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1. EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. 
Companhia Aberta 

CNPJ nº 02.558.157/0001-62 – NIRE 35.3.0015881-4 

Assembleia Geral Extraordinária 

Edital de Convocação 

 

Ficam os Senhores Acionistas da Telefônica Brasil S.A. (“Companhia”) convocados para 

comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), que será realizada às 11:00 

horas do dia 04 de agosto de 2022, na sede social da Companhia, na Avenida Engenheiro Luiz 

Carlos Berrini, 1376, no bairro Cidade Monções, na Capital do Estado de São Paulo, a fim de 

apreciarem sobre os seguintes itens da ordem do dia: 

 

(1) ratificar, nos termos do artigo 256, §1º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), a celebração do 

“Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças” assinado em 28 de janeiro de 2021 

entre, de um lado, Oi Móvel S.A. – Em Recuperação Judicial (sucedida por incorporação pela Oi 

S.A. – Em Recuperação Judicial) (“Oi Móvel”), como vendedora, e de outro, a Companhia, a Tim 

S.A. e a Claro S.A., como compradoras, com a interveniência-anuência da Telemar Norte Leste 

S.A. – Em Recuperação Judicial (sucedida por incorporação pela Oi S.A. – Em Recuperação 

Judicial) e Oi S.A. – Em Recuperação Judicial, conforme aditado (“Contrato”), por meio do qual a 

Companhia adquiriu 100% (cem por cento) das ações de emissão da “Garliava RJ Infraestrutura e 

Redes de Telecomunicações S.A.” (“Sociedade-Alvo”), sociedade para a qual foram contribuídos 

exclusivamente os ativos da operação de telefonia móvel da Oi Móvel (“UPI Ativos Móveis”) 

adquiridos pela Companhia, resultantes da divisão e segregação da UPI Ativos Móveis acordada 

entre as compradoras no âmbito do Contrato (“Operação”); 

 

(2) ratificar a nomeação e contratação da Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda., 

sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. 

Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, Torre Norte, 10º andar, CEP 04543-011, inscrita no 

CNPJ/ME sob o nº 59.527.788/0001-31 (“Avaliadora”), empresa especializada contratada pela 

administração da Companhia para a elaboração do laudo de avaliação da Sociedade-Alvo previsto 

no artigo 256, §1º, da Lei das S.A. (“Laudo de Avaliação”); 

 

(3) aprovar o Laudo de Avaliação elaborado pela Avaliadora; e 
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(4) ratificar as providências adotadas pela administração da Companhia para a aquisição da 

Sociedade-Alvo no fechamento da Operação. 

 

A Companhia informa que adotará o procedimento de votação a distância para a Assembleia e 

que, portanto, na presente data, serão disponibilizados aos Senhores Acionistas os boletins de 

voto a distância, na forma estabelecida na Resolução CVM nº 81/22 (“RCVM 81”). 

 

INSTRUÇÕES GERAIS: 

 

(i) De acordo com o artigo 10 e parágrafos seguintes, do Estatuto Social da Companhia, somente 

poderão tomar parte e votar na Assembleia os acionistas cujas ações estejam registradas em 

seu nome, nos registros da instituição escrituradora, até 72 (setenta e duas) horas antes da 

data designada para a Assembleia. 

 

(ii) A participação do acionista poderá ser pessoal, ou por procurador/representante legal 

devidamente constituído, ou via boletim de voto a distância, sendo que as orientações 

detalhadas acerca da documentação exigida em cada caso estão mencionadas no Manual 

divulgado nesta data: 

 

• Pessoal: Caso o acionista opte por participar pessoalmente da Assembleia, este deverá 

comparecer à Assembleia munido de documento que comprove a sua identidade (cédula 

de identidade e CPF).  

 

• Por Representante Legal/Procurador: Visando conferir maior celeridade e eficiência aos 

trabalhos da Assembleia, conforme o disposto no Parágrafo 2º do Artigo 10 do Estatuto 

Social, a Companhia requer que os acionistas que têm a intenção de se fazer representar 

na Assembleia por meio de representante legal/procurador devidamente constituído, 

depositem os respectivos instrumentos de mandatos de representação e documentação 

descrita no Manual na sede da Companhia, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 

1376, 17º andar, Cidade Monções, na capital do Estado de São Paulo, CEP 04571-936, 

aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores nos dias úteis, de 2ª a 6ª-feira, 

das 9:00 às 18:00 horas, até 72 (setenta e duas) horas antes da data designada para a 

Assembleia. Alternativamente, com o intuito de assegurar a participação dos acionistas, 

será aceita a remessa de mandatos de representação e documentação descrita no 

Manual, através do endereço eletrônico ir.br@telefonica.com, até 72 (setenta e duas) 
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horas antes da data designada para a Assembleia, desde que produzidos e assinados com 

uso da certificação ICP-Brasil. 

 

• Boletim de Voto: Caso o acionista opte por exercer seu direito de voto a distância, nos 

termos da RCVM 81, poderá enviar o boletim de voto por meio de seu respectivo agente 

de custódia, do escriturador da Companhia (Banco Bradesco S.A.) ou diretamente à 

Companhia, conforme as orientações constantes no Manual e no boletim de voto a 

distância. A Companhia informa, ainda, que em caso de agravamento da pandemia de 

COVID-19, esta Assembleia poderá ser convertida em uma assembleia exclusivamente 

digital, nos termos da RCVM 81. Neste caso, a Companhia reapresentará os documentos 

relacionados à Assembleia, informando os acionistas sobre os meios de participação e 

procedimentos correlatos. 

 

• Para todas as formas de participação acima mencionadas, os acionistas e/ou 

representante legal/procurador também deverão apresentar extrato atualizado contendo a 

respectiva participação acionária, expedido pelo órgão custodiante, com até 72 (setenta e 

duas) horas de antecedência da data marcada para a realização da Assembleia, nos 

termos do Manual. 

 

(iii) Todos os documentos relativos à Ordem do Dia da Assembleia estão à disposição dos 

acionistas na sede da Companhia, podendo também ser consultados nos websites da 

Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão 

(www.b3.com.br) e da Companhia (www.telefonica.com.br/ri), em conformidade com as 

disposições da Lei das S.A. e da RCVM 81. 

 

São Paulo, 14 de junho de 2022. 

 

Eduardo Navarro de Carvalho 

Presidente do Conselho de Administração 
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2. ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 

ACIONISTAS 

 

2.1. A participação do acionista poderá ser pessoal, ou por representante legal/procurador 

devidamente constituído, ou via boletim de voto a distância, observadas as disposições abaixo 

transcritas. 

 

Para todas as formas de participação abaixo mencionadas, os acionistas e/ou representante 

legal/procurador também deverão apresentar extrato atualizado contendo a respectiva participação 

acionária, expedido pelo órgão custodiante, com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da 

data marcada para a realização da Assembleia.  

 

Os documentos lavrados no exterior em língua estrangeira deverão ser notarizados, apostilados, 

vertidos para o português e registradas as suas traduções no Registro de Títulos e Documentos. 

 

(i) Pessoal: Caso o acionista opte por participar pessoalmente da Assembleia, este deverá 

comparecer à Assembleia munido de documento que comprove a sua identidade (cédula de 

identidade e CPF).  

 

(ii) Por Representante Legal/Procuradores: Observados os termos e condições do artigo 

126 da Lei das S.A., caso os acionistas optem por comparecer e votar na Assembleia por meio de 

seu respectivo representante legal/procurador devidamente constituído, deverão encaminhar as 

vias físicas dos documentos descritos abaixo à Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, 

17º andar, Bairro Cidade Monções, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04571-936, 

aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores, nos dias úteis, de 2ª a 6ª- feira, das 9:00 

às 18:00 horas, até 72 (setenta e duas) horas antes da data designada para a Assembleia. 

Alternativamente, com o intuito de assegurar a participação dos acionistas, será aceita a remessa 

da documentação descrita abaixo, através do endereço eletrônico ir.br@telefonica.com, até 72 

(setenta e duas) horas antes da data designada para a Assembleia, desde que produzidos e 

assinados com uso da certificação ICP-Brasil: 

 

Procurador de Acionista Pessoa Física: 

- cópia autenticada de procuração com poderes específicos, com firma reconhecida; e 

- cópia autenticada da cédula de identidade e CPF do procurador. 

 

 

mailto:ir.br@telefonica.com
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Procurador de Acionista Pessoa Jurídica: 

- cópia autenticada de procuração com poderes específicos, com firma reconhecida; 

- cópia autenticada do último estatuto social ou contrato social consolidado e atos societários que 

comprovem a representação legal do acionista pessoa jurídica; e 

- cópia autenticada de cédula de identidade e CPF do representante legal/procurador. 

 

Representante de Fundo de Investimento: 

- cópia autenticada da procuração com poderes específicos, com firma reconhecida; 

- cópia autenticada do regulamento atual do fundo; 

- cópia autenticada do estatuto social ou contrato social consolidado do seu administrador ou 

gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo e documentos societários que 

comprovem os poderes de representação; e 

- cópia autenticada da cédula de identidade e CPF do representante legal/procurador. 

 

(iii) Voto a Distância: Caso o acionista opte por exercer seu direito de voto a distância, nos 

termos da RCVM 81, poderá enviar o boletim de voto a distância, por meio de seu respectivo 

agente de custódia, caso esse preste esse tipo de serviço; do escriturador da Companhia, em 

qualquer das agências do Banco Bradesco S.A.; ou diretamente à Companhia, observados os 

prazos e termos estabelecidos na regulamentação vigente. 

 

O acionista que optar por exercer o seu direito de voto a distância enviando o boletim diretamente 

para a Companhia, nos termos da RCVM 81, deverá encaminhar pelos Correios ou entregar 

pessoalmente as vias físicas dos documentos descritos abaixo na Avenida Engenheiro Luiz Carlos 

Berrini, 1376, 17º andar, Bairro Cidade Monções, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - 

CEP 04571-936, aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores, nos dias úteis, de 2ª a 

6ª feira, das 9:00 às 18:00 horas. Alternativamente, com o intuito de assegurar a participação dos 

acionistas, será aceita a remessa dos documentos abaixo descritos, através do endereço 

eletrônico ir.br@telefonica.com, desde que produzidos e assinados com uso da certificação ICP-

Brasil: 

 

Pessoas Físicas: 

- boletim de voto a distância com todos os itens preenchidos, rubricado e assinado, com firma 

reconhecida; e 

- cópia autenticada do documento de identidade e CPF. 
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Pessoas Jurídicas: 

- boletim de voto a distância com todos os itens preenchidos, rubricado e assinado, com firma 

reconhecida; 

- cópia autenticada do último estatuto social ou contrato social consolidado e ato societário que 

comprove a representação legal do acionista pessoa jurídica (incluindo a procuração com firma 

reconhecida, se for o caso); e 

- cópia autenticada do documento de identidade e CPF. 

 

Fundo de Investimento: 

- boletim de voto a distância com todos os itens preenchidos, rubricado e assinado, com firma 

reconhecida; 

- cópia autenticada do regulamento atual do fundo; 

- cópia autenticada do estatuto social ou contrato social consolidado do seu administrador ou 

gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo, e documentos societários que 

comprovem os poderes de representação (incluindo a procuração com firma reconhecida, se for o 

caso); e  

- cópia autenticada do documento de identidade e CPF. 

 

Os documentos relativos à participação do acionista através de voto a distância devem ser 

enviados nos prazos estabelecidos pela regulamentação vigente, em especial a RCVM 81. 

 

A Companhia informa que, em caso de agravamento da pandemia da COVID-19, esta Assembleia 

poderá ser convertida em uma assembleia exclusivamente digital, nos termos da RCVM 81. Neste 

caso, a Companhia reapresentará os documentos relacionados à Assembleia, informando os 

acionistas sobre os meios de participação e procedimentos correlatos. 

 

 

 

* * * * 
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3. PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 

A administração da Companhia apresenta as informações detalhadas acerca das matérias 

constantes da ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”) da Telefônica 

Brasil S.A. (“Companhia”) a ser realizada em 04 de agosto de 2022, às 11h00, em especial quanto 

às informações referentes à Operação, ao Direito de Recesso e à Avaliadora, nos termos dos 

Anexos G, H e L da RCVM 81 que integram o presente Manual como Anexos I, II e III, 

respectivamente. 

 

Também integram o presente Manual, os Laudos de Avaliação como Anexos IV (a) e IV (b) e a 

Proposta da Avaliadora como Anexo V. 

 

 

 

********** 
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ANEXO I – AQUISIÇÃO DE CONTROLE 

NOS TERMOS DO ANEXO G DA RCVM 81 

 

1. Descrever o negócio 

 

Conforme Fatos Relevantes divulgados pela Companhia, a proposta da Companhia, da Tim S.A. e 

da Claro S.A. foi homologada como vencedora do procedimento competitivo conduzido perante a 

7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro para a alienação dos ativos da operação de telefonia móvel 

(“UPI Ativos Móveis”) da Oi Móvel S.A. – Em Recuperação Judicial (sucedida por incorporação por 

Oi S.A. – Em Recuperação Judicial) (“Oi Móvel”) e, em decorrência, foi celebrado, em 28 de janeiro 

de 2021, o “Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças”, por e entre Oi Móvel, na 

qualidade de vendedora, a Companhia, a Tim S.A. e a Claro S.A., na qualidade de compradoras, e 

a Oi S.A. – Em Recuperação Judicial e Telemar Norte Leste S.A. – Em Recuperação Judicial 

(sucedida por incorporação por Oi S.A. – Em Recuperação Judicial) (em conjunto com a Oi Móvel, 

as “Sociedades do Grupo Oi”), na qualidade de intervenientes-anuentes, conforme aditado 

(“Contrato” e “Operação”, respectivamente).  

 

O fechamento da Operação ocorreu em 20 de abril de 2022 mediante o cumprimento (ou 

prorrogação do prazo para cumprimento, conforme o caso) das condições precedentes constantes 

do Contrato (“Condições Precedentes”), dentre as quais a aprovação da Agência Nacional de 

Telecomunicações (“ANATEL”) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”) 

obtidas em 31 de janeiro de 2022 e 09 de fevereiro de 2022, respectivamente (“Aprovações 

Regulatórias”). 

 

No âmbito da Operação, a UPI Ativos Móveis foi dividida e segregada, pela Oi Móvel, entre as três 

compradoras, entre elas a Companhia, de acordo com o plano de segregação e divisão que 

integrou o Contrato como anexo, conforme aditado. A partir das Aprovações Regulatórias e uma 

vez segregada a UPI Ativos Móveis, a parcela da UPI Ativos Móveis adquirida pela Companhia foi 

contribuída para a “Garliava RJ Infraestrutura e Redes de Telecomunicações S.A.” (“Sociedade-

Alvo”), sociedade constituída exclusivamente para esta finalidade, para a aquisição, no fechamento 

da Operação, de 100% (cem por cento) das ações da Sociedade-Alvo.  

 

Os valores envolvidos na Operação estão descritos no item 4 “(c)”, abaixo.  
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O fechamento da Operação trouxe benefícios aos acionistas da Companhia através da aceleração 

de crescimento e geração de eficiências em virtude de sinergias operacionais, bem como aos seus 

clientes, em decorrência da melhoria na experiência de uso e qualidade do serviço prestado e, 

finalmente, ao setor como um todo em razão do reforço na capacidade de investimento, inovação 

tecnológica e competitividade. A aquisição, pela Companhia, da parcela da UPI Ativos Móveis, 

representa mais um importante passo no propósito da Companhia, de digitalizar para aproximar. 

 

2. Informar a razão, estatutária ou legal, pela qual o negócio será submetido à ratificação da 

Assembleia Geral 

 

A Operação será submetida à ratificação em Assembleia Geral da Companhia em cumprimento ao 

inciso II do artigo 256 da Lei das S.A., uma vez que o preço de compra é superior, em mais de uma 

vez e meia, ao valor de patrimônio líquido da ação, avaliado o patrimônio a preços de mercado, 

nos termos da alínea “b” do mencionado inciso. 

 

3. Relativamente à sociedade cujo controle foi adquirido: 

 

(a) Nome e qualificação 

 

Garliava RJ Infraestrutura e Redes de Telecomunicações S.A., sociedade anônima, com sede na 

Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Lavradio, nº 71, sala 201/801, 

centro, CEP 20.230-070, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 37.178.485/0001-18, com seus atos 

constitutivos registrados perante a JUCERJA sob o NIRE 33.3.0033444-1. 

 

(b) Número de ações ou quotas de cada classe ou espécie emitida 

 

A Companhia adquiriu a totalidade das ações de emissão da Sociedade-Alvo existentes na data de 

fechamento da Operação, a saber 973.486.679 (novecentas e setenta e três milhões, quatrocentas 

e oitenta e seis mil, seiscentas e setenta e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor 

nominal. 

 

Não obstante, em 20 de abril de 2022, após o fechamento, houve um aumento de capital da 

Sociedade-Alvo, subscrito e integralizado pela Companhia, por meio do qual o número de ações de 

emissão da Sociedade-Alvo passou de 973.486.679 (novecentas e setenta e três milhões, 

quatrocentas e oitenta e seis mil, seiscentas e setenta e nove) para 1.121.037.822 (um bilhão, 
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cento e vinte e um milhões, trinta e sete mil e oitocentas e vinte e duas) ações ordinárias 

nominativas, sem valor nominal.  

 

(c) Lista de todos os controladores ou integrantes do bloco de controle, diretos ou indiretos, 

e sua participação no capital social, caso sejam partes relacionadas, tal como definidas 

pelas regras contábeis que tratam desse assunto 

 

A Sociedade-Alvo é hoje controlada (100%) pela Companhia, tendo sido controlada pela Oi S.A. – 

Em Recuperação Judicial até a data de fechamento da Operação. Não existem controladores ou 

integrantes do bloco de controle da Sociedade-Alvo que sejam partes relacionadas da Companhia.  

 

(d) Para cada classe ou espécie de ações ou quota da sociedade cujo controle foi adquirido, 

informar: 

 

(i) Cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos mercados em que são negociadas, 

nos últimos 3 (três) anos 

 

Não aplicável, tendo em vista que as ações de emissão da Sociedade-Alvo não eram na data de 

fechamento da Operação, nem são na presente data, negociadas em bolsa de valores ou mercado 

de balcão organizado. 

 

(ii) Cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos mercados em que são 

negociadas, nos últimos 2 (dois) anos 

 

Não aplicável, tendo em vista que as ações de emissão da Sociedade-Alvo não eram na data de 

fechamento da Operação, nem são na presente data, negociadas em bolsa de valores ou mercado 

de balcão organizado. 

 

(iii) Cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos mercados em que são negociadas, 

nos últimos 6 (seis) meses 

 

Não aplicável, tendo em vista que as ações de emissão da Sociedade-Alvo não eram na data de 

fechamento da Operação, nem são na presente data, negociadas em bolsa de valores ou mercado 

de balcão organizado. 

 

 



 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Companhia Aberta 
CNPJ 02.558.157/0001-62 - NIRE 35.3.0015881-4 

13 
 

 

 

 

(iv) Cotação média, nos mercados em que são negociadas, nos últimos 90 (noventa) dias 

 

Não aplicável, tendo em vista que as ações de emissão da Sociedade-Alvo não eram na data de 

fechamento da Operação, nem são na presente data, negociadas em bolsa de valores ou mercado 

de balcão organizado. 

 

(v) Valor de patrimônio líquido a preços de mercado, se a informação estiver disponível 

 

R$1.473.900.000,00  

 

(vi) Valor do lucro líquido anual dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, atualizado 

monetariamente 

 

Considerando que a Sociedade-Alvo se tornou operacional somente no exercício de 2022, não há 

lucro líquido anual para os exercícios social de 2020 e 2021. 

 

4. Principais termos e condições do negócio, incluindo: 

 

(a) identificação dos vendedores 

 

OI S.A. – Em Recuperação Judicial, sociedade anônima de capital aberto, inscrita no CNPJ sob o 

nº 76.535.764/0001-43, com sede e principal estabelecimento na Rua do Lavradio, nº 71, 2º andar, 

Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20230-070 (“Vendedora”), na qualidade de sucessora da OI 

MÓVEL S.A. – Em Recuperação Judicial, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no 

CNPJ sob o nº 05.423.963/0001-11, com sede e principal estabelecimento no Setor Comercial 

Norte, Quadra 3, Bloco A, Edifício Estação Telefônica, térreo (parte 2), Brasília - DF, CEP 70.713-

900 (“Oi Móvel”), em razão da incorporação da Oi Móvel pela Vendedora aprovada em Assembleia 

Geral Extraordinária da Vendedora realizada em 27 de janeiro de 2022. 

 

(b) número total de ações ou quotas adquiridas  

 

A Companhia adquiriu a totalidade das ações de emissão da Sociedade-Alvo existentes na data de 

fechamento da Operação, a saber 973.486.679 (novecentas e setenta e três milhões, quatrocentas 
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e oitenta e seis mil, seiscentas e setenta e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor 

nominal. A Companhia efetuou a aquisição de 100% (cem por cento) das ações de emissão da 

Sociedade-Alvo existentes na data de fechamento da Operação. 

 

Não obstante, em 20 de abril de 2022, após o fechamento, houve um aumento de capital da 

Sociedade-Alvo, subscrito e integralizado pela Companhia, por meio do qual o número de ações de 

emissão da Sociedade-Alvo passou de 973.486.679 (novecentas e setenta e três milhões, 

quatrocentas e oitenta e seis mil, seiscentas e setenta e nove) para 1.121.037.822 (um bilhão, 

cento e vinte e um milhões, trinta e sete mil e oitocentas e vinte e duas) ações ordinárias 

nominativas, sem valor nominal.  

  

 

(c) preço total 

 

A Companhia adquiriu sua parcela da UPI Ativos Móveis pelo valor total de R$5.373.046.591,33 

(cinco bilhões, trezentos e setenta e três milhões, quarenta e seis mil, quinhentos e noventa e um 

reais e trinta e três centavos), que inclui ajustes de preço, dentre os quais o decorrente da posição, 

na data de fechamento da Operação, de caixa líquido da Sociedade-Alvo no montante de 

R$82.756.000,00 (oitenta e dois milhões, setecentos e cinquenta e seis mil reais). 

 

Dessa forma, a Companhia efetuou um pagamento de R$4.884.587.810,30 (quatro bilhões, 

oitocentos e oitenta e quatro milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, oitocentos e dez reais e trinta 

centavos), sendo que R$1.561.843.622,77 (um bilhão, quinhentos e sessenta e um milhões, 

oitocentos e quarenta e três mil, seiscentos e vinte e dois reais e setenta e sete centavos) foram 

transferidos diretamente para o BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social, conforme previsto no Contrato. 

 

Nos termos do Contrato, o montante de R$488.458.781,03 (quatrocentos e oitenta e oito milhões, 

quatrocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e oitenta e um reais e três centavos), equivalente a 

10% do pagamento efetuado na data de fechamento da Operação, permanecerá retido para 

garantir eventuais compensações de valores decorrentes de ajuste de preço pós-fechamento e de 

indenização decorrente de atos remanescentes a serem praticados após o fechamento nos termos 

do Contrato e poderão ser pagos (no todo ou em parte) em até 120 dias contados da data de 

fechamento. 

 



 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Companhia Aberta 
CNPJ 02.558.157/0001-62 - NIRE 35.3.0015881-4 

15 
 

Além disso, a Companhia assumiu um compromisso de pagamento complementar no valor de até 

R$115.000.000,00 (cento e quinze milhões de reais), condicionado ao cumprimento de 

determinadas metas de migração de bases de clientes e frequências (dentre outros) pela 

Vendedora nos próximos 12 meses, dos quais R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) foram 

pagos na data de fechamento da Operação. 

 

Ainda na data de fechamento da Operação, a Companhia efetuou o pagamento de 

R$147.551.143,72 (cento e quarenta e sete milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, cento e 

quarenta e três reais e setenta e dois centavos), referente aos serviços de transição a serem 

prestados por até 12 meses, pela Vendedora para a Sociedade-Alvo, necessários à continuidade 

da operação do negócio de telefonia móvel conferido à Sociedade-Alvo (“Serviços de Transição”), 

já refletida a retirada, do escopo do contrato, de custos relacionados a determinados Serviços de 

Transição. Além disso, a Companhia assinou um Contrato de Capacidade de transmissão de 

dados na modalidade take-or-pay, com valor presente líquido (VPL) de R$179.000.000,00 (cento e 

setenta e nove milhões de reais), a ser pago mensalmente, durante o período de 10 (dez) anos. 

 

(d) preço por ação ou quota de cada espécie ou classe 

 

R$5,52 (cinco reais e cinquenta e dois centavos) por ação, considerando o número de ações 

emitidas pela Sociedade-Alvo na data de fechamento da Operação, sem considerar o aumento de 

capital realizado pela Companhia, após o fechamento. 

 

(e) forma de pagamento 

 

O valor devido foi pago pela Companhia, líquido de qualquer retenção na fonte ou dedução de 

qualquer Tributo ou comissões bancárias, em moeda corrente nacional e em recursos 

imediatamente disponíveis, por meio de transferências eletrônicas disponíveis – TEDs, conforme 

informado no item (c) acima. 

 

(f) condições suspensivas e resolutivas a que estava sujeito o negócio 

 

O fechamento da Operação estava condicionado ao cumprimento, dispensa ou prorrogação do 

prazo de cumprimento, conforme o caso, das condições precedentes, as quais foram atendidas, 

dispensadas ou prorrogadas pelas compradoras, entre as quais destacam-se (“Condições 

Precedentes”): 
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Condições Precedentes das Partes: (i) cumprimento das exigências e formalidades previstas na 

Lei nº 11.101/05 e no plano de recuperação judicial das Sociedades do Grupo Oi, (ii) o decurso do 

prazo legal para a interposição de qualquer recurso ou, havendo recurso interposto, inexistência de 

decisão judicial que atribua efeito suspensivo a tais recursos interpostos contra (a) a decisão 

judicial homologatória do aditamento ao plano de recuperação judicial; e/ou (b) a decisão judicial 

homologatória da proposta vencedora do processo competitivo, nos termos do aditamento ao plano 

de recuperação judicial e da Lei nº 11.101/05; (iii) a obtenção das Aprovações Regulatórias, (iv) 

inexistência de ato de autoridade governamental que impeça o fechamento da Operação, e (v) a 

incorporação da Oi Móvel pela Vendedora. 

 

Condições Precedentes da Vendedora: (i) a confirmação de que as declarações e garantias das 

compradoras são verdadeiras, completas e corretas no fechamento da Operação, (ii) o 

cumprimento das obrigações assumidas pelas compradoras no âmbito do Contrato, e (iii) a 

obtenção das aprovações societárias das compradoras necessárias para o fechamento da 

Operação. 

 

Condições Precedentes das Compradoras: (i) a confirmação de que as declarações e garantias 

das vendedoras são verdadeiras, completas e corretas no fechamento da Operação, (ii) o 

cumprimento das obrigações assumidas pelas Sociedades do Grupo Oi no âmbito do Contrato, (iii) 

a obtenção das aprovações de terceiros necessárias para o fechamento da Operação, incluindo a 

reorganização societária  para segregação da UPI Ativos Móveis entre as compradoras 

(“Reorganização Societária”), (iv) a conclusão de todos os atos da Reorganização Societária 

mediante o cumprimento das obrigações mínimas de segregação acordadas entre Vendedora e 

compradoras no âmbito do Contrato, (v) inocorrência de efeito material adverso, e (vi) a entrega, 

às compradoras, das demonstrações financeiras de cada sociedade de propósito específico para a 

qual foi contribuída a parcela da UPI Ativos Móveis tocante a cada compradora, bem como o 

demonstrativo de cálculo do preço de Fechamento. 

 

(g) resumo das declarações e garantias dos vendedores 

 

A Vendedora prestou declarações e garantias relativas aos seguintes temas: (i) constituição, 

regularidade, legitimidade, poder e competência societária; (ii) titularidade e emissão das ações, 

valores mobiliários em circulação; livros e registros; (iii) validade, ausência de violações, 

consentimentos e autorizações; (iv) cumprimento das leis; (v) licenças; (vi) contratos relevantes; 

(vii) contratos com partes relacionadas; (viii) ausência de litígios impeditivos à operação; 

(ix) obrigações; (x) curso normal dos negócios; (xi) empregados; (xii) demonstrações financeiras e 
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ausência de passivos ocultos; (xiii) ativos; (xiv) solvência; (xv) unidade produtiva isolada (UPI); 

(xvi) questões relativas à ANATEL; (xvii) questões fiscais; (xviii) condução de demandas; e 

(xix) propriedade intelectual. 

 

(h) regras sobre indenização dos compradores 

 

Indenização pelas Sociedades do Grupo Oi: As Sociedades do Grupo Oi, conforme definido no 

Contrato, se obrigaram, conjunta e solidariamente, a indenizar e manter a Companhia (na medida 

em que resultem em perdas para a Companhia), bem como suas respectivas afiliadas e seus 

administradores, empregados e prepostos, e, ainda, seus respectivos sucessores (“Partes 

Indenizáveis da Compradora”), e, exclusivamente com relação aos itens “d” e “e” abaixo, também a 

Sociedade-Alvo, indenes e isentos de toda e qualquer perda efetivamente incorrida por qualquer 

das Partes Indenizáveis da Compradora, quando tal perda decorrer, direta ou indiretamente, de: 

 

(a) qualquer falsidade, inexatidão, erro ou violação nas declarações e garantias prestadas por 

qualquer das Sociedades do Grupo Oi;  

 

(b) ação ou omissão de qualquer das Sociedades do Grupo Oi ou suas afiliadas que resulte na 

violação do Contrato ou de qualquer dos demais documentos da Operação, ou inadimplemento, 

violação ou quebra, total ou parcial, de qualquer obrigação prevista em tais instrumentos que seja 

de responsabilidade das Sociedades do Grupo Oi; 

 

(c) atos, fatos, ações ou omissões de qualquer natureza, sejam eles atribuíveis as Sociedades 

do Grupo Oi, suas respectivas afiliadas, administradores, empregados, representantes, prepostos 

ou qualquer terceiro, relacionados à operação ou condução dos negócios da Sociedade-Alvo, ou 

ainda aos ativos, obrigações e direitos da UPI Ativos Móveis, em qualquer caso, cujo fato gerador 

tenha ocorrido até (inclusive) a data de fechamento da Operação e independentemente de sua 

identificação ou não no curso do processo de diligência legal para fins da Operação, tampouco de 

sua informação ou não por meio das declarações e garantias prestadas no âmbito do Contrato, 

demonstrações financeiras ou demais documentos da Operação; 

 

(d) qualquer (1) indenização pela revisão do inventário móvel, nos termos do Contrato, ou (2) 

falsidade, inexatidão ou erro das declarações prestadas pela Vendedora em relação aos contratos 

com benefício financeiro antecipado, nos termos do Contrato; e/ou 
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(e) atos, fatos, ações ou omissões de qualquer natureza, sejam eles atribuíveis as Sociedades 

do Grupo Oi, suas respectivas afiliadas, administradores, empregados, representantes, prepostos 

ou qualquer terceiro, relacionados à segregação pós-fechamento da Operação, ou às penalidades 

decorrentes do Contrato de Exploração Industrial, nos termos do Contrato. 

 

Limitações à Indenização: Exceto as perdas decorrentes de atos comprovadamente praticados 

com dolo ou fraude, que não estarão limitados a qualquer valor ou prazo, a obrigação de indenizar 

das Sociedades do Grupo Oi está sujeita às seguintes limitações: (i) teto de valor (cap) equivalente 

a 10% (dez por cento) do Preço de Aquisição das Ações, para as hipóteses indenizatórias 

descritas nos itens “a” e “c” acima; (ii) teto de valor (cap) equivalente ao Preço de Aquisição das 

Ações, para as hipóteses indenizatórias descritas nos itens “b”, “d” e “e” acima; (iii) valor mínimo de 

demanda (de minimis) de R$200.000,00 (duzentos mil reais) por perda individual, à exceção de 

perdas em processos consumeristas, que deverão se qualificar para indenização 

independentemente do valor individual, mas que, em conjunto, deverão atingir perdas em valor 

superior ao valor mínimo (de minimis) de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); e (iv) a indenização 

será exigível somente quando a soma de todas as perdas contabilizadas for superior a R$ 

5.000.000,00 (cinco milhões de reais) (basket). 

 

Prazo. Como regra geral, as obrigações de indenizar vigorarão até a data do 6º (sexto) aniversário 

da data de fechamento da Operação, entretanto, tal prazo ficará suspenso até a resolução final de 

uma demanda em curso. 

 

(i) aprovações governamentais necessárias 

 

O fechamento da Operação estava condicionado, entre outras Condições Precedentes, à 

aprovação do CADE e à anuência prévia da ANATEL, obtidas em 31 de janeiro de 2022 e 09 de 

fevereiro de 2022, respectivamente. 

 

(j) garantias outorgadas 

 

O montante equivalente a 10% (dez por cento) do Preço de Fechamento (conforme definido no 

Contrato) foi retido a fim de compensar valores decorrentes de ajuste de preço pós-fechamento e 

de indenização decorrente de atos remanescentes, dentre outros, a serem praticados após o 

fechamento nos termos do Contrato. 
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5. Descrever o propósito do negócio  

 

A Operação tem o propósito criar valor para os acionistas da Companhia através da aceleração de 

crescimento e geração de eficiências operacionais, para os seus clientes, em decorrência da 

melhora na experiência de uso e qualidade do serviço prestado e, finalmente, 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.  

 

6. Fornecer análise dos benefícios, custos e riscos do negócio 

 

A Operação reforça a posição de liderança da Companhia no segmento de telefonia móvel, 

espectro e experiência do cliente.  

 

A Operação gera valor para a Companhia, por meio da otimização de custos operacionais e 

alocação eficiente de investimentos em função da integração dos ativos incorporados, a saber: (i) 

redução de custos de operação e manutenção de rede e menores investimentos para expansão de 

cobertura e capacidade, além de economias com a implantação de 4G e 5G e ERBs1; (ii) custos e 

investimentos evitados em função do espectro adquirido, aliviando a necessidade de reforço de 

rede em áreas com crescente demanda por capacidade; e (iii) menores custos comerciais em 

decorrência da integração da estrutura de vendas, suporte aos clientes e marketing; entre outros. 

Além disso, a Companhia incorreu em custos de integração e dispêndios operacionais e de capital 

necessários à preparação para receber os ativos adquiridos na Operação. 

 

7. Informar quais custos serão incorridos pela companhia caso o negócio não seja aprovado 

 

Não aplicável, tendo em vista que a Operação já foi concluída. 

 

8. Descrever as fontes de recursos para o negócio 

 

A Companhia utilizou recursos próprios para financiar a transação. 

 

 

 

 
1 Metade das ERBs adquiridas com a Operação serão oferecidas para venda em atenção às condições 
impostas pelo CADE para aprovar a Operação.  
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9. Descrever os planos dos administradores para a companhia cujo controle foi adquirido 

 

Os planos dos administradores da Companhia estão voltados para a rápida integração dos ativos à 

rede da Companhia, o que aumentará a qualidade dos serviços prestados aos seus clientes e 

acelerará a captura das sinergias.  

 

10. Fornecer declaração justificada dos administradores recomendando aprovação do 

negócio 

 

A Operação está em linha com a estratégia da Companhia de crescimento e criação de valor por 

meio de oportunidade que respeite sua política de investimentos. O objetivo da Operação é 

alavancar o crescimento da Companhia, agregando valor para acionistas, clientes e o setor como 

um todo, através de maior crescimento, geração de eficiências operacionais e melhorias na 

qualidade do serviço. 

