124,7  1.928  544  254,3  

CUSTOS TOTAIS 
RECORRENTES1 (6.568) (6.316) 4,0  (26.005) (25.394) 2,4  

CUSTOS
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Os Custos da Operação apresentaram
crescimento de 5,6% a/a, também abaixo
da inflação do período.

• PESSOAL – aumento de 9,4% a/a no 1T22,
em função do reajuste anual de salários.

• COMERCIAIS E INFRAESTRUTURA –
incremento de 1,9% quando comparado ao
1T21, em função de maiores despesas com
publicidade, uso e manutenção de redes,
além de maiores gastos com energia elétrica.
Essas despesas foram parcialmente
compensadas pela maior adoção de canais
digitais, os quais têm menores comissões, e
pela digitalização do atendimento,
faturamento, cobrança e arrecadação.

• PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS –
reduziu 2,4% a/a e encerrou o 1T22 em R$
355 milhões, representando 2,1% da Receita
Bruta (-0,2 p.p. a/a). A essencialidade do
serviço de conectividade faz com que os
clientes priorizem o pagamento de suas
contas com a Vivo. Esse comportamento, em
conjunto com a execução de ações de
crédito e cobrança, contribui para a redução
na provisão para devedores duvidosos.

• GERAIS E ADMINISTRATIVAS – diminuição de
8,9% a/a no trimestre, devido às menores
despesas com serviços de terceiros.

• OUTRAS RECEITAS (DESPESAS)
OPERACIONAIS – apresentaram receita de
R$ 79 milhões (-62,8% a/a), devido aos
menores créditos de recuperações
tributárias, mantendo uma sólida evolução
de venda de materiais de rede inutilizados e
na gestão de gastos em contingências.

Penetração 
e-billing

94%
+6,1 p.p. a/a

Usuários 
Vivo App

20,7 mi

+6,5% a/a

KPIs DIGITALIZAÇÃO

CUSTOS DA OPERAÇÃO
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DA RECEITA 

AO LUCRO LÍQUIDO

CONSOLIDADO
EM R$ MILHÕES

4T21 4T20 ∆% A/A 2021 2020 ∆% A/A

EBITDA 4.933 4.877 1,2  19.007 17.808 6,7  

Margem EBITDA % 42,9% 43,6%
(0,7) 
p.p.

43,2% 41,3% 1,9 p.p.

DEPRECIAÇÃO E 
AMORTIZAÇÃO

(3.066) (2.922) 4,9  (12.038) (11.228) 7,2  

Depreciação

Amortização

EBIT 1.867 1.954 (4,5) 6.969 6.581 5,9  

RESULTADO FINANCEIRO (400) (287) 39,3  (1.127) (573) 96,5  

Receitas de Aplicações 
Financeiras

131 40 227,4  313 177 76,6  

Encargos por 
Endividamento

(298) (247) 21,0  (924) (649) 42,4  

Variações Monetárias, 
Cambiais e Outros

(233) (81) 188,6  (515) (102) 406,3  

GANHO (PERDA) COM 
INVESTIMENTOS

(7) (0) n.d.  117 1 16.657,1  

IMPOSTOS (IR/CS) 1.168 (374) n.d.  270 (1.238) n.d.  

LUCRO LÍQUIDO 2.628 1.293  103,2  6.229 4.771 30,6  
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LUCRO LÍQUIDO
O Lucro Líquido totalizou R$ 750 milhões no primeiro trimestre de 2022,

uma redução de 20,4% na comparação anual, em função das maiores

despesas financeiras e aumento da depreciação e amortização no período.

EBITDA
O EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e

amortizações) do 1T22 foi de R$ 4.511 milhões, um incremento de 1,3%

quando comparado ao 1T21, com margem EBITDA de 39,7% (-1,3 p.p.

a/a). O desempenho reflete a expansão de 4,6% a/a das receitas totais,

dada uma maior participação de vendas de aparelhos e serviços B2B, as

quais tem margens menores que os serviços de conectividade.

DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO
A Depreciação e Amortização aumentou 5,8% em comparação ao 1T21,

devido ao início da amortização das licenças de espectro adquiridas no

4T21, amortização de novas licenças de software e ao maior volume de

depreciação dos ativos de arrendamento.

