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1.1 – Declaração do Diretor Presidente
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1.2 - Declaração do Diretor de Relações Com Investidores
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Sergio Eduardo Zamora 01/01/2018 107.092.038-02
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732, 16º andar, partes 1 a 6, Ed. Adalmiro D. Ba., Itaim Bibi, São 

Paulo, SP, Brasil, CEP 04538-132, Telefone (11) 36742000, Fax (11) 36742000, e-mail: 
sergio.zamora@pwc.com

Nome/Razão social PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.

CPF/CNPJ 61.562.112/0001-20

Tipo auditor Nacional

Possui auditor? SIM

Código CVM 287-9

Data Início 01/01/2017

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância 
da justificativa do emissor

Não se aplica.

Nome responsável técnico DATA_INICIO_ATUACAO CPF Endereço

Justificativa da substituição Nos termos dos artigos 28 e 31 da Instrução CVM 308/1999 (atualmente revogada pela Resolução CVM nº 23/2021), o 
Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 9 de dezembro de 2016, aprovou a contratação da 
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. para a prestação dos serviços de auditoria independente no exercício 
social de 2017, em substituição à Ernst & Young Auditores Independentes S.S..

Descrição do serviço contratado (i) Prestação de Serviços de auditoria das Demonstrações Financeiras anuais da Telefônica Brasil S.A., Individuais e 
Consolidadas; (ii) Revisão das Demonstrações Financeiras trimestrais da Telefônica Brasil S.A.;

 (iii) Serviços relacionados à auditoria.

Montante total da remuneração dos auditores 
independentes segregado por serviço

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020: (i) Prestação de Serviços de auditoria das Demonstrações Financeiras 
anuais da Telefônica Brasil S.A., Individuais e Consolidadas: R$ 9,2 milhões; (ii) Revisão das Demonstrações Financeiras 
trimestrais da Telefônica Brasil S.A.: R$ 3,1 milhões; (iii) Serviços relacionados à auditoria: R$ 0,3 milhões.



Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021: (i) Prestação de Serviços de auditoria das Demonstrações Financeiras 
anuais da Telefônica Brasil S.A., Individuais e Consolidadas: R$ 9,7 milhões; (ii) Revisão das Demonstrações Financeiras 
trimestrais da Telefônica Brasil S.A.: R$ 3,2 milhões; (iii) Serviços relacionados à auditoria: R$ 0,4 milhões.

2.1/2.2 - Identificação E Remuneração Dos Auditores
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Nelson Varandas dos Santos 01/01/2022 089.932.158-55 Rua Castilho 392, 4 andar, Brooklin, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04568-010, e-mail: 
nelson.varandas@bakertillysp.com.br

Justificativa da substituição Nos termos da Resolução CVM nº 23/2021, o Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 10 de 
dezembro de 2021, aprovou a contratação da Baker Tilly 4Partners Auditores Independentes S/S para a prestação dos 
serviços de auditoria independente no exercício social de 2022, em substituição à PricewaterhouseCoopers Auditores 
Independentes Ltda.

Montante total da remuneração dos auditores 
independentes segregado por serviço

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022: (i) Prestação de Serviços de auditoria das Demonstrações Financeiras 
anuais da Telefônica Brasil S.A., Individuais e Consolidadas: R$ 0,4 milhões; (ii) Revisão das Demonstrações Financeiras 
trimestrais da Telefônica Brasil S.A.: R$ 1,0 milhão.

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância 
da justificativa do emissor

Não se aplica.

Possui auditor? SIM

Nome responsável técnico DATA_INICIO_ATUACAO CPF Endereço

Nome/Razão social BAKER TILLY 4PARTNERS AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Tipo auditor Nacional

Código CVM 1207-6

Descrição do serviço contratado (i) Prestação de Serviços de auditoria das Demonstrações Financeiras anuais da Telefônica Brasil S.A., Individuais e 
Consolidadas; (ii) Revisão das Demonstrações Financeiras trimestrais da Telefônica Brasil S.A..