 

Desta forma, a administração da Companhia recomenda a ratificação da Operação, visto que a 

aquisição atende a estratégia da Companhia e cria valor para os seus acionistas. 

 

11. Descrever qualquer relação societária existente, ainda que indireta, entre: (a) Qualquer 

dos vendedores ou a sociedade cujo controle foi alienado; e (b) Partes relacionadas à 

companhia, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto 

 

A Oi. S.A. – Em Recuperação Judicial e a Companhia possuem, respectivamente, 50% do capital 

social cada, das seguintes sociedades: (i) Companhia ACT de Participações, inscrita no CNPJ sob 

o nº 04.430.578/0001-39; e (ii) Companhia AIX de Participações, inscrita no CNPJ sob o nº 

04.430.599/0001-54. 

 

A Sociedade-Alvo não têm qualquer relação societária, direta ou indireta, com partes relacionadas 

da Companhia. 

 

12. Informar detalhes de qualquer negócio realizado nos últimos 2 (dois) anos por partes 

relacionadas à companhia, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam desse 

assunto, com participações societárias ou outros valores mobiliários ou títulos de dívida da 

sociedade cujo controle foi adquirido 
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Nos últimos 2 (dois) anos, não foram realizados, por partes relacionadas à Companhia, quaisquer 

negócios com participações societárias ou outros valores mobiliários ou títulos de dívida da 

Sociedade-Alvo. 

 

13. Fornecer cópia de todos os estudos e laudos de avaliação, preparados pela companhia 

ou por terceiros, que subsidiariam a negociação do preço de aquisição 

 

O Laudo de Avaliação elaborado pela Avaliadora integra o presente como Anexo IV (a). Além 

disso, a Companhia contratou, junto à Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda., sociedade 

empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Presidente 

Juscelino Kubitschek, nº 1909, Torre Norte, 10º andar, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ/ME sob o 

nº 59.527.788/0001-31, a elaboração de laudo de avaliação para subsidiar o cálculo do valor de 

patrimônio líquido (artigo 256, II, b, da Lei das S.A.) das ações de emissão da Sociedade-Alvo, 

avaliado o seu patrimônio a preços de mercado (artigo 183, § 1º, da Lei das S.A.) (“Laudo – PL a 

Mercado”), que integra a presente como Anexo IV (b). 

 

14. Em relação a terceiros que prepararam estudos ou laudos de avaliação 

 

(a) Nome 

 

Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade 

de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, Torre Norte, 

10º andar, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 59.527.788/0001-31. 

 

(b) Descrever sua capacitação 

 

A Ernst & Young é uma empresa que tem como foco clientes de médio e grande porte, 

especializada em avaliação econômico‐financeira de empresas, bem como avaliação e gestão de 

ativos imobilizados.  

 

Possui uma vasta experiência na avaliação de grandes empresas em que o conjunto de bens 

patrimoniais abrange um universo muito vasto, tanto em termos qualitativos como quantitativos.  

 

A Ernst & Young é cadastrada em diversos órgãos públicos brasileiros para a avaliação de ativos 

fixos e avaliações econômico‐financeiras de grandes empresas, estando os mesmos renovados e 
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válidos. Também possui tradição na aprovação de seus trabalhos junto aos mais variados órgãos, 

como CVM, SEC (Securities Exchange Comission – EUA), FASB e IASB. 

 

(c) Descrever como foram selecionados 

 

A Avaliadora foi contratada pela administração da Companhia após a realização dos 

procedimentos internos para contratação de prestadores de serviço, de acordo com as políticas da 

Companhia.  

 

(d) Informar se são partes relacionadas à companhia, tal como definidas pelas regras 

contábeis que tratam desse assunto 

 

A Avaliadora não é parte relacionada à Companhia. 

 

*-*-* 
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ANEXO II – DIREITO DE RECESSO 

NOS TERMOS DO ANEXO H DA RCVM 81 

 

DIREITO DE RECESSO 

 

1. Descrever o evento que deu ou dará ensejo ao recesso e seu fundamento jurídico 

 

O evento que dará direito de recesso é a aquisição, pela Companhia, da totalidade das ações de 

emissão da Sociedade-Alvo, nos termos previstos no artigo 256, §2º da Lei das S.A., uma vez que 

é uma aquisição de controle por companhia aberta, com o preço de compra superior, em mais de 

uma vez e meia, ao valor apurado nos termos da alínea “b” do inciso II do mencionado artigo. O 

acionista dissidente da deliberação favorável da Assembleia Geral que aprovar a Operação terá o 

direito de retirar-se da Companhia mediante reembolso do valor de suas ações. O direito de 

recesso poderá ser exercido pelos acionistas titulares de ações ordinárias que, em relação à 

aquisição, (i) não votarem favoravelmente à matéria; (ii) se abstiverem de votar em relação à 

matéria, ou (iii) não comparecerem à AGE 

 

2. Informar as ações e classes às quais se aplica o recesso 

 

O recesso se aplica às ações ordinárias de emissão da Companhia. O acionista poderá exercer 

seu direito de recesso com relação a todas ou somente parte das ações ordinárias de que é titular. 

 

3. Informar a data da primeira publicação do edital de convocação da assembleia, bem como 

a data da comunicação do fato relevante referente à deliberação que deu ou dará ensejo ao 

recesso 

 

O edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a fim de deliberar 

acerca da Operação terá seu primeiro aviso publicado no dia 15 de junho de 2022.  

 

O primeiro Fato Relevante referente à deliberação que ensejou o direito de recesso foi divulgado 

em 29 de janeiro de 2021.  
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4. Informar o prazo para exercício do direito de recesso e a data que será considerada para 

efeito da determinação dos titulares das ações que poderão exercer o direito de recesso 

 

O prazo para o exercício do direito de recesso é de 30 (trinta) dias contados da data de publicação 

da ata da AGE, a ser realizada no dia 04 de agosto de 2022. O direito de recesso caberá aos 

acionistas titulares de ações ordinárias da Companhia, que comprovadamente, eram titulares, de 

forma ininterrupta, de ações de emissão da Companhia desde 29 de janeiro de 2021 (inclusive), 

data da divulgação do fato relevante a respeito da assinatura do Contrato, até a data do exercício 

do efetivo direito. Deste modo, apenas a título de esclarecimento, não terão direito de retirada em 

razão da Operação os investidores que tiverem adquirido ações ordinárias de emissão da 

Companhia a partir de 30 de janeiro de 2021 (inclusive). 

 

5. Informar o valor do reembolso por ação ou, caso não seja possível determiná-lo 

previamente, a estimativa da administração acerca desse valor 

 

O valor do reembolso por ação ordinária a ser pago em virtude do exercício do direito de recesso, 

apurado com base (i) no patrimônio líquido da Companhia constante das demonstrações 

financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, devidamente 

aprovado pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 26 de abril de 2022 

(“AGO”); e (ii) no número de ações ordinárias, excluídas as ações em tesouraria, existentes em 31 

de dezembro de 2021, corresponde a R$41,70 por ação. Do valor de reembolso por ação será 

deduzido o valor equivalente ao montante dos dividendos adicionais declarados pela Companhia 

na AGO, uma vez que o valor dos dividendos adicionais declarados compunha a conta de lucros e, 

portanto, o valor patrimonial por ação em 31 de dezembro de 2021. Considerando que em 31 de 

dezembro de 2021 o capital social da Companhia encontrava-se dividido em 1.676.938.271 (um 

bilhão, seiscentas e setenta e seis milhões, novecentas e trinta e oito mil, duzentas e setenta e 

uma mil) ações (excluídas as ações em tesouraria), o valor de reembolso a ser pago aos acionistas 

dissidentes, correspondente ao valor de patrimônio líquido ajustado, é de R$ 40,49 por ação 

ordinária. 

 

6. Informar a forma de cálculo do valor do reembolso 

 

O valor do reembolso por ação ordinária foi calculado com base (i) no patrimônio líquido da 

Companhia constante das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 

de dezembro de 2021, devidamente aprovado pela AGO; e (ii) no número de ações ordinárias, 

excluídas as ações em tesouraria, existentes em 31 de dezembro de 2021, corresponde a R$ 
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41,70 por ação. Do valor de reembolso por ação será deduzido o valor equivalente ao montante 

dos dividendos adicionais declarados pela Companhia na AGO, uma vez que o valor dos 

dividendos adicionais declarados compunha a conta de lucros e, portanto, o valor patrimonial por 

ação em 31 de dezembro de 2021. Considerando que em 31 de dezembro de 2021 o capital social 

da Companhia encontrava-se dividido em 1.676.938.271 (um bilhão, seiscentas e setenta e seis 

milhões, novecentas e trinta e oito mil, duzentas e setenta e uma mil) ações (excluídas as ações 

em tesouraria), o valor de reembolso a ser pago aos acionistas dissidentes, correspondente ao 

valor de patrimônio líquido ajustado, é de R$ 40,49 por ação ordinária. 

 

7. Informar se os acionistas terão direito de solicitar o levantamento de balanço especial 

 

Nos termos do artigo 45, parágrafo segundo, da Lei das S.A., como a deliberação da AGE vai 

ocorrer mais de 60 (sessenta) dias depois da data do último balanço aprovado, será facultado ao 

acionista dissidente pedir, juntamente com o reembolso, levantamento de balanço especial. 

 

8. Caso o valor do reembolso seja determinado mediante avaliação, listar os peritos ou 

empresas especializadas recomendadas pela administração 

 

Não aplicável. 

 

9. Na hipótese de incorporação, incorporação de ações ou fusão envolvendo sociedades 

controladora e controlada ou sob o controle comum 

 

a. Calcular as relações de substituição das ações com base no valor do patrimônio 

líquido a preços de mercado ou outro critério aceito pela CVM 

 

Não aplicável. 

 

b. Informar se as relações de substituição das ações previstas no protocolo da 

operação são menos vantajosas que as calculadas de acordo com o item 9(a) acima 

 

Não aplicável. 

 

c. Informar o valor do reembolso calculado com base no valor do patrimônio líquido 

a preços de mercado ou outro critério aceito pela CVM 
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Não aplicável. 

 

10. Informar o valor patrimonial de cada ação apurado de acordo com último balanço 

aprovado 

 

O valor patrimonial apurado de acordo com o último balanço devidamente aprovado pela AGO é de 

R$41,70 (quarenta e um reais e setenta centavos) por ação ordinária, conforme descrito no item 6 

acima. 

 

11. Informar a cotação de cada classe ou espécie de ações às quais se aplica o recesso nos 

mercados em que são negociadas, identificando: 

 

a. Cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) anos 

 

Período de Referência Mínima Média Máxima 

2019 R$39,52 R$43,67 R$50,49 

2020 R$41,45 R$48,44 R$60,72 

2021 R$40,34 R$44,91 R$54,12 

  

 

b. Cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos 

 

Período de Referência Mínima Média Máxima 

1º trimestre 2020 R$45,52 R$51,51 R$60,72 

2º trimestre 2020 R$43,47 R$48,56 R$54,53 

3º trimestre 2020 R$43,62 R$49,06 R$54,76 

4º trimestre 2020 R$41,45 R$44,54 R$48,20 

1º trimestre 2021 R$42,09 R$45,39 R$49,39 

2º trimestre 2021 R$41,82 R$44,12 R$47,55 

3º trimestre 2021 R$40,34 R$42,16 R$44,29 

4º trimestre 2021 R$41,98 R$48,07 R$54,12 

1º trimestre 2022 R$46,06 R$49,56 R$54,44 
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c. Cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) meses 

 

Período de Referência Mínima Média Máxima 

dezembro/2021 R$47,66 R$49,24 R$51,31 

janeiro/2022 R$46,06 R$47,78 R$50,00 

fevereiro/2022 R$48,15 R$49,60 R$50,71 

março/2022 R$47,91 R$51,31 R$54,44 

abril/2022 R$50,94 R$53,48 R$55,35 

maio/2022 R$48,52 R$50,84 R$53,07 

 

d. Cotação média nos últimos 90 (noventa) dias 

 

Cotação média entre 15/03/2022 a 13/06/2022 (63 dias de negócios) – R$51,71. 

  

 

*-*-* 
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ANEXO III – AVALIADORA 

NOS TERMOS DO ANEXO L DA RCVM 81 

 

1. Listar os avaliadores recomendados pela administração 

 

A Administração da Companhia vem recomendar para a Assembleia Geral Extraordinária a ser 

realizada em 04 de agosto de 2022, em conformidade com o Artigo 25 da RCVM 81, a ratificação 

da nomeação e contratação da seguinte empresa de avaliação especializada responsável pela 

elaboração do laudo de avaliação da Sociedade-Alvo: Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda., 

sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. 

Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, Torre Norte, 10º andar, CEP 04543-011, inscrita no 

CNPJ/ME sob o nº 59.527.788/0001-31 . 

 

2. Descrever a capacitação dos avaliadores recomendados 

 

A Ernst & Young é uma empresa que tem como foco clientes de médio e grande porte, 

especializada em avaliação econômico‐financeira de empresas, bem como avaliação e gestão de 

ativos imobilizados.  

 

Possui uma vasta experiência na avaliação de grandes empresas em que o conjunto de bens 

patrimoniais abrange um universo muito vasto, tanto em termos qualitativos como quantitativos.  

 

A Ernst & Young é cadastrada em diversos órgãos públicos brasileiros para a avaliação de ativos 

fixos e avaliações econômico‐financeiras de grandes empresas, estando os mesmos renovados e 

válidos. Também possui tradição na aprovação de seus trabalhos junto aos mais variados órgãos, 

como CVM, SEC (Securities Exchange Comission – EUA), FASB e IASB. 

 

 

3. Fornecer cópia das propostas de trabalho e remuneração dos avaliadores 

recomendados 

 

A remuneração da empresa de avaliação recomendada para elaborar os laudos de avaliação 

corresponde a R$ 311.584,00 (trezentos e onze mil, quinhentos e oitenta e quatro reais).  

 

Nos termos do Anexo L da RCVM 81, a cópia das propostas de trabalho e remuneração da 

empresa de avaliação recomendada consta como Anexo V deste Manual. 
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4. Descrever qualquer relação relevante existente nos últimos 3 (três) anos entre os 

avaliadores recomendados e partes relacionadas à companhia, tal como definidas pelas 

regras contábeis que tratam desse assunto 

 

Não houve qualquer relação relevante existente nos últimos 3 (três) anos entre os avaliadores 

recomendados e partes relacionadas à companhia, tal como definidas pelas regras contábeis que 

tratam desse assunto. 

 

*-*-* 
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Confidencial

Ernst & Young Assessoria 

Empresarial Ltda.

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 

1909 Torre Norte - 10º andar

04543-011 – São Paulo – SP

Telefone: +55 11 2573-3000

www.ey.com

Telefônica Brasil S.A. 

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376. Morumbi

São Paulo /SP, CEP 04571-000, Brasil

Conforme solicitação de V.Sa., a Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda. (“EY”) apresenta à Telefônica 

Brasil S.A. (“Telefônica”, “TBRA” ou “Companhia”) o relatório (“Relatório”) referente à avaliação econômico-

financeira da Sociedade de Propósito Específico adquirida pela TBRA (“SPE” ou “Empresa”) para a qual foi 

contribuída parte da unidade de negócios de telefonia móvel (“UPI Ativos Móveis – Telefônica”) da Oi S.A. –

Em Recuperação Judicial *sucessora por incorporação da Oi Móvel S.A. – Em Recuperação Judicial), na data-

base de 31 de março de 2022 (“Data-base”).

Este Relatório foi elaborado a pedido da administração da Telefônica (“Administração”) para os fins do §1º do 

Art. 256º da Lei das S.A., e contêm uma estimativa do valor econômico-financeiro da SPE pelo critério de fluxo 

de caixa descontado, a fim de permitir a verificação da adequação do preço pago no âmbito da transação 

(“Transação”) por meio da qual a TBRA adquiriu 100% das ações de emissão da Empresa.

Ressaltamos que nossa estimativa de valor não deve ser considerada como uma fairness opinion, como 

recomendação para que se efetue uma transação, atendimento às normas contábeis  BR GAAP, US GAAP e 

IFRS, ou utilizada para financiamento e/ou captação de recursos, bem como para qualquer outra finalidade, 

exceto a descrita anteriormente. Entendemos que a decisão final sobre a ocorrência e condições da transação 

envolvendo as operações da Telefônica e seus ativos é de responsabilidade exclusiva da Administração da 

Companhia e de seus acionistas.

É importante destacar que não investigamos de forma independente, bem como não foi aplicado nenhum 

processo de auditoria nas informações fornecidas pela Administração. Desta forma, as demonstrações 

financeiras proforma da operação foram disponibilizadas pela Administração, com base em seu melhor 

conhecimento e em critérios de rateio e não foram sujeitas a auditoria. Conforme mencionado em nosso 

contrato, nossa análise está sujeita às limitações gerais descritas nesse Relatório. As projeções foram 

baseadas nas expectativas da Administração, bem como em nosso entendimento acerca das suas operações.

Agradecemos a oportunidade de fornecer nossos serviços de avaliação à TBRA e nos colocamos à disposição 

caso haja qualquer dúvida ou necessidade de informações adicionais.

Atenciosamente,

_________________________

Otávio A. A. Bachir, M.Sc.

Sócio - Strategy and Transactions

03 de junho de 2022
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Visão geral do trabalho

1 Sumário executivo

Objetivo

► Em julho de 2020, a TBRA aprovou a apresentação de proposta para adquirir o 

negócio móvel do Grupo Oi, em conjunto com a TIM S.A. e CLARO S.A.. A oferta 

foi de BRL 16,5 bilhões e o valor total foi dividido de acordo com a segregação 

dos ativos entre as compradoras. 

► A Oi contribuiu a parcela de UPI Ativos Móveis – Telefônica na sociedade 

denominada Garliava RJ Infraestrutura e Redes de Telecomunicações S.A. 

(“Garliava”). Em 20 de abril de 2022 a TBRA adquiriu a sua parcela da UPI Ativos 

Móveis pelo valor total de BRL 5.373.046.591,33 (cinco bilhões, trezentos e 

setenta e três milhões, quarenta e seis mil, quinhentos e noventa e um reais e 

trinta e três centavos).

► Nesse contexto, para suporte ao processo de aprovação da transação de acordo 

com a Legislação Societária vigente, relatórios financeiros e exigências fiscais 

relacionadas à Transação realizada, a Companhia solicitou à EY a avaliação da 

SPE adquirida pela TBRA, na Data-base de 31 de março de 2022. 

Escopo do trabalho

► Discussões com executivos da Telefônica;

► Obtenção de dados históricos contábeis, operacionais e financeiros da UPI Ativos 

Móveis - Telefônica;

► Análise do mercado em que a SPE está inserida; 

► Análise das demonstrações financeiras gerenciais da UPI Ativos Móveis -

Telefônica disponibilizadas pela Administração;

► Elaboração da avaliação Econômico-Financeira da operação da SPE através da 

metodologia de FCD; 

► Cálculo da taxa de desconto refletindo adequadamente os riscos inerentes ao 

setor, sendo esta taxa utilizada para trazer os fluxos de caixas e a perpetuidade 

da SPE a seu valor presente;

Os resultados apresentados nesse relatório dependem de premissas que foram base 

para as projeções. A metodologia do FCD não prevê mudanças nos ambientes 

externo ou interno nos quais a SPE opera, além daquelas explicitadas neste 

Relatório.

Premissas Gerais

► Padrão de valor: Valor justo;

► Data-base: 31 de março de 2022;

► Metodologia: Fluxo de Caixa Descontado (FCD);

► Período de projeção: 8 (oito) anos e 9 (nove) meses, de 1º 

de abril de 2022 a 31 de dezembro de 2030, e 

perpetuidade;

► Taxa de crescimento na perpetuidade de 2,6%: equivalente 

à 80% da expectativa de longo prazo da inflação brasileira 

(IPCA), ;

► Moeda: Os fluxos de caixa foram projetados em Reais 

(BRL) em termos nominais (considerando os efeitos 

inflacionários);

► Taxa de desconto: calculada em Reais em termos 

nominais, de acordo com a metodologia WACC;

► Ajutes: Ativos e passivos não operacionais e financeiros 

não foram considerados nas projeções de fluxo de caixa. 

Quando observados, foram tratados à parte e 

adicionados/subtraídos do valor presente dos fluxos de 

caixa e perpetuidade, impactando no valor da UPI Ativos 

Móveis – Telefônica;

► Premissas específicas: As projeções foram baseadas em 

demonstrativos financeiros gerenciais e no planejamento 

estratégico da Telefônica, fornecidos pela Administração. 

► A avaliação da SPE foi realizada considerando sinergias 

esperadas pela Companhia, levando em conta incrementos 

de receita, aproveitamento de integração de rede e esforços 

comerciais.

1 Sumário executivo 7 Limitações Gerais

2 Análise macroeconômica 8 Apêndices

3 Mercado 9 Anexos

4 Visão geral da Empresa

5 Avaliação  ...

6 Resultados
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Conclusão

Com base nas informações recebidas, incluindo a 

expectativa da Companhia sobre ativos e passivos 

pertencentes à operação da SPE, e nas análises 

realizadas, nossa avaliação resultou em uma 

estimativa de valor justo entre BRL 5.200 (cinco 

bilhões e duzentos milhões de reais) e BRL 5.900 

(cinco bilhões e novecentos milhões reais) para a 

totalidade das operações da SPE na Data-base de 31 

de março de 2022. 

Essa estimativa de valor considera a transferência da UPI Ativos Móveis - Telefônica para a 

SPE, de acordo com a melhor estimativa dos seus ativos e passivos operacionais na Data-

base, com base em informação da Administração. Este conjunto de ativos e passivos não 

considera itens financeiros (caixa e dívida), nem possíveis contingências, insuficiências ou 

superveniências ativas ou passivas, ou outros itens não operacionais.

Os resultados obtidos pela utilização das metodologias do FCD são relevantes no contexto 

da avaliação, dado que:

► Premissas de crescimento e lucratividade estão em linha com os dados históricos e de 

mercado;

► Os parâmetros de avaliação são consistentes com o tamanho e com a expectativa de 

longo prazo da SPE; e

► O método do FCD é o que melhor representa o valor de uma companhia baseado em 

sua rentabilidade futura (Abordagem da Renda). 

Estimativa de valor

1 Sumário executivo

Composição de valor (BRL milhões) Mínimo Máximo

Σ | Valor presente líquido do fluxo de Caixa 2.498 2.601

Valor presente da perpetuidade 2.761 3.290

Valor Operacional 5.259 5.891

Ajuste não-operacional 1.253 1.253

Caixa/dívida (1.271) (1.271)

Valor do Negócio (arredondado) 5.200 5.900

1 Sumário executivo 7 Limitações Gerais

2 Análise macroeconômica 8 Apêndices

3 Mercado 9 Anexos

4 Visão geral da Empresa

5 Avaliação  ...

6 Resultados
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2 Análise macroeconômica

Visão geral da economia

Selic Histórica e projetada (%)

PIB Histórico e projetado (%)

Fonte: Bacen, EY

Análise Macroeconômica

Ao realizar a avaliação econômico-financeira 

de um negócio ou de seus ativos, é importante 

compreender as principais tendências 

econômicas do país em que o mesmo opera. 

Considerando que a Empresa está inserida no 

mercado brasileiro, as principais informações 

macroeconômicas estão apresentadas a 

seguir. A análise abaixo se refere à Data-base 

deste trabalho, conforme informações 

divulgadas pelo Banco Central do Brasil 

(BACEN), Boletim Focus, Fundação Getúlio 

Vargas (FGV), Oxford Economics e JP 

Morgan.

Atividade econômica

O Produto Interno Bruto (PIB), encerrou o ano 

de 2021 em 4,6%. Segundo expectativas do 

Bacen, até 31 de março de 2022, é esperado 

um crescimento médio de 0,3% do PIB em 

2022 e 1,6% em 2023.

Inflação 

O índice de inflação oficial, IPCA (Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo), foi de 10% em 

2021. De acordo com as expectativas de 

mercado apresentadas pelo Bacen até 31 de 

março de 2022, a variação do índice de 

inflação IPCA deve chegar a 5,1% em 2022 e 

3,5% em 2023. Já o Índice Geral de Preços do 

Mercado (IGP-M), calculado pela FGV, fechou 

ano de 2021 em 17,4%. A expectativa dos 

analistas do Boletim Focus é de que esse 

índice fique em 5,7% em 2022 e 4,2% em 

2023.

Política monetária

Considerando o cenário básico, o balanço de 

riscos e o amplo conjunto de informações 

disponíveis, o Comitê de Política Monetária 

(Copom) decidiu, por unanimidade, elevar a 

taxa básica de juros para 9,25% a.a., em 

reunião realizada em 8 de dezembro de 2021. 

O Comitê entende que essa decisão reflete 

seu cenário básico e um balanço de riscos de 

variância maior do que a usual para a inflação 

prospectiva e é compatível com a 

convergência da inflação para as metas ao 

longo do horizonte relevante, que inclui os 

anos-calendário de 2022 e 2023.

A taxa de câmbio fechou o mês de dezembro 

de 2021 em 5,58 BRL/USD. As expectativas 

de mercado apontam para taxas médias de 

5,40 BRL/USD para 2022 e 5,30 BRL/USD 

para 2023.

Risco-Brasil

O índice explicita a diferença de desempenho 

diário dos títulos da dívida norte-americana e 

de países emergentes, e é um indicador da 

saúde financeira do país em questão. O índice 

terminou o mês de dezembro de 2021 em 326 

pontos-base, o que indica uma diferença de 

3,26 p.p. entre o desempenho dos títulos 

brasileiros e dos títulos norte-americanos. A 

média dos últimos 6 meses foi de 3,23 p.p. 

Fonte: Embi+, calculado pelo JP Morgan.

Inflação Histórica e projetada (%)

4,4% 4,5%

10,0%

4,5% 5,1%
3,5% 3,2% 3,2% 3,2%

7,3%

23,1%

17,4%

5,7%
4,2% 4,1% 4,0% 4,1%

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
IPCA IGP-M

1,1%

-4,3%

4,6%

0,3%
1,6%

2,2% 2,1% 2,1%

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

5,9%

2,8%

11,5%

8,0%
7,0% 7,0% 7,0% 7,0%

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 Sumário executivo 7 Limitações Gerais

2 Análise macroeconômica 8 Apêndices

3 Mercado 9 Anexos

4 Visão geral da Empresa

5 Avaliação  ...

6 Resultados



Telefônica Brasil S.A.: Avaliação econômico-financeira da UPI Ativos Móveis - Telefônica na Data-base de 31 de março de 2022 | Página 9 de 38

03 de junho de 2022

3
Mercado



Telefônica Brasil S.A.: Avaliação econômico-financeira da UPI Ativos Móveis - Telefônica na Data-base de 31 de março de 2022 | Página 10 de 38

03 de junho de 2022

3 Mercado

Telecomunicações e Mobile

Fonte: The Business Research Company

(P) para valores projetados

Fonte: Marketline

(P) para valores projetados

Valor do mercado – Brasil (em bilhões de USD e % cresc.)

Visão Global

O mercado de Serviços de 

Telecomunicações é definido como o 

volume e valor total do mercado de 

Telecomunicações de Linha Fixa e do 

mercado de Telecomunicações Sem Fio, 

que podem ser segmentados em telefonia 

fixa e móvel. O mercado de 

telecomunicações de telefonia fixa é 

caracterizado por operações de telefonia 

vocal e internet de linhas fixas (fixas), em 

vez de sistemas sem fio. Este mercado é 

composto pelos segmentos de telefonia 

vocal Circuit-Switched e VoIP (pacote-

assinaturas de voz comutada); e segmentos 

de internet arrowband (velocidade de 

transmissão < 128 Kbps) e Banda Larga 

(velocidade de transmissão > 128 Kbps). O 

mercado de serviços de telecomunicações 

sem fio é definido como incluindo telefones 

celulares (móveis), pagers e qualquer outro 

serviço de telecomunicações sem fio ou 

celular.

O mercado global de telecomunicações 

valia US$ 2.691,0 bilhões em 2019, foi o 

segundo maior segmento do mercado de 

tecnologia da informação, representando 

33,5%. Em termos de consumo per capita, 

este mercado atingiu o valor de US$ 355,2 

e em termos de PIB global, de 3,07%. 

Telecom foi o segundo maior segmento 

dentro do mercado de tecnologia da 

informação com 33,5%, precedido e 

seguido por Serviços de TI com 43,0% e 

produtos de software com 11,6% 

respectivamente. 

O mercado global de telecomunicações 

cresceu de US$ 2.290,6 bilhões em 2015 

para US$ 2.691,0 bilhões em 2019 a uma 

taxa de crescimento anual composta 

(CAGR) de 4,1% e a previsão até o ano de 

2023 é de 3,4%. 

Mercado Brasileiro

Telecomunicações

O mercado brasileiro de serviços de 

telecomunicações experimentou forte 

declínio durante o período histórico, com 

exceção em 2017. No ano de 2020 a 

receita total  foi de US$ 22,6 bilhões, 

representando uma taxa de variação anual 

composta (CARC) de -7,2% entre 2016 e 

2020. Entretanto, as projeções indicam um 

forte crescimento para os próximos anos, 

prevê-se que o desempenho do mercado 

acelere, com um CAGR previsto de 3,6% 

para o período de cinco anos 2020-2025, 

que deve levar o mercado a um valor de US 

$ 26,9 bilhões até o final de 2025. A Market 

Line estima que o mercado deve se 

recuperar ao longo dos próximos anos, já 

que as operadoras brasileiras devem evitar 

a concorrência intensa, com maior 

estabilidade tarifária apoiando o 

crescimento da receita. Além disso, a 

implantação da rede 5G impulsionará os 

principais provedores, induzindo volumes 

maiores de uso de dados por meio de 

transmissão mais rápida a um preço mais 

alto.

Valor do mercado – Global (em bilhões de USD)
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3 Mercado

Telecomunições e Mobile

Fonte: Elaboração EY, EIU Reports Industry

(P) para valores projetados Fonte: Emis Intelligence, EIU Reports Industry

Mobile

O Brasil é o quarto maior mercado de 

telefonia móvel do mundo por assinantes 

(atrás da China, Estados Unidos e Índia), 

de acordo com a EMIS. O mercado de 

telecomunicações é difícil de navegar para 

os provedores de serviços, pois eles 

enfrentam altas taxas de impostos federais 

(alíquotas de ICMS), que normalmente 

variam entre 17% e 18% nos diferentes 

estados. O envolvimento de várias 

agências reguladoras em questões como 

alocação de espectro, aprovações de 

fusões e aquisições e violações antitruste 

contribui ainda mais para um ambiente 

operacional desafiador.

O mercado móvel estava saturado em 

meados da década de 2010, e uma 

combinação de vários anos de recessão, 

seguidos por uma recuperação fraca, levou 

a alguma retração no mercado. Após atingir 

o pico de 139% em 2014, a adesão de 

assinantes móveis caiu para cerca de 97% 

em 2020.

No entanto, o crescimento das assinaturas 

de celular apresentou uma recuperação no 

final do ano e o crescimento constante 

continuou nos três primeiros trimestres de 

2021, e estima-se 218,9 milhões de 

assinantes no final de 2021. Dados da 

Anatel mostram que as assinaturas pré-

pagas representaram 47,5% de todas as 

assinaturas em setembro de 2021, uma 

ligeira queda em relação aos 49% em 

dezembro de 2020, 

continuando a tendência de queda gradual 

observada desde 2013. A participação das 

assinaturas pós-pagas subiu para 52,5% do 

mercado total em julho de 2021. A previsão 

é de que a adesão móvel continue a 

aumentar durante o período de previsão de 

cinco anos (2022-26), atingindo 113,2%. Ao 

mesmo tempo, o aumento da adoção de 

assinaturas 5G no final do período de 

previsão apoiará o crescimento móvel.

O mercado móvel é dominado pela 

Telefônica; opera a marca Vivo e detinha 

33% de market share em setembro. Na 

segunda posição está a Claro da América 

Móvil (27,3%), seguida pela TIM Brasil 

(20,7%) e Oi (16,3%). Em 2020 a receita do 

total do segmento móvel foi de 

aproximadamente US$ 13 milhões a uma 

taxa de crescimento anual composta 

(CAGR) de -1,4% e a expectativa é que 

chegue a US$ 20 milhões em 2026 a uma 

taxa de 7,8%. De acordo com a Anatel, o 

4G continua sendo a tecnologia de celular 

dominante no Brasil, respondendo por 

77,7% das assinaturas móveis ativas na 

rede Setembro. Isso se compara com 

11,5% para 3G e 10,7% para 2G.

Segundo a EIU, juntamente com o foco no 

5G, as operadoras de telefonia móvel no 

Brasil estão fazendo lobby por alívio da 

pesada carga tributária. O setor de 

telecomunicações depositou cerca de R$ 

60,6 bilhões (US$ 11,5 bilhões) em 

impostos em 2020, o equivalente a 42% da 

receita total.

Receitas de telefonia móvel no Brasil (USD milhões)

Fonte: Elaboração EY, EIU Reports Industry
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Descrição

Em 1998, após a privatização e aquisição da TELESP 

(Telecomunicações de São Paulo S.A.) e sua compra pela 

Telefónica, da Espanha, hoje opera como controlada da SP 

Telecomunicações Participações Ltda. A empresa tem como 

marca institucional a Telefônica, adotada mundialmente. No 

Brasil, os produtos e serviços são comercializados sob a marca 

Vivo e globalmente apresenta duas marcas comerciais: 

Movistar, para Espanha e demais países da América Latina; e 

O2, para o Reino Unido.

Inicialmente, a Telefônica Brasil oferecia apenas telefonia fixa 

para o estado de São Paulo, mas ao longo do tempo aumentou 

sua área de atuação. A empresa sempre foi referência de 

telecomunicações em São Paulo e seguiu uma trajetória de 

expansão. Em 2010, a Telefónica adquiriu as ações da Vivo, 

que pertenciam à Portugal Telecom e se tornou líder do 

mercado de telecomunicações do Brasil. Em linha com a 

estratégia de aquisições para expansão de serviços e market

share, em 2015 a Vivo conclui a aquisição da GVT, uma 

operadora de telefonia fixa e internet. Já em 2017, integraram o 

Terra Brasil à Telefônica Data, extinta subsidiária integral da 

Telefônica Brasil. Este foi mais um passo no processo de 

transformação digital, com objetivo de aumentar eficiência das 

empresas e gerar mais benefícios para todos os clientes.

Atualmente, a Telefônica Brasil conecta cerca de 357,5 milhões 

de acessos à internet, telefonia móvel e fixa, TV por assinatura 

e  possui diversos segmentos relacionados a serviços digitais, 

dentre os quais, serviços de Cyber Security, Cloud e IoT

(Internet of Things).

4 Visão geral da Empresa

Telefônica Brasil

Fonte: Site da Empresa

Logo Telefónica

Fonte: Site da Empresa, Administração.
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Informações financeiras projetadas

Informações Financeiras Projetadas

As Informações Financeiras projetadas (PFI) utilizadas como base da 

projeção foram preparadas pela Telefônica como da análise da operação e 

representam as expectativas da Companhia para o desempenho da SPE e 

do mercado nos próximos anos.

Receita Operacional Líquida (ROL)

As premissas utilizadas para a projeção da ROL levaram em consideração 

as linhas de receita que foram adquiridas pela TBRA na Transação, de 

acordo com o planejamento da segregação dos ativos e base de clientes 

da Oi. A projeção considerou a estimativa de base de clientes da SPE por 

linha de serviço, bem como a receita média por usuário (avarage revenue

per user, ARPU) líquido de impostos, estimado para cada uma delas, com 

reajustes de acordo com as expectativas da Telefônica e de mercado, com 

a tendência de repasse menor que a inflação.