RESULTADO FINANCEIRO
No 1T22, o Resultado Financeiro registrou uma despesa líquida de R$ 524

milhões (+66,6% a/a), em função do maior endividamento médio por

aquisição das licenças 5G no final de 2021, maior taxa de juros no período,

além dos contratos reconhecidos como leasing em função do IFRS16.
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Os Investimentos1 realizados no 1T22 alcançaram

R$ 1.880 milhões (-3,3% a/a), o que representa

16,6% da Receita Operacional Líquida do trimestre,

uma redução de 1,4 p.p. na comparação anual. Os

investimentos foram direcionados ao reforço da

nossa rede móvel e à expansão da rede de fibra,

garantindo uma maior disponibilidade dos serviços

da Vivo frente à crescente demanda por conexão de

qualidade.

EBITDA RECORRENTE 4.933 4.877 1,2  18.027 17.733 1,7  

Investimentos (2.339) (2.429) (3,7) (8.685) (7.789) 11,5  

Impostos e resultado financeiro líquido (339) (285) 18,9  (1.371) (840) 63,3  

Variação do capital circulante (628) (26) 2.300,7  1.923 2.880 (33,2) 

Fluxo de caixa livre da atividade do negócio1 1.627 2.136 (23,8) 9.894 11.984 (17,4) 

IFRS 16 | pagamento de leasing (890) (1.428) (37,7) (2.455) (2.844) (13,7) 

Fluxo de caixa livre após pagamento de leasing1 737 708 4,1  7.438 9.140 (18,6) 

O Fluxo de Caixa Livre após pagamento de Leasing foi de R$ 2.477 milhões no

1T22, aumento de 12,6% a/a em função da maior variação do capital circulante,

ligeira redução do nível de investimentos e crescimento do EBITDA.

INVESTIMENTOS

FLUXO DE CAIXA

Investimentos1/ Receita líq.

1 Não inclui valor relativo à renovação de licença no montante de R$ 9,8 milhões e efeitos do IFRS 16.
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A dívida bruta (ex-Arrendamento) da Companhia atingiu R$ 3.610 milhões ao final do 1T22,

100% denominada em moeda local, com aumento decorrente do passivo financeiro atrelado às

Licenças 5G adquiridas no leilão da ANATEL. Considerando Caixa e Aplicações e Derivativos, a

Companhia registrou caixa líquido de R$ 2.851 milhões no dia 31 de março de 2022. Se

incluído o efeito do arrendamento, a dívida líquida atingiu R$ 9.127 milhões ao final do 1T22.

EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES 

ENDIVIDAMENTO MOEDA  TAXA DE JUROS  VENCIMENTO  
CURTO 

PRAZO  

LONGO 

PRAZO  
TOTAL  

PSI R$  2,5% a 5,5%  2023 0,05 - 0,05

Fornecedores R$  98,9% a 120,8% do CDI  2022 225 - 225

Debêntures 5ª Emissão - Série Única R$  108,25% do CDI  2022 1.028 - 1.028

Arrendamento Financeiro R$  IPCA  2033 32 214 246

Licenças 5G R$  Selic e IGP-DI  2040 2.746 1.704 4.451

ENDIVIDAMENTO | EX-IFRS 16 4.032 1.918 5.950

Efeitos do IFRS 16 | Leasing R$  IPCA  2041 2.875 8.109 10.984

SALDO TOTAL | IFRS 16 6.907 10.027 16.934

ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO | EX-IFRS 16 PERFIL DA DÍVIDA L.P.

CONSOLIDADO EM

R$ MILHÕES
31/12/2021 30/09/2021 31/12/2020

Curto Prazo 4.032 1.409 1.461

Longo Prazo 1.918 223 1.303

TOTAL DO ENDIVIDAMENTO 5.950 1.632 2.764

Caixa e Aplicações (6.504) (8.728) (5.764)

Derivativos 13 13 6

CAIXA LÍQUIDO (541) (7.083) (2.995)

ANO
Div. 