Data Início 01/01/2022

CPF/CNPJ 18.596.945/0001-83
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2.3 - Outras Informações Relevantes

 
 

A Telefônica Brasil S.A., em atendimento ao disposto na Resolução CVM nº 23/2021, comunicou aos seus 
acionistas e ao mercado em geral que o seu Conselho de Administração, em reunião realizada em 10 de 
dezembro de 2021, aprovou a contratação da Baker Tilly 4Partners Auditores Independentes S.S. (“Baker 
Tilly”) para a prestação dos serviços de auditoria independente em relação ao exercício social de 2022, em 
substituição à PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (“PwC”), cujos  trabalhos foram iniciados a 
partir da revisão das informações trimestrais (ITRs) do primeiro trimestre de 2022. 

Ainda, a PwC continua como auditora independente da Companhia no que se refere às demonstrações 
financeiras consolidadas preparadas de acordo com as normas internacionais de contabilidade (IFRS), emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (IASB), para fins de arquivamento do 20-F na Securities and 

Exchange Commission – SEC, bem como para os serviços de auditoria independente para as sociedades 
subsidiárias e controladas da Telefônica Brasil S.A. (todas de capital fechado). Para o exercício findo em 31 de 
dezembro de 2022, os honorários de auditoria da PwC foram de R$ 16,8 milhões.  
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Resultado Diluído por Ação 3,71 2,77 3,06

Resultado Básico por Ação 3,710000 2,900000 2,780000

Valor Patrimonial da Ação (Reais 
Unidade)

41,700000 41,200000 41,720000

Número de Ações, Ex-Tesouraria 
(Unidades)

1.676.938.271 1.688.174.171 1.688.693.776

Resultado Líquido 6.229.357.019,76 4.770.527.194,30 5.001.014.143,91

Resultado Bruto 19.251.244.024,97 20.433.389.139,28 22.109.224.719,43

Rec. Liq./Rec. Intermed. 
Fin./Prem. Seg. Ganhos

44.032.612.685,58 43.126.472.598,40 44.268.171.972,50

Ativo Total 115.663.533.313,64 108.738.377.894,62 108.289.722.371,56

Patrimônio Líquido 70.006.195.873,59 69.556.763.928,74 70.455.578.121,49

3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

(Reais) Exercício social (31/12/2021) Exercício social (31/12/2020) Exercício social (31/12/2019)
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3.2 - Medições Não Contábeis

a) informar o valor das medições não contábeis; e 

 

b) fazer as conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras auditadas 

 

(R$ milhões) 2021 2020 2019 

Resultado Líquido 6.239,4 4.770,5 5.001,0 

(+) Resultado de acionistas não controladores (10,0) - - 

(+) Resultado Financeiro 1.126,6 573,4 820,1 

(+) Imposto de Renda e Contribuição Social (269,8) 1.237,7 1.393,5 

(+) Depreciação e amortização do imobilizado / intangíveis 12.038,3 11.227,5 10.919,8 

Equivalência patrimonial (117,3) (0,7) (0,7) 

EBITDA  19.007,2 17.808,4 18.133,7 

Margem EBITDA1 43,17% 41,29% 40,96% 

Receita Operacional Líquida 44.032,6 43.126,5 44.268,2 

(1) Calculado pela divisão do EBITDA pela Receita Operacional Líquida. 

 

c) explicar o motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para a correta compreensão da sua 
condição financeira e do resultado de suas operações  

O EBITDA é calculado a partir do resultado líquido do exercício, somado a despesa financeira líquida, imposto de renda e 
contribuição social e depreciação/amortização, e excluído o resultado de equivalência patrimonial. O EBITDA não é uma 
medida de desempenho financeiro de acordo com o IFRS, e não deve ser considerado isoladamente, ou como uma 
alternativa ao lucro líquido, uma alternativa ao fluxo de caixa operacional, medida de liquidez, ou a base para distribuição 
de dividendos. Outras empresas podem calcular o EBITDA de maneira diferente da Companhia. O EBITDA funciona como 
um indicador de desempenho financeiro geral, que não é afetado por mudanças nas taxas de impostos ou dos níveis de 
depreciação e amortização de renda e contribuição social. 