Na projeção também foi considerada uma estimativa de perda de clientes 

anual, com reposição da base ao longo dos anos. Conforme demonstrado 

ao lado, as premissas para projeção da base de clientes não consideram 

crescimentos significativos.

As linhas de receita de telefonia móvel foram:

► B2C pré-pago: referente às linhas telefônicas para o consumidor geral, 

com pagamento antecipado ao uso. Essa receita considera uma 

diminuição da base de clientes ao longo da projeção, segundo a 

tendência de migração para serviços pós-pago, e uma perda de valor 

real dos preços de acordo com as expectativas de mercado;

► B2C pós-pago: referente às linhas telefônicas para o consumidor 

geral, com pagamento após o uso. Considerou um crescimento médio 

ponderado (CAGR) de 3,0% da base de clientes ao longo da projeção, 

e reajustes de preço de acordo com as expectativas da Companhia;

► B2C controle: referente às linhas telefônicas para o consumidor geral, 

com pagamento após o uso. Considerou um CAGR de 5,5% da base 

de clientes ao longo da projeção, e reajustes de preço de acordo com 

as expectativas da Companhia;

5 Avaliação econômico-financeira

Base de usuários, média do ano (usuários e %)

8.311 8.048 7.857 7.699 7.574 7.470 7.386 7.321 7.275

1.288 1.344 1.401 1.446 1.488 1.527 1.563 1.596 1.626

2.443 2.697 2.931 3.113 3.261 3.395 3.518 3.632 3.741

156 159 161 163 165 166 167 168 170
410 427 445 462 477 490 502 515 528

0,53% 0,95% 0,69% 0,64% 0,64% 0,67% 0,73% 0,82%
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Receita média por usuário (BRL)
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17,7 17,3 17,0 16,8 16,7 16,6 16,6 16,7 16,7

41,6 41,6 41,6 41,6 41,8 41,9 42,1 42,3 42,5

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

B2C Prepaid B2C Postpaid B2C Control

B2B Postpaid B2B M2M

1 Sumário executivo 7 Limitações Gerais

2 Análise macroeconômica 8 Apêndices

3 Mercado 9 Anexos

4 Visão geral da Empresa

5 Avaliação  ...

6 Resultados



Telefônica Brasil S.A.: Avaliação econômico-financeira da UPI Ativos Móveis - Telefônica na Data-base de 31 de março de 2022 | Página 16 de 38

03 de junho de 2022

Informações financeiras projetadas

► B2B pós-pago: referente às linhas telefônicas empresariais, com 

pagamento após o uso. Considerou um CAGR de 1,0% da base de 

clientes ao longo da projeção, e reajustes de preço de acordo com as 

expectativas da Companhia;

► B2B M2M: refere-se à comunicação de máquina para máquina. 

Considerou um CAGR de 3,2% da base de clientes ao longo da 

projeção, e reajustes de preço de acordo com as expectativas da 

Companhia.

Além das receitas de telefonia, também foram consideradas receita 

acessórias e um complemento referente às expectativas de geração de 

sinergias na unificação dos serviços da SPE com a Telefônica, conforme 

descrito abaixo:

► Taxas de rede: o crescimento das receitas de taxa de rede se deram 

conforme as estimativas da Companhia, considerando principalmente o 

repasse da inflação;

► Handset e acessórios: as receitas de equipamentos acessórios foram 

estimadas representando uma média de 2,2% da ROL ao longo da 

projeção; e

► Sinergias: espera-se que haja um incremento das receitas da SPE por 

operar em conjunto com a Telefônica, causando um aumento no nível 

de receita projetado a partir de 2023. As sinergias representaram em 

média 0,3% da receita total.

Segundo as premissas adotadas a receita líquida apresentou um 

crescimento médio ponderado de 2,1% nos nove anos de projeção, em 

linha com as expectativas da Companhia de manutenção da base de 

clientes e perda de valor real do ARPU ao longo do tempo.

5 Avaliação econômico-financeira

Receita operacional líquida (BRL milhões e variação anualizada %)

1.606

2.168 2.203 2.241 2.280 2.324 2.371 2.421 2.477
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Custos e Despesas Operacionais

Os custos e despesas operacionais foram projetados de acordo com 

dados históricos obtidos pela Companhia e as expectativas de 

normalização da margem operacional no longo prazo. As projeções 

tiveram como base os percentuais fixos e variáveis das despesas, 

ajustando a parcela fixa de acordo com a inflação e a variável de acordo 

com a receita, tendo como base as seguintes premissas:

► Custos de handset e outros: projetado como um percentual médio de 

64,4% da receita com venda de aparelhos;

► Interconexão: as despesas de interconexão foram consideradas 

100,0% variáveis e consideraram um aumento no nível da despesa nos 

quatro primeiros anos projetivos, como reflexo do nível de gastos 

necessários para atender a base de clientes considerado ideal pela 

Companhia. A partir de 2029 são considerados alguns ganhos para 

normalização da despesa, mantendo um nível médio de 6,5% da ROL;

► Marketing: as despesas de marketing foram projetadas representando 

um percentual de 2,5% da ROL;

► Serviços de terceiros de vendas: projetado como um percentual 100,0% 

variável, com ganhos de eficiência ao longo do período projetivo, 

representando uma média de 5,3% da ROL;

► Serviços de terceiros de atendimento ao cliente: projetado como um 

percentual 20,0% fixo e 80,0% variável, com ganhos de eficiência ao 

longo do período projetivo, representando uma média de 2,2% da ROL;

► Serviços de terceiros de financeiro e pagamentos: projetado como um 

percentual 100,0% fixo, com ganhos de eficiência ao longo do período 

projetivo, representando uma média de 0,6% da ROL;

► Outros serviços de terceiros: inclui despesas gerais de tecnologia da 

informação (TI), eletricidade etc. Projetado como um percentual 90,0% 

fixo e 10,0% variável, com ganhos de eficiência ao longo do período 

projetivo, representando uma média de 8,6% da ROL;

► Despesas de lojas: projetado como um percentual 100,0% fixo, com 

ganhos de eficiência ao longo do período projetivo, representando uma 

média de 3,5% da ROL;

► Pessoal: projetado como um percentual 90,0% fixo e 10,0% variável, 

com ganhos de eficiência ao longo do período projetivo, representando 

uma média de 2,1% da ROL;

► Manutenção de rede: foram consideradas 100,0% variáveis, 

representando um percentual de 0,4% da ROL;

► Transmissão e estrutura de telecomunicação: projetado como um 

percentual 100,0% fixo, com ganhos de eficiência ao longo do período 

projetivo, representando uma média de 15,3% da ROL;

► Provisão para devedores duvidosos (PDD): foram consideradas 

100,0% variáveis, com uma diminuição no nível de PDD no primeiro 

período projetivo, representando um percentual de 2,9% da ROL;

► Impostos e taxas: incluem taxas da ANATEL e despesas gerais. Foram 

consideradas 100,0% variáveis, com ganhos estimados de eficiência 

esperados na estrutura de outros custos, conforme as expectativas da 

Companhia.

5 Avaliação econômico-financeira

Custos e despesas sem sinergias (BRL milhões)

292 385 383 386 391 398 404 409 415 428

265

358 361 363 366 368 370 373 379 391223

301 306 308 309 310 311 313 316 324
214

286 288 291 295 300 306 312 318 328

105

145 147 151 154 157 160 161 162 166
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Impostos e taxas

Transmissão e telecom

Serviços de terceiros
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Margem EBITDA

De acordo com a premissas adotadas, a margem EBITDA projetada da 

SPE apresentou uma média de 33,8%, sendo 31,5% em 2022 e 35,9% em 

2030. Os ganhos de margem observados se devem a ganhos de escala da 

operação e melhorias de eficiência, atingindo o nível de margem de 

mercado para uma operação saudável de telefonia, conforme observado 

nas empresas comparáveis.

Além do ganho de margem esperado pela normalização das atividades da 

operação, foi considerada a estimativa de sinergias operacionais a serem 

realizadas pela junção das operações da SPE dentro da Companhia. As 

sinergias consideradas foram, aumento das despesas para suporte às 

sinergias de receita, sinergias de aproveitamento de rede e despesa 

comercial, bem como necessidades de despesas de TI para as operações.

Considerando as sinergias incorporadas e considerando os ganhos de 

eficiência projetados, de acordo com a premissas adotadas, a margem 

EBITDA estimada da SPE apresentou uma média de 45,0%, variando de 

35,1% em 2022 a 53,7% em 2030. A margem calculada considerando 

sinergias está em linha com as expectativas da Telefônica para as 

melhorias de eficiência da SPE, quando operada em conjunto com as 

atividades da Companhia.

5 Avaliação econômico-financeira

EBITDA e margem EBITDA (BRL milhões e %)

567

830 916 977 1.038 1.102 1.179
1.282 1.350

35,3% 38,3% 41,6% 43,6% 45,5% 47,4% 49,7% 53,0% 54,5%

9M22 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

EBITDA Margem EBITDA (%)

1 Sumário executivo 7 Limitações Gerais

2 Análise macroeconômica 8 Apêndices

3 Mercado 9 Anexos

4 Visão geral da Empresa

5 Avaliação  ...
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Capex (BRL milhões e % da ROL)

Informações financeiras projetadas

5 Avaliação econômico-financeira

Depreciação e Capex

A depreciação foi projetada com base nas estimativas de valores 

históricos, tendo em vista os saldos e a vida útil remanescente do ativo 

imobilizado na Data-base, fornecidas pela Companhia. A diminuição na 

depreciação projetada se dá pela depreciação da totalidade da conta de 

equipamentos e a continuidade da projeção da depreciação do 

imobilizado novo conforme a taxa média ponderada dos ativos.

O investimento operacional foi projetado de acordo com as estimativas 

de Capex fornecidas pela Companhia, considerando um investimento 

para captura de sinergias e de adequação e atualização de estruturas 

obsoletas da SPE no primeiro período projetivo. Quando aplicável, o 

Capex da Companha foi adicionado do investimento estimado necessário 

para realizar a reposição de 100,0% da depreciação projetada, para 

manutenção dos níveis operacionais de ativos fixos. De acordo com as 

premissas adotadas, observa-se um percentual médio de Capex de 

12,5% da ROL.

Conforme mencionado, os novos investimentos foram depreciados 9,9% 

ao ano, de acordo com a vida útil média ponderada dos ativos existentes.

Depreciação (BRL milhões e % da ROL)

389 404

186
118 135 153 170 188 206

24,2%

18,6%

8,5%
5,3% 5,9% 6,6% 7,2% 7,7% 8,3%

9M22 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Depreciação % da ROL

591

315 326
198 197 197 205 209 219

36,8%

14,5% 14,8%

8,9% 8,6% 8,5% 8,6% 8,6% 8,8%

9M22 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Capex % da ROL
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Capital de giro (BRL milhões e % da ROL)

Informações financeiras projetadas

5 Avaliação econômico-financeira

14,0
20,0 21,0 23,0 25,0 26,0 28,0

31,0 33,0

0,9% 1,0% 1,0% 1,1% 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,4%

9M22 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Capital de giro líquido % da ROL

Imposto de renda

Os impostos diretos foram projetados de acordo com a legislação 

brasileira vigente:

► IRPJ (Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996): incidência de 15,0% 

sobre o lucro antes dos impostos e de 10,0% sobre a parcela do lucro 

superior a BRL 240,0 mil por ano; e

► Contribuição social - CSLL (Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988): 

9,0% sobre o lucro antes dos impostos.

Capital de giro líquido livre de dívidas

As premissas de capital de giro líquido livre de dívida foram baseadas nas 

expectativas de drivers de giro normalizado, conforme discutido com a 

Telefônica, considerando a natureza de cada conta operacional. 

O Capital de Giro Líquido representa uma média de 1,2% da ROL no 

período de 2022 a 2030. A necessidade de capital de giro na perpetuidade 

foi projetada com base nas variações estimadas do balanço, considerando 

o crescimento na perpetuidade.

O saldo de capital de giro líquido adotado na Data-base teve como 

referência as estimativas das contas operacionais a serem transferidas no 

carve-out da operação.

Imposto de renda (BRL milhões e %)

60

145

248
292 307 323 343

372 389

34,0% 34,0% 34,0% 34,0% 34,0% 34,0% 34,0% 34,0% 34,0%

9M22 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Imposto de renda Alíquota efetiva (%)

Aplicações Driver 2022-2030

Clientes d Receita líquida 27,5

Estoques d Custos (headset e outros) 60,8

Recursos 2022-2030

Fornecedores d Despesas (exc. pessoal e impostos) 27,0

Obrigações tributárias d Despesas de pessoal 37,0

Adiantamento de clientes d Receitas pré-pago 5,1

Contas a pagar d Despesas de impostos e taxas 63,8

Fonte: Administração/EY

1 Sumário executivo 7 Limitações Gerais

2 Análise macroeconômica 8 Apêndices

3 Mercado 9 Anexos

4 Visão geral da Empresa
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6 Resultados



Telefônica Brasil S.A.: Avaliação econômico-financeira da UPI Ativos Móveis - Telefônica na Data-base de 31 de março de 2022 | Página 21 de 38

03 de junho de 2022

Perpetuidade

Para calcular a perpetuidade foi considerado o fluxo de Caixa de 2030, 

mais o crescimento da perpetuidade (g) de 2,5%, de acordo com a 

premissa de crescimento do negócio com o repasse de 80,0% da inflação 

brasileira de longo prazo, em linha com o que é observado no 

comportamento das receitas no período explícito. O cálculo da 

perpetuidade foi feito através do modelo de crescimento de Gordon, 

conforme demonstrado abaixo:

Caixa e Ajustes Não Operacionais

Os ajustes não operacionais foram definidos de acordo com o Balanço da 

UPI Ativos Móveis – Telefônica na data-base, de acordo com a premissa 

de que eles estão registrados de acordo com sua melhor estimativa de 

valor justo, sendo assim adicionados ao valor operacional obtido pelo 

método de Fluxo de Caixa Descontado.

Fluxo de Caixa 

Terminal
Cap. rate

Valor Presente da Perpetuidade

Fator de 

desconto do 

ultimo período

Cap. rate = Fator de desconto – g

Perpetuidade e ajustes não operacionais

5 Avaliação econômico-financeira 1 Sumário executivo 7 Limitações Gerais

2 Análise macroeconômica 8 Apêndices

3 Mercado 9 Anexos

4 Visão geral da Empresa

5 Avaliação  ...

6 Resultados

Ajuste Não Operacional

Tributos correntes a recuperar 0

Outros tributos (LP) 2

Despesas antecipadas (LP) 44

Direito de uso IFRS16 1.209

Autorizações e concessões (1)

Demais obrigações (0)

Total 1.253

Caixa e equivalentes de caixa 64 

Arrendamentos a pagar (253)

Arrendamentos a pagar LP (1.082)

Total (1.271)

Dívida líquida
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Taxa de desconto

A tabela a seguir demonstra a taxa de desconto calculada para descontar os fluxos de caixa projetados. Para os intervalos mínimo e máximo, foi

considerado um desconto/adicional 0,5% na WACC:

Taxa de desconto

5 Avaliação econômico-financeira

Notas:

[1] Com base na média das empresas comparáveis selecionadas. Fonte: Capital IQ.

[2] Conforme a legislação brasileira.

[3] O prêmio de risco de mercado é baseado no prêmio de risco histórico e expectativas de prêmio de risco futuro. Fonte: EY LLP.

[4] Fonte: Federal Reserve (média histórica de 6 meses dos T-bonds de 20 anos).

[5] Fonte: JP Morgan EMBI + (média histórica de 6 meses).

[6] Reflete prêmio por riscos específicos inerentes à projeção.

[7] Fonte: Banco Central do Brasil e Oxford Economics.

[8] Baseado em uma estimativa de custo da dívida contraída no mercado, considerado a estimativa da Selic de longo prazo adicionada de um spread de 3,0%.

Composição da taxa de desconto Taxa base

Beta desalavancado [1] 0,55

Capital de terceiros/Capital próprio [1] 50,6% 

Taxa de IR&CSLL [2] 34,0% 

Beta realavancado 0,73 

Prêmio de risco de mercado [3] 6,0%

Taxa livre de risco [4] 2,2%

Risco Brasil [5] 3,3%

Prêmio de risco específico [6] 4,1%

Diferencial de inflação [7] 1,1%

CAPM nominal 15,29%

Custo da dívida real (post-tax) [8] 6,60%

Capital de terceiros (D) 33,6%

Capital próprio (E) 66,4%

Taxa de desconto (WACC) 12,37%

1 Sumário executivo 7 Limitações Gerais

2 Análise macroeconômica 8 Apêndices

3 Mercado 9 Anexos

4 Visão geral da Empresa

5 Avaliação  ...

6 Resultados
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Fonte: Administração/EY

Estimativa de valor das Operações da SPE

6 Resultados

2.601 3.290 

5.891 1.253 (1.271) 5.900 

3.290 

1.253 (1.271)

Σ | fluxo de caixa 

descontado do 
período explícito

Valor presente da
perpetuidade

Valor operacional Ativos (passivos)
não operacionais

Dívida líquida Valor do negócio
(arredondado)

Composição de Valor (BRL mil)

Composição de valor (BRL milhões) Mínimo Máximo

Σ | Valor presente líquido do fluxo de Caixa 2.498 2.601

Valor presente da perpetuidade 2.761 3.290

Valor Operacional 5.259 5.891

Ajuste não-operacional 1.253 1.253

Caixa (1.271) (1.271)

Valor do Negócio (arredondado) 5.200 5.900

Fonte: Administração/EY

Máximo

Mínimo

Essa estimativa de valor considera a transferência a transferência da UPI Ativos 

Móveis - Telefônica para a SPE, de acordo com a melhor estimativa dos seus ativos e 

passivos operacionais na Data-base, com base em informação da Administração. 

Este conjunto de ativos e passivos não considera itens financeiros (caixa e dívida), 

nem possíveis contingências, insuficiências ou superveniências ativas ou passivas, 

ou outros itens não operacionais.

Os resultados obtidos pela utilização das metodologias do FCD são relevantes no 

contexto da avaliação, dado que:

► Premissas de crescimento e lucratividade estão em linha com os dados históricos 

e de mercado;

► Os parâmetros de avaliação são consistentes com o tamanho e com a expectativa 

de longo prazo da SPE; e

► O método do FCD é o que melhor representa o valor de uma companhia baseado 

em sua rentabilidade futura (Abordagem da Renda). 
2.498 2.761 

5.259 1.253 (1.271) 5.200 

2.761 

1.253 (1.271)

Σ | fluxo de caixa 

descontado do 
período explícito

Valor presente da
perpetuidade

Valor operacional Ativos (passivos)
não operacionais

Dívida líquida Valor do negócio
(arredondado)

1 Sumário executivo 7 Limitações Gerais

2 Análise macroeconômica 8 Apêndices

3 Mercado 9 Anexos

4 Visão geral da Empresa

5 Avaliação  ...

6 Resultados



Telefônica Brasil S.A.: Avaliação econômico-financeira da UPI Ativos Móveis - Telefônica na Data-base de 31 de março de 2022 | Página 25 de 38

03 de junho de 2022

7
Limitações Gerais



Telefônica Brasil S.A.: Avaliação econômico-financeira da UPI Ativos Móveis - Telefônica na Data-base de 31 de março de 2022 | Página 26 de 38

03 de junho de 2022

1. Nossa análise é baseada em informações fornecidas pela 

administração da Empresa. De acordo com as práticas profissionais, a 

análise é derivada da aplicação da Abordagem da Renda utilizando a 

metodologia do Fluxo de Caixa Descontado.

2. Para atingir o objetivo do trabalho de Avaliação Econômico-Financeira, 

foram aplicados procedimentos sempre baseados em fatos históricos, 

econômicos e de mercado. Os valores aqui apresentados são 

resultantes da análise de dados históricos (financeiros e gerenciais), 

além de projeções de eventos futuros.

3. Os comentários apresentados neste Relatório foram desenvolvidos por 

profissionais da EY com informações fornecidas pela Administração, 

assim como por fontes externas, quando indicado.

4. Nenhum dos sócios ou profissionais da equipe EY que participou da 

elaboração deste trabalho tem qualquer interesse financeiro na SPE ou 

na Telefônica, caracterizando, assim, sua independência. Os 

honorários estimados para a execução deste trabalho não foram 

baseados e não têm qualquer relação com os resultados aqui 

reportados.

5. Este trabalho foi desenvolvido com base em informações fornecidas 

pela administração da Empresa, que foram consideradas verdadeiras, 

uma vez que não é parte do escopo deste projeto qualquer tipo de 

procedimento de auditoria. Por não ter realizado procedimentos de 

auditoria, a EY não pode assumir responsabilidades com relação às 

informações históricas utilizadas neste relatório.

6. As projeções têm como base as informações extraídas das 

demonstrações financeiras disponibilizadas pela Administração, 

experiências adquiridas em reuniões e discussões com a Empresa.

7. Fez parte do nosso trabalho obter informações com a Telefônica que 

julgamos confiáveis, sendo a responsabilidade pela sua veracidade 

exclusivamente da Administração.

8. Não foram efetuadas investigações sobre os títulos de propriedade da 

UPI Ativos Móveis - Telefônica ou da Telefônica, nem verificações da 

existência de ônus ou gravames;

9. A EY não tem responsabilidade de atualizar este Relatório para eventos 

e circunstâncias que ocorram após a Data-base.

10. Nosso trabalho não contempla nenhum processo de auditoria, due 

diligence e/ou assessoria tributária e, portanto, não consideramos nesta 

avaliação quaisquer contingências que não estejam registradas 

contabilmente na UPI Ativos Móveis - Telefônica ou na SPE na Data-

base.

11. Não fez parte de o nosso trabalho fornecer planilhas eletrônicas e/ou 

modelos financeiros que suportaram nossas análises.

12. Não foi calculado o valor por ação, bem como não foi considerado 

nenhum prêmio de controle na avaliação. Portanto, considerou-se que a 

estimativa de valor da UPI Ativos Móveis - Telefônica representa 100% 

de seus ativos e suas operações dentro da SPE.

13. Não tivemos a oportunidade de expor os negócios ou ativos da UPI 

Ativos Móveis - Telefônica, individualmente ou em conjunto, ao 

mercado. Como consequência, não pudemos concluir se existem 

potenciais compradores que desejam pagar uma quantia pelo negócio 

que exceda a nossa estimativa alcançada.

14. A expectativa/estimativa de valor de investimento da UPI Ativos Móveis 

- Telefônica contida neste Relatório foi calculada com base na 

metodologia do FCD o que não reflete, necessariamente, o eventual 

preço de negociação da mesma. Vale ressaltar que a metodologia do 

FCD apresenta algumas limitações, conforme mencionado neste 

Relatório.

7 Limitações Gerais

Declaração de Limitações Gerais

1 Sumário executivo 7 Limitações Gerais

2 Análise macroeconômica 8 Apêndices

3 Mercado 9 Anexos

4 Visão geral da Empresa

5 Avaliação  ...
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15. Este Relatório, as estimativas/expectativas, bem como as conclusões 

apresentadas, são para o uso exclusivo da Telefônica e seus 

acionistas. Sendo assim, a Telefônica e suas partes relacionadas não 

podem distribuir este documento para outras partes, exceto se 

requisitado por autoridades locais e fiscais, internacionais, quando 

solicitados, auditores e seus advogados, ou sob as seguintes condições: 

a) A EY deve ser notificada sobre qualquer distribuição deste Relatório, 

que deve ser previamente aprovada pela mesma, exceto para os  

acionistas da Telefônica, autoridades regulatórias nacional (CVM) e 

internacional, fiscais, executivos, diretores, funcionários, gestores 

ou auditores da Empresa ou da Telefônica;

b) Os receptores deverão estar ciente que não podem distribuir este 

Relatório a nenhuma outra parte; e

c) Este Relatório não deverá ser distribuído em partes;

d) Para esclarecimento, a Telefônica poderá divulgar este relatório 

para fins da Assembléia Geral, a ser realizada nos termos do Artigo 

256 da Lei 6.404/76.

16. Este relatório foi preparado para o propósito descrito no nosso contrato, 

e não deverá ser utilizado para nenhum outro fim. A EY não assumirá 

nenhuma responsabilidade por nenhum terceiro e nem em caso de o 

relatório ser usado fora do propósito mencionado.

17. Algumas informações financeiras históricas usadas na nossa avaliação 

foram derivadas de demonstrações financeiras auditadas e/ ou não 

auditadas e são da responsabilidade da Administração. As 

demonstrações financeiras podem incluir divulgações requeridas pelos 

princípios contábeis geralmente aceitos. Não realizamos uma 

verificação independente da exatidão ou completude dos dados 

fornecidos e não emitimos nosso parecer ou qualquer tipo de garantia 

quanto à sua exatidão ou completude.

18. Não assumimos qualquer responsabilidade por quaisquer decisões 

contábeis ou fiscais, que são de responsabilidade da Administração. 

Entendemos que a Administração assume responsabilidade por 

qualquer questão contábil ou fiscal relacionada aos ativos por nós 

analisados, e pela utilização final do nosso Relatório.

19. Qualquer usuário deste Relatório deve estar ciente das condições que 

nortearam este trabalho, bem como das situações de mercado e 

econômicas do Brasil, na Data-base da avaliação.

20. De acordo com o nosso contrato, antes da emissão do Relatório em 

versão final, a Telefônica nos enviará uma carta de representação 

assinada, confirmando estar de comum acordo com a EY quanto às 

principais premissas adotadas nas análises da avaliação da Empresa.

21. Nossa avaliação é realizada com base em elementos que são 

razoavelmente esperados, portanto, não leva em consideração 

possíveis eventos extraordinários e imprevisíveis (novo regulamento 

para as empresas, mudanças na legislação tributária, catástrofes 

naturais, eventos políticos e sociais, nacionalizações, entre outros).

22. Nossa avaliação foi baseada nas melhores informações e estimativas 

disponíveis. No entanto, como qualquer projeção engloba risco e 

incertezas, os resultados reais podem apresentar diferença quando 

comparados às projeções realizadas.

23. Os fatores que possam resultar em diferenças entre os fluxos de caixa 

projetados e os resultados reais incluem mudanças no ambiente 

externo, alterações no ambiente operacional interno da Empresa e 

diferenças de modelagem. O método do FCD não antecipa mudanças 

nos ambientes externo e interno em que a empresa está inserida, 

exceto aquelas apontadas neste relatório.

7 Limitações Gerais
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Apêndice A: Metodologias de Avaliação Econômico-financeira

8 Apêndices

Na avaliação de uma empresa, três abordagens diferentes podem ser empregadas para estimar o Valor Justo de Mercado: a Abordag em de Renda, 

a Abordagem de Mercado e a Abordagem de Custo. Embora cada uma dessas abordagens seja inicialmente considerada na avaliação, a natureza e 

as características da Empresa indicarão qual abordagem é mais aplicável.

Abordagem da Renda

A abordagem de renda enfoca a capacidade 

de produção de renda do negócio em questão. 

Uma metodologia na Abordagem de Renda é 

o Método de Fluxo de Caixa Descontado, que 

se concentra no fluxo de caixa esperado da 

empresa. Ao aplicar essa abordagem, o fluxo 

de caixa disponível para distribuição é 

calculado por um período finito de anos. 

O fluxo de caixa disponível para distribuição e 

o valor terminal (o valor da empresa em 

questão no final do período de estimativa) são 

então descontados a valor presente para 

derivar uma indicação do valor da empresa.

Para os fins desta análise, os fluxos de caixa 

para todos os investidores são estimados, 

portanto, as dívidas que suportam juros e a 

despesa de juros não foram consideradas na 

derivação dos fluxos de caixa anuais 

projetados.

Abordagem de Mercado

A Abordagem de Mercado é tipicamente 

composta pelo método de comparação entre 

empresas públicas similares (Guideline Public

Company Method - GPCM) e o método de 

comparação entre transações similares 

(Guideline Transactions Method - GTM). O 

GPCM concentra-se em comparar a empresa 

em questão para selecionar empresas de 

capital aberto razoavelmente semelhantes (ou 

diretrizes). Sob este método, os múltiplos de 

avaliação são: 

► Derivados dos dados operacionais das 

empresas públicas selecionadas

► Avaliados e ajustados com base nos 

pontos fortes e fracos da empresa em 

questão em relação às empresas públicas 

selecionadas

► Aplicado aos dados operacionais da 

empresa em questão para chegar a uma 

indicação de valor

No GTM, são considerados os preços pagos 

em transações recentes que ocorreram no 

setor da empresa em questão ou em setores 

relacionados.

Abordagem do Custo

O Método dos Ativos Líquidos Ajustados 

representa uma metodologia empregada na 

Abordagem de Custos para avaliar uma 

empresa. Nesse método, uma análise de 

avaliação é realizada para os ativos fixos, 

financeiros e outros identificados na empresa. 

O valor agregado derivado desses ativos é 

então “compensado” com o valor estimado de 

todos os passivos existentes e potenciais, 

resultando em uma indicação do valor do 

patrimônio líquido. Uma empresa de negócios 

em andamento normalmente vale mais do que 

o Valor Justo de Mercado de seus ativos 

subjacentes devido a vários fatores: 

► Os ativos avaliados independentemente 

podem não refletir o valor econômico 

relacionado aos fluxos de caixa projetivos 

que poderiam gerar.

► Essa abordagem pode não refletir 

totalmente a sinergia dos ativos, mas sim 

seus valores independentes.

► Os ativos intangíveis inerentes ao negócio, 

como reputação, gerenciamento superior, 

procedimentos ou sistemas proprietários, 

ou oportunidades de crescimento 

superiores são difíceis de mensurar, 

independentemente do fluxo de caixa que 

geram.
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Apêndice B: Metodologia do Fluxo de Caixa Descontado

8 Apêndices

Para esta avaliação econômico-financeira, a 

metodologia do FCD da abordagem da renda 

foi utilizada. O método do FCD é reconhecido 

como o que mais apropriadamente traduz o 

valor econômico de um empreendimento, seja 

ele uma empresa ou um negócio integrante de 

uma estrutura maior, esteja ele em fase 

operacional ou de projeto, e é tido como o 

modelo que melhor determina o valor relativo 

entre companhias.

A metodologia do FCD consiste no cálculo do 

valor presente dos fluxos de caixa livres da 

empresa, levando-se em conta o valor dos 

principais drivers da companhia. A escolha 

desse modelo levou em conta:

► A natureza das operações da SPE;

► A disponibilidade de projeções financeiras; e

► Discussões com a Administração da 

Telefônica

O resultado obtido através da avaliação 

econômico-financeira pelo método do Fluxo de 

Caixa Descontado para a Firma seria ajustado 

para determinados itens, tais como:

► O valor da dívida líquida, ajustada conforme o 

saldo de caixa;

► O valor de ativos e passivos não 

operacionais; 

► Outras provisões específicas, se aplicáveis e 

caso ainda não consideradas no fluxo de 

caixa livre ou nos rendimentos.

O trabalho de avaliação econômico-financeira 

consiste na projeção do comportamento futuro 

dos parâmetros econômicos básicos da 

empresa. O trabalho é desenvolvido em duas 

etapas consecutivas:

► Identificação de parâmetros econômicos que 

influenciam na operação da empresa; e

► Projeção dos resultados esperados.

A etapa de identificação de parâmetros 

econômicos da UPI Ativos Móveis - Telefônica 

se baseou em: análise dos demonstrativos 

históricos e confrontação dos dados históricos 

da operação com variáveis macroeconômicas, 

que consideram o ambiente econômico, social 

e político nos quais estão inseridas.

Na etapa seguinte, que representa a avaliação 

econômico-financeira propriamente dita, 

projetou-se o cenário que busca retratar 

realisticamente as expectativas da empresa 

analisada.

Os resultados futuros projetados foram trazidos 

a valor presente pela taxa de desconto, 

obtendo-se a estimativa/ expectativa de valor 

operacional da empresa. Nesse sentido, a 

estimativa/ expectativa de valor da operaçãoda

SPE foi determinada pela seguinte fórmula: 

onde:

VN = PVFOP + PVP +/- DL +/- VNOP

VN = Valor da empresa ou valor do negócio;

VPFOP = Valor presente dos fluxos de caixa

operacionais no horizonte de projeção;

VPP = Valor Presente do fluxo na perpetuidade;

DL = Dívida líquida, descontada do saldo de

Caixa na Data-base; e

VNOP = Valores dos ativos e passivos não

operacionais expressos na Data-base.
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8 Apêndices

Apêndice C: Taxa de desconto

WACC

A aplicação do Método FCD requer o cálculo de 

uma taxa de desconto apropriada. O Método FCD 

foi aplicados sob condições de incerteza. No uso 

comum, o risco refere-se a qualquer exposição à 

incerteza em que a exposição tem consequências 

potencialmente negativas. Supõe-se que os 

participantes do mercado são considerados 

avessos ao risco. Um participante de mercado 

avesso ao risco prefere situações com um 

intervalo mais restrito de incerteza sobre situações 

com um maior intervalo de incerteza em relação a 

um resultado esperado. Os participantes do 

mercado buscam compensação, chamada de 

prêmio de risco, por aceitar a incerteza.

A estimativa da taxa de desconto implica a 

comparação dos fluxos de caixa gerados pelo ativo 

com os fluxos de caixa gerados com o 

investimento alternativo mais favorável. Portanto, 

deve-se observar cuidadosamente que os fluxos 

de caixa do ativo avaliado e o investimento 

alternativo são equivalentes em termos de risco e 

maturidade.

A estimativa da taxa de desconto específica do 

ativo e ajustada ao risco é baseada no weighted

average cost of capital (WACC). Como o WACC 

reflete o risco específico de um empreendimento, 

os ajustes devem ser considerados com base no 

perfil de risco específico do ativo.

Custo do capital próprio

Para estimar o custo de oportunidade do capital 

próprio, é utilizado o Capital asset pricing model

(CAPM). O CAPM postula que o custo de 

oportunidade do capital é igual ao retorno sobre os 

títulos livres de risco mais um prêmio de risco 

individual. O prêmio de risco é o risco sistemático 

da empresa (beta) multiplicado pelo preço de 

mercado do risco (prêmio de risco de mercado).

O ponto de partida para a estimativa do custo do 

capital próprio é a taxa de retorno livre de risco. Na 

prática, a taxa de juros de investimentos 

financeiros isentos de risco a longo prazo, por 

exemplo, títulos do setor público com juros fixos, é 

utilizada como diretriz para estimar a taxa de juro 

prevalecente.

O prêmio de risco de mercado (o preço do risco) é 

a diferença entre a taxa de retorno esperada na 

carteira de mercado e a taxa livre de risco. As 

investigações históricas do mercado de capitais 

mostraram que os investimentos em ações geram 

retornos entre 4% e 7% maiores do que os 

investimentos em títulos de dívida de baixo risco.

O prêmio médio de risco de mercado deve ser 

modificado para refletir a estrutura de risco 

específica. O CAPM contabiliza o risco específico 

da empresa dentro do fator beta. Os fatores beta 

representam um valor de ponderação para a 

sensibilidade dos retornos da empresa em 

comparação com a tendência de todo o mercado. 

Eles são, portanto, uma medida de volatilidade 

para o risco sistemático. Fatores beta de mais de 

um refletem uma maior volatilidade; os fatores beta 

de menos de um refletem uma menor volatilidade 

do que a média do mercado. Os fatores beta são 

idealmente estimados com referência a todo o 

mercado de ações, uma vez que o conceito de 

risco sistemático e específico exige que as ações 

individuais sejam medidas em relação à carteira 

de mercado.