Financeira
(R$ Milhões)

IFRS 16
(R$ Milhões)

2023 649 3.318

2024 360 2.343

2025 71 1.329

2026 69 942

Após 2026 769 2.096

TOTAL 1.918 10.027

ENDIVIDAMENTO

1 Contempla também arrendamentos financeiros que eram considerados dívida financeira antes da norma IFRS16 (R$ 241 milhões no 1T22, 246 
milhões em 4T21 e 339 milhões em 1T21).
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IBOV VIVT3 ex-dividendos VIVT3 ajustado por dividendos

Nosso capital social é composto exclusivamente por ações ordinárias, com

direito a voto, que estão listadas na B3 (ticker: VIVT3) e na NYSE (ticker: VIV)

Desempenho das Ações
(Base 100 em 31/03/2021)

31/03/2022 31/12/2022 %

Preço VIVT3

Preço VIV

Volume VIVT3

Volume VIV

# Ações

# Ações em Circulação

# Ações Tesouraria

EPS

P/E

P/BV

MERCADO DE CAPITAIS
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RETORNO AO ACIONISTA

O Conselho de Administração deliberou o crédito de

juros sobre capital próprio no valor bruto de

R$ 430 milhões no 1T22, relativo ao exercício social

de 2022. Tais proventos serão imputados ao

dividendo mínimo obrigatório do exercício social de

2022, ad referendum da Assembleia Geral de

Acionistas a ser realizada em 2023.

Nos últimos 12 meses, o valor bruto por ação

declarado foi de R$ 3,74, o que representa um

dividend payout1 de 113% e um dividend yield1 foi

de 7,6% no ano, considerando o Programa de

Recompra de Ações, reafirmando o compromisso da

Companhia com a maximização do retorno ao

acionista.

Considerando a valorização das ações e o

reinvestimento dos proventos declarados nos últimos

12 meses, atingimos um Retorno Total ao Acionista

(TSR) de 31% no período.

Além disso, o Programa de Recompra de Ações foi

renovado até dia 22 de fevereiro de 2023. No 1T22,

recompramos R$ 115 milhões em ações com objetivo

de complementar a remuneração aos acionistas.

Para mais informações sobre Dividendos, clique aqui

7,6% 

Div. Yield1

R$3,74

Valor Bruto
por ação

113% 

Payout1

31% 

TSR 12M

em R$ milhões

Recompras Trimestrais
em R$ milhões

Distribuição Total ao Acionista

1 Inclui efeito das recompras de ações. Desconsiderando as recompras de ações, o dividend yield seria de 7,0% e o dividend payout seria 104%.

https://ri.telefonica.com.br/pt/acoes-e-dividendos/informacoes-sobre-dividendos
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Com base no pilar estratégico #temtudonaVivo, seguimos avançando no desenvolvimento de um

ecossistema com parceiros relevantes para alavancar a nossa consolidação como hub de serviços

digitais.

B2C

VIVO PLAY
Lançamos o serviço Vivo Play, que oferece uma nova plataforma de streaming para atender a demanda

por uma grande variedade de conteúdo a um preço acessível. O acesso ao conteúdo ao vivo e on

demand do Vivo Play App pode ser realizado via por smartphones, tablets, computadores e smart TVs,

sem a necessidade de instalação de decoder, tendo um perfil de investimento baixo para a Companhia.

O Vivo Money, nosso serviço de crédito pessoal para clientes pós-pago, controle e pré-pago, encerrou o

mês de março de 2022 com mais R$ 50 milhões de crédito concedido desde o seu lançamento.

O valor mensal de crédito originado aumentou em 5,8x em relação ao 1T21 e o número mensal de novos 

contratos cresceu 4,7x em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. 

SERVIÇOS FINANCEIROS

O Terra, quarto maior portal de notícias do país, anunciou mudanças em seu posicionamento editorial

e um processo de rebranding da marca. Tornando-se um mediatech, que usa a inteligência de negócio

para potencializar a entrega de conteúdo e publicidade. Segundo os dados da Commcast de março de

2022, o Terra possui cerca de 70 milhões de usuários únicos por mês e mais de 650 milhões de

visualizações.

PORTAL TERRA

Soluções Digitais¹

Cloud

IoT + Mensageria

Cibersegurança

As empresas do Brasil estão caminhando em direção à

digitalização de maneira acelerada, e a Vivo oferece

serviços que vão além da conectividade, formando um

ecossistema de serviços digitais composto por serviços

de cloud, cibersegurança, IoT, big data, mensageria,

venda e aluguel de equipamentos de TI, entre outros.