A Companhia acredita que o EBITDA funciona como uma importante ferramenta para comparar periodicamente nosso 
desempenho operacional, bem como para apoiar certas decisões administrativas. Em razão de o EBITDA não incluir 
certas despesas relacionadas ao negócio, como despesa de juros, impostos, depreciação e amortização, despesas de 
capital e outros encargos correspondentes, o que pode afetar significativamente o lucro líquido, o EBITDA apresenta 
limitações que afetam o seu uso como um indicador da rentabilidade. 
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3.3 - Eventos Subsequentes às Últimas Demonstrações Financeiras

Aquisição de parte da UPI Ativos Móveis da Oi 
 
A Companhia, na forma e para os fins da Resolução CVM nº 44/2021, informou aos seus acionistas e ao mercado em 
geral que, em 20 de abril de 2022, a Companhia, como uma das compradoras, e a Oi S.A. – Em Recuperação Judicial 
(sucessora por incorporação da Oi Móvel S.A. – Em Recuperação Judicial) (“Oi”) como vendedora, efetivou a aquisição 
objeto do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, celebrado em 28 de janeiro de 2021, conforme 
aditado (“Contrato”), por meio do qual a Companhia adquiriu a totalidade das ações de emissão da sociedade denominada 
Garliava RJ Infraestrutura e Redes de Telecomunicações S.A. (“Garliava”), para a qual foi contribuída a parcela da UPI 
Ativos Móveis atribuída à Companhia no âmbito do Plano de Segregação e Divisão anexo ao Contrato (“UPI Ativos Móveis 
- Telefônica”). 

O valor total da parcela da UPI Ativos Móveis, adquirida pela Companhia, foi de R$5.373.046. Em 20 de abril de 2022, a 
Companhia efetuou um pagamento de R$4.884.588 e uma retenção, de R$488.458, equivalente a 10% deste pagamento. 
Esta retenção, conforme previsto no Contrato, está sujeita à atualização por 100% do CDI até o pagamento e 
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. 

Desta forma, o preço de aquisição é composto da seguinte forma: 

 

Contraprestação bruta em dinheiro pela aquisição 4.884.588 

Retenção de 10% sobre o valor pago pela aquisição 488.458 

Preço de aquisição, conforme o Contrato (inclui ajustes de preço) 5.373.046 

 
Além disso, a Companhia assinou outros compromissos de pagamentos complementares para a Oi, conforme segue: 

• Até R$115.000, condicionado ao atingimento de determinadas metas de migração de bases de clientes e frequências 
(dentre outros) nos próximos 12 meses, dos quais R$40.000 foram pagos a título de adiantamento em 20 de abril de 
2022. 

• R$147.551, pagos integralmente em 20 de abril de 2022, referente aos serviços de transição a serem prestados por 
até 12 meses pela Oi para a Garliava (“Serviços de Transição”) necessários à continuidade da operação do negócio de 
telefonia móvel conferido à Garliava, já refletida a retirada, do escopo do contrato, de custos relacionados a 
determinados serviços de transição. 

• R$179.000, referente ao valor presente líquido do contrato de capacidade de transmissão de dados na modalidade 
take-or-pay, a ser pago mensalmente, durante o período de 10 anos. 
 

Caberá à Companhia o conjunto de ativos que compõe parcela da UPI Ativos Móveis, composto de: (i) Clientes: 
aproximadamente 12,5 milhões (correspondendo a aproximadamente 30% da base total de clientes da UPI Ativos Móveis) 
- de acordo com a base de acessos da Anatel de fevereiro de 2022; (ii) Espectros: 43MHz como média nacional 
ponderada pela população (46% das radiofrequências da UPI Ativos Móveis); e (iii) Infraestrutura: contratos de uso de 2,7 
mil sites de acesso móvel (correspondendo a 19% do total de sites da UPI Ativos Móveis). 

Esta transação traz benefícios ao setor de telecomunicações do Brasil, ampliando a capacidade de realização de 
investimentos e criação de inovações tecnológicas de maneira sustentável e racional, contribuindo para a digitalização do 
país através da construção e expansão de redes em tecnologias de ponta, como 5G e fibra, o que se traduz em serviços 
com melhor cobertura e qualidade aos usuários. 

Além disso, a transação tem o potencial de gerar sinergias para a Companhia, por meio da otimização de custos 
operacionais e alocação eficiente de investimentos em função da integração dos ativos incorporados. 