Quando atividades em diferentes países são 

levadas em consideração, pode ser apropriado 

usar prêmios de risco específicos do país.

Custo do capital de terceiros

A estimativa do custo da dívida refere-se ao 

mercado de capitais que melhor reflete a moeda 

em que os fluxos de caixa foram planejados 

utilizando a taxa de dívida de mercado mais atual 

com risco equivalente.

Estrutura de capital

A estrutura de capital é derivada da estrutura de 

capital média das empresas públicas de 

referência.

Cálculo da WACC

WACC = WE * KE + WD * KD

Onde:

WE = Capital  próprio/capital de terceiro

KE = Custo do capital próprio

WD = Valor da dívida remunerada/valor 

da totalidade do capital

KD = Custo do capital de terceiros

Custo de capital próprio

KE = RF + ß * ERP

onde:

RF = Taxa de retorno livre de risco

ß = Risco sistemático do capital

ERP = Prêmio de risco de mercado
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Anexo 1: Demonstração de Resultados Projetada da SPE

9 Anexos

Fonte: Administração/EY

Demonstrativo do Resultado do Exercício dez-22 dez-23 dez-24 dez-25 dez-26 dez-27 dez-28 dez-29 dez-30

Receita líquida 1.606 2.168 2.203 2.241 2.280 2.324 2.371 2.421 2.477 

Custos de handset e outros (28) (36) (35) (34) (33) (33) (33) (32) (32)

Interconexão (103) (142) (144) (148) (151) (154) (157) (158) (159)

Marketing (40) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (62)

Serviços de terceiros (290) (382) (380) (383) (388) (395) (402) (406) (413)

Despesas de lojas (56) (76) (77) (77) (79) (81) (83) (85) (87)

Pessoal (34) (46) (46) (47) (47) (48) (49) (51) (52)

Manutenção de rede (7) (9) (9) (9) (10) (10) (10) (10) (10)

Transmissão e estrutura de telecomunicação (265) (358) (361) (363) (366) (368) (370) (373) (379)

Provisão para devedores duvidosos (47) (63) (64) (65) (66) (67) (69) (70) (72)

Impostos e taxas (219) (296) (300) (303) (303) (304) (306) (308) (310)

Custos e despesas operacionais (1.062) (1.426) (1.436) (1.451) (1.467) (1.485) (1.505) (1.521) (1.545)

Sinergias 60 137 198 235 272 311 359 429 464 

EBITDA 567 830 916 977 1.038 1.102 1.179 1.282 1.350 

Depreciação e amortização (389) (404) (186) (118) (135) (153) (170) (188) (206)

EBIT 178 425 730 859 902 949 1.009 1.095 1.144 

Resultado financeiro

Resultado não operacional

EBT 178 425 730 859 902 949 1.009 1.095 1.144 

IR&CSLL (60) (145) (248) (292) (307) (323) (343) (372) (389)

Lucro líquido 117 281 482 567 596 626 666 723 755 
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Anexo 2: Fluxo de caixa descontado

9 Anexos

Fonte: Telefônica/EY

Informação Financeira Projetada dez-22 dez-23 dez-24 dez-25 dez-26 dez-27 dez-28 dez-29 dez-30 Perpet.

Receita líquida 1.606 2.168 2.203 2.241 2.280 2.324 2.371 2.421 2.477 2.540 

Custos e despesas operacionais (1.100) (1.475) (1.485) (1.499) (1.514) (1.532) (1.552) (1.568) (1.591) (1.631)

Sinergias 60 137 198 235 272 311 359 429 464 476 

EBITDA 567 830 916 977 1.038 1.102 1.179 1.282 1.350 1.385 

Depreciação e amortização (389) (404) (186) (118) (135) (153) (170) (188) (206) (213)

EBIT 178 425 730 859 902 949 1.009 1.095 1.144 1.172 

Indicadores financeiros

% crescimento anualizado da receita líquida n.a. 1,2% 1,6% 1,7% 1,7% 1,9% 2,0% 2,1% 2,3%

Margem Bruta 98,2% 98,3% 98,4% 98,5% 98,5% 98,6% 98,6% 98,6% 98,7% 98,7%

Margem EBITDA (sem sinergias) 31,5% 31,9% 32,6% 33,1% 33,6% 34,0% 34,6% 35,3% 35,8% 35,8%

Margem EBITDA 35,3% 38,3% 41,6% 43,6% 45,5% 47,4% 49,7% 53,0% 54,5% 54,5%

Margem EBIT 11,1% 19,6% 33,1% 38,3% 39,6% 40,8% 42,6% 45,2% 46,2% 46,1%

Alíquota de imposto efetiva 34,0% 34,0% 34,0% 34,0% 34,0% 34,0% 34,0% 34,0% 34,0% 34,0%

Capex, % Receita líquida 36,8% 14,5% 14,8% 8,9% 8,6% 8,5% 8,6% 8,6% 8,8% 8,4%

Capex, % Depreciação e amortização 151,9% 78,0% 175,1% 167,5% 145,5% 129,0% 120,7% 111,3% 106,0% 100,0%

Capital de giro líquido, %Receita líquida 0,9% 1,0% 1,0% 1,1% 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,4% 1,4%

Fluxo de caixa descontado

EBIT 178 425 730 859 902 949 1.009 1.095 1.144 1.172 

IR&CSLL (60) (145) (248) (292) (307) (323) (343) (372) (389) (398)

NOPAT 117 281 482 567 596 626 666 723 755 773 

Depreciação e amortização 389 404 186 118 135 153 170 188 206 213 

Capex (591) (315) (326) (198) (197) (197) (205) (209) (219) (213)

Variação do capital de giro 205 (7) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (1)

Fluxo de caixa livre 121 363 340 485 532 580 629 699 740 773 
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Valor máximo

Meses (final do período) 9 21 33 45 57 69 81 93 105 

Meses (meio do período) 5 15 27 39 51 63 75 87 99 

Fator de desconto | WACC @ 11,9% 0,96 0,87 0,78 0,69 0,62 0,55 0,50 0,44 0,40 

Fluxo de caixa descontado 116 316 264 337 330 322 312 310 293 

Composição do valor Perpetuidade: Gordon growth method

Σ | fluxo de caixa descontado do período explícito 2.601 Fluxo de caixa ano terminal 773

Valor presente da perpetuidade 3.290 Dividido por: Cap. Rate 9,3%

Valor operacional 5.891 Valor futuro da perpetuidade 8.301 

Ativos (passivos) não operacionais 1.253 Fator de desconto 0,40 

Dívida líquida (1.271) Valor presente da perpetuidade 3.290 

Valor do negócio 5.900 

Valor mínimo

Meses (final do período) 9 21 33 45 57 69 81 93 105 

Meses (meio do período) 5 15 27 39 51 63 75 87 99 

Fator de desconto | WACC @ 12,9% 0,96 0,86 0,76 0,67 0,60 0,53 0,47 0,42 0,37 

Fluxo de caixa descontado 116 312 259 327 318 307 295 291 273 

Composição do valor Perpetuidade: Gordon growth method

Σ | fluxo de caixa descontado do período explícito 2.498 Fluxo de caixa ano terminal 773

Valor presente da perpetuidade 2.761 Dividido por: Cap. Rate 10,3%

Valor operacional 5.259 Valor futuro da perpetuidade 7.496 

Ativos (passivos) não operacionais 1.253 Fator de desconto 0,37 

Dívida líquida (1.271) Valor presente da perpetuidade 2.761 

Valor do negócio 5.200 

Crescimento perpetuidade (g) 2,6%

Inflação 3,2%

Redução real -0.6%

Anexo 2: Fluxo de caixa descontado

9 Anexos
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Anexo 3: Empresas comparáveis

9 Anexos

12 meses anteriores a Data-base

CIQ Ticker Companhia

Crescime

nto -

Último 

ano

CAGR (2 

Anos)

CAGR (3 

Anos)

CAGR (5 

Anos)

Margem 

Bruta Margem 

EBITDA

Margem 

EBIT

Margem 

EBT

% SG&A/ 

ROL

% Capex/ 

ROL

% Capital 

de Giro 

Líquido/ 

ROL

% D&A/ 

ROL
Capex/ D&A EV/EBITDA EV/Vendas

BOVESPA:VIVT3 Telefônica Brasil S.A. 2,1% -0,3% 0,4% 0,7% 65,0% 31,9% 14,5% 13,5% 33,1% 21,1% -2,2% 17,4% 1,2 x 6,0 x 2,3 x

BOVESPA:TIMS3 TIM S.A. 6,1% 3,0% 2,7% 3,3% 70,8% 35,9% 18,2% 17,3% 34,9% 28,7% -10,1% 17,7% 1,6 x 4,7 x 2,0 x

BMV:AMX L América Móvil -11,6% -7,8% -5,8% -3,3% 78,8% 35,7% 17,1% 17,2% 43,0% 17,3% -0,1% 18,6% 0,9 x 6,4 x 2,1 x

ENXTPA:ORA Orange S.A. 0,6% 0,3% 0,9% 0,9% 53,4% 27,4% 10,5% 4,1% 26,0% 20,6% -23,1% 16,8% 1,2 x 4,7 x 1,5 x

NYSE:T AT&T Inc. -5,7% -4,6% -2,8% 0,1% 65,2% 32,2% 20,2% 14,4% 33,0% 10,6% -5,5% 12,0% 0,9 x 5,9 x 2,2 x

NYSE:VZ Verizon 3,7% 1,1% 0,8% 1,7% 69,6% 33,6% 21,4% 21,2% 36,0% 16,1% 3,5% 12,1% 1,3 x 7,7 x 2,9 x

NasdaqGS:TMUS T-Mobile US, Inc. 4,5% 33,7% 22,4% 15,9% 76,6% 32,6% 13,1% 3,9% 44,0% 15,6% 1,6% 19,5% 0,8 x 8,0 x 3,3 x

Média -0,1% 3,6% 2,7% 2,7% 68,5% 32,8% 16,4% 13,1% 35,7% 18,6% -5,1% 16,3% 1,1 x 6,2 x 2,3 x

Mediana 2,1% 0,3% 0,8% 0,9% 69,6% 32,6% 17,1% 14,4% 34,9% 17,3% -2,2% 17,4% 1,2 x 6,0 x 2,2 x

Max 6,1% 33,7% 22,4% 15,9% 78,8% 35,9% 21,4% 21,2% 44,0% 28,7% 3,5% 19,5% 1,6 x 8,0 x 3,3 x

Min -11,6% -7,8% -5,8% -3,3% 53,4% 27,4% 10,5% 3,9% 26,0% 10,6% -23,1% 12,0% 0,8 x 4,7 x 1,5 x
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Líquido a preços de mercado da Sociedade de Propósito Específico (SPE) da adquirida pela TBRA (“UPI 

Ativos Móveis – Telefônica” ou “Empresa”), para qual foi contribuída parte da unidade de negócios de telefonia 

móvel da Oi S.A. – Em Recuperação Judicial, sucessora por incorporação da Oi Móvel S.A. – Em 

Recuperação Judicial (“UPI Ativos Móveis”), na data-base 31 de março de 2022.

Este relatório foi elaborado a pedido da administração da Telefônica (“Administração”) para verificação do 

enquadramento da aquisição acima mencionada nos termos do Artigo 256 da Lei 6.404/76 – Lei das S.A., e 

sua necessidade de aprovação pela assembleia geral de acionistas da Companhia.

Este relatório contempla objetivo, escopo, procedimentos e metodologias utilizadas, bem como as principais 

premissas que envolveram o cálculo da estimativa do Patrimônio Líquido a preços de mercado da UPI Ativos 

Móveis – Telefônica.

Ressaltamos que nossa estimativa de valor não deve ser considerada como uma fairness opinion, como 

recomendação para que se efetue uma transação, atendimento às normas contábeis  BR GAAP, US GAAP e 

IFRS, ou utilizada para financiamento e/ou captação de recursos, bem como para qualquer outra finalidade, 

exceto a descrita anteriormente. Entendemos que a decisão final sobre a Transação e as operações da 

Telefônica e seus ativos é de responsabilidade exclusiva da Administração da Companhia e de seus 

acionistas.

É importante destacar que não investigamos de forma independente, bem como não foi aplicado nenhum 

processo de auditoria nas informações fornecidas pela Administração. Desta forma, as demonstrações 

financeiras proforma da operação foram disponibilizadas pela Administração, com base em seu melhor 

conhecimento e em critérios de rateio e não foram sujeitas a auditoria. Conforme mencionado em nosso 

contrato, nossa análise está sujeita às limitações gerais descritas nesse Relatório. As projeções foram 

baseadas nas expectativas da Administração, bem como em nosso entendimento acerca das suas operações.

Agradecemos a oportunidade de fornecer nossos serviços de avaliação à TBRA e nos colocamos à disposição 

caso haja qualquer dúvida ou necessidade de informações adicionais.

Atenciosamente.

_________________________

Otávio A. A. Bachir, M.Sc.

Sócio - Strategy and Transactions

03 de junho de 2022
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Destaques

1 Sumário executivo

Principais Ativos e Passivos a Valor de Mercado

R$ 1.014,8 milhões R$ 459,1 milhões R$ 1.473,9 milhões
PL a valor contábil Ajustes PL a preços de Mercado

R$ 215,7 milhões R$ (215,7) milhões R$ 0
Despesas antecipadas CP e LP a valor contábil Ajustes Despesas antecipadas CP e LP a a valor justo

R$ 1.208,7 milhões R$ (604,4) milhões R$ 604,3 milhões
Direito de Uso a valor contábil Ajustes Direito de Uso a valor justo

R$ 717,8 milhões R$ (562,5) milhões R$ 155,3 milhões
Imobilizado a valor contábil Ajustes Imobilizado a valor justo 

R$ 95,7 milhões R$ 2.556,5 milhões R$ 2.652,2 milhões
Intangíveis a valor contábil Ajustes Intangíveis a valor justo

R$ 35,4 milhões R$ (35,4) milhões R$ 0
Receita a apropriar a valor contábil Ajustes Receita a apropriar a valor justo

R$ 0 R$ 236,5 milhões R$ 236,5 milhões
Impostos diferidos a valor contábil Ajustes Impostos diferidos a valor justo

R$ 1.082 milhões R$ (667,6) milhões R$ 414,8 milhões
Arrendamentos a pagar passivo (LP) a valor contábil Ajustes Arrendamentos a pagar passivo (LP) a valor justo

R$ 0 R$ 1.181,5 milhões R$ 1.181,5 milhões
Provisões a valor contábil Ajustes Provisões a valor justo
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Visão geral do trabalho

1 Sumário executivo

Objetivo

► Em julho de 2020, a TBRA juntamente com a TIM S.A. e a Claro S.A., fizeram 

uma proposta para a Oi S.A. – Em Recuperação Judicial ("Oi") para adquirir os 

ativos da unidade de negócios de telefonia móvel da UPI Ativos Móveis. A oferta 

foi de aproximadamente R$ 16,5 bilhões e o valor total foi dividido de acordo com 

a segregação dos ativos entre as três compradoras. 

► A Oi contribuiu a parcela de UPI Ativos Móveis – Telefônica na sociedade 

denominada Garliava RJ Infraestrutura e Redes de Telecomunicações S.A. 

(“Garliava”). Em 20 de abril de 2022 a TBRA adquiriu a sua parcela da UPI Ativos 

Móveis pelo valor total de BRL 5.373.046.591,33 (cinco bilhões, trezentos e 

setenta e três milhões, quarenta e seis mil, quinhentos e noventa e um reais e 

trinta e três centavos).

► O objetivo deste trabalho é auxiliar a administração da Telefônica na verificação 

do enquadramento da aquisição acima mencionada nos termos do Artigo 256 da 

Lei 6.404/76 – Lei das S.A., e sua necessidade de aprovação pela assembleia 

geral de acionistas da Companhia.

Escopo do trabalho

► Discussões com executivos da Telefônica.

► Obtenção de dados históricos contábeis, operacionais e financeiros da UPI Ativos 

Móveis – Telefônica.

► Análise do mercado em que a UPI Ativos Móveis – Telefônica está inserida. 

► Análise das demonstrações financeiras gerenciais da UPI Ativos Móveis –

Telefônica disponibilizadas pela Administração, históricas e na data-base.

► Análise da composição do ativo imobilizado, cotação e aquisição dos principais 

itens.

► Análise da carteira de clientes e das licenças de espectro provenientes da 

Transação.

► Preparação de relatório para apresentação ao Conselho de Administração. 

► Observe-se que este trabalho não contempla mudanças nos ambientes externo 

ou interno nos quais a UPI Ativos Móveis – Telefônica opera, além daquelas 

eventualmente aqui explicitadas.

Premissas Gerais

► O valor do Patrimônio Líquido a Preços de Mercado é 

definido pela Instrução RCVM 85/22  como o valor apurado 

tomando por base a venda ou a liquidação dos ativos e 

exigíveis da Empresa, separadamente, nas seguintes 

condições:

a) O valor de mercado deve corresponder ao valor expresso 

em caixa ou equivalente pelo qual a propriedade (ou 

qualquer outro ativo ou passivo) poderia ser trocada entre 

um propenso comprador e um propenso vendedor, com 

razoável conhecimento de ambos e inexistindo compulsão 

para compra ou venda por um ou por ambos; e

b) O valor dos ativos deve ser avaliado em referência aos 

preços de mercado sob condições de liquidação 

ordenada, ou de “equivalentes correntes de caixa”, ou 

seja, não deve ser considerado o valor de liquidação em 

condições de venda forçada, a qualquer custo. 

► O Balanço Patrimonial utilizado foi carve-out da UPI Ativos 

Móveis – Telefônica, de 31 de março de 2022, conforme 

disponibilizado pela Administração. 

► Conforme acordado com a Administração, adotou-se um 

critério qualitativo, a natureza das contas, para identificação 

das contas de ativos e passivos sujeitas a ajustes a valor 

justo.

► Data-base: 31 de março de 2022.

► Moeda: BRL (reais do Brasil).
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Conclusão

Com base nas informações recebidas e nas análises realizadas, 

nossa avaliação resultou em uma estimativa do valor do Patrimônio 

Líquido a preços de mercado da SPE de BRL 1.473,9 milhões na 

data-base de 31 de março de 2022.

A determinação do valor do Patrimônio Líquido a preços de mercado 

justo da SPE foi realizada através da avaliação dos ativos e passivos, 

individualmente, a valor justo, na data-base 31 de março de 2022. 

A tabela ao lado apresenta o valor para os ativos e passivos da SPE, 

bem como o valor do patrimônio líquido a preços de mercado:

Estimativa de valor

1 Sumário executivo

(BRL milhões) Valor Contábil Ajustes Valor Justo

Ativo circulante 635,1 (172,1) 463,0

Caixa e equivalentes de caixa 64,1 -- 64,1

Contas a receber 389,0 -- 389,0 

Tributos correntes a recuperar 0,0 -- 0,0 

Outros tributos (CP) 10,0 -- 10,0

Despesas antecipadas (CP) 172,1   (172,1) --

Ativo não circulante 2.067,6 1.346,0 3.413,6

Outros tributos (LP) 1,8 -- 1,8 

Despesas antecipadas (LP) 43,6 (43,6) --

Direito de Uso 1.208,7 (604,4) 604,4 

Imobilizado 717,8 (562,5) 155,3

Intangíveis 95,7 2.556,5 2.652,5 

Licenças de espectro 93,7 2.448,4 2.542,2 

Relacionamento com clientes -- 110,0 110,0 

Sistema de dados 2,0 (2,0) --

Total ativos 2.702,7 1.174,0 3.876,7

Passivo circulante 605,4 (35,4) 570,0

Fornecedores 114,1 -- 114,1 

Outros tributos a pagar 201,6 -- 201,6 

Autorizações e concessões 1,4 -- 1,4 

Arrendamentos a pagar (CP) 252,8 -- 252,8 

Receitas a apropriar 35,4 (35,4) --

Demais obrigações 0,1 -- 0,1 

Passivo não circulante 1.082,4 750,3 1.832,8

Imposto diferido -- 236,5 211,8 

Arrendamentos a pagar (LP) 1.082,4 (667,6) 414,8 

Provisões -- 1.181,5 1.169,2 

Patrimônio líquido 1.014,8 459,1 1.473,9

Passivos e patrimônio líquido 2.702,7 1.174,0 3.876,7
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1.014,8

1.473,9

459,1

Category 1

PL a valor contábil Ajustes PL a preços de mercado

Resultados Em milhões

(A) Preço pago no fechamento da transação R$ 5.373,0

(B) Patrimônio liquido a preços de mercado R$ 1.473,9

Relação preço pago / patrimônio líquido 

a preços de mercado = (A) / (B)
3,64x
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2 Análise macroeconômica

Visão geral da economia

Selic Histórica e projetada (%)

PIB Histórico e projetado (%)

Fonte: Bacen, EY

Análise Macroeconômica

Ao realizar a avaliação econômico-financeira 

de um negócio ou de seus ativos, é importante 

compreender as principais tendências 

econômicas do país em que o mesmo opera. 

Considerando que a Empresa está inserida no 

mercado brasileiro, as principais informações 

macroeconômicas estão apresentadas a 

seguir. A análise abaixo se refere à data-base 

deste trabalho, conforme informações 

divulgadas pelo Banco Central do Brasil 

(BACEN), Boletim Focus, Fundação Getúlio 

Vargas (FGV), Oxford Economics e JP 

Morgan.

Atividade econômica

O Produto Interno Bruto (PIB), encerrou o ano 

de 2021 em 4,6%. Segundo expectativas do 

Bacen, até 31 de dezembro de 2021, é 

esperado um crescimento médio de 0,3% do 

PIB em 2022 e 1,6% em 2023.

Inflação 

O índice de inflação oficial, IPCA (Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo), foi de 10% em 

2021. De acordo com as expectativas de 

mercado apresentadas pelo Bacen até 31 de 

dezembro de 2021, a variação do índice de 

inflação IPCA deve chegar a 5,1% em 2022 e 

3,5% em 2023. Já o Índice Geral de Preços do 

Mercado (IGP-M), calculado pela FGV, fechou 

ano de 2021 em 17,4%. A expectativa dos 

analistas do Boletim Focus é de que esse 

índice fique em 5,7% em 2022 e 4,2% em 

2023.

Política monetária

Considerando o cenário básico, o balanço de 

riscos e o amplo conjunto de informações 

disponíveis, o Comitê de Política Monetária 

(Copom) decidiu, por unanimidade, elevar a 

taxa básica de juros para 9,25% a.a., em 

reunião realizada em 8 de dezembro de 2021. 

O Comitê entende que essa decisão reflete 

seu cenário básico e um balanço de riscos de 

variância maior do que a usual para a inflação 

prospectiva e é compatível com a 

convergência da inflação para as metas ao 

longo do horizonte relevante, que inclui os 

anos-calendário de 2022 e 2023.

A taxa de câmbio fechou o mês de dezembro 

de 2021 em 5,58 BRL/USD. As expectativas 

de mercado apontam para taxas médias de 

5,40 BRL/USD para 2022 e 5,30 BRL/USD 

para 2023.

Risco-Brasil

O índice explicita a diferença de desempenho 

diário dos títulos da dívida norte-americana e 

de países emergentes, e é um indicador da 

saúde financeira do país em questão. O índice 

terminou o mês de dezembro de 2021 em 326 

pontos-base, o que indica uma diferença de 

3,26 p.p. entre o desempenho dos títulos 

brasileiros e dos títulos norte-americanos. A 

média dos últimos 6 meses foi de 3,23 p.p. 

Fonte: Embi+, calculado pelo JP Morgan.

Inflação Histórica e projetada (%)
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3 Mercado

Telecomunicações e Mobile

Fonte: The Business Research Company

(P) para valores projetados

Fonte: Marketline

(P) para valores projetados

Valor do mercado – Brasil (em bilhões de USD e % cresc.)

Visão Global

O mercado de Serviços de 

Telecomunicações é definido como o 

volume e valor total do mercado de 

Telecomunicações de Linha Fixa e do 

mercado de Telecomunicações Sem Fio, 

que podem ser segmentados em telefonia 

fixa e móvel. O mercado de 

telecomunicações de telefonia fixa é 

caracterizado por operações de telefonia 

vocal e internet de linhas fixas (fixas), em 

vez de sistemas sem fio. Este mercado é 

composto pelos segmentos de telefonia 

vocal Circuit-Switched e VoIP (pacote-

assinaturas de voz comutada); e segmentos 

de internet arrowband (velocidade de 

transmissão < 128 Kbps) e Banda Larga 

(velocidade de transmissão > 128 Kbps). O 

mercado de serviços de telecomunicações 

sem fio é definido como incluindo telefones 

celulares (móveis), pagers e qualquer outro 

serviço de telecomunicações sem fio ou 

celular.

O mercado global de telecomunicações 

valia US$ 2.691,0 bilhões em 2019, foi o 

segundo maior segmento do mercado de 

tecnologia da informação, representando 

33,5%. Em termos de consumo per capita, 

este mercado atingiu o valor de US$ 355,2 

e em termos de PIB global, de 3,07%. 

Telecom foi o segundo maior segmento 

dentro do mercado de tecnologia da 

informação com 33,5%, precedido e 

seguido por Serviços de TI com 43,0% e 

produtos de software com 11,6% 

respectivamente. 

O mercado global de telecomunicações 

cresceu de US$ 2.290,6 bilhões em 2015 

para US$ 2.691,0 bilhões em 2019 a uma 

taxa de crescimento anual composta 

(CAGR) de 4,1% e a previsão até o ano de 

2023 é de 3,4%. 

Mercado Brasileiro

Telecomunicações

O mercado brasileiro de serviços de 

telecomunicações experimentou forte 

declínio durante o período histórico, com 

exceção em 2017. No ano de 2020 a 

receita total  foi de US$ 22,6 bilhões em 

2020, representando uma taxa de variação 

anual composta (CARC) de -7,2% entre 

2016 e 2020. Entretanto, as projeções 

indicam um forte crescimento para os 

próximos anos, prevê-se que o 

desempenho do mercado acelere, com um 

CAGR previsto de 3,6% para o período de 

cinco anos 2020-2025, que deve levar o 

mercado a um valor de US $ 26,9 bilhões 

até o final de 2025. A Market Line estima 

que o mercado deve se recuperar ao longo 

dos próximos anos, já que as operadoras 

brasileiras devem evitar a concorrência 

intensa, com maior estabilidade tarifária 

apoiando o crescimento da receita. Além 

disso, a implantação da rede 5G 

impulsionará os principais provedores, 

induzindo volumes maiores de uso de 

dados por meio de transmissão mais rápida 

a um preço mais alto.

Valor do mercado – Global (em bilhões de USD)
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3 Mercado

Telecomunições e Mobile

Fonte: Elaboração EY, EIU Reports Industry

(P) para valores projetados Fonte: Emis Intelligence, EIU Reports Industry

Mobile

O Brasil é o quarto maior mercado de 

telefonia móvel do mundo por assinantes 

(atrás da China, Estados Unidos e Índia), 

de acordo com a EMIS. O mercado de 

telecomunicações é difícil de navegar para 

os provedores de serviços, pois eles 

enfrentam altas taxas de impostos federais 

(alíquotas de ICMS), que normalmente 

variam entre 17% e 18% nos diferentes 

estados. O envolvimento de várias 

agências reguladoras em questões como 

alocação de espectro, aprovações de 

fusões e aquisições e violações antitruste 

contribui ainda mais para um ambiente 

operacional desafiador.

O mercado móvel estava saturado em 

meados da década de 2010, e uma 

combinação de vários anos de recessão, 

seguidos por uma recuperação fraca, levou 

a alguma retração no mercado. Após atingir 

o pico de 139% em 2014, a adesão de 

assinantes móveis caiu para cerca de 97% 

em 2020.

No entanto, o crescimento das assinaturas 

de celular apresentou uma recuperação no 

final do ano e o crescimento constante 

continuou nos três primeiros trimestres de 

2021, e estima-se 218,9 milhões de 

assinantes no final de 2021. Dados da 

Anatel mostram que as assinaturas pré-

pagas representaram 47,5% de todas as 

assinaturas em setembro de 2021, uma 

ligeira queda em relação aos 49% em 

dezembro de 2020, continuando a 

tendência de queda gradual observada 

desde 2013. A participação das assinaturas 

pós-pagas subiu para 52,5% do total 

mercado total em julho de 2021. A previsão 

é de que a adesão móvel continue a 

aumentar durante o período de previsão de 

cinco anos (2022-26), atingindo 113,2%. Ao 

mesmo tempo, o aumento da adoção de 

assinaturas 5G no final do período de 

previsão apoiará o crescimento móvel.

O mercado móvel é dominado pela 

Telefônica; opera a marca Vivo e detinha 

33% de market share em setembro. Na 

segunda posição está a Claro da América 

Móvil (27,3%), seguida pela TIM Brasil 

(20,7%) e Oi (16,3%). Em 2020 a receita do 

total do segmento móvel foi de 

aproximadamente US$ 13 milhões a uma 

taxa de crescimento anual composta 

(CAGR) de -1,4% e a expectativa é que 

chegue a US$ 20 milhões em 2026 a uma 

taxa de 7,8%. De acordo com a Anatel, o 

4G continua sendo a tecnologia de celular 

dominante no Brasil, respondendo por 

77,7% das assinaturas móveis ativas na 

rede Setembro. Isso se compara com 

11,5% para 3G e 10,7% para 2G.

Segundo a EIU, juntamente com o foco no 

5G, as operadoras de telefonia móvel no 

Brasil estão fazendo lobby por alívio da 

pesada carga tributária. O setor de 

telecomunicações depositou cerca de R$ 

60,6 bilhões (US$ 11,5 bilhões) em 

impostos em 2020, o equivalente a 42% da 

receita total.

Receitas de telefonia móvel no Brasil (USD milhões)

Fonte: Elaboração EY, EIU Reports Industry
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Descrição

Em 1998, após a privatização e aquisição da TELESP 

(Telecomunicações de São Paulo S.A.) e sua compra pela 

Telefónica, da Espanha, hoje opera como controlada da SP 

Telecomunicações Participações Ltda. A empresa tem como 

marca institucional a Telefônica, adotada mundialmente. No 

Brasil, os produtos e serviços são comercializados sob a marca 

Vivo e globalmente apresenta duas marcas comerciais: 

Movistar, para Espanha e demais países da América Latina; e 

O2, para o Reino Unido.

Inicialmente, a Telefônica Brasil oferecia apenas telefonia fixa 

para o estado de São Paulo, mas ao longo do tempo aumentou 

sua área de atuação. A empresa sempre foi referência de 

telecomunicações em São Paulo e seguiu uma trajetória de 

expansão. Em 2010, a Telefónica adquiriu as ações da Vivo, 

que pertenciam à Portugal Telecom e se tornou líder do 

mercado de telecomunicações do Brasil. Em linha com a

estratégia de aquisições para expansão de serviços e market

share, em 2015 a Vivo conclui a aquisição da GVT, uma 

operadora de telefonia fixa e internet. Já em 2017, integraram o 

Terra Brasil à Telefônica Data, extinta subsidiária integral da 

Telefônica Brasil. Este foi mais um passo no processo de 

transformação digital, com objetivo de aumentar eficiência das 

empresas e gerar mais benefícios para todos os clientes.

Atualmente, a Telefônica Brasil conecta cerca de 357,5 milhões 

de acessos à internet, telefonia móvel e fixa, TV por assinatura 

e  possui diversos segmentos relacionados a serviços digitais, 

dentre os quais, serviços de Cyber Security, Cloud e IoT

(Internet of Things).

4 Visão geral da Empresa

Telefônica Brasil

Fonte: Site da Empresa

Logo Telefónica

Fonte: Site da Empresa, Administração.
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Estimativa de valor

5 Patrimônio líquido a preços de mercado

• Caixa e equivalentes de caixa: valores em caixa ou equivalentes de caixa 

em moeda nacional.

► Critério de ajuste: não houve ajustes realizados na conta. De acordo com 

IFRS 9, caixa e equivalentes de caixa são considerados instrumentos 

financeiros e estão apresentados no balanço patrimonial a seu valor justo.

• Contas a receber: compõe-se de clientes no país com recebimento no curto 

prazo.

► Critério de ajuste: não houve ajustes realizados na conta. De acordo com 

a Administração, estes valores têm expectativa de recebimento em até 30 

dias, portanto eventuais ajustes a valor presente seriam irrelevantes.

• Tributos correntes a recuperar: saldo de ICMS a recuperar.

► Critério de ajuste: não houve ajustes realizados na conta em decorrência 

de sua baixa representatividade (menos de 0,1%) frente ao total de ativos.

• Outros tributos (CP) e (LP): saldo de impostos PIS/COFINS sobre a receita.

► Critério de ajuste: não houve ajuste no saldo da conta, uma vez que se 

trata de um montante de obrigações tributárias a receber e recuperáveis.

• Despesas antecipadas: refere-se a i) despesas antecipadas relacionadas a 

custo incrementais para obtenção de contrato com clientes (comissões sobre 

vendas) a serem reconhecidos em resultado mediante a prestação dos 

serviços aos clientes e ii) despesas antecipadas relacionadas à Taxa de 

Fiscalização de Funcionamento (TFF) e à Contribuição para o 

Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine) e à 

Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP).

► Critério de ajuste: sob uma visão de atualização do Patrimônio Liquido a 

preços de mercado, entendemos que o saldo em questão não é 

recuperável, portanto o saldo foi 100,0% baixado do Balanço.

• Direito de Uso: a UPI Ativos Móveis reconhece um ativo de direito de uso e 

um passivo de arrendamento mercantil em seu balanço patrimonial com 

relação aos ativos arrendados. O ativo arrendado refere-se majoritariamente 

ao aluguel de torres de transmissão e o passivo está registrado considerando 

uma projeção de pagamentos futuros fixos, em termos reais, trazidos a valor 

presente por taxas que variam entre 10,8% a 12,8% ao ano (a.a.).

► Critério de ajuste: a adquirente (Telefônica) planeja encerrar uma parte dos 

contratos de arrendamento, de forma que os saldos de ativo e passivo 

referentes ao contratos que serão encerrados foram baixados do Balanço.

(BRL milhões)
Valor 

Contábil
Ajustes Valor Justo

Ativo circulante 635,1 (172,1) 463,0

Caixa e equivalentes de caixa 64,1 -- 64,1

Contas a receber 389,0 -- 389,0 

Tributos correntes a recuperar 0,0 -- 0,0 

Outros tributos (CP) 10,0 -- 10,0

Despesas antecipadas (CP) 172,1   (172,1) --

Ativo não circulante 2.067,6 1.346,0 3.413,6

Outros tributos (LP) 1,8 -- 1,8 

Despesas antecipadas (LP) 43,6 (43,6) --

Direito de Uso 1.208,7 (604,4) 604,4 

Imobilizado 717,8 (562,5) 155,3

Intangíveis 95,7 2.556,5 2.652,5 

Licenças de espectro 93,7 2.448,4 2.542,2 

Relacionamento com clientes -- 110,0 110,0 

Sistema de dados 2,0 (2,0) --

Total ativos 2.702,7 1.174,0 3.876,7

Passivo circulante 605,4 (35,4) 570,0

Fornecedores 114,1 -- 114,1 

Outros tributos a pagar 201,6 -- 201,6 

Autorizações e concessões 1,4 -- 1,4 

Arrendamentos a pagar (CP) 252,8 -- 252,8 

Receitas a apropriar 35,4 (35,4) --

Demais obrigações 0,1 -- 0,1 

Passivo não circulante 1.082,4 750,3 1.832,8

Imposto diferido -- 236,5 211,8 

Arrendamentos a pagar (LP) 1.082,4 (667,6) 414,8 

Provisões -- 1.181,5 1.169,2 

Patrimônio líquido 1.014,8 459,1 1.473,9

Passivos e patrimônio líquido 2.702,7 1.174,0 3.876,7
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• Imobilizado: o imobilizado consiste em equipamentos e transmissão, 

equipamentos e comutação automática, infraestrutura, obras em andamento e 

outros ativos. 