Nos últimos 12 meses, os serviços digitais para

empresas geraram cerca de R$ 2,2 bilhões em receitas

para a Companhia (+41% a/a). Destaque para as

receitas anuais de cloud de ~R$ 700 milhões (+93%

a/a) e de soluções de TI de ~R$ 780 milhões (+24%

a/a).

B2B

NEGÓCIOS 
DIGITAIS

Anunciamos a constituição de um fundo de Corporate Venture Capital, denominado Vivo Ventures, que 

terá por objetivo investir em startups focadas em soluções inovadoras e que possam acelerar

o crescimento do ecossistema B2C da Companhia. O Vivo Ventures prevê um aporte estimado de R$ 320

milhões, que serão investidos ao longo de seus 5 primeiros anos, em startups nos segmentos de saúde,

finanças, educação, entretenimento, casa inteligente, marketplace, dentre outros. A Companhia será

titular de 98% do capital do Vivo Ventures e a Telefónica Open Innovation de 2%.

VIVO VENTURES

1 Inclui equipamentos.
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A Telefônica Brasil apresenta uma estratégia ASG que visa assegurar o compromisso em crescer de maneira

sustentável. Esta estratégia possui 6 pilares de atuação, com mais de 60 indicadores monitorados pelo Conselho

de Administração por meio do Comitê de Qualidade e Sustentabilidade através do Plano de Negócio Responsável

(PNR). O PNR é composto por metas (2021 – 2024) transversais a toda a companhia que promovem o crescimento

responsável da empresa e contribuem para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável/Agenda 2030. Este

plano endereça os temas mais relevantes, atuais e futuros, nas dimensões ambiental, social e de governança.

ASG
Ambiental, Social e Governança

Ainda em digitalização, o presidente da Telefônica

Brasil, Christian Gebara, se tornou o primeiro

brasileiro copresidente da Força-Tarefa de

Digitalização no B20, fórum que fornece

recomendações de políticas públicas ao G20, desde a

definição da conectividade mínima para a inclusão

digital até segurança cibernética.

Em seu Plano de Geração Distribuída, a companhia

encerrou o trimestre com 23 usinas em operação, das

mais de 80 planejadas até o final do ano. Estre as

usinas está a primeira unidade do Rio Grande do Norte,

estreando sua presença no estado.

Com relação a reciclagem de eletrônicos, a Telefônica

Brasil reforçou seu compromisso institucional de

impulsionar o tema em todo país, com o lançamento do

filme “Transformando o passado em futuro” em TV

aberta, TV paga, digital e em cinemas de todo o Brasil.

A empresa também alcançou a recertificação para a

ISO 14001 (Gestão Ambiental), aplicável a 51

municípios.

A Telefônica Brasil aprovou em Assembleia Geral a

nova composição do seu Conselho de

Administração, que contou com a renovação de

mais de 40% dos 12 membros. Com a nova

formação, a empresa atingiu avanços importantes

em termos de membros independentes (83,3% do

total) e a diversidade (33,3% de mulheres).

A companhia mantém suas ações de transparência

com a divulgação do Destaques ESG 2021,

documento que demonstra em números os

principais compromissos e resultados de 2021.

A empresa se manteve presente nas principais

avaliações, com destaque para: a) Empresas

Líderes em Mudanças Climáticas e em Engajamento

com Fornecedores pelo CDP (Supplier Engagement

Leaderboard - Carbon Disclosure Project); b)

Segundo ano consecutivo no Índice CDP Brasil de

Resiliência Climática (ICDPR70); c) Companhia do

setor com a melhor reputação do Brasil, segundo

Ranking Empresarial de Reputação Corporativa -

Merco; d) Ranking LinkedIn Top Companies 2022;

e e) Prêmio “A Era do Diálogo 2022”.

Todas essas conquistas comprovam que a

Telefônica Brasil, ao mesmo tempo em que conecta

milhões de brasileiros, gera impacto positivo para o

mercado e a sociedade e faz valer o propósito de

‘Digitalizar para Aproximar’.