Com a conclusão da aquisição em 20 de abril de 2022, a Companhia passou a ser a controladora direta da Garliava. A 
Garliava tem sede no Brasil e atua na prestação de serviços de telecomunicações, no Brasil e no exterior, especialmente, 
Serviço Móvel Pessoal – SMP – e Serviço de Comunicação Multimídia – SCM; na prestação de serviços de manutenção e 
instalação de infraestrutura e rede e locação de meios físicos, inclusive para colocação de equipamentos; no comércio 
varejista e atacadista especializado de bens e/ou serviços, próprios e de terceiros, de equipamentos de telecomunicações, 
comunicação, informática e outros, por qualquer meio, inclusive mediante a exploração de quaisquer canais de vendas 
físicos e/ou remotos, tais como lojas próprias e de terceiros, porta a porta, telefone (telemarketing) e internet, entre outras 
atividades afins ou correlatas ao seu objeto social. 
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3.3 - Eventos Subsequentes às Últimas Demonstrações Financeiras

De acordo com o IFRS 3 (R)/CPC 15 (R1) – Combinações de Negócios, as aquisições de negócios são contabilizadas 
pelo método de aquisição. A contrapartida transferida em uma combinação de negócios é mensurada pelo valor justo, que 
é calculado pela soma dos valores justos dos ativos transferidos, dos passivos assumidos na data de aquisição junto aos 
antigos controladores da adquirida e das participações emitidas em troca do controle da adquirida. Na data destas 
informações trimestrais individuais e consolidadas a Companhia encontra-se em fase de elaboração e análise da 
determinação do valor justo dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos assumidos da Garliava. Estima-se que esta 
análise será concluída em breve, assim que a Administração tiver todas as informações relevantes dos fatos, não 
ultrapassando o período máximo de 12 meses da data de aquisição. 

Os custos de transação incorridos até o fechamento da transação no dia 20 de abril de 2022, pela Companhia são de 
aproximadamente R$49,6 milhões. Estes custos não são considerados componentes da contraprestação transferida, e 
foram reconhecidos como despesas nos períodos em que os custos foram incorridos. 

 

Crédito de Juros sobre o Capital Próprio 

Em reunião realizada em 16 de fevereiro de 2022, foi aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia, ad 
referendum da Assembleia Geral de Acionistas a ser realizada em 2023, o crédito de juros sobre o capital próprio, relativo 
ao exercício social de 2022, nos termos do artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, do artigo 9º da Lei nº 9.249/1995 e 
da Deliberação CVM nº 683/2012, no montante bruto de R$180.000, equivalente a 0,10739500713 por ação ordinária, 
correspondendo a um valor líquido de imposto de renda na fonte de R$153.000, equivalente a 0,09128575606 por ação 
ordinária, apurados com base no balanço patrimonial de 31 de janeiro de 2022. 

O valor de juros sobre o capital próprio por ação ordinária informado acima poderá sofrer ajustes futuros, até 25 de 
fevereiro de 2022, em função de eventuais aquisições de ações no âmbito do Programa de Recompra de Ações da 
Companhia.  

O pagamento destes proventos será realizado até 31 de julho de 2023, em data a ser definida pela Diretoria da 
Companhia e comunicada oportunamente ao mercado, sendo creditados individualmente aos acionistas, obedecida a 
posição acionária constante dos registros da Companhia ao final do dia 25 de fevereiro de 2022. 

Em reunião realizada em 13 de abril de 2022, foi aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia, ad referendum 
da Assembleia Geral de Acionistas a ser realizada em 2023, o crédito de juros sobre o capital próprio, relativo ao exercício 
social de 2022, nos termos do artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, do artigo 9º da Lei nº 9.249/1995 e da 
Deliberação CVM nº 683/2012, no montante bruto de R$150.000, equivalente a 0,08962197427 por ação ordinária, 
correspondendo a um valor líquido de imposto de renda na fonte de R$127.500, equivalente a 0,07617867813 por ação 
ordinária, apurados com base no balanço patrimonial de 31 de março de 2022. 

O pagamento destes proventos será realizado até 31 de julho de 2023, em data a ser definida pela Diretoria da 
Companhia e comunicada oportunamente ao mercado, sendo creditados individualmente aos acionistas, obedecida a 
posição acionária constante dos registros da Companhia ao final do dia 29 de abril de 2022. 

O valor de juros sobre o capital próprio por ação ordinária informado acima poderá sofrer ajustes futuros, até 29 de abril de 
2022, em função de eventuais aquisições de ações no âmbito do Programa de Recompra de Ações da Companhia. 