► Critério de ajuste: foi realizada a análise de valor justo dos ativos 

registrados no imobilizado na data-base e foi estimado o valor dos ativos 

segundo as metodologias de quantificação do custo e do comparativo 

direto de dados de mercado. O valor contábil foi ajustado de acordo com 

os resultados obtidos na análise, os detalhes desta avaliação estão no 

Apêndice D.

• Licenças de espectro: as licenças de espectro são as autorizações de 

prestação de serviços de telefonia móvel.

► Critério de ajuste: as licenças foram avaliadas de acordo com o seu 

potencial de geração de receita através da projeção de um fluxo de caixa 

descontado. A projeção foi feita tendo como base o business plan UPI 

Ativos Móveis – Telefônica e os períodos e coberturas das licenças 

adquiridas. Os detalhes desta avaliação estão no Apêndice E.

• Relacionamento com cliente: na efetivação da transação, foi identificado 

que haveria a geração de ativos intangíveis relacionados à operação da UPI 

Ativos Móveis. O relacionamento com clientes foi um dos ativos intangíveis 

identificados.

► Critério de ajuste: as carteiras de clientes foram separadas em cinco 

categorias (B2C Pré, B2C Pós, B2C Controle, B2C Pós e B2C M2M) e 

avaliadas de acordo com o seu potencial de geração de receita através da 

projeção de um fluxo de caixa segundo a metodologia de Multi-Period

Excess Earnings. A projeção foi feita tendo como base o business plan da 

UPI Ativos Móveis – Telefônica para todas as categorias. Os detalhes 

desta avaliação estão no Apêndice F.

• Sistema de dados: correspondem a softwares e sistemas utilizados na 

operação da UPI Ativos Móveis.

► Critério de ajuste: a adquirente (Telefônica) possui os próprios sistemas de 

dados que substituirão os sistemas utilizados hoje na UPI Ativos Móveis –

Telefônica, portanto os saldos foram baixados do Balanço.

• Fornecedores: correspondem a saldos a pagar para fornecedores de 

serviços e aluguéis.

► Critério de ajuste: saldo sem necessidade de ajuste, uma vez que se trata 

de um montante de obrigações com fornecedores que serão pagas.

7

Estimativa de valor

5 Patrimônio líquido a preços de mercado

(BRL milhões)
Valor 

Contábil
Ajustes Valor Justo

Ativo circulante 635,1 (172,1) 463,0

Caixa e equivalentes de caixa 64,1 -- 64,1

Contas a receber 389,0 -- 389,0 

Tributos correntes a recuperar 0,0 -- 0,0 

Outros tributos (CP) 10,0 -- 10,0

Despesas antecipadas (CP) 172,1   (172,1) --

Ativo não circulante 2.067,6 1.346,0 3.413,6

Outros tributos (LP) 1,8 -- 1,8 

Despesas antecipadas (LP) 43,6 (43,6) --

Direito de Uso 1.208,7 (604,4) 604,4 

Imobilizado 717,8 (562,5) 155,3

Intangíveis 95,7 2.556,5 2.652,5 

Licenças de espectro 93,7 2.448,4 2.542,2 

Relacionamento com clientes -- 110,0 110,0 

Sistema de dados 2,0 (2,0) --

Total ativos 2.702,7 1.174,0 3.876,7

Passivo circulante 605,4 (35,4) 570,0

Fornecedores 114,1 -- 114,1 

Outros tributos a pagar 201,6 -- 201,6 

Autorizações e concessões 1,4 -- 1,4 

Arrendamentos a pagar (CP) 252,8 -- 252,8 

Receitas a apropriar 35,4 (35,4) --

Demais obrigações 0,1 -- 0,1 

Passivo não circulante 1.082,4 750,3 1.832,8

Imposto diferido -- 236,5 211,8 

Arrendamentos a pagar (LP) 1.082,4 (667,6) 414,8 

Provisões -- 1.181,5 1.169,2 

Patrimônio líquido 1.014,8 459,1 1.473,9

Passivos e patrimônio líquido 2.702,7 1.174,0 3.876,7
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Estimativa de valor

5 Patrimônio líquido a preços de mercado

• Outros tributos a pagar: saldos de impostos a pagar sobre a receita, 

incluindo PIS/COFINS, ICMS e FUST/FUNTEL

► Critério de ajuste: saldo sem necessidade de ajuste, uma vez que se trata 

de um montante de obrigações tributárias que serão pagas.

• Autorizações e concessões: correspondem aos valores a pagar à ANATEL 

pelas autorizações de prestação de SMP, obtidas através de leilões.

► Critério de ajuste: saldo sem necessidade de ajuste, uma vez que se trata 

de um montante de obrigações regulatórias a pagar.

• Arrendamentos a pagar (CP) e (LP): conforme detalhado a UPI Ativos 

Móveis reconhece um ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento 

mercantil em seu balanço patrimonial com relação aos ativos arrendados.

► Critério de ajuste: a adquirente (Telefônica) planeja encerrar uma parte 

dos contratos de arrendamento, de forma que os saldos de ativo e passivo 

referentes ao contratos que serão encerrados foram baixados do Balanço.

• Receitas a apropriar: refere-se a saldos de receita de recarga de linhas de 

telefonia pré-pagas.

► Critério de ajuste: sob uma visão de atualização do Patrimônio Liquido a 

Preços de Mercado, entendemos que o saldo em questão não é 

recuperável, portanto o saldo foi 100,0% baixado do Balanço.

• Demais obrigações: consiste em obrigações contratuais Representadas 

pelos reembolsos parciais a serem realizados pela UPI Ativos Móveis à Oi, 

sua controladora direta, decorrentes da TFF, Condecine e CFRP, cobradas 

anualmente pela ANATEL e pela ANCINE, incidente sobre as estações 

licenciadas.

► Critério de ajuste: não houve ajustes realizados na conta em decorrência 

de sua baixa representatividade (menos de 0,1%) frente ao total de ativos.

• Imposto diferido: provisão para pagamento de impostos diferidos 

constituídos nos ajustes a valor justo das contas do ativo e passivo.

► Critério de ajuste: o saldo foi estimado pela TBRA como 34,0% do total dos 

ajustes dos ativos e passivos.

• Provisões: consiste principalmente da formação de um passivo contingente e 

do reconhecimento de multa por rescisão dos contratos de arrendamento.

► Critério de ajuste: os saldos foram estimados pela TBRA de acordo com a 

expectativa de realização dos passivos em questão.

(BRL milhões)
Valor 

Contábil
Ajustes Valor Justo

Ativo circulante 635,1 (172,1) 463,0

Caixa e equivalentes de caixa 64,1 -- 64,1

Contas a receber 389,0 -- 389,0 

Tributos correntes a recuperar 0,0 -- 0,0 

Outros tributos (CP) 10,0 -- 10,0

Despesas antecipadas (CP) 172,1   (172,1) --

Ativo não circulante 2.067,6 1.346,0 3.413,6

Outros tributos (LP) 1,8 -- 1,8 

Despesas antecipadas (LP) 43,6 (43,6) --

Direito de Uso 1.208,7 (604,4) 604,4 

Imobilizado 717,8 (562,5) 155,3

Intangíveis 95,7 2.556,5 2.652,5 

Licenças de espectro 93,7 2.448,4 2.542,2 

Relacionamento com clientes -- 110,0 110,0 

Sistema de dados 2,0 (2,0) --

Total ativos 2.702,7 1.174,0 3.876,7

Passivo circulante 605,4 (35,4) 570,0

Fornecedores 114,1 -- 114,1 

Outros tributos a pagar 201,6 -- 201,6 

Autorizações e concessões 1,4 -- 1,4 

Arrendamentos a pagar (CP) 252,8 -- 252,8 

Receitas a apropriar 35,4 (35,4) --

Demais obrigações 0,1 -- 0,1 

Passivo não circulante 1.082,4 750,3 1.832,8

Imposto diferido -- 236,5 211,8 

Arrendamentos a pagar (LP) 1.082,4 (667,6) 414,8 

Provisões -- 1.181,5 1.169,2 

Patrimônio líquido 1.014,8 459,1 1.473,9

Passivos e patrimônio líquido 2.702,7 1.174,0 3.876,7
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Conclusão

Com base nas informações recebidas e nas análises realizadas, 

nossa avaliação resultou em uma estimativa do valor do Patrimônio 

Líquido a preços de mercado da SPE de BRL 1.473,9 milhões na 

data-base de 31 de março de 2022.

A determinação do valor do Patrimônio Líquido a preços de mercado 

justo da SPE foi realizada através da avaliação dos ativos e passivos, 

individualmente, a valor justo, na data-base 31 de março de 2022. 

A tabela ao lado apresenta o valor para os ativos e passivos da SPE, 

bem como o valor do patrimônio líquido a preços de mercado:

Resultados

6 Resultados

(BRL milhões) Valor Contábil Ajustes Valor Justo

Ativo circulante 635,1 (172,1) 463,0

Caixa e equivalentes de caixa 64,1 -- 64,1

Contas a receber 389,0 -- 389,0 

Tributos correntes a recuperar 0,0 -- 0,0 

Outros tributos (CP) 10,0 -- 10,0

Despesas antecipadas (CP) 172,1   (172,1) --

Ativo não circulante 2.067,6 1.346,0 3.413,6

Outros tributos (LP) 1,8 -- 1,8 

Despesas antecipadas (LP) 43,6 (43,6) --

Direito de Uso 1.208,7 (604,4) 604,4 

Imobilizado 717,8 (562,5) 155,3

Intangíveis 95,7 2.556,5 2.652,5 

Licenças de espectro 93,7 2.448,4 2.542,2 

Relacionamento com clientes -- 110,0 110,0 

Sistema de dados 2,0 (2,0) --

Total ativos 2.702,7 1.174,0 3.876,7

Passivo circulante 605,4 (35,4) 570,0

Fornecedores 114,1 -- 114,1 

Outros tributos a pagar 201,6 -- 201,6 

Autorizações e concessões 1,4 -- 1,4 

Arrendamentos a pagar (CP) 252,8 -- 252,8 

Receitas a apropriar 35,4 (35,4) --

Demais obrigações 0,1 -- 0,1 

Passivo não circulante 1.082,4 750,3 1.832,8

Imposto diferido -- 236,5 211,8 

Arrendamentos a pagar (LP) 1.082,4 (667,6) 414,8 

Provisões -- 1.181,5 1.169,2 

Patrimônio líquido 1.014,8 459,1 1.473,9

Passivos e patrimônio líquido 2.702,7 1.174,0 3.876,7
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Resultados Em milhões

(A) Preço pago no fechamento da transação R$ 5.373,0

(B) Patrimônio liquido a preços de mercado R$ 1.473,9

Relação preço pago / patrimônio líquido 

a preços de mercado = (A) / (B)
3,64x

1.014,8

1.473,9

459,1

Category 1

PL a valor contábil Ajustes PL a preços de mercado
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1. Nossa análise foi baseada em informações fornecidas pela 

administração da Telefônica. De acordo com as práticas profissionais, a 

análise é derivada da aplicação das Abordagens de Custo e de 

Mercado, aplicadas aos ativos e passivos individualmente, resultando 

no valor de Patrimônio Líquido a preços de Mercado.

2. Para atingir o objetivo do trabalho de Patrimônio Líquido a preços de 

Mercado, foram aplicados procedimentos sempre baseados em fatos 

históricos, econômicos e de mercado. Os valores aqui apresentados 

são resultantes da análise de dados históricos (financeiros e 

gerenciais), além de projeções de eventos futuros, este último, 

especificamente sobre o cálculo das licenças de espectro.

3. Os comentários apresentados neste relatório foram desenvolvidos por 

profissionais da EY com informações fornecidas pela Administração, 

assim como por fontes externas, quando indicado.

4. Nenhum dos sócios ou profissionais da equipe EY que participou da 

elaboração deste trabalho tem qualquer interesse financeiro na UPI 

Ativos Móveis - Telefônica ou na Telefônica, caracterizando, assim, sua 

independência. Os honorários estimados para a execução deste 

trabalho não foram baseados e não têm qualquer relação com os 

resultados aqui reportados.

5. Este trabalho foi desenvolvido com base em informações fornecidas 

pela administração da Empresa, que foram consideradas verdadeiras, 

uma vez que não é parte do escopo deste projeto qualquer tipo de 

procedimento de auditoria. Por não ter realizado procedimentos de 

auditoria, a EY não pode assumir responsabilidades com relação às 

informações históricas utilizadas neste relatório.

6. As projeções têm como base as informações extraídas de arquivos 

disponibilizados pela Administração, experiências adquiridas em 

reuniões e discussões com a Empresa.

7. Fez parte do nosso trabalho obter informações com a Telefônica que 

julgamos confiáveis, sendo a responsabilidade pela sua veracidade 

exclusivamente da administração da Empresa.

8. Não foram efetuadas investigações sobre os títulos de propriedade da 

UPI Ativos Móveis - Telefônica ou da Telefônica, nem verificações da 

existência de ônus ou gravames;

9. A EY não tem responsabilidade de atualizar este relatório para eventos 

e circunstâncias que ocorram após a data-base.

10. Nosso trabalho não contempla nenhum processo de auditoria, due

diligence e/ou assessoria tributária e, portanto, não consideramos nesta 

avaliação quaisquer contingências que não estejam registradas 

contabilmente pela UPI Ativos Móveis - Telefônica na data-base.

11. Não fez parte de o nosso trabalho fornecer planilhas eletrônicas e/ou 

modelos financeiros que suportaram nossas análises.

12. Não foi calculado o valor por ação, bem como não foi considerado 

nenhum prêmio de controle na avaliação. Portanto, considerou-se que a 

estimativa de valor da UPI Ativos Móveis - Telefônica representa 100% 

de suas operações.

13. Não tivemos a oportunidade de expor os negócios ou ativos da UPI 

Ativos Móveis - Telefônica, individualmente ou em conjunto, ao 

mercado. Como consequência, não pudemos concluir se existem 

potenciais compradores que desejam pagar uma quantia pelo negócio 

que exceda a nossa estimativa alcançada.

14. A expectativa/estimativa de valor das licenças de espectro contida 

neste relatório foi calculada com base na metodologia do FCD o que 

não reflete, necessariamente, o eventual preço de negociação da 

mesma. Vale ressaltar que a metodologia do FCD apresenta algumas 

limitações, conforme mencionado neste relatório.

7 Limitações Gerais
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15. Este relatório, as estimativas/expectativas, bem como as conclusões 

apresentadas, são para o uso exclusivo da Telefônica e seus 

acionistas. Sendo assim, a Telefônica e suas partes relacionadas não 

podem distribuir este documento para outras partes, exceto se 

requisitado por autoridades locais e fiscais, internacionais, quando 

solicitados, auditores e seus advogados, ou sob as seguintes condições: 

a) A EY deve ser notificada sobre qualquer distribuição deste relatório, 

que deve ser previamente aprovada pela mesma, exceto para os  

acionistas da Telefônica, autoridades regulatórias nacional (CVM) e 

internacional, fiscais, executivos, diretores, funcionários, gestores 

ou auditores da Empresa ou da Telefônica;

b) Os receptores deverão estar ciente que não podem distribuir este 

relatório a nenhuma outra parte; e

c) Este Relatório não deverá ser distribuído em partes.

d) Este Relatório poderá ser divulgado para fins da Assembleia Geral 

de Acionistas da Telefônica, a ser realizada nos termos do Artigo 

256 da Lei das S.A. 

16. Este relatório foi preparado para o propósito descrito no nosso contrato, 

e não deverá ser utilizado para nenhum outro fim. A EY não assumirá 

nenhuma responsabilidade por nenhum terceiro e nem em caso de o 

relatório ser usado fora do propósito mencionado.

17. Algumas informações financeiras históricas usadas na nossa avaliação 

foram derivadas de demonstrações financeiras auditadas e/ ou não 

auditadas, e foram fornecidas pela Administração. As demonstrações 

financeiras podem incluir divulgações requeridas pelos princípios 

contábeis geralmente aceitos. Não realizamos uma verificação 

independente da exatidão ou completude dos dados fornecidos e não 

emitimos nosso parecer ou qualquer tipo de garantia quanto à sua 

exatidão ou completude.

18. Não assumimos qualquer responsabilidade por quaisquer decisões 

contábeis ou fiscais, que são de responsabilidade da Administração. 

Entendemos que a Administração assume responsabilidade por 

qualquer questão contábil ou fiscal relacionada aos ativos por nós 

analisados, e pela utilização final do nosso relatório.

19. Qualquer usuário deste relatório deve estar ciente das condições que 

nortearam este trabalho, bem como das situações de mercado e 

econômicas do Brasil, na data-base da avaliação.

20. De acordo com o nosso contrato, antes da emissão do relatório em 

versão final, a Telefônica nos enviará uma carta de representação 

assinada, confirmando estar de comum acordo com a EY quanto às 

principais premissas adotadas nas análises da avaliação da Empresa.

21. Nossa avaliação é realizada com base em elementos que são 

razoavelmente esperados, portanto, não leva em consideração 

possíveis eventos extraordinários e imprevisíveis (novo regulamento 

para as empresas, mudanças na legislação tributária, catástrofes 

naturais, eventos políticos e sociais, nacionalizações, entre outros).

22. Nossa avaliação foi baseada nas melhores informações e estimativas 

disponíveis. No entanto, como qualquer projeção engloba risco e 

incertezas, os resultados reais podem apresentar diferença quando 

comparados às projeções realizadas.

23. Os fatores que possam resultar em diferenças entre os fluxos de caixa 

projetados e os resultados reais incluem mudanças no ambiente 

externo, alterações no ambiente operacional interno do ativo avaliado e 

diferenças de modelagem. O método do FCD não antecipa mudanças 

nos ambientes externo e interno em que a empresa está inserida, 

exceto aquelas apontadas neste relatório.

24. A Avaliação dos Ativos Imobilizados, consistiu de um desktop 

valuation, executada sem a realização de vistorias e sem atingimento 

previsto na NBR-14.653 para classificação dos graus de 

fundamentação. Desta forma, os resultados aqui apresentados são 

classificados, conforme classificação de graus de fundamentação da 

NBR-14.653, como parecer técnico.
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Apêndice A: Metodologias de Avaliação Econômico-financeira

8 Apêndices

Na avaliação de um ativo ou empresa, três abordagens diferentes podem ser empregadas para estimar o Valor Justo de Mercado: a Abordagem de 

Renda, a Abordagem de Mercado e a Abordagem de Custo. Embora cada uma dessas abordagens seja inicialmente considerada na aval iação, a 

natureza e as características dos ativos indicarão qual abordagem é mais aplicável.

Abordagem da Renda

A abordagem de renda enfoca a capacidade 

de produção de renda do negócio em questão. 

Uma metodologia na Abordagem de Renda é 

o Método de Fluxo de Caixa Descontado, que 

se concentra no fluxo de caixa esperado da 

empresa. Ao aplicar essa abordagem, o fluxo 

de caixa disponível para distribuição é 

calculado por um período finito de anos. 

O fluxo de caixa disponível para distribuição e 

o valor terminal (o valor da empresa em 

questão no final do período de estimativa) são 

então descontados a valor presente para 

derivar uma indicação do valor da empresa.

Para os fins desta análise, os fluxos de caixa 

para todos os investidores são estimados, 

portanto, as dívidas que suportam juros e a 

despesa de juros não foram consideradas na 

derivação dos fluxos de caixa anuais 

projetados.

Abordagem de Mercado

A Abordagem de Mercado é tipicamente 

composta pelo método de comparação entre 

empresas públicas similares (Guideline Public

Company Method - GPCM) e o método de 

comparação entre transações similares 

(Guideline Transactions Method - GTM). O 

GPCM concentra-se em comparar a empresa 

em questão para selecionar empresas de 

capital aberto razoavelmente semelhantes (ou 

diretrizes). Sob este método, os múltiplos de 

avaliação são: 

► Derivados dos dados operacionais das 

empresas públicas selecionadas

► Avaliados e ajustados com base nos 

pontos fortes e fracos da empresa em 

questão em relação às empresas públicas 

selecionadas

► Aplicado aos dados operacionais da 

empresa em questão para chegar a uma 

indicação de valor

No GTM, são considerados os preços pagos 

em transações recentes que ocorreram no 

setor da empresa em questão ou em setores 

relacionados.

Abordagem do Custo

O Método dos Ativos Líquidos Ajustados 

representa uma metodologia empregada na 

Abordagem de Custos para avaliar uma 

empresa. Nesse método, uma análise de 

avaliação é realizada para os ativos fixos, 

financeiros e outros identificados na empresa. 

O valor agregado derivado desses ativos é 

então “compensado” com o valor estimado de 

todos os passivos existentes e potenciais, 

resultando em uma indicação do valor do 

patrimônio líquido. Uma empresa de negócios 

em andamento normalmente vale mais do que 

o Valor Justo de Mercado de seus ativos 

subjacentes devido a vários fatores: 

► Os ativos avaliados independentemente 

podem não refletir o valor econômico 

relacionado aos fluxos de caixa projetivos 

que poderiam gerar.

► Essa abordagem pode não refletir 

totalmente a sinergia dos ativos, mas sim 

seus valores independentes.

► Os ativos intangíveis inerentes ao negócio, 

como reputação, gerenciamento superior, 

procedimentos ou sistemas proprietários, 

ou oportunidades de crescimento 

superiores são difíceis de mensurar, 

independentemente do fluxo de caixa que 

geram.
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Apêndice B: Metodologia do Fluxo de Caixa Descontado

8 Apêndices

Para esta análise, a metodologia do FCD da 

abordagem da renda foi utilizada. O método do 

FCD é reconhecido como o que mais 

apropriadamente traduz o valor econômico de 

um empreendimento, seja ele uma empresa ou 

um negócio integrante de uma estrutura maior, 

esteja ele em fase operacional ou de projeto, e 

é tido como o modelo que melhor determina o 

valor relativo entre companhias.

A metodologia do FCD consiste no cálculo do 

valor presente dos fluxos de caixa livres de um  

ativo ou empresa, levando-se em conta o valor 

dos principais drivers da companhia. A escolha 

desse modelo levou em conta:

► A natureza das operações da UPI Ativos 

Móveis - Telefônica;

► A disponibilidade de projeções financeiras; e

► Discussões com a Administração da 

Telefônica

O resultado obtido através da avaliação 

econômico-financeira pelo método do Fluxo de 

Caixa Descontado para a Firma seria ajustado 

para determinados itens, tais como:

► O valor da dívida líquida, ajustada conforme o 

saldo de caixa;

► O valor de ativos e passivos não operacionais; 

► Outras provisões específicas, se aplicáveis e 

caso ainda não consideradas no fluxo de 

caixa livre ou nos rendimentos.

O trabalho de avaliação econômico-financeira 

consiste na projeção do comportamento futuro 

dos parâmetros econômicos básicos da 

empresa. O trabalho é desenvolvido em duas 

etapas consecutivas:

► Identificação de parâmetros econômicos que 

influenciam na operação da empresa ou ativo; 

e

► Projeção dos resultados esperados.

A etapa de identificação de parâmetros 

econômicos da UPI Ativos Móveis - Telefônica 

se baseou em: análise dos demonstrativos 

históricos e confrontação dos dados históricos 

da operação com variáveis macroeconômicas, 

que consideram o ambiente econômico, social 

e político nos quais estão inseridas.

Na etapa seguinte, que representa a avaliação 

econômico-financeira propriamente dita, 

projetou-se o cenário que busca retratar 

realisticamente as expectativas da empresa ou 

ativo analisado.

Os resultados futuros projetados foram trazidos 

a valor presente pela taxa de desconto, 

obtendo-se a estimativa/ expectativa de valor 

operacional da empresa. Nesse sentido, a 

estimativa/ expectativa de valor das licenças de 

espectro foi determinada pela seguinte fórmula: 

onde:

VN = PVFOP + PVP +/- DL +/- VNOP

VN = Valor da empresa ou valor do negócio;

VPFOP = Valor presente dos fluxos de caixa

operacionais no horizonte de projeção;

VPP = Valor Presente do fluxo na perpetuidade;

DL = Dívida líquida, descontada do saldo de

Caixa na data-base, quando existentes; e

VNOP = Valores dos ativos e passivos não

operacionais expressos na data-base,

quando existentes.
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Apêndice C: Taxa de desconto

WACC

A aplicação do Método FCD requer o cálculo de 

uma taxa de desconto apropriada. O Método FCD 

foi aplicados sob condições de incerteza. No uso 

comum, o risco refere-se a qualquer exposição à 

incerteza em que a exposição tem consequências 

potencialmente negativas. Supõe-se que os 

participantes do mercado são considerados 

avessos ao risco. Um participante de mercado 

avesso ao risco prefere situações com um 

intervalo mais restrito de incerteza sobre situações 

com um maior intervalo de incerteza em relação a 

um resultado esperado. Os participantes do 

mercado buscam compensação, chamada de 

prêmio de risco, por aceitar a incerteza.

A estimativa da taxa de desconto implica a 

comparação dos fluxos de caixa gerados pelo ativo 

com os fluxos de caixa gerados com o 

investimento alternativo mais favorável. Portanto, 

deve-se observar cuidadosamente que os fluxos 

de caixa do ativo avaliado e o investimento 

alternativo são equivalentes em termos de risco e 

maturidade.

A estimativa da taxa de desconto específica do 

ativo e ajustada ao risco é baseada no weighted

average cost of capital (WACC). Como o WACC 

reflete o risco específico de um empreendimento, 

os ajustes devem ser considerados com base no 

perfil de risco específico do ativo.

Custo do capital próprio

Para estimar o custo de oportunidade do capital 

próprio, é utilizado o Capital asset pricing model

(CAPM). O CAPM postula que o custo de 

oportunidade do capital é igual ao retorno sobre os 

títulos livres de risco mais um prêmio de risco 

individual. O prêmio de risco é o risco sistemático 

da empresa (beta) multiplicado pelo preço de 

mercado do risco (prêmio de risco de mercado).

O ponto de partida para a estimativa do custo do 

capital próprio é a taxa de retorno livre de risco. Na 

prática, a taxa de juros de investimentos 

financeiros isentos de risco a longo prazo, por 

exemplo, títulos do setor público com juros fixos, é 

utilizada como diretriz para estimar a taxa de juro 

prevalecente.

O prêmio de risco de mercado (o preço do risco) é 

a diferença entre a taxa de retorno esperada na 

carteira de mercado e a taxa livre de risco. As 

investigações históricas do mercado de capitais 

mostraram que os investimentos em ações geram 

retornos entre 4% e 7% maiores do que os 

investimentos em títulos de dívida de baixo risco.

O prêmio médio de risco de mercado deve ser 

modificado para refletir a estrutura de risco 

específica. O CAPM contabiliza o risco específico 

da empresa dentro do fator beta. Os fatores beta 

representam um valor de ponderação para a 

sensibilidade dos retornos da empresa em 

comparação com a tendência de todo o mercado. 

Eles são, portanto, uma medida de volatilidade 

para o risco sistemático. Fatores beta de mais de 

um refletem uma maior volatilidade; os fatores beta 

de menos de um refletem uma menor volatilidade 

do que a média do mercado. Os fatores beta são 

idealmente estimados com referência a todo o 

mercado de ações, uma vez que o conceito de 

risco sistemático e específico exige que as ações 

individuais sejam medidas em relação à carteira 

de mercado.

Quando atividades em diferentes países são 

levadas em consideração, pode ser apropriado 

usar prêmios de risco específicos do país.

Custo do capital de terceiros

A estimativa do custo da dívida refere-se ao 

mercado de capitais que melhor reflete a moeda 

em que os fluxos de caixa foram planejados 

utilizando a taxa de dívida de mercado mais atual 

com risco equivalente.

Estrutura de capital

A estrutura de capital é derivada da estrutura de 

capital média das empresas públicas de 

referência.

Cálculo da WACC

WACC = WE * KE + WD * KD

Onde:

WE = Capital  próprio/capital de terceiro

KE = Custo do capital próprio

WD = Valor da dívida remunerada/valor 

da totalidade do capital

KD = Custo do capital de terceiros

Custo de capital próprio

KE = RF + ß * ERP

onde:

RF = Taxa de retorno livre de risco

ß = Risco sistemático do capital

ERP = Prêmio de risco de mercado
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Apêndice D: Avaliação de ativos tangíveis

8 Apêndices

Recomendação de valor

BRL 155,3 M
(R$ em milhões)

Notas:

[Geral] Os valores 

apresentados na tabela ao 

lado estão em milhares de 

reais (BRL 000s).

[1] Classificação EY utilizada 

apenas para  a finalidade 

das análises.

[2] O Custo e VRC foram 

incluídos apenas para fins 

ilustrativos e de 

reconciliação. Valores 

fornecidos pela 

Administração na lista de 

ativos fixos com data-base 

de 31 de março de 2022. Os 

valores não foram auditados 

pela EY.

[3] Diferenças nos totais 

podem ocorrer devido à 

arredondamentos.

[4] Refere-se à itens 

excluídos que não fizeram 

parte da transação conforme 

informações da 

Administração.

[5] Custo: Custo de 

aquisição

[6] VRC: Valor Residual 

Contábil

[7] Os itens que irão para 

oferta publica equivalem a  

R$ 9.148 mil representando 

5,89% do FV total. Os itens 

que serão mantidos pela 

Companhia equivalem a R$ 

146.157 mil.

Recomendação de valor justo

Na data-base da avaliação e 

com base nos parâmetros e 

premissas apresentados neste 

relatório, nossas 

recomendações de valor justo 

dos ativos tangíveis estão 

razoavelmente representadas na 

tabela ao lado.

É importante ressaltar que 

nossas recomendações não 

devem ser consideradas fora ou 

separadas do contexto deste 

relatório.

Classificação EY¹ Custo2,5 VRC2,6 Valor Justo³,7

Bens Imóveis

Benfeitorias em Imóveis de Terceiros 19.057 5.242 2.569 

Infra-estrutura 8.627 5.582 1.744 

Subtotal 27.684 10.824 4.314 

Bens Móveis

Máquinas e Equipamentos 3.008.572 621.219 143.147 

Equipamentos de informática 100.442 28.263 600 

Subtotal 3.109.015 649.482 143.747 

Outros

Obras em andamento 10.145 10.145 7.246 

Subtotal 10.145 10.145 7.246 

Intangível

Intangível - Software 159.718 1.634 -

Intangível - Licenças e Concessões 2.052.139 94.075 -

Intangível - Outros 2.474 - -

Subtotal 2.214.331 95.710 -

Excluídos4

Não Localizado 282.019 26.971 -

Itens Desconhecidos 236.864 20.367 -

Subtotal 518.884 47.339 -

Total 5.880.058 813.499 155.306 
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Apêndice D: Avaliação de ativos tangíveis

8 Apêndices

Classes (1) Valor Justo

Benfeitorias em Imóveis de Terceiros 2.569 

Infra-estrutura 1.744 

Máquinas e Equipamentos 143.147

Equipamentos de informática 600

Total 148.061

Notas:

[1] Essas classificações foram estabelecidas para facilitar o 

agrupamento de ativos semelhantes e para auxiliar em 

determinados processos executados na análise de avaliação, 

incluindo a seleção da metodologia e sua aplicação na 

avaliação.

Recomendação de valor bens tangíveis

BRL 148,1 M
(R$ em milhões)

Valor Justo (BRL 000’s)

O escopo da nossa análise incluiu a avaliação,  a 

valor justo, dos bens tangíveis pertencentes a 

Telefônica Brasil S.A., no contexto da avaliação, 

para a data-base de 31 de março de 2022.

Identificação dos ativos

A partir do portfólio de ativos, classificamos os 

bens tangíveis em grupos com base em suas 

funcionalidades para facilitar o agrupamento de 

ativos similares e auxiliar na realização da 

avaliação, incluindo a seleção da metodologia e 

aplicação de procedimentos. Estas classificações 

foram determinadas com o único propósito de 

avaliação e foram baseadas ou modificadas de 

acordo com as classes implementadas pela 

Administração em seus registros do ativo 

imobilizado, podendo ser resumidas conforme 

segue:

► Benfeitorias em Imóveis de Terceiros: inclui 

benfeitorias de sites, serviços e materiais de 

construção, etc;

► Infra-estrutura: inclui equipamentos de 

climatização, etc;

► Máquinas e equipamentos: inclui equipamentos 

como estação de rádio Base, Equipamentos de 

supervisão de rede, Central de comunicação 

Digital etc.; 

► Equipamentos de informática: inclui coletores 

de dados, equipamentos relacionados a 

computadores, tais como desktops, notebooks, 

etc; e

Os ativos podem ser avaliados com base nos 

métodos (i) da renda, (ii) do custo e (iii) 

comparativo direto de dados de mercado. Embora 

esses três métodos possam ser considerados na 

avaliação, a natureza dos ativos e a 

disponibilidade dos dados ditarão qual método (ou 

métodos), será utilizado preferencialmente para 

estimar o valor justo de cada ativo fixo.

Procedimentos de avaliação

A fim de avaliar os ativos tangíveis, 

estabelecemos um plano de trabalho para realizar 

a avaliação que inclui os seguintes procedimentos:

► Coleta de dados e reconciliação;

► Reuniões e entrevistas com a Administração e 

Manutenção; 

► Pesquisa de estimativas de custo de reposição 

e valores de mercado; e

► Seleção de metodologia de avaliação e 

realização da análise.

► Discussão e revisão dos resultados; e

► Elaboração e emissão do relatório.

Nossa análise foi realizada com base em 

informações fornecidas pela Administração e em 

fontes externas que julgamos confiáveis.

Visão geral
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2 Análise macroeconômica 8 Apêndices
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Coleta de dados e reconciliação

A primeira fase da análise dos bens tangíveis 

começou com nossos procedimentos de coleta de 

dados. Trabalhamos em conjunto com a 

Administração para determinar quais informações 

seriam fundamentais para o sucesso da conclusão 

da análise e também para determinar quais 

informações estariam previamente disponíveis.

Realizamos reuniões com a Administração para 

desenvolver uma lista abrangente dos dados 

necessários para a análise e para a avaliação, 

incluindo informações financeiras e operacionais 

dos bens tangíveis. Dados adicionais foram 

gerados e coletados de forma independente pela 

EY para ajudar a determinar as conclusões de 

valor.

Inicialmente, a Administração forneceu cópia 

eletrônica da lista do ativo imobilizado na data-

base da avaliação. A lista do ativo imobilizado 

continha informações descritivas item a item, 

incluindo o código da empresa, número de 

conta/descrição, número do ativo, descrição dos 

ativos, data de aquisição, custo de aquisição, 

depreciação acumulada e o valor residual líquido.

Em conformidade com a Administração, não foram 

realizadas vistorias para a inspeção física dos 

bens móveis, uma vez que eram realizados 

inventários frequentes pela Concessionária, os 

quais são auditados e apresentados à Anatel. 

Assim, tais informações foram fornecidas pela 

Companhia e utilizadas como informação de base 

para a realização do presente trabalho. 