Em aderência as melhores práticas, a Telefônica Brasil,

de forma pioneira entre as demais do setor no país,

conquistou a certificação ISO 45001 (Saúde e

Segurança) para a regional São Paulo, reforçando seu

compromisso com o bem-estar dos colaboradores.

Na frente de Diversidade, a empresa disponibilizou

infraestrutura de SMS para auxiliar a Universidade

Zumbi dos Palmares na divulgação de seu canal de

desconstrução do racismo, que conta com apoio

jurídico e psicológico. A companhia também promoveu

iniciativas de inclusão em eventos culturais: a)

Lollapalooza, destinação de toda a cota de convites

para pessoas negras; b) SP-Arte, reforçando seu

posicionamento em raça, gênero e LGBTQIA+.

A companhia seguiu avançando em ações voltadas a

digitalização e segurança digital por meio de parcerias

com: a) Google, para incluir as soluções do Google for

Education em seu portfólio; b) Microsoft, para oferecer

o Teams Essentials, direcionado a micro e pequenas

empresas; c) Whatsapp, em campanha de vídeos

semanais com objetivo de reforçar a importância da

segurança digital no aplicativo de mensagens.

GOVERNANÇA

SOCIAL

AMBIENTAL

https://www.youtube.com/watch?v=ND1_Jn1ZzG0
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No dia 20 de abril de 2022, a Telefônica Brasil adquiriu a totalidade da UPI Ativos Móveis atribuída à

Companhia pela Oi S.A. valor total de R$ 5,4 bilhões, que inclui ajustes de preço, como o caixa líquido de

R$ 0,1 bilhão da SPE Garliava na data do fechamento.

A Transação traz benefícios ao setor de telecomunicações do Brasil, ampliando a capacidade de realização

de investimentos e criação de inovações tecnológicas de maneira sustentável e racional, contribuindo para

a digitalização do país através da construção e expansão de redes em tecnologias de ponta, como 5G e

fibra, o que se traduz em serviços com melhor cobertura e qualidade aos usuários.

Além disso, a transação tem o potencial de gerar sinergias para a Companhia, por meio da otimização de

custos operacionais e alocação eficiente de investimentos em função da integração dos ativos

incorporados.

EVENTO SUBSQUENTE
Conclusão Aquisição Ativos Móveis da Oi

nas frequências de 1.800 MHz, 2.100

MHz e 900 MHz, com cobertura

nacional43 MHz
Espectro

37% em pós-pago e 63% em pré-

pago12,5 mi acessos
Base de Clientes Móveis

Reforçando a capacidade e

capilaridade da nossa rede2,7k sites¹
Sites

ATIVOS ADQUIRIDOS

SINERGIAS2

1 Total do passivo de arrendamento de R$ 1,4 bilhão VPL (número não auditado). Metade dos sites serão oferecidos para venda para cumprir o remédio do CADE.
2 Cálculos iniciais mostram sinergias potenciais de R$5,4bi, relacionadas com eficiências em custos e capex, líquidas do investimento e dos custos de integração

Rede

Espectro

Comercial

Outras

Total

Descrição

Redução dos custos da operação e manutenção

Desligue e evitado de sites, menores despesas com implantação

4G/5G, rede core, backhaul e otimização de TI

Menores despesas com expansão de capacidade (i.e. sites

evitados e despesas com redes core e de backhaul)

Integração da estrutura de vendas, suporte aos clientes e

marketing

Ágio e Alocação do Preço de Compra do espectro, base de

clientes e outros

VPL (R$ bilhões)

≈1,8

≈1,7

≈1,0

≈0,9

≈5,4
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INDICADORES OPERACIONAIS

MILHARES 4T21 4T20 ∆% a/a 2021 2020 ∆% a/a

TOTAL DE ACESSOS FIXOS 14.839 16.519 (10,2) 14.839 16.519 (10,2) 

Acessos core fixa1 6.452 5.975 8,0  6.452 5.975 8,0  

FTTx 5.535 5.084 8,9  5.535 5.084 8,9  

FTTH 4.609 3.378 36,4  4.609 3.378 36,4  

IPTV 917 891 2,9  917 891 2,9  

Acessos não-core fixa2 8.387 10.544 (20,5) 8.387 10.544 (20,5) 

ARPU | FTTH (R$/mês) 87,3 91,9 (4,9) 90,8 87,8 3,3  

ARPU | IPTV (R$/mês) 128,8 119,4 7,9  125,6 116,4 7,9  

Acessos core fixa1 / Total de Acessos fixos 43,5% 36,2% 7,3 p.p. 43,5% 36,2% 7,3 p.p.