 

Cancelamento de ações ordinárias em tesouraria 

Em 18 de fevereiro de 2022, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a proposta de cancelamento de 
14.046.652 ações ordinárias de emissão da Companhia mantidas em tesouraria, bem como a consequente convocação 
da Assembleia Geral Extraordinária, a fim de alterar o Estatuto Social da Companhia no que se refere à quantidade de 
ações em que se divide o capital social. Tais ações foram adquiridas ao longo dos últimos anos, em virtude do Programa 
de Recompra de Ações de emissão da própria Companhia. 

 

 

 

Aprovação das Demonstrações Financeiras e Destinações do Resultado do exercício de 2021 

Em AGO realizada em 26 de abril de 2022, foram aprovadas, por maioria dos votos dos detentores das ações ordinárias 
presentes, as demonstrações financeiras e destinações do resultado do exercício de 2021. 
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3.3 - Eventos Subsequentes às Últimas Demonstrações Financeiras

Os detalhes das destinações do resultado são os mesmos divulgados na nota explicativa 24) Patrimônio Líquido, item d), 
divulgada nas demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. 

Tendo em vista as aquisições de ações próprias mantidas em tesouraria no âmbito do Programa de Recompra de Ações 
da Companhia, ocorridas no trimestre findo em 31 de março de 2022, a Companhia divulgou um Comunicado ao Mercado 
em 26 de abril de 2022, informando que o valor por ação ordinária do dividendo adicional proposto no montante de 
R$2.028.524 foi atualizado para 1,21200233929. Este dividendo será pago em 18 de outubro de 2022, sendo creditado 
individualmente aos acionistas, obedecida a posição acionária constante dos registros da Companhia ao final do dia 26 de 
abril de 2022. 
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3.4 - Política de Destinação Dos Resultados

a) regras sobre retenção de lucros 

Nos termos da Lei das Sociedades Anônimas, quando for o caso. 

Para efeitos de reserva legal, que é constituída obrigatoriamente pela Companhia à base de 5% do lucro líquido do exercício, 
até atingir 20% do capital social integralizado, foram deixados, nos exercícios sociais de 2021, 2020 e 2019, 
respectivamente, R$ 312,0 milhões, R$ 238,5 milhões e R$ 250,1 milhões.  

No exercício social de 2021 e 2020 não foi constituída reserva para expansão e modernização, porém no exercício social 
de 2019 foi constituída reserva especial para expansão e modernização no montante de R$ 600,0 milhões, respectivamente, 
em conformidade com o artigo 196 da Lei 6.404/76 e com base nos Orçamentos de Capital aprovados pelas Assembleias 
Gerais de Acionistas de 2022, 2021 e 2020, respectivamente. 

 

b) regras sobre distribuição de dividendos 

De acordo com o Estatuto Social da Companhia, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado são obrigatoriamente 
distribuídos como dividendo mínimo obrigatório a todos os acionistas. 

O saldo remanescente do lucro líquido do exercício, após atendida a distribuição dos 25% acima indicado, tem a destinação 
determinada pela Assembleia Geral de Acionistas, com base na proposta do Conselho de Administração contida nas 
demonstrações financeiras. 

Caso o saldo das reservas de lucros ultrapasse o capital social, a Assembleia Geral de Acionistas delibera sobre a aplicação 
do excesso na integralização ou no aumento do capital social ou na distribuição de dividendos adicionais aos acionistas. 

Os dividendos não reclamados em 03 (três) anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição dos acionistas, 
revertem em favor da Companhia.  

A Companhia pode declarar, por deliberação do Conselho de Administração, dividendos: (i) à conta do lucro apurado em 
balanços semestrais; (ii) à conta de lucros apurados em balanços trimestrais, desde que o total dos dividendos pagos em 
cada semestre do exercício social não exceda o montante de reservas de capital de que trata o parágrafo primeiro do artigo 
182 da Lei 6.404/76, ou (iii) à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou 
semestral. 

Os dividendos intermediários distribuídos são imputados ao dividendo mínimo obrigatório. 

Por deliberação do Conselho de Administração e, observadas as disposições legais, a Companhia poderá pagar, aos seus 
acionistas, juros sobre o capital próprio, os quais poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório, conforme disposto 
no artigo 26 do Estatuto Social da Companhia. 