Vistoria

Tendo este trabalho sido realizado durante o 

período de pandemia de COVID-19, nossos 

procedimentos não contemplaram a realização de 

vistoria técnica aos bens tangíveis pertencentes a 

Telefônica S.A. conforme exige a norma NBR 

14.653. No entanto, nossas análises foram 

realizadas com base no item 6.3.1.1. da referida 

norma técnica, adotando-se a situação paradigma, 

pautada nas informações complementares 

fornecidas pela Administração.

Reuniões e entrevistas com a Administração e 

Manutenção

Consultamos a Administração e a Engenharia para 

reunir informações adicionais necessárias para 

realizar a avaliação dos bens tangíveis, incluindo 

reuniões com os responsáveis das áreas de 

engenharia envolvidos na construção e aquisição 

de novos equipamentos. Tais reuniões foram 

realizadas com o intuito de:

► Entender os processos empregados;

► Discutir e reunir dados relacionados aos atuais 

valores de reposição para os sites 

transacionados;

► Reunir informações técnicas e tendências de 

custos;

► Discutir casos de obsolescência funcional; e

► Compreender as políticas de manutenção e 

reformas relacionadas aos ativos.

► Receber a sinalização dos sites que seriam 

sucateados ou mantidos a venda de acordo 

com a Engenharia e estratégia da Companhia.

Pesquisa da estimativa do valor de reposição e 

valor de mercado

No decorrer da nossa avaliação, contatamos 

vendedores de equipamentos, peritos em indústria 

e fornecedores, assim como nossa base de dados 

interna relativos às estimativas de valores e 

valores de mercados para certos tipos de ativos. 

Durante essas conversas, discutimos a demanda 

do mercado atual para tipos de ativos em 

avaliação, bem como estimativas de valor de 

reposição para novos equipamentos e valor de 

mercado para equipamentos recondicionados ou 

usados. Também pesquisamos diversas fontes 

disponíveis publicamente relacionadas a 

informações de tendência de custo, vidas úteis e 

mudanças tecnológicas nas indústrias em que os 

ativos operam. 

Em etapa posterior foram utilizados os arquivos 

fornecidos em complemento às informações 

obtidas, tais como a lista dos principais 

equipamentos da planta industrial e os contatos de 

fornecedores como base para a avaliação.

Procedimentos de avaliação
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Metodologia de avaliação e análise

Os métodos e procedimentos adotados para 

desenvolver a Análise utilizaram preceitos e 

diretrizes estabelecidos na Norma Brasileira de 

Avaliações publicada pela ABNT – Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, NBR 14.653.

Para estimar o valor de mercado dos ativos, foram 

considerados o Método da Renda, o Método 

Comparativo Direto de Dados de Mercado e o 

Método da Quantificação do Custo. Com base na 

natureza dos ativos e das informações 

apresentadas, concluímos as abordagens mais 

adequadas para avaliar os bens tangíveis.

Para a avaliação desses ativos em específico, a 

avaliação pelo método da renda foi considerada 

inadequada e não foi usado porque fluxos de 

rendimentos individuais não podem ser alocados 

de forma razoável e eficaz para cada um dos 

ativos individuais. Ao considerar o Método 

Comparativo Direto de Dados Mercado 

identificamos algumas categorias de ativos para 

as quais existe um mercado ativo. 

O método do custo foi utilizado para avaliar o 

restante dos bens tangíveis. Usando esta 

metodologia, reconhecemos o valor associado à 

instalação, engenharia e custos de instalação 

complementares do equipamento.

Método comparativo direto de dados de 

mercado

A abordagem de mercado analisa as condições de 

mercado e as transações comparáveis aos ativos 

avaliados e estima o valor onde dados confiáveis e 

disponíveis sobre vendas comparáveis podem ser 

encontrados. O valor justo é estimado comparando 

as vendas recentes e os preços de venda de 

ativos similares e ajustando esses itens 

comparáveis com base em fatores como idade, 

condição, capacidade / uso e tipo de venda. 

Portanto, a aplicação da metodologia típica de 

Abordagem de Mercado é altamente dependente 

da disponibilidade e qualidade de informações de 

vendas comparáveis.

Em nossa aplicação da abordagem de mercado, 

usamos fontes publicadas de transações de 

mercado, como o banco de preço da Companhia.

Aplicação do método da quantificação do 

custo

Ao aplicar o método do custo, primeiramente 

determinamos estimativas de valor de substituição 

ou custo de reprodução (RCN) dos ativos usando 

o método indiretos. 

Cálculo do RCN através do método direto

O passo inicial no cálculo por custo direto foi 

desenvolver uma estimativa de RCN para os bens 

tangíveis incluídos no escopo de nossa análise.

Especificamente, desenvolvemos uma estimativa 

RCN que inclui todos os custos de engenharia, 

fundação e instalação, através de orçamentos 

recentes e notas fiscais fornecidas pela 

Administração, em pesquisa externa, no nosso 

banco de dados interno, nas informações contidas 

na lista dos bens e nas informações detalhadas 

fornecidas em resposta as nossas solicitações, 

como notas fiscais de máquinas e equipamentos 

recentemente adquiridos.

As estimativas de RCN, incluem custos diretos e 

indiretos associados a cada ativo, incluindo 

materiais ou equipamentos, frete, instalação e 

trabalho de comissionamento.

Cálculo do RCN através do método indireto

Utilizamos o método do custo indireto para avaliar 

os ativos que não foram cobertos pelo método 

comparativo direto de dados de mercado ou pelo 

método do custo direto.

Sob o método do custo indireto, o valor novo de 

reprodução para cada ativo ou grupo de ativos foi 

estimado pela atualização de custos históricos 

registrados na lista do ativo imobilizado com base 

no tipo de ativos e data de aquisição através de 

índice econômico. Esses custos geralmente 

incluem o custo base do ativo e quaisquer 

considerações adicionais relativas às mercadorias, 

impostos, local de entrega, instalação, mão de 

obra e custos indiretos, tais como engenharia, 

suprimento, construção e gestão de custos de 

empréstimos foram consideradas adequadas.

Os fatores de ajuste e índices de preços utilizados 

em nossa análise foram obtidos através de índices 

de inflação específicos que mais se adequavam às 

características de cada classe de ativo, sendo 

estes publicados pela Fundação Getúlio Vargas 

(FGV) e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE).

Metodologia e principais premissas
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Depreciação física e Obsolescência

Como alguns ativos foram utilizados ao longo de 

períodos variáveis, o valor justo é estimado pela 

adequação do RCN a perda de valor devido à 

deterioração física, além da possível 

obsolescência funcional e/ ou econômica de cada 

ativo.

Depreciação Física

Nossa estimativa de depreciação física foi 

realizada principalmente sob o conceito idade/vida. 

Sob este conceito, a perda física de valor é 

atribuída através da relação entre a vida útil 

estimada de um ativo e sua vida útil remanescente 

em um determinado período no tempo. As 

principais definições são os seguintes:

► Vida útil técnica (VU) – A vida útil, geralmente 

em anos, de um ativo será usada antes de sua 

deterioração a uma condição inutilizável ou 

quando este é retirado de serviço. 

► Idade Cronológica (IC) – O tempo decorrido da 

vida de um ativo desde que foi originalmente 

posto em serviço.

► Idade efetiva (IE) – A idade do ativo indicada 

pela sua atual condição, o qual pode ser ou não 

igual a IC.

► Vida útil remanescente (VUR) - Período 

contado em anos desde a data-base da análise 

até a data estimada/ esperada em que o bem 

deixará de ser economicamente viável.

As estimativas da vida útil na avaliação foram 

baseadas em publicações de referência, como a 

tabela de vidas úteis do IBAPE (Instituto Brasileiro 

de Avaliações e Perícias de Engenharia) e do ASA 

(American Society of Appraisers), bem como em 

nossa experiência na avaliação de ativos 

similares.

Diferentes perfis de deterioração física são 

conhecidos e amplamente utilizados na prática que 

operam sob os conceitos básicos descritos 

anteriormente. No Método da Quantificação do 

Custo, nós utilizamos a seguinte curva de 

deterioração física:

► Linear - Um consumo linear de utilidade de um 

ativo durante a sua vida útil.

Em relação às classes de ativos avaliadas, 

adotamos a vida útil, método de depreciação e 

fator residual indicados na tabela ao lado. Fatores 

residuais são índices de depreciação que são 

utilizados para estabilizar o valor mínimo dos 

ativos remanescentes em uso, que alcançaram ou 

ultrapassaram a sua vida útil esperada. 

Obsolescência funcional

A obsolescência funcional pode ser atribuída aos 

excessos de custo de capital ou custo de operação 

associados a um ativo ou grupo de ativos. O 

excesso de custo de capital, que é a diferença 

entre o valor de reprodução e o valor de reposição, 

mede a diminuição do investimento necessário 

para uma substituição do ativo para produzir o 

mesmo ou similar produto a que está sujeito o 

ativo. Essa forma de obsolescência é vista em 

tecnologias mais recentes e custos de construções 

que são tipicamente possuem valores menores 

que o ativo atual. Com base em nossa análise, não 

foi observada evidência de obsolescência 

funcional, Assim sendo, não foi realizado nenhum 

ajuste nos bens tangíveis relativos à obsolescência 

funcional.

Obsolescência econômica

A obsolescência econômica é a perda de valor 

causada por condições adversas externas ao 

ativo, como baixa demanda de mercado para o 

produto, mudança do foco do mercado, 

indisponibilidade de transporte e excessos das 

regulamentações governamentais.

Metodologia e principais premissas

Classe
VU

(anos)

Depre-

ciação

Fator 

residual

Benfeitorias em 

Imóveis de Terceiros
10 Linear 5%

Infraestrutura 15-25 Linear 5%

Máquinas e 

Equipamentos
5-20 Linear 1%

Equipamentos de 

informática
10 Linear 1%

Vidas úteis e métricas de depreciação
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Com base em nossas análises, não observamos 

a necessidade  de aplicar uma penalidade de 

obsolescência econômica nos ativos 

pertencentes a Target.

Análise de sucata para os bens da oferta 

pública

Com base em nossas conversas com a 

Administração, entendemos que existe uma 

exigência de descomissionamento de cerca de 

1.400 sites transacionados, através de oferta 

pública, conforme aprovação do Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e, 

que deve ocorrer em até 18 meses após a 

transação. Além disso a Administração informou 

que existem questões adicionais que devem ser 

levadas em conta no que tange a destinação dos 

ativos, a saber: A sobreposição operacional-

geográfica com relação aos sites atuais da 

Telefônica; as questões de obsolescência 

tecnológica e diferenças de marca e modelo dos 

equipamentos adquiridos, distintos daqueles 

utilizados pela Telefônica, o que geraria uma 

necessidade de investimentos em adaptações e 

ajustes na operação; e por fim, as condições de 

manutenção e conservação dos ativo adquiridos 

da Oi Móvel S.A. Tais fatores levam a uma 

necessidade de alienação de uma quantidade 

significativa de ativos, seja por venda, 

sucateamento, leilão, etc. Somente após essa 

oferta obrigatória que a Empresa poderá levar o 

ativo a mercado, buscando outros interessados, 

caso a venda a compradores menores, exigida 

pelo regulador, não seja concluída.

Em consequência do descomissionamento dos 

1400 sites, bem como os demais fatores 

mencionados, é natural supor que o mercado não 

deve apresentar demanda suficiente para 

absorver tal volume de equipamentos por parte 

de outros players, até porquê sabe-se que o 

restante dos ativos da Oi Móvel S.A. foram 

adquiridos por outros players de mercado, e 

tratamentos e fatores semelhantes aos aqui 

descritos deverão ocorrer nestes outros casos. 

Sendo assim, com base em discussões com a 

administração, assume-se que boa parte dos 

ativos adquiridos que não permanecerão em uso 

pela Telefônica serão alienados por 

sucateamento, o que entendemos ser uma 

premissa padrão do participante de mercado, 

dado o contexto atual do setor de telefonia celular 

do Brasil. Em outras palavras, entendemos que 

não há mercado ativo para absorver tal volume 

de equipamentos.

Uma vez que adotamos a premissa de sucata e 

concluímos que ela representa o melhor valor 

possível para este ativo, entendemos que outras 

formas de penalidade, como obsolescência 

econômica ou funcional e custo de 

desmobilização, não são aplicáveis.

.

Metodologia e principais premissas

1 Sumário executivo 7 Limitações Gerais

2 Análise macroeconômica 8 Apêndices

3 Mercado 9 Anexos

4 Visão geral da Empresa

5 Patrimônio líquido a preço ...

6 Resultados



Telefônica Brasil S.A.: Avaliação do Patrimônio Líquido a preços de mercado da UPI Ativos Móveis - Telefônica na data-base de 31 de março de 2022 | Página 34 de 52

03 de junho de 2022

Apêndice E: Avaliação das licenças de espectro

8 Apêndices 1 Sumário executivo 7 Limitações Gerais

2 Análise macroeconômica 8 Apêndices

3 Mercado 9 Anexos

4 Visão geral da Empresa

5 Patrimônio líquido a preço ...

6 Resultados

Premissas gerais

Foram avaliadas 30 licenças de espectro, 

agrupadas em 8 grupos, de acordo com a região 

geográfica de cobertura.

Receita

As receitas das licenças de espectro tem como 

base o número de clientes existentes migrados 

da Oi para a SPE, bem como a receita média por 

usuário (avarage revenue per user, ARPU)

cobrado pela prestação do serviço.

Na projeção da receita foi considerada uma 

estimativa de perda de clientes anual, com 

reposição da base ao longo dos anos, e 

estabilidade no ARPU, portanto, a receita é 

reduzida 9% ao ano, em média. 

A base de clientes é separada em: (i) pré-pago; 

(ii) pós-pago; e (iii) M2M.

► Pré-pago: referente às linhas telefônicas 

para o consumidor geral, com pagamento 

antecipado ao uso;

► Pós-pago: referente às linhas telefônicas 

para o consumidor geral e empresarial, com 

pagamento após o uso;

► M2M: refere-se à comunicação de máquina 

para máquina.

Custos e Despesas

Os custos e despesas operacionais foram 

projetados de acordo com dados históricos 

obtidos pela Companhia e as expectativas de 

normalização da margem operacional no longo 

prazo. As projeções tiveram como base os 

percentuais fixos e variáveis das despesas, 

ajustando a parcela fixa de acordo com a 

inflação e a variável de acordo com a receita.

Margem EBITDA

De acordo com a premissas adotadas, a 

margem EBITDA projetada para as licenças de 

espectro variam entre 34,8% em 2022 e 54,3% 

em 2030. Os ganhos de margem observados se 

devem a ganhos de escala da operação, 

melhorias de eficiência, de sinergias 

operacionais a serem realizadas pela junção das 

operações da SPE dentro da Companhia.

Depreciação

A depreciação foi projetada com base nas 

estimativas de valores históricos, tendo em vista 

os saldos e a vida útil remanescente do ativo 

imobilizado na data-base, fornecidas pela 

Companhia, a depreciação representa em média 

9,2% da receita operacional líquida.

Alíquota de imposto

Os fluxos de caixa esperados foram tributados 

para chegar aos fluxos de caixa estimados após 

os impostos. As taxas de imposto foram 

baseadas no percentual de 34,0%, conforme a 

legislação tributária brasileira.

Recomendação de valor

BRL 2.542,2
Consulte o Anexo 3 para obter detalhes.

Descrição

► As licenças de espectro abrangem as 

autorizações para operação de serviço de 

telefonia móvel no Brasil. O valor justo das 

licenças de espectro representaria o valor que 

um comprador estaria disposto a pagar para 

adquirir os fluxos de caixa futuros que se 

espera que surjam dos das operações de 

telefonia móvel existentes na data-base.

Metodologia de avaliação

► Das três principais abordagens de valor 

(Renda, Mercado e Custo) e os métodos que 

compõem essas abordagens, consideramos o 

fluxo de caixa descontado da Abordagem da 

Renda como sendo o mais adequado para 

avaliar as licenças de espectro com base na 

consideração do crescimento da receita ao 

longo do tempo.

► Para mais detalhes sobre as metodologias de 

avaliação e discussão geral sobre as diversas 

abordagens, consulte o Apêndice B. 

Principais premissas
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Taxa de desconto

O fluxo de caixa após impostos foi descontado a 

valor presente através da taxa de desconto 

13,0%, equivalente ao WACC de 12,0% da 

Empresa acrescida de prêmio de 100 pontos 

base pela avaliação do risco do ativo intangível 

em relação aos outros ativos da SPE.

Gentileza consultar o Anexo 12 para seu cálculo.

Vida útil

A definição de vida útil foi realizada com base na 

período remanescente de cada autorização 

avaliada, a vida útil média das licenças de 

espectro é de 10 anos, portanto, foi considerado 

valor adicional referente ao benefício de 

amortização fiscal (TAB) do ativo, conforme 

demonstrado no Anexo 3.

Recomendação de valor

BRL 2.542,2
Consulte o Anexo 3 para obter detalhes.

Principais premissas
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5 Patrimônio líquido a preço ...

6 Resultados

Premissas gerais

Foram avaliados cinco relacionamentos com 

clientes, sendo eles: (i) B2C pré-pago; (ii) B2C 

pós-pago; (iii) B2C controle; (iv) B2B pós-pago; e 

(v) B2B M2M.

► B2C pré-pago: referente às linhas telefônicas 

para o consumidor geral, com pagamento 

antecipado ao uso. 

► B2C pós-pago: referente às linhas 

telefônicas para o consumidor geral, com 

pagamento após o uso;

► B2C controle: referente às linhas telefônicas 

para o consumidor geral, com pagamento 

após o uso;

► B2B pós-pago: referente às linhas 

telefônicas empresariais, com pagamento 

após o uso;

► B2B M2M: refere-se à comunicação de 

máquina para máquina..

Receita

As receitas do relacionamento com cliente tem 

como base o número de clientes existentes por 

tipo, migrados da Oi para a SPE, bem como a 

receita média por usuário (avarage revenue per 

user, ARPU) cobrado pela prestação do serviço.

Na projeção da receita foi considerada uma 

estimativa de perda de clientes anual, e 

estabilidade no ARPU.

Taxa de churn

O churn rate foi calculado com base no 

percentual histórico da saída de clientes de 

acordo com a premissa da Administração. O 

churn rate médio anual para os relacionamentos 

com clientes são apresentados a seguir:

► B2C pré-pago – 50,2%

► B2C pós-pago – 42,8%

► B2C controle – 26,8%

► B2B pós-pago – 36,1%  

► B2B M2M – 33,5%

Custos e Despesas

Os custos e despesas operacionais foram 

projetados de acordo com dados históricos 

obtidos pela Companhia e as expectativas de 

normalização da margem operacional no longo 

prazo e sinergias operacionais a serem 

realizadas pela junção das operações da SPE 

dentro da Companhia. As projeções tiveram 

como base os percentuais fixos e variáveis das 

despesas, ajustando a parcela fixa de acordo 

com a inflação e a variável de acordo com a 

receita.

Com base nas informações da Administração, foi 

considerado um add-back de 97% das despesas 

de marketing, para refletir a exclusão de 

despesas relacionadas à obtenção de novos 

clientes, baseada em padrões de mercado e no 

entendimento da Administração.

Descrição

► O relacionamento com clientes abrange 

relacionamentos com clientes contratuais e não 

contratuais. Embora as relações não 

contratuais não sejam legalmente 

manifestadas, ainda pode haver uma relação 

factual que garanta com alguma probabilidade 

que os clientes do passado permanecerão 

clientes no futuro. O valor justo dos 

relacionamentos com clientes representaria o 

valor que um comprador estaria disposto a 

pagar para adquirir os fluxos de caixa futuros 

que se espera que surjam dos relacionamentos 

existentes na data-base.

Metodologia de avaliação

► Das três principais abordagens de valor 

(Renda, Mercado e Custo) e os métodos que 

compõem essas abordagens, consideramos o 

MPEEM da Abordagem da Renda como sendo 

o mais adequado para avaliar as relações com 

clientes com base na consideração do 

crescimento da receita ao longo do tempo.

► Para mais detalhes sobre as metodologias de 

avaliação e discussão geral sobre as diversas 

abordagens, consulte o Apêndice A. 

Recomendação de valor

BRL 110,0 mi
Consulte o Anexo 4 para obter detalhes.

Principais premissas
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6 Resultados

Alíquota de imposto

Os fluxos de caixa esperados foram tributados 

para chegar aos fluxos de caixa estimados após 

os impostos. As taxas de imposto foram 

baseadas no percentual de 34,0%, conforme a 

legislação tributária brasileira.

Ativos contributórios e outros encargos

Aplicamos encargos de ativos contributórios

(CAC) para contabilizar o valor contribuído por 

outros ativos para obter fluxos de caixa de 

relacionamentos com clientes, incluindo:

► Capital de giro líquido (DFNWC);

► Ativo fixos; e

► Licenças de espectro;

Para obter mais detalhes, consulte o Anexo 5.

Taxa de desconto

► Descontamos os fluxos de caixa após os 

impostos a valor presente por meio de uma 

taxa de desconto de 12,9%, equivalente ao 

WACC de 12,4% da Empresa acrescida de 

prêmio de 50 pontos base.

Vida útil e benefício de amortização fiscal

► O valor justo do ativo inclui o benefício fiscal 

de sua amortização (TAB), calculado com 

base na alíquota efetiva de 34,0% e a vida útil 

remanescente média de 7 anos, que 

representa 95% do valor presente do seu 

fluxo de caixa. 

Recomendação de valor

BRL 110,0 mi
Consulte o Anexo 4 para obter detalhes.

Principais premissas
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9 Anexos

Fonte: Telefônica/EY

Summary of values by EY class BRL000's

Asset category Cost1 NBV1 Fair Value W.RUL2

Real Property

Benfeitorias em Imóveis de Terceiros 19.057 5.242 2.569 6 

Infra-estrutura 8.627 5.582 1.744 11 

Construções e Benfeitorias - - - -

Subtotal 27.684 10.824 4.314 n/a 

Personal Property

Máquinas e Equipamentos 3.008.572 621.219 143.147 6 

Instalação - - - -

Móveis e Utensílios - - - -

Equipamentos de informática 100.442 28.263 600 6 

Subtotal 3.109.015 649.482 143.747 n/a 

Others

Intangível - Software 159.718 1.634 - 1 

Intangível - Licenças e Concessões 2.052.139 94.075 - -

Intangível - Outros 2.474 - - -

Obras em andamento 10.145 10.145 7.246 -

Excluded 518.884 47.339 - -

Subtotal 2.743.359 153.193 7.246 n/a 

Total 5.880.058 813.499 155.306 

1 Sumário executivo 7 Limitações Gerais

2 Análise macroeconômica 8 Apêndices

3 Mercado 9 Anexos

4 Visão geral da Empresa

5 Patrimônio líquido a preço ...

6 Resultados
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9 Anexos

Principais premissas

Taxa de desconto  (a) 13,4%

Licenças 1

Frequência (MHz) 900

Vida útil  (b) 10,0

Impostos diretos  (c) 34,0%

Informação Financeira Projetada

Relacionamento com cliente dez-22 dez-23 dez-24 dez-25 dez-26 dez-27 dez-28 dez-29 dez-30 dez-31 dez-32

Assinantes totais (BoP) # linhas 12.573.125 3.956.198 2.499.776 2.185.349 1.915.332 1.689.558 1.496.548 1.331.740 1.188.262 1.064.139 955.917 

Pós Pago pre # linhas 7.845.470 2.633.933 1.792.547 1.662.644 1.527.297 1.400.321 1.279.981 1.168.708 1.064.787 969.991 883.634 

Pré pago pos # linhas 4.518.161 1.255.292 663.204 482.964 352.263 257.132 187.838 137.322 100.469 73.561 53.860 

M2M m2m # linhas 209.494 66.974 44.024 39.742 35.772 32.105 28.730 25.709 23.006 20.587 18.423 

Assinantes totais (EoP) # linhas 3.956.198 2.499.776 2.185.349 1.915.332 1.689.558 1.496.548 1.331.740 1.188.262 1.064.139 955.917 45.528 

Pós Pago # linhas 2.633.933 1.792.547 1.662.644 1.527.297 1.400.321 1.279.981 1.168.708 1.064.787 969.991 883.634 42.570 

Pré pago # linhas 1.255.292 663.204 482.964 352.263 257.132 187.838 137.322 100.469 73.561 53.860 2.086 

M2M # linhas 66.974 44.024 39.742 35.772 32.105 28.730 25.709 23.006 20.587 18.423 872 

% Crescimento da base de clientes Pós Pago % 33,4% 42,1% 39,6% 37,4% 36,8% 36,1% 35,8% 35,3% 35,2% 35,2% 35,2%

% Crescimento da base de clientes Pré Pago % 34,0% 48,5% 48,8% 49,4% 49,8% 50,1% 50,4% 50,7% 51,0% 51,0% 51,0%

% Crescimento da base de clientes M2M % 29,8% 39,7% 39,1% 38,5% 37,9% 37,3% 37,3% 37,3% 37,3% 37,3% 37,3%

% Churn Pós Pago % 24,5% 34,0% 33,5% 33,1% 33,0% 32,8% 32,8% 32,7% 32,6% 32,6% 32,6%

% Churn Pré Pago % 37,8% 51,0% 51,1% 51,2% 51,3% 51,3% 51,4% 51,5% 51,5% 51,5% 51,5%

% Churn M2M % 26,1% 35,2% 35,1% 35,0% 34,9% 34,8% 34,8% 34,8% 34,8% 34,8% 34,8%

ARPU (líquido de impostos)

Pós Pago BRL 20,0 25,8 25,2 24,9 24,8 24,8 24,8 24,9 25,1 25,1 25,1 

Pré pago BRL 6,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,8 7,8 7,8 

M2M BRL 2,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Receita operacional líquida BRL milhões 542 619 549 491 441 399 362 329 300 272 13 

Custos e despesas BRL milhões (371) (421) (370) (328) (293) (263) (237) (213) (193) (175) (8)

Sinergias BRL milhões 20 39 49 51 53 53 55 58 56 51 2 

EBITDA BRL milhões 191 237 228 214 201 189 180 174 164 148 7 

Depreciação BRL milhões (131) (110) (50) (26) (26) (26) (26) (25) (25) (23) (1)

EBIT BRL milhões 60 126 179 188 175 163 154 149 139 126 6 

EBIT BRL milhões 60 126 179 188 175 163 154 149 139 126 6 

IR&CSLL BRL milhões (20) (43) (61) (64) (59) (55) (52) (51) (47) (43) (2)

NOPAT BRL milhões 40 83 118 124 115 108 102 98 92 83 4 

Depreciação e amortização BRL milhões 131 110 50 26 26 26 26 25 25 23 1 

Capex BRL milhões (199) (90) (78) (43) (38) (34) (31) (28) (26) (23) (1)

Variação do capital de giro BRL milhões (5) (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Fluxo de caixa livre BRL milhões (33) 103 90 107 104 100 96 95 90 83 8 

Meses (meio período) meses 4,5 15 27 39 51 63 75 87 99 111 123

Fator de desconto | WACC @ 13,4% fator 0,96 0,86 0,76 0,67 0,59 0,53 0,47 0,41 0,36 0,32 0,29 

Valor presente do fluxo de caixa após impostos BRL milhões (32) 88 68 71 61 52 44 38 32 26 2 

Recomendação de valor justo (arredondado)

Relacionamento com clientes 450 

Benefício fiscal de amortização (TAB) 108 

Relacionamento com clientes 558 

1 Sumário executivo 7 Limitações Gerais

2 Análise macroeconômica 8 Apêndices

3 Mercado 9 Anexos

4 Visão geral da Empresa

5 Patrimônio líquido a preço ...

6 Resultados
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9 Anexos

Principais premissas

Taxa de desconto  (a) 13,4%

Licenças 2

Frequência (MHz) 900

Vida útil  (b) 15,0

Impostos diretos  (c) 34,0%

Informação Financeira Projetada

Relacionamento com cliente dez-22 dez-23 dez-24 dez-25 dez-26 dez-27 dez-28 dez-29 dez-30 dez-31 dez-32 dez-33 dez-34 dez-35 dez-36 dez-37

Assinantes totais (BoP) # linhas 12.573.125 3.829.999 2.367.576 2.069.778 1.814.040 1.600.206 1.417.403 1.261.311 1.125.421 1.007.862 905.363 815.359 735.839 665.214 602.210 545.795 

Pós Pago pre # linhas 7.845.470 2.549.913 1.697.749 1.574.715 1.446.527 1.326.265 1.212.289 1.106.901 1.008.476 918.693 836.903 762.395 694.521 632.689 576.361 525.049 

Pré pago pos # linhas 4.518.161 1.215.249 628.131 457.422 333.633 243.534 177.904 130.060 95.155 69.671 51.011 37.349 27.346 20.022 14.660 10.734 

M2M m2m # linhas 209.494 64.837 41.696 37.640 33.880 30.407 27.210 24.349 21.789 19.498 17.448 15.614 13.972 12.503 11.189 10.012 

Assinantes totais (BoP) # linhas 3.829.999 2.367.576 2.069.778 1.814.040 1.600.206 1.417.403 1.261.311 1.125.421 1.007.862 905.363 815.359 735.839 665.214 602.210 545.795 495.123 

Pós Pago # linhas 2.549.913 1.697.749 1.574.715 1.446.527 1.326.265 1.212.289 1.106.901 1.008.476 918.693 836.903 762.395 694.521 632.689 576.361 525.049 478.305 

Pré pago # linhas 1.215.249 628.131 457.422 333.633 243.534 177.904 130.060 95.155 69.671 51.011 37.349 27.346 20.022 14.660 10.734 7.859 

M2M # linhas 64.837 41.696 37.640 33.880 30.407 27.210 24.349 21.789 19.498 17.448 15.614 13.972 12.503 11.189 10.012 8.960 

% Crescimento da base de clientes Pós Pago % 33,4% 42,1% 39,6% 37,4% 36,8% 36,1% 35,8% 35,3% 35,2% 35,2% 35,2% 35,2% 35,2% 35,2% 35,2% 35,2%

% Crescimento da base de clientes Pré Pago % 34,0% 48,5% 48,8% 49,4% 49,8% 50,1% 50,4% 50,7% 51,0% 51,0% 51,0% 51,0% 51,0% 51,0% 51,0% 51,0%

% Crescimento da base de clientes M2M % 29,8% 39,7% 39,1% 38,5% 37,9% 37,3% 37,3% 37,3% 37,3% 37,3% 37,3% 37,3% 37,3% 37,3% 37,3% 37,3%

% Churn Pós Pago % 24,5% 34,0% 33,5% 33,1% 33,0% 32,8% 32,8% 32,7% 32,6% 32,6% 32,6% 32,6% 32,6% 32,6% 32,6% 32,6%

% Churn Pré Pago % 37,8% 51,0% 51,1% 51,2% 51,3% 51,3% 51,4% 51,5% 51,5% 51,5% 51,5% 51,5% 51,5% 51,5% 51,5% 51,5%

% Churn M2M % 26,1% 35,2% 35,1% 35,0% 34,9% 34,8% 34,8% 34,8% 34,8% 34,8% 34,8% 34,8% 34,8% 34,8% 34,8% 34,8%

ARPU (líquido de impostos)

Pós Pago BRL 20,0 25,8 25,2 24,9 24,8 24,8 24,8 24,9 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 

Pré pago BRL 6,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 

M2M BRL 2,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Receita operacional líquida BRL mi 525 586 520 465 418 378 343 311 284 258 234 212 193 176 160 145 

Custos e despesas BRL mi (359) (399) (350) (311) (278) (249) (224) (202) (182) (165) (150) (136) (124) (113) (103) (93)

Sinergias BRL mi 20 37 47 49 50 50 52 55 53 48 44 40 36 33 30 27 

EBITDA BRL mi 185 224 216 203 190 179 170 165 155 140 127 116 105 96 87 79 

Depreciação BRL mil (127) (104) (47) (24) (25) (25) (24) (24) (24) (21) (19) (18) (16) (15) (13) (12)

EBIT BRL mi 58 120 169 178 166 155 146 141 131 119 108 98 89 81 74 67 

EBIT BRL mi 58 120 169 178 166 155 146 141 131 119 108 98 89 81 74 67 

IR&CSLL BRL mi (20) (41) (58) (61) (56) (53) (50) (48) (45) (40) (37) (33) (30) (28) (25) (23)

NOPAT BRL mi 38 79 112 118 109 102 96 93 87 79 71 65 59 54 49 44 

Depreciação e amortização BRL mi 127 104 47 24 25 25 24 24 24 21 19 18 16 15 13 12 

Capex BRL mi (193) (85) (74) (41) (36) (32) (30) (27) (25) (21) (19) (18) (16) (15) (13) (12)

Variação do capital de giro BRL mi (5) (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fluxo de caixa livre BRL mi (32) 97 85 101 98 95 91 90 85 79 72 65 59 54 49 44 

Meses (final do período) meses 9 21 33 45 57 69 81 93 105 117 129 141 153 165 177 189

Meses (meio período) Meses 4,5 15 27 39 51 63 75 87 99 111 123 135 147 159 171 183

Fator de desconto | WACC @ 13,4% fator 0,96 0,86 0,76 0,67 0,59 0,53 0,47 0,41 0,36 0,32 0,29 0,25 0,22 0,20 0,18 0,16 

VP do fluxo de caixa após impostos BRL mi (31) 83 64 67 58 49 42 36 30 25 20 16 13 10 8 7 

Recomendação de valor justo (arredondado)

Relacionamento com clientes 497 

Benefício fiscal de amortização (TAB) 90 

Relacionamento com clientes 587 

1 Sumário executivo 7 Limitações Gerais

2 Análise macroeconômica 8 Apêndices

3 Mercado 9 Anexos

4 Visão geral da Empresa

5 Patrimônio líquido a preço ...

6 Resultados
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Principais premissas

Taxa de desconto  (a) 13,4%

Licenças 3

Frequência (MHz) 900

Vida útil  (b) 9,0

Impostos diretos  (c) 34,0%

Informação Financeira Projetada

Relacionamento com cliente dez-22 dez-23 dez-24 dez-25 dez-26 dez-27 dez-28 dez-29 dez-30 dez-31

Assinantes totais (BoP) # linhas 12.573.125 3.829.999 2.499.776 2.185.349 1.915.332 1.689.558 1.496.548 1.331.740 1.188.262 1.064.139 

Pós Pago pre # linhas 7.845.470 2.549.913 1.792.547 1.662.644 1.527.297 1.400.321 1.279.981 1.168.708 1.064.787 969.991 

Pré pago pos # linhas 4.518.161 1.215.249 663.204 482.964 352.263 257.132 187.838 137.322 100.469 73.561 

M2M m2m # linhas 209.494 64.837 44.024 39.742 35.772 32.105 28.730 25.709 23.006 20.587 

Assinantes totais (BoP) # linhas 3.829.999 2.499.776 2.185.349 1.915.332 1.689.558 1.496.548 1.331.740 1.188.262 1.064.139 50.553 

Pós Pago # linhas 2.549.913 1.792.547 1.662.644 1.527.297 1.400.321 1.279.981 1.168.708 1.064.787 969.991 46.731 

Pré pago # linhas 1.215.249 663.204 482.964 352.263 257.132 187.838 137.322 100.469 73.561 2.848 

M2M # linhas 64.837 44.024 39.742 35.772 32.105 28.730 25.709 23.006 20.587 974 

% Crescimento da base de clientes Pós Pago % 33,4% 42,1% 39,6% 37,4% 36,8% 36,1% 35,8% 35,3% 35,2% 35,2%

% Crescimento da base de clientes Pré Pago % 34,0% 48,5% 48,8% 49,4% 49,8% 50,1% 50,4% 50,7% 51,0% 51,0%