Acessos não-core fixa2 / Total de Acessos fixos 56,5% 63,8% (7,3) p.p. 56,5% 63,8% (7,3) p.p.

Negócio Móvel

Negócio Fixo

MILHARES 4T21 4T20 ∆% a/a 2021 2020 ∆% a/a

TOTAL DE ACESSOS MÓVEIS 83.921 78.532 6,9  83.921 78.532 6,9  

Pós-pago 49.634 44.870 10,6  49.634 44.870 10,6  

M2M 12.467 10.452 19,3  12.467 10.452 19,3  

Pré-pago 34.287 33.663 1,9  34.287 33.663 1,9  

MARKET SHARE 33,1% 33,6% (0,4) p.p. 33,1% 33,6% (0,4) p.p.

Pós-pago 37,0% 37,7% (0,7) p.p. 37,0% 37,7% (0,7) p.p.

Pré-pago 28,7% 29,3% (0,5) p.p. 28,7% 29,3% (0,5) p.p.

ARPU (R$/mês) 28,0 29,1 (3,8) 27,5 28,6 (4,0) 

Pós-pago humano 50,6 51,0 (0,7) 49,6 50,7 (2,1) 

M2M 3,1 3,1 (1,1) 2,9 3,0 (2,1) 

Pré-pago 13,0 13,4 (3,0) 12,4 12,9 (3,6) 

CHURN MENSAL 2,8% 2,9% (0,2) p.p. 2,8% 3,1% (0,3) p.p.

Pós-pago (ex-M2M) 1,3% 1,1% 0,2 p.p. 1,2% 1,3% (0,1) p.p.

Pré-pago 4,7% 4,8% (0,1) p.p. 4,8% 5,1% (0,4) p.p.
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DEMONSTRAÇÃO DE  
RESULTADOS DO EXERCÍCIO

CONSOLIDADO EM R$ MILHÕES 4T21 4T20 ∆% a/a 2021 2020 ∆% a/a

Receita Operacional Bruta 16.786 16.562 1,4  64.612 63.195 2,2  

Receita Operacional Líquida 11.501 11.193 2,8  44.033 43.126 2,1  

Receitas core1 10.415 9.828 6,0  39.319 37.030 6,2  

Receita móvel 7.847 7.569 3,7  29.376 28.421 3,4  

Receita core fixa 2.568 2.259 13,7  9.942 8.609 15,5  

Receita não-core2 1.086 1.365 (20,4) 4.714 6.096 (22,7) 

Custos Totais (6.568) (6.316) 4,0  (25.025) (25.318) (1,2) 

Custo dos Serviços e Produtos Vendidos (2.349) (2.026) 15,9  (7.996) (7.072) 13,1  

Custo dos Serviços (1.289) (1.093) 18,0  (4.774) (4.193) 13,9  

Custo dos Produtos vendidos (1.060) (934) 13,5  (3.222) (2.879) 11,9  

Custos da Operação (4.220) (4.290) (1,6) (17.029) (18.246) (6,7) 

Pessoal (1.071) (910) 17,7  (4.112) (3.741) 9,9  

Comerciais e Infraestrutura (3.039) (2.932) 3,7  (12.224) (12.093) 1,1  

Provisão para Devedores Duvidosos (323) (380) (14,9) (1.436) (1.740) (17,5) 

Gerais e Administrativas (334) (312) 6,9  (1.185) (1.216) (2,5) 

Outras Receitas (Despesas) Operacionais 547  244  124,7  1.928  544  254,3  

EBITDA 4.933 4.877 1,2  19.007 17.808 6,7  

Margem EBITDA % 42,9% 43,6% (0,7) p.p. 43,2% 41,3% 1,9 p.p.

Depreciação e Amortização (3.066) (2.922) 4,9  (12.038) (11.228) 7,2  

EBIT 1.867 1.954 (4,5) 6.969 6.581 5,9  

Resultado Financeiro (400) (287) 39,3  (1.127) (573) 96,5  

Ganho (Perda) com Investimentos (7) (0) n.d.  117 1 16.657,1  

Impostos (IR/CS) 1.168 (374) n.d.  270 (1.238) n.d.  