 

c) periodicidade das distribuições de dividendos 

Nos últimos 3 exercícios sociais, o Conselho de Administração e a Assembleia Geral de Acionistas deliberaram a distribuição 
de dividendos e/ou juros sobre capital próprio nas seguintes datas: 

 

2022 

- Conselho de Administração de 13/04/2022 

- Conselho de Administração de 17/03/2022 

- Conselho de Administração de 16/02/2022 

 

2021 

- Assembleia Geral Ordinária de 26/04/2022 

- Conselho de Administração de 10/12/2021 

- Conselho de Administração de 16/09/2021 

- Conselho de Administração de 17/06/2021 
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3.4 - Política de Destinação Dos Resultados

- Conselho de Administração de 15/04/2021 

- Conselho de Administração de 18/03/2021 

- Conselho de Administração de 12/02/2021 

 

2020 

- Assembleia Geral Ordinária de 15/04/2021 

- Conselho de Administração de 11/12/2020 

- Conselho de Administração de 16/11/2020 

- Conselho de Administração de 17/09/2020 

- Conselho de Administração de 17/06/2020 

- Conselho de Administração de 19/03/2020 

- Conselho de Administração de 14/02/2020 

 

2019 

- Assembleia Geral Ordinária de 28/05/2020 

- Conselho de Administração de 19/12/2019 

- Conselho de Administração de 17/06/2019 

- Conselho de Administração de 17/04/2019 

- Conselho de Administração de 15/02/2019 

 

d) eventuais restrições à distribuição de dividendos impostas por legislação ou regulamentação especial aplicável 
ao emissor, assim como contratos, decisões judiciais, administrativas ou arbitrais  

Nos termos do artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações, 5% do lucro líquido poderá ser anualmente destinado à formação 
de reserva legal, a qual não poderá ultrapassar 20% do capital social integralizado. A Companhia poderá deixar de constituir 
a reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital de que trata o 
§1º do art. 182 da Lei das Sociedades por Ações, exceder 30% do capital social. 

 

e) se o emissor possui uma política de destinação de resultados formalmente aprovada, informando órgão 
responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de 
computadores onde o documento pode ser consultado 

A Companhia não possui política de destinação de resultados formalmente aprovada. 
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Ordinária 694.235.507,66 09/12/2020

Preferencial 1.501.339.833,13 09/12/2020

Preferencial 683.802.466,37 18/08/2020

Ordinária 1.587.518.375,45 05/10/2021

Ordinária 2.028.524.280,52 18/10/2022

Ordinária 1.500.000.000,00 18/10/2022 1.200.000.000,00 05/10/2021 316.197.533,63 18/08/2020

Dividendo Obrigatório

Preferencial 239.330.863,23 18/08/2020

Ordinária 110.669.136,77 18/08/2020

Preferencial 661.920.787,45 18/08/2020

Ordinária 306.079.212,55 18/08/2020

Preferencial 389.767.405,83 18/08/2020

Ordinária 180.232.594,17 18/08/2020

Ordinária 260.000.000,00 13/07/2021

Ordinária 400.000.000,00 13/07/2021

Ordinária 205.528.396,86 13/07/2021

Preferencial Preferencial Classe A 444.471.603,14 13/07/2021

Ordinária 284.577.780,27 13/07/2021

Preferencial Preferencial Classe A 615.422.219,73 13/07/2021

Preferencial Preferencial Classe A 102.570.369,96 13/07/2021

Ordinária 47.429.630,04 13/07/2021

Preferencial Preferencial Classe A 184.626.665,92 13/07/2021 478.661.726,46 18/08/2020

Ordinária 150.000.000,00 19/07/2022

Ordinária 270.000.000,00 19/07/2022

Ordinária 280.000.000,00 19/07/2022

Ordinária 630.000.000,00 19/07/2022

Ordinária 600.000.000,00 19/07/2022

Ordinária 805.000.000,00 19/07/2022 85.373.334,08 13/07/2021 221.338.273,54 18/08/2020

Juros Sobre Capital Próprio

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado 
(%)

100,387215 120,036268 122,202036

Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor 
(%)

8,912589 6,488563 6,717421

Lucro líquido ajustado 6.239.364.551,81 4.513.234.591,45 4.732.797.874,78

3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido
(Reais) Exercício social 31/12/2021 Exercício social 31/12/2020 Exercício social 31/12/2019

Lucro líquido retido Montante Pagamento dividendo Montante Pagamento dividendo Montante Pagamento dividendo

Data da aprovação da retenção 28/05/2020

Dividendo distribuído total 6.263.524.280,52 5.417.518.375,45 5.783.575.340,79

Lucro líquido retido 0,00 0,00 600.000.000,00
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3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas

3.6 - Informar se, nos 3 últimos exercícios sociais, foram declarados dividendos a conta de lucros retidos ou 
reservas constituídas em exercícios sociais anteriores 

 

Em 2021 e 2020 não foram declarados dividendos à conta de reservas constituídas em exercícios anteriores. No ano de 
2019, foram declarados dividendos à conta de reservas constituídas em exercícios anteriores, no montante de R$ 
600.000.000,00. 
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31/12/2021 45.657.337.440,05 Índice de Endividamento 0,65292676

3.7 - Nível de Endividamento

Exercício Social Soma do Passivo 
Circulante e Não 

Circulante

Tipo de índice Índice de 
endividamento

Descrição e motivo da utilização de outro índice
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Financiamento Quirografárias 5.878.378,87 5.662.128,23 2.270.396,34 2.094.557,36 15.905.460,80

Financiamento Garantia Real 50,03 4,27 0,00 0,00 54,30

Títulos de dívida Quirografárias 1.028.463,07 0,00 0,00 0,00 1.028.463,07

Total 6.906.891,97 5.662.132,50 2.270.396,34 2.094.557,36 16.933.978,17

Observação

3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2021)

Tipo de Obrigação Tipo de Garantia Outras garantias ou 
privilégios

Inferior a um ano Um a três anos Três a cinco anos Superior a cinco anos Total
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3.9 - Outras Informações Relevantes

Não existem outras informações relevantes sobre o item 3. 
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4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

Os riscos descritos abaixo não são os únicos que enfrentamos. Riscos adicionais que atualmente não são considerados 

materiais, ou aqueles que não temos conhecimento, também poderão nos afetar. 

 

a) ao emissor 

Nossas vendas podem ser suspensas em razão de problemas com a qualidade dos nossos serviços. 

A ANATEL e outros órgãos judiciários e administrativos têm a autoridade para suspender nossas vendas com o intuito de 
melhorar a qualidade geral dos serviços de telecomunicações. As suspensões de vendas geralmente se aplicam aos 
serviços que receberam reclamações de consumidores e de agências de proteção ao consumidor. Quando aplicada, a 
suspensão é temporária e geralmente é encerrada quando a empresa apresenta um plano de ação para melhorias. Em 
julho de 2012, a ANATEL suspendeu as vendas de serviço móvel pessoal (SMP) de três dos nossos principais concorrentes: 
Oi, Claro e Tim, devido a um aumento significativo nas reclamações dos consumidores. As suspensões duraram 20 dias e 
a ANATEL solicitou que todas as empresas de telecomunicações, incluindo a Telefônica Brasil, apresentassem um Plano 
de Ação e Investimento para melhorar a rede móvel. Embora nosso Plano de Ação tenha sido aprovado pela ANATEL em 
setembro de 2012, caso haja um aumento similar nas reclamações de clientes no futuro, um ou mais de nossos serviços 
podem ser suspensos até um plano ser produzido e aprovado pela ANATEL, o que pode afetar adversamente o nosso 
negócio e os resultados das operações. 

 

Dependemos de pessoal-chave e de nossa capacidade de contratar e reter funcionários. 

Acreditamos que nosso sucesso dependerá da continuidade dos serviços de nossa alta administração e de outras pessoas 
chave. Nossa equipe gerencial é composta de profissionais altamente qualificados, com ampla experiência no setor de 
telecomunicações. A perda de parte da alta administração ou de outros funcionários-chave poderia afetar adversamente 
nossos negócios, situação financeira e patrimonial e os resultados de nossas operações. Dependemos ainda da capacidade 
de nossa alta administração e de pessoal-chave de atuar efetivamente como uma equipe.  

Nosso sucesso futuro depende também de nossa capacidade de identificar, atrair, contratar, treinar, reter e motivar pessoal 
técnico, gerencial, de vendas e marketing que seja altamente competente. A concorrência com relação a tais colaboradores 
é intensa, e não temos como garantir que conseguiremos de maneira bem-sucedida atrair, assimilar ou reter profissionais 
qualificados em número suficiente. Não reter e atrair os profissionais técnicos, gerenciais, de vendas e marketing e 
administrativos necessários poderia afetar adversamente nossos negócios, nossa situação financeira e patrimonial e os 
resultados de nossas operações. 