% Crescimento da base de clientes M2M % 29,8% 39,7% 39,1% 38,5% 37,9% 37,3% 37,3% 37,3% 37,3% 37,3%

% Churn Pós Pago % 24,5% 34,0% 33,5% 33,1% 33,0% 32,8% 32,8% 32,7% 32,6% 32,6%

% Churn Pré Pago % 37,8% 51,0% 51,1% 51,2% 51,3% 51,3% 51,4% 51,5% 51,5% 51,5%

% Churn M2M % 26,1% 35,2% 35,1% 35,0% 34,9% 34,8% 34,8% 34,8% 34,8% 34,8%

ARPU (líquido de impostos)

Pós Pago BRL 20,0 25,8 25,2 24,9 24,8 24,8 24,8 24,9 25,1 25,1 

Pré pago BRL 6,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,8 7,8 

M2M BRL 2,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Receita operacional líquida BRL milhões 525 619 549 491 441 399 362 329 300 14 

Custos e despesas BRL milhões (359) (421) (370) (328) (293) (263) (237) (213) (193) (9)

Sinergias BRL milhões 20 39 49 51 53 53 55 58 56 3 

EBITDA BRL milhões 185 237 228 214 201 189 180 174 164 8 

Depreciação BRL milhões (127) (110) (50) (26) (26) (26) (26) (25) (25) (1)

EBIT BRL milhões 58 126 179 188 175 163 154 149 139 7 

EBIT BRL milhões 58 126 179 188 175 163 154 149 139 7 

IR&CSLL BRL milhões (20) (43) (61) (64) (59) (55) (52) (51) (47) (2)

NOPAT BRL milhões 38 83 118 124 115 108 102 98 92 4 

Depreciação e amortização BRL milhões 127 110 50 26 26 26 26 25 25 1 

Capex BRL milhões (193) (90) (78) (43) (38) (34) (31) (28) (26) (1)

Variação do capital de giro BRL milhões (5) (1) 0 0 0 0 0 0 0 4 

Fluxo de caixa livre BRL milhões (32) 102 90 107 104 100 96 95 90 8 

Meses (meio período) meses 4,5 15 27 39 51 63 75 87 99 111

Fator de desconto | WACC @ 13,4% fator 0,96 0,86 0,76 0,67 0,59 0,53 0,47 0,41 0,36 0,32 

Valor presente do fluxo de caixa após impostos BRL milhões (31) 88 68 71 61 52 44 38 32 3 

Recomendação de valor justo (arredondado)

Relacionamento com clientes 425 

Benefício fiscal de amortização (TAB) 109 

Relacionamento com clientes 534 

1 Sumário executivo 7 Limitações Gerais

2 Análise macroeconômica 8 Apêndices

3 Mercado 9 Anexos

4 Visão geral da Empresa

5 Patrimônio líquido a preço ...

6 Resultados
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Anexo 2: Licenças de espectro

9 Anexos

Principais premissas

Taxa de desconto  (a) 13,4%

Licenças 6

Frequência (MHz) 900

Vida útil  (b) 9,0

Impostos diretos  (c) 34,0%

Informação Financeira Projetada

Relacionamento com cliente dez-22 dez-23 dez-24 dez-25 dez-26 dez-27 dez-28 dez-29 dez-30

Assinantes totais (BoP) # linhas 11.528.337 3.627.741 2.367.947 2.070.238 1.814.542 1.600.733 1.417.940 1.261.845 1.125.941 

Pós Pago pre # linhas 7.207.251 2.419.666 1.700.986 1.577.718 1.449.285 1.328.794 1.214.601 1.109.012 1.010.399 

Pré pago pos # linhas 4.141.016 1.150.509 627.873 457.235 333.496 243.434 177.831 130.007 95.116 

M2M m2m # linhas 180.070 57.567 39.088 35.285 31.761 28.505 25.508 22.826 20.426 

Assinantes totais (BoP) # linhas 3.627.741 2.367.947 2.070.238 1.814.542 1.600.733 1.417.940 1.261.845 1.125.941 1.008.366 

Pós Pago # linhas 2.419.666 1.700.986 1.577.718 1.449.285 1.328.794 1.214.601 1.109.012 1.010.399 920.445 

Pré pago # linhas 1.150.509 627.873 457.235 333.496 243.434 177.831 130.007 95.116 69.642 

M2M # linhas 57.567 39.088 35.285 31.761 28.505 25.508 22.826 20.426 18.279 

% Crescimento da base de clientes Pós Pago % 33,4% 42,1% 39,6% 37,4% 36,8% 36,1% 35,8% 35,3% 35,2%

% Crescimento da base de clientes Pré Pago % 34,0% 48,5% 48,8% 49,4% 49,8% 50,1% 50,4% 50,7% 51,0%

% Crescimento da base de clientes M2M % 29,8% 39,7% 39,1% 38,5% 37,9% 37,3% 37,3% 37,3% 37,3%

% Churn Pós Pago % 24,5% 34,0% 33,5% 33,1% 33,0% 32,8% 32,8% 32,7% 32,6%

% Churn Pré Pago % 37,8% 51,0% 51,1% 51,2% 51,3% 51,3% 51,4% 51,5% 51,5%

% Churn M2M % 26,1% 35,2% 35,1% 35,0% 34,9% 34,8% 34,8% 34,8% 34,8%

ARPU (líquido de impostos)

Pós Pago BRL 20,0 25,8 25,2 24,9 24,8 24,8 24,8 24,9 25,1 

Pré pago BRL 6,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,8 

M2M BRL 2,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Receita operacional líquida BRL milhões 498 587 521 465 419 378 343 312 285 

Custos e despesas BRL milhões (341) (399) (351) (311) (278) (250) (225) (202) (183)

Sinergias BRL milhões 19 37 47 49 50 51 52 55 53 

EBITDA BRL milhões 176 225 217 203 191 179 171 165 155 

Depreciação BRL milhões (120) (105) (47) (24) (25) (25) (24) (24) (24)

EBIT BRL milhões 55 120 169 179 166 155 146 141 132 

EBIT BRL milhões 55 120 169 179 166 155 146 141 132 

IR&CSLL BRL milhões (19) (41) (58) (61) (56) (53) (50) (48) (45)

NOPAT BRL milhões 37 79 112 118 110 102 97 93 87 

Depreciação e amortização BRL milhões 120 105 47 24 25 25 24 24 24 

Capex BRL milhões (183) (85) (74) (41) (36) (32) (30) (27) (25)

Variação do capital de giro BRL milhões (5) (1) 0 0 0 0 0 0 0 

Fluxo de caixa livre BRL milhões (31) 97 86 101 98 95 91 90 85 

Meses (meio período) meses 4,5 15 27 39 51 63 75 87 99

Fator de desconto | WACC @ 13,4% fator 0,96 0,86 0,76 0,67 0,59 0,53 0,47 0,41 0,36 

Valor presente do fluxo de caixa após impostos BRL milhões (29) 83 65 67 58 49 42 36 30 

Recomendação de valor justo (arredondado)

Relacionamento com clientes 402 

Benefício fiscal de amortização (TAB) 103 

Relacionamento com clientes 505 

1 Sumário executivo 7 Limitações Gerais

2 Análise macroeconômica 8 Apêndices

3 Mercado 9 Anexos

4 Visão geral da Empresa

5 Patrimônio líquido a preço ...

6 Resultados
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Anexo 2: Licenças de espectro

9 Anexos

Principais premissas

Taxa de desconto  (a) 13,4%

Licenças 8

Frequência (MHz) 900

Vida útil  (b) 5,0

Impostos diretos  (c) 34,0%

Informação Financeira Projetada

Relacionamento com cliente dez-22 dez-23 dez-24 dez-25 dez-26 dez-27

Assinantes totais (BoP) # linhas 12.573.125 3.956.198 2.582.144 2.257.357 1.978.443 -

Pós Pago pre # linhas 7.845.470 2.633.933 1.851.612 1.717.428 1.577.622 -

Pré pago pos # linhas 4.518.161 1.255.292 685.057 498.878 363.870 -

M2M m2m # linhas 209.494 66.974 45.475 41.051 36.951 -

Assinantes totais (BoP) # linhas 3.956.198 2.582.144 2.257.357 1.978.443 1.745.229 -

Pós Pago # linhas 2.633.933 1.851.612 1.717.428 1.577.622 1.446.461 -

Pré pago # linhas 1.255.292 685.057 498.878 363.870 265.605 -

M2M # linhas 66.974 45.475 41.051 36.951 33.163 -

% Crescimento da base de clientes Pós Pago % 33,4% 42,1% 39,6% 37,4% 36,8% 36,1%

% Crescimento da base de clientes Pré Pago % 34,0% 48,5% 48,8% 49,4% 49,8% 50,1%

% Crescimento da base de clientes M2M % 29,8% 39,7% 39,1% 38,5% 37,9% 37,3%

% Churn Pós Pago % 24,5% 34,0% 33,5% 33,1% 33,0% 32,8%

% Churn Pré Pago % 37,8% 51,0% 51,1% 51,2% 51,3% 51,3%

% Churn M2M % 26,1% 35,2% 35,1% 35,0% 34,9% 34,8%

ARPU (líquido de impostos)

Pós Pago BRL 20,0 25,8 25,2 24,9 24,8 24,8 

Pré pago BRL 6,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 

M2M BRL 2,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Receita operacional líquida BRL milhões 542 639 567 507 456 -

Custos e despesas BRL milhões (371) (435) (382) (339) (303) -

Sinergias BRL milhões 20 40 51 53 54 -

EBITDA BRL milhões 191 245 236 221 208 -

Depreciação BRL milhões (131) (114) (51) (27) (27) -

EBIT BRL milhões 60 131 184 194 181 -

EBIT BRL milhões 60 131 184 194 181 -

IR&CSLL BRL milhões (20) (44) (63) (66) (61) -

NOPAT BRL milhões 40 86 122 128 119 -

Depreciação e amortização BRL milhões 131 114 51 27 27 -

Capex BRL milhões (199) (93) (80) (45) (39) -

Variação do capital de giro BRL milhões (5) (1) 0 0 0 5 

Fluxo de caixa livre BRL milhões (33) 106 93 110 107 5 

Meses (meio período) meses 4,5 15 27 39 51 63

Fator de desconto | WACC @ 13,4% fator 0,96 0,86 0,76 0,67 0,59 0,53 

Valor presente do fluxo de caixa após impostos BRL milhões (32) 90 70 73 63 3 

Recomendação de valor justo (arredondado)

Relacionamento com clientes 268 

Benefício fiscal de amortização (TAB) 90 

Relacionamento com clientes 358 

1 Sumário executivo 7 Limitações Gerais

2 Análise macroeconômica 8 Apêndices

3 Mercado 9 Anexos

4 Visão geral da Empresa

5 Patrimônio líquido a preço ...

6 Resultados
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Anexo 3: Relacionamento com clients B2C Pré

9 Anexos

Principais premissas

Taxa de desconto  (a) 12,9%

Vida útil  (b) 5,0

Receita sujeita ao pagamento de royalties (% do total) 0,0%

Impostos diretos  (c) 34,0%

Add-back de vendas e marketing sobre despesas de marketing (d) 97,0%

Informação Financeira Projetada

Relacionamento com cliente dez-21 mar-22 dez-22 dez-23 dez-24 dez-25 dez-26 dez-27 dez-28 dez-29 dez-30

BOP 9.210 4.619 4.036 2.491 1.205 582 282 136 66 32 15

Churn subscribers 4.591 583 1.545 1.287 622 301 145 70 34 16 8

Monthly churn 49,8% 12,6% 38,3% 51,6% 51,6% 51,6% 51,6% 51,6% 51,6% 51,6% 51,6%

EOP 4.619 4.036 2.491 1.205 582 282 136 66 32 15 7

AOP 6.914 4.328 3.264 1.848 894 432 209 101 49 24 11

ARPU Mensal (Average rate per user) 8,1 8,0 8,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,8 

Variação ARPU (nominal) 1,0% -2,0% 0,0% -1,5% -1,3% -0,5% -0,2% 0,0% 0,2% 0,2% 0,5%

Receita ajustada 234 174 83 40 19 9 5 2 1

Custos e despesas operacionais

(-) Handset cost & others - - - - - - - - -

(-) Interconnection (15) (12) (6) (3) (1) (1) (0) (0) (0)

(-) Marketing (6) (4) (2) (1) (0) (0) (0) (0) (0)

(-) Third party services (41) (30) (14) (7) (3) (2) (1) (0) (0)

Sales (16) (12) (5) (2) (1) (1) (0) (0) (0)

Customer services (6) (4) (2) (1) (0) (0) (0) (0) (0)

Billing & payments - - - - - - - - -

Others (includes IT, Electricity, Content Acquisition) (20) (14) (7) (3) (2) (1) (0) (0) (0)

(-) Store expenses (8) (6) (3) (1) (1) (0) (0) (0) (0)

(-) Personnel (5) (4) (2) (1) (0) (0) (0) (0) (0)

(-) Network maintenance (1) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(-) Tranmission and Telecom infrastructure (39) (29) (14) (7) (3) (2) (1) (0) (0)

(-) Provision for Bad Debt - - - - - - - - -

(-) Taxes and Other expenses (revenues) (33) (24) (12) (5) (3) (1) (1) (0) (0)

(+) Sinergias 9 11 8 4 2 1 1 0 0 

(+) Add-back de despesas de venda e marketing 6 4 2 1 0 0 0 0 0 

EBITDA 101 80 41 20 10 5 3 1 1

(-) IR&CSLL (34) (27) (14) (7) (3) (2) (1) (0) (0)

Lucro (prejuízo) líquido 67 53 27 14 7 3 2 1 0

(-) Custo total para o uso dos ativos contributórios (f) (58) (38) (20) (10) (5) (2) (1) (1) (0)

Fluxo de caixa livre 9 15 7 4 2 1 1 0 0 

Meses (final do período) 9 21 33 45 57 69 81 93 105

Meses (meio período) 4,5 15 27 39 51 63 75 87 99

Fator de desconto | WACC @ 12,9% 0,96 0,86 0,77 0,68 0,61 0,54 0,48 0,43 0,38 

Valor presente do fluxo de caixa após impostos 9 13 6 2 1 1 0 0 0 

Recomendação de valor justo (arredondado)

Relacionamento com clientes 30 

Valor presente do TAB  (g) 10 

Relacionamento com clientes 40 

1 Sumário executivo 7 Limitações Gerais

2 Análise macroeconômica 8 Apêndices

3 Mercado 9 Anexos

4 Visão geral da Empresa

5 Patrimônio líquido a preço ...

6 Resultados
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Anexo 3: Relacionamento com clientes B2C Pós

9 Anexos

Principais premissas

Taxa de desconto  (a) 12,9%

Vida útil  (b) 7,0

Receita sujeita ao pagamento de royalties (% do total) 0,0%

Impostos diretos  (c) 34,0%

Add-back de vendas e marketing sobre despesas de marketing (d) 97,0%

Informação Financeira Projetada

Relacionamento com cliente dez-21 mar-22 dez-22 dez-23 dez-24 dez-25 dez-26 dez-27 dez-28 dez-29 dez-30

BOP 1.178 673 600 402 225 126 70 39 22 12 7

Churn subscribers 505 73 198 177 99 55 31 17 10 5 3

Monthly churn 42,9% 10,9% 33,1% 44,1% 44,1% 44,1% 44,1% 44,1% 44,1% 44,1% 44,1%

EOP 673 600 402 225 126 70 39 22 12 7 4

AOP 925 636 501 313 175 98 55 31 17 10 5

ARPU Mensal (Average rate per user) 40,1 42,7 41,6 40,9 40,5 40,5 40,7 41,0 41,4 41,9 42,6 

Variação ARPU (nominal) -6,0% 6,5% -2,5% -1,8% -1,0% 0,0% 0,5% 0,8% 1,0% 1,3% 1,5%

Receita ajustada 188 154 85 48 27 15 9 5 3

Custos e despesas operacionais

(-) Handset cost & others (3) (3) (1) (1) (0) (0) (0) (0) (0)

(-) Interconnection (12) (10) (6) (3) (2) (1) (1) (0) (0)

(-) Marketing (5) (4) (2) (1) (1) (0) (0) (0) (0)

(-) Third party services (34) (28) (15) (8) (5) (3) (1) (1) (0)

Sales (13) (10) (5) (3) (2) (1) (0) (0) (0)

Customer services (4) (4) (2) (1) (1) (0) (0) (0) (0)

Billing & payments (1) (1) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

Others (includes IT, Electricity, Content Acquisition) (16) (13) (7) (4) (2) (1) (1) (0) (0)

(-) Store expenses (7) (5) (3) (2) (1) (1) (0) (0) (0)

(-) Personnel (4) (3) (2) (1) (1) (0) (0) (0) (0)

(-) Network maintenance (1) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(-) Tranmission and Telecom infrastructure (32) (26) (14) (8) (4) (2) (1) (1) (0)

(-) Provision for Bad Debt (6) (5) (3) (1) (1) (0) (0) (0) (0)

(-) Taxes and Other expenses (revenues) (26) (21) (12) (7) (4) (2) (1) (1) (0)

(+) Sinergias 7 10 8 5 3 2 1 1 1 

(+) Add-back de despesas de venda e marketing 5 4 2 1 1 0 0 0 0 

EBITDA 70 62 37 22 13 7 4 3 2

(-) IR&CSLL (24) (21) (13) (7) (4) (3) (2) (1) (1)

Lucro (prejuízo) líquido 46 41 24 14 8 5 3 2 1

(-) Custo total para o uso dos ativos contributórios (f) (46) (34) (20) (12) (7) (4) (2) (1) (1)

Fluxo de caixa livre 1 8 5 3 2 1 1 1 0 

Meses (final do período) 9 21 33 45 57 69 81 93 105

Meses (meio período) 4,5 15 27 39 51 63 75 87 99

Fator de desconto | WACC @ 12,9% 0,96 0,86 0,77 0,68 0,61 0,54 0,48 0,43 0,38 

Valor presente do fluxo de caixa após impostos 6 4 2 1 1 0 0 0 

Recomendação de valor justo (arredondado)

Relacionamento com clientes 14 

Valor presente do TAB  (g) 4 

Relacionamento com clientes 20 

1 Sumário executivo 7 Limitações Gerais

2 Análise macroeconômica 8 Apêndices

3 Mercado 9 Anexos

4 Visão geral da Empresa

5 Patrimônio líquido a preço ...

6 Resultados
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Anexo 3: Relacionamento com clientes B2C Controle

9 Anexos

Principais premissas

Taxa de desconto  (a) 12,9%

Vida útil  (b) 8,0

Receita sujeita ao pagamento de royalties (% do total) 0,0%

Impostos diretos  (c) 34,0%

Add-back de vendas e marketing sobre despesas de marketing (d) 97,0%

Informação Financeira Projetada

Relacionamento com cliente dez-21 mar-22 dez-22 dez-23 dez-24 dez-25 dez-26 dez-27 dez-28 dez-29 dez-30

BOP 1.814 1.350 1.261 1.008 738 540 395 289 212 155 114

Churn subscribers 464 88 253 270 198 145 106 78 57 42 30

Monthly churn 25,6% 6,5% 20,1% 26,8% 26,8% 26,8% 26,8% 26,8% 26,8% 26,8% 26,8%

EOP 1.350 1.261 1.008 738 540 395 289 212 155 114 83

AOP 1.582 1.306 1.135 873 639 468 342 251 183 134 98

ARPU Mensal (Average rate per user) 18,4 18,2 17,7 17,3 17,0 16,8 16,7 16,6 16,6 16,7 16,7 

Variação ARPU (nominal) -5,3% -1,0% -2,5% -2,5% -2,0% -1,0% -0,7% -0,2% 0,0% 0,2% 0,5%

Receita ajustada 181 181 130 94 68 50 37 27 20

Custos e despesas operacionais

(-) Handset cost & others - - - - - - - - -

(-) Interconnection (12) (12) (9) (6) (5) (3) (2) (2) (1)

(-) Marketing (5) (5) (3) (2) (2) (1) (1) (1) (0)

(-) Third party services (33) (32) (23) (16) (12) (9) (6) (5) (3)

Sales (12) (12) (8) (6) (4) (3) (2) (1) (1)

Customer services (4) (4) (3) (2) (2) (1) (1) (1) (0)

Billing & payments (1) (1) (1) (1) (0) (0) (0) (0) (0)

Others (includes IT, Electricity, Content Acquisition) (15) (15) (11) (8) (6) (4) (3) (2) (2)

(-) Store expenses (6) (6) (5) (3) (2) (2) (1) (1) (1)

(-) Personnel (4) (4) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (0)

(-) Network maintenance (1) (1) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(-) Tranmission and Telecom infrastructure (30) (30) (22) (16) (11) (8) (6) (4) (3)

(-) Provision for Bad Debt (5) (5) (4) (3) (2) (1) (1) (1) (1)

(-) Taxes and Other expenses (revenues) (25) (25) (18) (13) (9) (7) (5) (3) (3)

(+) Sinergias 7 12 12 10 8 7 6 5 4 

(+) Add-back de despesas de venda e marketing 4 4 3 2 2 1 1 1 0 

EBITDA 71 76 59 44 34 25 19 15 11

(-) IR&CSLL (24) (26) (20) (15) (11) (9) (7) (5) (4)

Lucro (prejuízo) líquido 47 50 39 29 22 17 13 10 8

(-) Custo total para o uso dos ativos contributórios (f) (45) (40) (31) (23) (17) (13) (9) (6) (5)

Fluxo de caixa livre 3 11 8 6 5 4 4 4 3 

Meses (final do período) 9 21 33 45 57 69 81 93 105

Meses (meio período) 4,5 15 27 39 51 63 75 87 99

Fator de desconto | WACC @ 12,9% 0,96 0,86 0,77 0,68 0,61 0,54 0,48 0,43 0,38 

Valor presente do fluxo de caixa após impostos 3 9 6 4 3 2 2 2 1 

Recomendação de valor justo (arredondado)

Relacionamento com clientes 31 

Valor presente do TAB  (g) 9 

Relacionamento com clientes 40 

1 Sumário executivo 7 Limitações Gerais

2 Análise macroeconômica 8 Apêndices

3 Mercado 9 Anexos

4 Visão geral da Empresa

5 Patrimônio líquido a preço ...

6 Resultados
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Anexo 3: Relacionamento com clientes B2B Pós

9 Anexos

Principais premissas

Taxa de desconto  (a) 12,9%

Vida útil  (b) 7,0

Receita sujeita ao pagamento de royalties (% do total) 0,0%

Impostos diretos  (c) 34,0%

Add-back de vendas e marketing sobre despesas de marketing (d) 97,0%

Informação Financeira Projetada

Relacionamento com cliente dez-21 mar-22 dez-22 dez-23 dez-24 dez-25 dez-26 dez-27 dez-28 dez-29 dez-30

BOP 150 94 85 62 39 24 15 10 6 4 2

Churn subscribers 56 9 24 23 14 9 6 4 2 1 1

Monthly churn 37,2% 9,3% 27,9% 37,2% 37,2% 37,2% 37,2% 37,2% 37,2% 37,2% 37,2%

EOP 94 85 62 39 24 15 10 6 4 2 1

AOP 122 90 73 50 31 20 12 8 5 3 2

ARPU Mensal (Average rate per user) 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,8 41,9 42,1 42,3 42,5 

Variação ARPU (nominal) -2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,5% 0,5% 0,5%

Receita ajustada 28 25 16 10 6 4 2 2 1

Custos e despesas operacionais

(-) Handset cost & others (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(-) Interconnection (2) (2) (1) (1) (0) (0) (0) (0) (0)

(-) Marketing (1) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(-) Third party services (5) (4) (3) (2) (1) (1) (0) (0) (0)

Sales (2) (2) (1) (1) (0) (0) (0) (0) (0)

Customer services (1) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

Billing & payments (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

Others (includes IT, Electricity, Content Acquisition) (2) (2) (1) (1) (1) (0) (0) (0) (0)

(-) Store expenses - - - - - - - - -

(-) Personnel - - - - - - - - -

(-) Network maintenance (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(-) Tranmission and Telecom infrastructure (5) (4) (3) (2) (1) (1) (0) (0) (0)

(-) Provision for Bad Debt (1) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(-) Taxes and Other expenses (revenues) (4) (3) (2) (1) (1) (1) (0) (0) (0)

(+) Sinergias 1 2 1 1 1 1 0 0 0 

(+) Add-back de despesas de venda e marketing 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

EBITDA 12 12 8 5 3 2 1 1 1

(-) IR&CSLL (4) (4) (3) (2) (1) (1) (0) (0) (0)

Lucro (prejuízo) líquido 8 8 5 3 2 1 1 1 0

(-) Custo total para o uso dos ativos contributórios (f) (7) (6) (4) (2) (2) (1) (1) (0) (0)

Fluxo de caixa livre 1 2 1 1 1 0 0 0 0 

Meses (final do período) 9 21 33 45 57 69 81 93 105

Meses (meio período) 4,5 15 27 39 51 63 75 87 99

Fator de desconto | WACC @ 12,9% 0,96 0,86 0,77 0,68 0,61 0,54 0,48 0,43 0,38 

Valor presente do fluxo de caixa após impostos 1 2 1 1 0 0 0 0 0 

Recomendação de valor justo (arredondado)

Relacionamento com clientes 6 

Valor presente do TAB  (g) 2 

Relacionamento com clientes 10 

1 Sumário executivo 7 Limitações Gerais

2 Análise macroeconômica 8 Apêndices

3 Mercado 9 Anexos

4 Visão geral da Empresa

5 Patrimônio líquido a preço ...

6 Resultados
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Anexo 3: Relacionamento com clientes B2B M2M

9 Anexos

Principais premissas

Taxa de desconto  (a) 12,9%

Vida útil  (b) --

Receita sujeita ao pagamento de royalties (% do total) 0,0%

Impostos diretos  (c) 34,0%

Add-back de vendas e marketing sobre despesas de marketing (d) 97,0%

Informação Financeira Projetada

Relacionamento com cliente dez-21 mar-22 dez-22 dez-23 dez-24 dez-25 dez-26 dez-27 dez-28 dez-29 dez-30

BOP 379 248 227 168 110 72 48 31 20 13 9

Churn subscribers 130 21 59 58 38 25 16 11 7 5 3

Monthly churn 34,4% 8,6% 25,8% 34,4% 34,4% 34,4% 34,4% 34,4% 34,4% 34,4% 34,4%

EOP 248 227 168 110 72 48 31 20 13 9 6

AOP 314 238 198 139 91 60 39 26 17 11 7

ARPU Mensal (Average rate per user) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Variação ARPU (nominal) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Receita ajustada 6 6 4 3 2 1 1 0 0

Custos e despesas operacionais

(-) Handset cost & others - - - - - - - - -

(-) Interconnection - - - - - - - - -

(-) Marketing (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(-) Third party services (1) (1) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

Sales (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

Customer services (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

Billing & payments (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

Others (includes IT, Electricity, Content Acquisition) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(-) Store expenses - - - - - - - - -

(-) Personnel - - - - - - - - -

(-) Network maintenance (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(-) Tranmission and Telecom infrastructure (1) (1) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(-) Provision for Bad Debt - - - - - - - - -

(-) Taxes and Other expenses (revenues) (1) (1) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(+) Sinergias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(+) Add-back de despesas de venda e marketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EBITDA 3 3 2 2 1 1 0 0 0

(-) IR&CSLL (1) (1) (1) (1) (0) (0) (0) (0) (0)

Lucro (prejuízo) líquido 2 2 2 1 1 0 0 0 0

(-) Custo total para o uso dos ativos contributórios (f) (2) (1) (1) (1) (0) (0) (0) (0) (0)

Fluxo de caixa livre 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Meses (final do período) 9 21 33 45 57 69 81 93 105

Meses (meio período) 4,5 15 27 39 51 63 75 87 99

Fator de desconto | WACC @ 12,9% 0,96 0,86 0,77 0,68 0,61 0,54 0,48 0,43 0,38 

Valor presente do fluxo de caixa após impostos 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Recomendação de valor justo (arredondado)

Relacionamento com clientes -

Valor presente do TAB  (g) -

Relacionamento com clientes -

1 Sumário executivo 7 Limitações Gerais

2 Análise macroeconômica 8 Apêndices

3 Mercado 9 Anexos

4 Visão geral da Empresa

5 Patrimônio líquido a preço ...

6 Resultados
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Anexo 4: Ativos contributórios

9 Anexos

Principais premissas

Taxa de desconto After-tax

Impostos diretos (a) 34,00%

Capital de giro líquido (b) 9,21%

Ativos fixos (c) 8,34%

Licenças de spectrum 13,37%

Relacionamento com cliente 12,87%

Sistema de dados e outros intangíveis 12,87%

Período dez-22 dez-23 dez-24 dez-25 dez-26 dez-27 dez-28 dez-29 dez-30

Anos 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Meses 9 12 12 12 12 12 12 12 12

Receita operacional líquida 1.606 2.168 2.203 2.241 2.280 2.324 2.371 2.421 2.477 

Capital de giro líquido

Capital de giro líquido (e) 15 21 23 24 26 28 30 32 35

Custo dos ativos contributórios 1 2 2 2 2 3 3 3 3 

% da ROL 0,06% 0,09% 0,10% 0,10% 0,11% 0,11% 0,12% 0,12% 0,13%

Ativos fixos

Saldo inicial ativos fixos (f) 155 563 755 799 799 766 700 633 629

(+) Capex 591 315 210 198 197 197 205 209 219

(-) Depreciação e amortização (183) (123) (165) (198) (230) (263) (272) (214) (203)

Saldo final ativos fixos 563 755 799 799 766 700 633 629 644

Média 359 659 777 799 783 733 667 631 636

Retorno nos ativos fixos 22 55 65 67 65 61 56 53 53 

Retorno de ativos fixos 121 81 109 131 152 173 179 141 134 

% da ROL 8,91% 6,27% 7,89% 8,81% 9,53% 10,09% 9,91% 8,00% 7,56%

Licenças de spectrum

Valor de Licenças de spectrum 2.542 

Custo dos ativos contributórios 251 

% da ROL 15,62% 15,62% 15,62% 15,62% 15,62% 15,62% 15,62% 15,62% 15,62%

Custo total para o uso dos ativos contributórios (% ROL) 24,28% 24,59% 21,98% 23,61% 24,53% 25,26% 25,82% 25,64% 23,74% 23,31%

Nota(s):

CAC = Contributory Assets' Charge (Custo dos ativos contributórios).

(a) Baseado na legislação fiscal brasileira

(b) Retorno após os impostos baseado em um financiamento de 70% de dívida e 30% de capital próprio. O juro da divida é baseado no custo de dívida após os impostos da Empresa na Data base.

(c) Retorno após os impostos baseado em um financiamento de 80% de dívida e 20% de capital próprio. O juro da divida é baseado no custo de dívida após os impostos da Empresa na Data base.

(d) Retorno baseado na WACC. Verifique o Anexo 5.

(e) Baseado no Business Plan fornecido pela Administração.

(f) Valor referente ao valor justo dos ativos fixos.
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Anexo 5: WACC

9 Anexos

Nome da Empresa (comparável) Ticker Beta alavancado D / E Alíquota de imposto Beta desalavancado 

Telefônica Brasil S.A. BOVESPA:VIVT3 0,50 8,7% 20,7% 0,46 

TIM S.A. BOVESPA:TIMS3 0,78 13,5% 6,4% 0,69 

América Móvil, S.A.B. de C.V. BMV:AMX L 0,92 62,2% 40,9% 0,67 

Orange S.A. ENXTPA:ORA 0,74 81,1% 39,6% 0,50 

AT&T Inc. NYSE:T 0,83 72,2% 19,7% 0,53 

Verizon Communications Inc. NYSE:VZ 0,60 57,0% 19,4% 0,41 

T-Mobile US, Inc. NasdaqGS:TMUS 0,86 59,9% 20,7% 0,58 

Média 0,75 50,6% 23,9% 0,55 

Mediana 0,78 59,9% 20,7% 0,53 

Cálculo do custo de capital próprio (Ke) Cálculo do custo de capital de terceiros (Kd) 

Descrição Parameters Custo antes de impostos  [h] 10,0%

Beta desalavancado [a] 0,55 Taxa de imposto esperada [b] 34,0%

Capital de terceiros/ Capital próprio [a] 50,6% Custo após impostos 6,6%

Taxa de IR&CS [b] 34,0% 

Beta realavancado 0,73 

Prêmio de risco de mercado [c] 6,0%

Taxa livre de risco (RF EUA) [d] 2,2% Custo médio ponderado de capital (WACC) 

Risco Brasil EMBI + [e] 3,3% Capital de terceiros (D) 33,6% Kd 6,6%

Prêmio por tamanho [f] 4,1% Capital próprio (E) 66,4% Ke 15,3%

Diferencial de inflação [g] 1,1%

CAPM (Ke) nominal 15,29% WACC = (D x Kid) + (E x Ke) 12,37%

Inflação brasileira 0,0%

CAPM (Ke) 15,29%

Nota(s):

(a) Fonte: Capital IQ.

(b) Conforme legislação brasileira. 

(c) Fonte: EY LLP - O prêmio de risco de mercado é baseado no prêmio de risco histórico e expectativas de prêmio de risco futuro. 

(d) Fonte: Federal Reserve (média histórica de 6 meses dos T-bonds de 20 anos). 

(e) Fonte: JP Morgan EMBI + (média histórica de 6 meses). 

(f) Prêmio específico reflete prêmio por tamanho conforme Duff & Phelps ajustado para o mercado brasileiro e outros riscos específicos inerentes às projeções apresentadas. 

(g) Fonte: Banco Central do Brasil e Oxford Economics. 

(h) Baseado na estimativa de custo da dívida se contraída no mercado, considerado a estimativa da Selic de longo prazo mais um spread de 3%. 
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Telefônica Brasil S.A. 

Ref: Proposta para suportar a Administração da Telefônica Brasil S.A. no Valuation e 

demais necessidades relacionados aos requerimentos do Art. 256 da Lei das Sas, no 

que se refere a aquisição de parte da UPI Móvel da Oi S.A.

Prezados,

Temos o prazer de apresentar nossa proposta de serviços profissionais à 

Telefônica Brasil S.A. (doravante “TBR” ou o “Cliente”). Nossa proposta 

especifica cada um dos requisitos básicos, como destaques, podemos 

apresentar:

► Nossa experiência no setor com base em serviços de avaliação 

anteriormente realizados.

► Nossa alta especialização em serviços de avaliação, incluindo passivos e 

ativos, tangíveis e intangíveis. 

► Nosso elevado conhecimento em serviços complexos de avaliação e 

trabalhos no setor de atuação da TBR.

A Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda. (doravante “EY” ou “nós”) tem 

profissionais experientes com grande know-how e profundo conhecimento em 

metodologias de avaliação que permite proporcionar um processo robusto, 

rápido e eficiente. Além disso, nossa estrutura global significa que podemos 

responder mais rápido e acessar os profissionais certos, a fim de reunir 

equipes de alto desempenho para fornecer serviços excepcionais em todo o 

mundo.

O  objetivo desta proposta é apoiar o Cliente no que diz respeito à transação 

contemplada (a "Transação") pela qual a TBR adquirirá uma Sociedade de 

Propósito Específico ("Target" ou "SPE TBR"), para qual será contribuída 

parte da unidade de negócios de telefonia móvel (“UPI Ativos Móveis”) da Oi 

Móvel S.A. –Em Recuperação Judicial (doravante "Oi", "Oi Móvel" ou o 

"Vendedor").