Lucro Líquido 2.628 1.293  103,2  6.229,4 4.771 30,6  
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BALANÇO PATRIMONIAL

CONSOLIDADO EM R$ MILHÕES 31/12/2021 12/31/2020 ∆% a/a

ATIVO 115.664  108.738  6,4  

Circulante 21.060  19.061  10,5  

Caixa e Equivalentes de Caixa 6.449  5.762  11,9  

Contas a Receber 8.100  8.183  (1,0) 

Estoques 640  633  1,1  

Outros ativos circulantes 5.872  4.483  31,0  

Não Circulante 94.603  89.678  5,5  

Contas a Receber 471  380  24,0  

Garantias e Depósitos 2.761  2.813  (1,8) 

Outros Ativos 2.858  1.550  84,4  

Imobilizado, Líquido 44.409  44.353  0,1  

Intangível, Líquido 44.104  40.582  8,7  

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 115.664  108.738  6,4  

PASSIVO 45.657  39.182  16,5  

Circulante 22.459  17.875  25,6  

Contas a Pagar e Fornecedores 8.021  7.377  8,7  

Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher 1.485  1.607  (7,6) 

Empréstimos, Financiamentos, Debêntures, Arrendamentos e 

Licenças 5G
6.907  3.683  87,6  

Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos 4.266  3.866  10,3  

Provisões e Contingências 702  418  68,1  

Outras Obrigações 1.079  924  16,7  

Não Circulante 23.198  21.307  8,9  

Contas a Pagar 1.793  323  454,8  

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 4.172  4.415  (5,5) 

Empréstimos, Financiamentos, Debêntures, Arrendamentos e 

Licenças 5G
10.027  9.557  4,9  

Provisões e Contingências 5.721  5.192  10,2  

Outras Obrigações 1.485  1.820  (18,4) 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 70.006  69.557  0,6  
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Data: 11 de maio de 2022 (quarta-feira)

Horário: 10h00 (horário de Brasília) e 9h00 (horário de Nova York)

Telefones: 

• Brasil: (+55 11) 4090-1621 ou (+55 11) 4210-1803

• EUA: (+1 412) 717-9627

• Reino Unido: (+44 20) 3795-9972

• Espanha: (+34 91) 038-9593

Web Phone: clique aqui

Código de acesso: Telefônica Brasil

Para acessar o webcast em inglês, clique aqui

Para acessar o webcast em português (tradução simultânea), clique aqui

O replay da teleconferência estará disponível uma hora após o encerramento do evento, até o dia 18 de 

maio de 2022, nos telefones (+55 11) 3193-1012 (Código: 2135343#).

TELEFÔNICA BRASIL

Relações com Investidores

Christian Gebara

David Melcon

João Pedro Carneiro

Gabriel Menezes

Tatiana Anicet

Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 1376 – 17º Andar – Cidade Monções – SP – 04571-000

E-mail: ir.br@telefonica.com

Informações disponíveis no website: www.telefonica.com.br/ri

O presente documento pode conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões não constituem fatos ocorridos no passado e refletem apenas expectativas

dos administradores da Companhia. Os termos “antecipa”, “acredita”, “estima”,” espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “projeta”,” objetiva”, bem como outros

termos similares, visam identificar tais previsões as quais evidentemente envolvem riscos ou incertezas previstas ou não pela Companhia. Portanto, os resultados

futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas e o leitor não deve se basear exclusivamente nas posições aqui realizadas. Essas previsões

emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a Companhia não se obriga a atualizá-las à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros.

CALL DE RESULTADOS

https://hdbr.choruscall.com/?$cGFzc2NvZGU9NzE4OTQzMiZoPXRydWUmaW5mbz1jb21wYW55JnI9dHJ1ZQ==
https://webcastlite.mziq.com/cover.html?webcastId=dc9f6c0f-270a-4999-858f-52b83af9d4b5
https://webcastlite.mziq.com/cover.html?webcastId=3b1a0b18-d9e7-411f-9e14-52a95a7b3bb6
http://www.telefonica.com.br/ri