O propósito de nossos serviços são:

I. Auxiliar a Administração da TBR na determinação do valor justo das 

ações da Target e na estimativa do valor do Patrimônio Líquido Ajustado 

(PLA) para verificação do enquadramento da Transação nos termos do 

Artigo 256 da Lei 6.404/76 –Lei das S.A., e sua necessidade de 

aprovação pela assembleia geral de acionistas da TBR.

Podemos prestar mais serviços à TBR em relação à Transação, tais como: 

Inventário Físico dos ativos fixos da Target, apoio fiscal na obtenção de 

créditos tributários a partir da amortização do ágio, suporte no processo 

contábil do PPA e na condução dos valuations para suportar o PPA, 

integração das operações da Target na estrutura da TBR, entre outros. Esses 

serviços não estão incluídos no escopo desta proposta.

Agradecemos a oportunidade de continuar construindo nosso relacionamento 

com a TBR, e se houver mais perguntas, estamos disponíveis para 

discussão. Entre em contato com um dos seguintes números (11) 2573 5640 

ou (21) 97275 1100 se precisar de informações adicionais.

Atenciosamente.

EY Brasil

Otávio A. A. Bachir, M.Sc. – Sócio de Corporate Finance

Telefônica Brasil S.A.

David Melcon Sanchez Friera

Telefônica Brasil S.A.

Rodrigo Rossi Monari
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Experiência comprovada na entrega de avaliações complexas

► A equipe possui ampla experiência na realização de avaliações complexas, o que nos permite 

fornecer as melhores e mais completas soluções para este serviço.

► Nossas equipes são totalmente dedicadas aos serviços de valorização em Recife e Fortaleza 

(região Nordeste), Rio de Janeiro, Belo Horizonte (região central) e São Paulo. 

► Nossas equipes estiveram envolvidas em centenas de serviços de avaliação, incluindo 

determinação de valor justo de ativos intangíveis (tecnologia, base de clientes, marcas, 

contratos, licenças, patentes, etc.) e ativos tangíveis (PP&E, Inventário, Infraestrutura, Real 

Estate, etc.). Os membros selecionados da equipe estão envolvidos em muitas dessas 

avaliações, portanto, eles podem fornecer-lhe a melhor experiência e conhecimento solicitado 

para o serviço.

► Registros de experiência comprovada na entrega de avaliações complexas. Fornecemos 

serviços de qualidade como nenhum de nossos concorrentes pode, por causa de nossa 

grande conectividade internacional (com outros escritórios da EY em todo o mundo).

Acesso ao network global de 

avaliações da EY

► Nosso time de Corporate Finance no 

Brasil tem mais de 160 profissionais e 

100% dedicados a trabalhos de 

valuation e finanças corporativas que 

estão conectados a outros milhares de 

experts nesses tipos de serviços 

espalhados por todo o network global 

da EY.

► Sendo assim, detemos uma variedade 

de conhecimento e percepções globais 

de valuations e transações, e 

mantemos consistência global em 

termos de qualidade e metodologias.

Por que a EY
Razões para contar com a nossa ajuda
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Entendimento do Contexto

Um breve resumo do contexto

Oi Móvel

► Oi Móvel é a empresa que presta serviços de telefonia móvel para 

os clientes da Oi, cobrindo praticamente todo o território do Brasil. 

► Como parte do plano de recuperação judicial da Oi, aprovado pelos 

acionistas e credores da Oi, alguns negócios da empresa foram 

colocados a venda e oferecidos em leilões no mercado, e a UPI 

Ativos Móveis é um desses negócios (chamado de UPI Móvel no 

plano de recuperação judicial).

A Transação

► Em dezembro de 2020, a TBR, em conjunto com a TIM S.A. e a 

Claro S.A., foi declarada vencedora do procedimento competitivo 

de alienação dos ativos da operação de telefonia móvel da Oi 

Móvel, tendo sido apresentada uma oferta total de 

aproximadamente R$16,5 bilhões. À TBR caberá o desembolso de 

um valor correspondente a aproximadamente 33% deste 

montante..

► Para implementar a Transação, a Oi segregou a UPI Móvel em três 

Sociedades de Propósito Especifico – SPEs – e cada uma delas 

será adquirida por cada uma das ofertantes. A TBR pagará 

aproximadamente R$ 5,5 bilhões por uma dessas SPEs.

Racional da Transação

► Essa aquisição é importante para manter a relevância da TBR no 

mercado de telefonia e dados móveis e aumentar de forma 

sustentada seu market share em algumas regiões onde a TBR não 

tem uma presença tão forte.

► Ela vai trazer sinergias de custos e investimentos e ganhos de 

eficiência com a melhor utilização da rede da TBR. 

A necessidade da TBR

► Entendemos que a TBR adquirirá 100% das ações da SPE TBR.

► A EY entende também que a TBR precisa de uma trabalho de 

valuation das ações (equity) da SPE TBR para atendimento dos 

requisitos previstos no Art. 256 da Lei 6.40476 - Lei das S.A., 

conforme aplicáveis.

► Essa proposta foi prepara para endereçar as necessidades da TBR 

relacionadas a Lei das SAs em conexão coma Transação proposta.

7
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Escopo dos Serviços – Escopo A.1 (PLA)

Informações Gerais do Escopo A.1

Contexto

► De acordo com o Artigo 256 da Lei das SAsa Transação dependerá 

de deliberação da assembleia-geral da TBRA, sempre que:

► O valor de aquisição for relevante para o comprador; ou

► O preço médio de cada ação exceder 1,5x da maior das três 

opções:

a) O preço médio das ações no mercado (A SPE TBR não é 

uma empresa de capital aberto);

b) O valor do patrimônio líquido da ação, sendo patrimônio 

líquido calculado pelo seu valor de mercado;

c) O lucro por ação, que não pode ser maior que 15x o lucro 

anual por ação nos últimos dois anos fiscais (não é possível 

de ser calculado).

A conclusão

► Como os itens "a" e "c" acima não são aplicáveis, como exposto, a 

TBR requisitou a EY o calculo do MVE da SPE TBR, como requerido 

no item “b” acima, para verificação do enquadramento da Transação 

nos termos do Artigo 256 da Lei 6.404/76 –Lei das S.A..

Escopo

► Prepararemos uma avaliação (a valor de mercado) de todos os 

ativos e passivos da SPE TBR para calcular o MVE da empresa 

adquirida, e cumprir os requerimentos da legislação societária. 

► Entendemos que os ativos intangíveis também devem ser avaliados 

em conexão com o Escopo A.1 aqui apresentado.

Relatório

► O produto final desse escopo será a emissão de 1 (um) relatório em 

Português, contendo as conclusões de valores, assim como a 

descrição das abordagens, metodologias e premissas usadas no 

cálculo de valor de cada ativo e passivos da SPE TBR.
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Ativos Intangíveis

► Determinação do valor justo dos ativos intangíveis da SPE TBR no 

contexto da Transação.

► Nessa fase, vamos seguir as regras estabelecidas no IAS 38 –

Intangible Assets/CPC 04 – Ativos Intangíveis e IFRS 3/CPC 15, do 

IASB (International Accounting Standard Board) e CPC (Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis), respectivamente.

► A lista a seguir apresenta os ativos intangíveis (separáveis do ágio) 

que podem ser avaliados no contexto desse trabalho (lista contendo 

os principais ativos, mas que não limita a identificação de outros):

► Licenças de espectro;

► Relacionamento/lista de clientes;

► Contratos favoráveis/não favoráveis; e

► Contratos de leasing.

Os ativos intangíveis avaliados serão reconhecidos (Fase 1, processo 

de reconhecimento) de acordo com as características listadas no CPC 

04/IAS 38. Nós os reconheceremos, anteciparemos a sua relevância e 

discutiremos com os auditores da TBR antes de calcular/ alocar valor a 

esses ativos.

Posteriormente, identificaremos as melhores metodologias (de acordo 

com a prática e experiência da EY Global) para adotar no processo de 

avaliação de cada ativo intangível (serão aprovados pelos auditores da 

TBR também). Avaliaremos os ativos intangíveis de acordo com essas 

metodologias (Fase 2, avaliação).

Depois de termos todos os ativos intangíveis avaliados (bem como 

todos os ativos adquiridos e passivos assumidos) reconciliaremos todos 

os valores justos (Fase 3, reconciliação da alocação).

Na página seguinte, apresentamos uma lista preliminar de ativos 

intangíveis para serem avaliados em conexão com o escopo dos 

serviços. 

Escopo dos Serviços – Escopo A.1 (PLA) – Ativos Intangíveis

9

Tendem as ser os mais 

relevantes

Definição de valor justo (IFRS): 

IFRS 13* define valor justo como “the price that would be received to

sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction

between market participants at the measurement date (an exit price)”.

* IFRS 13 – Fair Value Measurements
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Com base no nosso entendimento, nós conduziremos a avaliação dos ativos intangíveis por categoria, segregando cada categoria 

em ativos ou classes de ativos individuais, como for requerido.

Ativos intangíveis potenciais 
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Alta relevância

Média relevância

Baixa relevância

Baixa probabilidade 
de identificação 
desses ativos

Escopo dos Serviços – Escopo A.1 (PLA) – Ativos Intangíveis

Nossa avaliação fornecerá os seguintes produtos:

► Valor justo dos ativos intangíveis por categoria e subcategoria, conforme especificado acima;

► Identificação de cada valor patrimonial intangível em pessoa jurídica;

► Outro valor potencial do ativo não especificado acima e identificado durante o processo de avaliação.
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Avaliação de Ativos Tangíveis/Fixos

► Entendemos que o objetivo da avaliação é fornecer à administração o 

valor justo dos ativos fixos para verificação do enquadramento da 

Transação nos termos do Artigo 256 da Lei 6.404/76 –Lei das S.A., e 

sua necessidade de aprovação pela assembleia geral de acionistas 

da TBR.

► O escopo da avaliação inclui os ativos tangíveis da SPE TBR que 

serão adquiridos. Os itens que farão parte da análise serão definidos 

após analisarmos a lista de ativos preliminar da SPE TBR. Todavia, 

com base nas informações recebidas, antecipamos as seguintes 

classes:

► Equipamentos de Switching; 

► Equipamentos de Transmissão;

► Infraestrutura;

► Prédios; e

► Ativos em processo.

► A avaliação pelo valor justo dos ativos fixos da empresa será 

realizada, como possível, nos métodos e procedimentos descritos 

pela NBR-14.653 da ABNT (associação brasileira de normas 

técnicas), que descreve e define os aspectos mínimos, premissas, 

metodologia e dados de apoio que um relatório de avaliação de ativos 

fixos deve conter.

► Um ou mais métodos podem ser utilizados para cada ativo fixo 

analisado deve ser valorizado com base na aplicação apropriada das 

Abordagens de Renda, Mercado e Custo. A escolha e aplicação dos 

métodos será baseada nas características dos ativos, bem como nas 

informações disponíveis. Além disso, é possível que, devido à baixa 

relevância ou natureza dos ativos, alguns ativos ou grupos de ativos 

tenham seu valor justo estimado como equivalente ao seu valor 

contábil líquido.

Se o cliente identificar a existência de outros ativos tangíveis fora do 

escopo dos detalhes acima mencionados, as taxas e o escopo 

podem ser revistos pelo EY. 

► Para valorizar adequadamente os ativos fixos, estabelece-se um 

plano de trabalho para a conclusão das análises de avaliação. Este 

plano inclui os seguintes itens e procedimentos:

I. Inspeção física (amostral provavelmente), coleta de dados 

(formulários de solicitação de informações) e análise preliminar; 

II. Reuniões e entrevistas com áreas-chave;

III. Realizar estimativas atualizadas de custos de substituição e 

valores de mercado (com auxílio da Administração);

IV. Seleção e análise da metodologia de avaliação; e

V. Apresentação de resultados, discussão e emissão de relatórios.

► É importante ressaltar que, na ausência de visitas técnicas, nossa 

avaliação também será baseada na lista dos ativos fixos contábeis 

incluídos. Esta lista deve conter as informações mínimas dos ativos 

necessários para a avaliação, como descrição, localização, conta-

razão, valor histórico original, valor residual, dados de aquisição, 

dados técnicos. Podemos solicitar, análise de fotografias e imagens 

de satélite, análise de planos, projetos e fluxogramas, além de outras 

análises documentais

11
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Limitações Gerais

O escopo do nosso trabalho, descrito anteriormente, não inclui as 

atividades listadas a seguir:

► Determinação de instrumentos derivativos eventuais, valor justo ou 

derivativos gerados a partir de contratos nos quais a SPE TBR é 

contratada como parte;

► Qualquer procedimento de auditoria, Due Diligence e/ou 

planejamento tributário;

► Entrega de qualquer modelo de MS Excel ou planilhas usadas para 

apoiar nossa análise. No entanto, neste contexto, forneceremos 

todas as informações que possam ser relevantes para a análise e 

compreensão tanto pelos auditores da Administração quanto da 

Companhia;

► Tradução de demonstrações financeiras de BR GAAP para IFRS 

(ou vice-versa);

► Elaboração de planos de negócios e assistência em processos de 

negociação (com investidores, acionistas, outras partes ou partes 

relacionadas);

► O desempenho de qualquer tipo de inventário físico ou 

reconciliação entre controles físicos e contábeis. Nossa avaliação 

será realizada com base em listas de ativos fornecidas pelo 

cliente, que serão consideradas confiáveis; 

► A verificação de quaisquer licenças ambientais ou de operação 

relacionadas aos ativos tangíveis; e

► Não há procedimentos de conformidade e validação para as 

dimensões das propriedades. Todas as informações devem ser 

fornecidas pela Administração.
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Escopo dos Serviços – Escopo A.2 (Equity Valuation)

Informações Gerais do Escopo A.2

Metodologias

► A avaliação econômico-financeira da SPE TBR, será realizada com 

base em um conjunto de metodologias, a saber:

► Metodologia principal: Fluxo de Caixa Descontado (FCD), 

reconhecidamente a que melhor reflete o valor intrínseco de um 

negócio, por que considera aspectos e características específicas 

da SPE TBR no processo de valuation; e

► Metodologias assessórias: Método de Múltiplos de Mercado e 

Múltiplos de Transações Comparáveis, caso existam informações 

públicas disponíveis de empresas e transações comparáveis, que 

estejam no mesmo estágio de maturidade. Em adição à 

metodologia principal, o múltiplo implícito obtido na aplicação da 

metodologia do FCD será apresentado em comparação com os 

Múltiplos de Mercado e Múltiplos de Transações Comparáveis, 

caso existam informações públicas disponíveis de empresas e 

transações comparáveis. 

Uso da avaliação

► Os resultados da avaliação e o relatório final serão usados somente 

para suportar a Administração da TBR na verificação do 

enquadramento da Transação nos termos do Artigo 256 da Lei 

6.404/76 –Lei das S.A., sua necessidade de aprovação pela 

assembleia geral de acionistas da TBR e atendimento dos demais 

requisitos legais para tanto.

Bases para conclusão

► Nosso trabalho será baseado nas DFs, no plano de negócios e/ou 

em informações (históricas e prospectivas) disponibilizadas pela 

administração e de mercado.

► Portanto, algumas premissas adotadas durante a avaliação serão 

baseadas em eventos futuros, que são parte das expectativas da 

Administração e dos profissionais da EY no momento do trabalho, os 

quais poderão não ocorrer e/ou sofrer alterações no futuro, mas 

trabalharemos sempre em projeções e cenários mais prováveis no 

momento do desenvolvimento da avaliação.

Report

► Emitiremos um relatório de avaliação da SPE TBR, contendo a 

descrição das premissas e metodologias utilizadas e as conclusões 

de valor. O relatório não poderá ser usado para qualquer outra 

finalidade além daquelas previstas no Artigo 256 da Lei 6.404/76 e 

demais normas aplicáveis à TBR no que tange à Transação..
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Metodologias – Fases do Projeto

Fluxo de trabalho Metodologia Proposta Aspectos Chave

Avaliação econômico-

financeira

▪ Uso de FCD para cálculo do valor justo da SPE TBR. 

▪ Uso de metodologias de múltiplos (mercado e transações similares) para 

corroborar e ajustar o valor calculado com base no FCD.

▪ Preparar relatório descritivo detalhando as metodologias, premissas e critérios 

utilizados, bem como os resultados da avaliação.

▪ Administração.

▪ Acesso às perspectivas locais do mercado.

▪ Comparação/reconciliação com informações de 

mercado.

Compilar as informações 

necessárias para nossa 

avaliação

▪ Após a aprovação desta proposta, enviaremos nossa lista de informações 

necessárias. 

▪ Otavio Bachir será seu principal contato e coordenação.

▪ Lucas Fernandes será o principal contato da TBR para troca de informações.

▪ Acesso às informações financeiras atuais da 

SPE TBR.

▪ Acesso irrestrito aos negócios, contratos e 

Administração.

Compreensão da 

Transação e 

complexidades associadas

▪ Trabalharemos em conjunto com as equipes financeiras (contabilidade, controle, 

tesouraria, tributária), RH, P&D, marketing e vendas e Oi, a fim de obter um 

entendimento detalhado da empresa, possibilitando:

▪ Compreensão racional do valor pago; e

▪ Compreender a natureza dos negócios, suas estimativas e o ambiente de 

negócios competitivo em que a SPE TBR trabalha.

▪ Acesso às informações financeiras atuais e 

históricas da empresa.

▪ Acesso irrestrito aos negócios e Administração.

▪ Acesso às informações do mercado.

Valorização de ativos 

intangíveis, outros ativos e 

passivos

▪ Valorização de ativos intangíveis identificados utilizando métodos comumente 

aceitos.

▪ Avaliação de ativos e passivos acordada com o Cliente e seus auditores 

independentes. 

▪ Acesso a profissionais de áreas específicas 

mencionadas.

▪ Discussões com os auditores antes de enviar a 

versão final.

Ativos fixos e valorização 

imobiliária

▪ A metodologia aplicada será baseada na NBR-14.653, Norma Brasileira de 

Avaliação dos Ativos.

▪ Serão realizadas cotações recentes de vendas ou ofertas atuais de ativos 

semelhantes ao ativo avaliado. Pode haver cotações de liquidação forçada 

realizadas devido à deterioração física, obsolescência funcional e/ou econômica 

inerente ao ativo.

▪ Inspeção Física

▪ Acesso irrestrito e enviado a informações 

patrimoniais.

▪ Acesso as recentes compras de ativos fixos. 

Entrega de avaliações e 

recomendações de valor

▪ Revisão dos parceiros independentes no Brasil e nos EUA.

▪ Relatórios descritivos.

▪ Revisão de clientes e auditores antes de emitir a 

versão final.

MVE

15

Equity 

Val.

DocuSign Envelope ID: 1770E19B-5553-498A-AF9D-91754EFCC01E



4

Prazo

DocuSign Envelope ID: 1770E19B-5553-498A-AF9D-91754EFCC01E



Confidencial – Todos os direitos reservados

Oferecemos os serviços apresentados anteriormente para 

proporcionar ao TBR a melhor oportunidade para atingir seus 

objetivos. Embora, com base em nossa experiência, estejamos 

disponíveis e flexíveis para discutir o escopo, procedimentos e 

serviços descritos nesta proposta se a TBR considerar necessário.

Considerando isso, nosso tempo estimado para realizar o escopo 

descrito anteriormente é de 8-10 (oito a dez) semanas (Escopo A.1) e 

para realizar o trabalho de Equity Valuation descrito na proposta em  

2-3 (duas a três) semanas (Escopo A.2) depois de receber todas as 

informações necessárias para realizar tais escopos.

Realizaremos um acompanhamento, com base nas necessidades da 

TBR, semanalmente por e-mail ou teleconferência. Se surgir algum 

problema que possa impactar o cronograma proposto ou a qualidade 

do nosso trabalho, informaremos prontamente a TBR.

Os relatórios finais a serem emitidos contendo os resultados do 

escopo aqui descrito irão declarar a conclusão de nossos serviços. 

Prazo
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Time da EY
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Otávio A. A. Bachir, M.Sc.

Sócio – Engagement Coordinator

otavio.bachir@br.ey.com

► Otávio Bachir é sócio do grupo de Finanças 

Corporativas da EY Brasil (Linha de 

Estratégia e Transações) desde 2013.

► Liderou a prática de Valuation, Modelagem 

& Economia no Rio de Janeiro há mais de 7 

anos e atualmente lidera a Decision

Modeling & Economics (DME), incluindo a 

prática tas analytics, para os serviços de 

Transação na Região América Latina do Sul 

(LAS).

► Possui mais de 16 anos de experiência em 

serviços de transação na EY e outras 

empresas de consultoria com expertise em 

M&A, captação de dívidas, avaliação de 

negócios, ativos intangíveis e modelagem 

de negócios. 

► Durante sua operadora, Otavio assessorou 

clientes em diversas demandas, incluindo 

M&A, reestruturação societária, estudos de 

viabilidade de projetos, ofertas públicas 

(OPA), implementação de regras contábeis 

IFRS e US GAAP, fusões e aquisições, 

entre outros usos. 

► Os principais setores que atua incluem TMT 

e Educação. 

► Principais clientes em TMT: Experian, Totvs, 

Telefonica/Vivo, TIM, Oi, Telmex Group

(Claro/Embratel/Net), Oi, Sky/DirecTV), 

Algar Telecom, Beto Carrero, Mitsui Media, 

Globo e algumas de suas emissoras 

parceiras, entre outras. 

► Otávio também tem uma grande experiência 

nos setores de Petróleo & Gás, Energia 

(incluindo fontes renováveis), Mineração & 

Metais, Embalagens, Aviação, entre outros 

setores.

► Principais clientes em outros setores: 

Petrobras, Vale, Petroflex, DuPont, OGX, 

MMX, Shell, Ambev, FEMSA, Gol, Azul, 

Sorrisos, Engarrafadora Andina, Bemis/Dixie 

Toga, Volkswagen, Energisa, CEMIG, 

ThyssenKrupp, Dana, Lanxess, Bunge, 

Pfizer, Sumitomo, ENEVA, Cosan, Itau-

Unibanco, General Electric, entre outros.

► Certificação em cursos de avaliação de 

negócios na American Society of Appraisers

(ASA) níveis 1, 2 e 3.

► Treinador e palestrante em diversos cursos 

e congressos relacionados a temas de 

avaliação, deficiência e combinações de 

negócios.

► MBA em Economia na UNICAMP 

(Universidade Estadual de Campinas). 

Mestre em Administração de Empresas pela 

FGV (Fundação Getulio Vargas).

► Coautor do artigo "A Busca pela Valorização 

da Marca" apresentou no congresso (Peru) 

em 2006.
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Time da EY

Antonio Orsi

Gerente Senior – Corporate Finance

antonio.orsi@br.ey.com

► Gerente Sênior do Grupo de Finanças 

Corporativas no departamento de Estratégia e 

Transações da EY Brasil.

► Ele foi transferido para o EY LLP (escritório 

de Dallas) por aproximadamente 2 anos, 

onde ganhou experiência através de vários 

compromissos realizados para empresas Oil

& Gas e Fortune 500.

► Possui mais de 10 anos de experiência na 

avaliação empresarial econômica e financeira 

para fusões e aquisições, alocação de preços 

de compra, joint ventures, análise de 

viabilidade, reestruturação societária 

processos e valorização de ativos intangíveis 

para fins contábeis.

► Projetos de avaliação econômica realizados 

com o objetivo de apoiar registros contábeis, 

processos fiscais e negociações 

empresariais.

► Seus principais clientes incluem Oi, 

Telefonica, BR Distribuidora, entre outros.

► Bacharel em Administração de Empresas 

pela UNESA.

► Participação em cursos de especialização de 

valuation empresarial e ativos intangíveis 

valorização conduzida pela Sociedade 

Americana de Avaliadores

► Fluente em inglês e português nativo.
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Time da EY

Bruno Matrai

Diretor Executivo – Corporate Finance

Bruno.matrai@br.ey.com

► Diretor Executivo em Assessoria de 

Transações na EY Brasil;

► Ingressou na empresa em janeiro de 2008;

► Possui mais de 13 anos de experiência em 

análise e avaliação de ativos fixos, sendo o 

gerente sênior responsável pela coordenação 

de projetos imobiliários e pessoais e estudos 

de vida útil, para diversas finalidades como 

cumprimento de normas contábeis, regulação 

do IFRS, suporte a transações, seguros, etc.;

► Alguns de seus clientes mais importantes: 

International Paper, Bunge, Microsoft, 

Petrobras, Honda, Volkswagen, Dixie Toga, 

Solvay, Monsanto, Bosch, GE, Mosaic, entre 

outros;

► Graduado em Engenharia Mecânica pela 

Escola Politécnica da Universidade de 

São Paulo - USP;

► Curso de avaliação de ativos fixos inserido 

no novo contexto contábil da lei 11.638 

(conversão do IFRS no Brasil) do Instituto 

Brasileiro de Avaliações e Perícias de 

Engenharia – IBAPE/SP –2010.

► MBA em Administração de Projetos 

Estratégicos e Econômicos pela Fundação 

Getúlio Vargas (FGV).

► Inglês fluente, português e espanhol.
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Time da EY

Nathalia Mattos

Gerente Sênior – Corporate Finance

Nathalia.mattos@br.ey.com

► Gerente Sênior de Transaction Advisory

Services na EY.

► Possui mais de 8 anos de experiência em 

avaliação para diversos fins, de acordo com a 

norma de avaliação ABNT 14653. Avaliações 

da Empresa (para cumprimento da Lei 

12.673, garantia bancária, recuperação 

judicial, fusões e aquisições, fins contábeis 

como: CPC 01 - teste de prejuízo, CPC 27 -

Ativos Fixos, CPC 15 - Combinação de 

negócios). CPC 28 – Propriedade de 

Investimento, CPC 46 – Medição de Valor 

Justo.

► Experiência em Administração de ativos fixos 

e melhorias nos processos patrimoniais e 

controles patrimoniais para diversas áreas de 

atuação, identificação física de ativos, 

elaboração de relatórios técnicos, análise 

técnica de elementos físicos e contábeis, 

conciliação físico-contábil, análise de 

superávit físico e contábil.

► Alguns de seus clientes mais importantes: Oi, 

3R, Br Distribuidora, FEMSA, Eneva, CBO, 

Instituto Hermes Pardini, Danica Zipco, Duff & 

Phelps, ESBR, Andrade Gutierrez, Brassilor, 

Saipem do Brasil, outros.

► Graduado em Engenharia de Produção pela 

Universidade Candido Mendes – UCAM –

Julho/2014.

► Graduado em Matemática pela 

Universidade do Rio de Janeiro - UERJ -

Dez/2017. 

► MBA em Administração empresarial pela 

Fundação Getúlio Vargas (FGV) em 

andamento.
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Honorários

Com base no escopo de serviço descrito nesta proposta, os profissionais que irão compor nossa equipe de trabalho e suas horas estimadas, a 

EY estima seus honorários de acordo com a tabela a seguir:

► Estimamos nossas taxas levando em conta nosso desejo de manter a relação de longo prazo entre o TBR e o EY e a contribuição mútua no 

processo de trabalho. 

► Nossas taxas acima, não incluem impostos. Os impostos a serem incluídos de acordo com as notas fiscais brasileiras são: COFINS, PIS e 

ISS com alíquotas de 7,60%, 1,65% e 5,00%, respectivamente.

► As despesas incorridas pela EY durante a realização dos serviços, como transporte, refeições, hospedagem, tarifa aérea (viagem), tarifas, 

certificados, ligações telefônicas, cópias e outras, já estão incluídas nas taxas acima, no entanto, serão mantidas no mínimonecessário. 

Todas as despesas serão cobradas ao final do projeto junto com a terceira parcela.

Sugerimos que os honorários apresentados sejam pagos em 3 (três) parcelas consecutivas, conforme 

mostrado abaixo:

► 1ª Parcela: 50% dos honorários totais, devida após a aceitação da carta/proposta de contratação.

► 2ª Parcela: 25% dos honorários totais, devida 30 dias após a primeira parcela.

► 3ª Parcela: 25% dos honorários totais, devida na entrega dos relatórios finais.

Escopo de Trabalho Uso 
Honorários por 

Serviço

Honorários 

Totais

Escopo A.1 – PLA Art. 256 da Lei das SAs R$ 195,104.00

R$ 311,584.00

Escopo A.2 – Equity Valuation Art. 256 da Lei das SAs R$ 116,480.00

Esta é uma 
sugestão de 

cronograma de 
pagamento e 
podemos ser 

flexíveis.

24
DocuSign Envelope ID: 1770E19B-5553-498A-AF9D-91754EFCC01E



7

Expectativas 

sobre o Time da 

TBR

DocuSign Envelope ID: 1770E19B-5553-498A-AF9D-91754EFCC01E



Confidencial – Todos os direitos reservados

Expectativas sobre o Time da TBR

26

Com base no entendimento do escopo do serviço, da natureza e extensão do escopo proposto e da extensão da 

prontidão das informações financeiras, prevemos que, durante a fase inicial do projeto, seria necessário acesso a:

Equipes de finanças e impostos

► Entenda as informações financeiras por 

produto (ou grupo de produtos).

► Entenda a lógica da transação e as 

expectativas relacionadas à 

consideração contingencial.

Equipe de vendas e marketing

► Entenda o potencial de crescimento em 

novos mercados e ameaças competitivas 

nos mercados atuais. 

► Entenda as características dos contratos 

de venda atuais, se houver.

► Quaisquer estudos e relatórios de 

mercado que ajudem em nossa pesquisa.

Instalações e equipe de 

engenharia

► Entenda as instalações de operações, 

incluindo utilização de capacidade e 

planos de expansão esperados.

► Entenda qualquer know-how de processo 

que possa existir.

Compromisso

► As atividades iniciais – esperamos uma 

reunião de início de um dia para ser 

assistida por profissionais-chave de cada 

equipe acima. Em seguida, damos-lhe 

uma lista de pedidos de informações 

completas e detalhadas.

► Durante as duas primeiras semanas 

solicitaremos alguns funcionários das 

equipes mencionadas acima, a fim de 

obter o entendimento e as perspectivas 

de negócios para concluir o processo de 

coleta de informações.

Outras Informações

► Gostaríamos de conhecer o 

funcionamento da empresa, ao redor do 

site para conhecer o dia a dia e ter uma 

melhor compreensão do negócio (tal 

visita pode acontecer no dia da reunião 

para começar, mas terá que ocorrer 

necessariamente na primeira semana de 

trabalho).

► Pode ser necessário ter acesso aos 

profissionais de RH da empresa.

► Você pode precisar de uma reunião com 

a equipe de advogados para discutir 

questões legais, por exemplo, violação 

de patentes.

► Lista dos ativos fixos contábeis da 

empresa. Esta lista deve conter as 

informações mínimas dos ativos 

necessários para a avaliação, como 

descrição, localização, conta-razão, valor 

histórico original, valor residual, dados de 

aquisição, dados técnicos. Podemos 

solicitar, análise de fotografias e imagens 

de satélite, análise de planos, projetos e 

fluxogramas, além de outras análises 

documentais.
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Credenciais da EY – Telecom

Sector: Data & Tech

Valuation of the Cyber Security 
Business for corporate 
restructuring

2021

Vivo

Sector: Data & Tech

Valuation of the Cloud Business 
for corporate restructuring

2021

Vivo

Sector: Telecom

Review (as part of audit duties) 
of valuations, fair value 
estimative, impairment tests, 
among other

2016 onward

Globenet

Sector: Telecom

Brand Valuation for internal 
uses

2021

Oi

Sector: Telecom

Independent valuation of 
company that was involving in 
the acquisition of Oi’s assets

2021

Oi

Sector: Telecom

Review (as part of audit duties) 
of valuations, fair value 
estimative, impairment tests, 
PPA, among other

2010 onward

Net/Claro/Embratel

Sector: Telecom

Valuation of the Tower business 
of TIM in Brazil

2016

TIM

Sector: Telecom

Valuation of Sky Brazil to 
support corporate restructuring 
of the company

2014

Sky

Sector: Telecom

Fresh start accounting of Next 
(Brazilian brench)

2017

Nextel

Sector: Data & Tech

Valuation of the IoT Business 
for corporate restructuring

2021

Vivo

28
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Sector: Mining and Metals

PPA in connection with an 
acquisitions of the company

Vallourec

Sector: Ceramic tile

Valuation for delisting of the 
company from the Brazilian 
Stock Exchange

Portobello

Sector: Beverages

Appraisal of fixed assets to 
comply with CPC 27 rules 

Ambev

Sector: Mining and Metals

Economic-financial valuation

Aperam

Sector: Tobacco

PPA in connection with an 
acquisitions of the company

Phillip Morris

Sector: Tobacco

Valuation of certain contracts 
of the company with suppliers 
of tobacco in Brazil

Japan Tobacco (JTI)

Sector: Beverages

Inventory, conciliation and 
appraisal of the fixed assets to 
compliance with the  CPC 27

Nestlé Waters

Sector: Beverages

Tax valuation

FEMSA 

Sector: Tobacco

Valuation of potential patents 
of Souza Cruz

Souza Cruz

Sector: Data & Tech

Manu valuation and M&A 
support engagements

Experian

Credenciais da EY– Outros Setores
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Sector: Energy

Business Combination 
of BVP S.A.

CPFL Energias
Renováveis

Sector: Energy

Economic-financial valuation of 
some enterprises and portfolio 
management

Eletrobrás

Sector: Logistics

Feasibility study and SWOT 
analysis for Companhia
Siderúrgica de Suape – CSS.

Cone S.A.

Sector: Energy

Economic-financial valuation

Energimp S.A. (Impsa) 

Sector: Energy

Assets appraisal 
and business valuation

Kalpa Taru Power 
Transmission Ltd. 

Sector: Logistics

Economic-financial valuation 
of the Consegna unit.

Mitsui & Co. (Brasil) 
S.A

Sector: Beverages

Intangible assets valuation for 
financial reporting purposes

Ambev

Sector: Logistics

Consultancy in corporate 
recovery for future listing 
process, governance and 
internal audit.

Rapidão Cometa 
Logística e Transporte 
S.A. (Fedex)

Sector: Logistics

Business plan built and strategy 
definition (five years plan).

Rapidão Cometa 
Logística e Transporte 
S.A. (Fedex)

Sector: Food & Beverage

Support in rebalance of the 
contract with a logistics 
operator

Pepsico

30

Credenciais da EY– Outros Setores

DocuSign Envelope ID: 1770E19B-5553-498A-AF9D-91754EFCC01E



EY | Auditoria | Consultoria| Impostos | Estratégia e Transações

Sobre a EY

A EY é líder global em garantia, impostos, transações e serviços de 

consultoria. Nossos insights e serviços excepcionais ao cliente nos 

ajudam a criar confiança nos mercados de capitais e economias em 

todo o mundo. Desenvolvemos líderes excepcionais que fazem 

trabalho em equipe para cumprir nossos compromissos com todas 

as partes interessadas. E temos um papel fundamental na 

construção de um mundo de trabalho melhor para nosso povo, 

nossos clientes e nossas comunidades.

No Brasil, a EY é a mais completa empresa de Serviços de 

Garantia, Imposto, Transações e Assessoria, com 

aproximadamente 6.500 profissionais e mais de 5.000 clientes de 

pequeno, médio e grande porte.

EY refere-se à organização global e também pode se referir a uma 

ou mais firmas-membro da Ernst & Young Global Limited (EYG), 

cada uma entidade jurídica independente. A Ernst & Young Global 

Limited, empresa privada de responsabilidade limitada organizada 

no Reino Unido, não presta serviços aos clientes.

© 2021 EYGM Limited. All rights reserved.

www.ey.com.br

facebook | EYBrasil

twitter | EY_Brasil

linkedin | ernstandyoung

app | ey.com.br/eyinsights
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