 

Certos acordos de dívida contêm compromissos financeiros, e qualquer inadimplência nesses acordos de dívida 
pode ter um efeito desfavorável relevante em nossa situação financeira e fluxos de caixa. 

Alguns acordos de dívida existentes contêm restrições e compromissos e exigem a manutenção ou satisfação de índices e 
testes financeiros especificados. A falta de atendimento ou satisfação de qualquer destes compromissos, índices financeiros 
ou testes financeiros pode resultar em um caso de inadimplemento nos termos destes acordos, resultando em um efeito 
material adverso em nossa condição financeira. 

 

Fazemos investimentos tendo como base projeções de demandas que podem ser imprecisas devido à volatilidade 
econômica e resultar em receitas abaixo do volume estimado. 

Fazemos determinados investimentos, como a aquisição de materiais e o desenvolvimento de localidades físicas tendo por 
base projeções do volume da procura de nossos serviços por parte dos clientes em períodos futuros (geralmente, alguns 
meses). No entanto, qualquer variação significativa no cenário econômico brasileiro pode afetar a demanda e, portanto, 
nossas projeções podem se mostrar imprecisas. Por exemplo, crises econômicas podem restringir o crédito à população, e 
incertezas relacionadas com o nível de emprego podem resultar em atrasos na decisão de adquirir novos produtos ou 
serviços (como banda larga ou TV por assinatura). Como resultado, é possível que, com base em projeções da demanda, 
façamos investimentos mais altos que o necessário, dada a demanda efetiva no respectivo tempo, o que pode afetar nosso 
fluxo de caixa. 

Além disso, melhorias nas condições econômicas podem ter o efeito oposto. Por exemplo, um aumento na demanda que 
não venha acompanhado de investimentos em infraestrutura pode resultar em perda da oportunidade de aumentar nossa 
receita ou resultar na degradação da qualidade de nossos serviços. 
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4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

 

Estamos expostos a riscos relacionados ao cumprimento de leis e regulamentações voltadas ao combate à 

corrupção e programas de sanções econômicas. 

A Companhia é obrigada a cumprir as leis e regulamentos brasileiros anticorrupção sobre o mesmo assunto nas jurisdições 
em que seus valores mobiliários são negociados. Em particular, a Companhia está sujeita, no Brasil, à Lei nº 12.846/2013 
e, nos Estados Unidos, à Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos Estados Unidos de 1977. Além disso, as operações 
da Companhia podem estar sujeitas a, ou de outra forma afetadas por, programas de sanções econômicas e outras formas 
de restrições comerciais (doravante denominadas “sanções”), incluindo aquelas administradas pelos Estados Unidos, 
incluindo o Gabinete de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA.  

Embora tenhamos políticas e procedimentos internos concebidos para garantir o cumprimento das referidas leis e 
regulamentos de combate à corrupção, não se pode garantir que essas políticas e procedimentos serão suficientes, ou que 
nossos funcionários, conselheiros, diretores, sócios, agentes e prestadores de serviços não praticarão atos que violem 
nossos procedimentos ou políticas (ou de outra forma violem as leis e regulamentos de combate à corrupção) pelos quais 
nós ou aquelas pessoas possamos ser finalmente responsabilizadas. Violações de leis e regulamentos de combate à 
corrupção podem levar a penalidades financeiras, danos à nossa reputação ou outras consequências legais que poderiam 
ter um efeito adverso relevante sobre nossos negócios, resultados operacionais e situação financeira. 

 

Enfrentamos riscos associados a ações judiciais. 

Nós somos parte de diversas ações e processos judiciais. Um resultado desfavorável em, ou qualquer acordo nestes, ou 
em outros processos judiciais podem resultar em custos significativos para nós. Além disso, nossa diretoria pode ser 
obrigada a dedicar tempo substancial a estes processos judiciais, que poderia ser dedicado ao nosso negócio. 

 

Potenciais eventos globais ou nacionais relacionados à saúde, incluindo surtos de doenças contagiosas, epidemias 

ou pandemias podem afetar significativamente nossas operações. 

Potenciais eventos globais ou nacionais relacionados à saúde, incluindo surtos de doenças contagiosas, epidemias ou 
pandemias, podem afetar significativamente nossas operações. Tais eventos podem causar, entre outros, atrasos na cadeia 
de suprimentos, devido a problemas nas fábricas ou serviços de logística; impacto em funcionários ou terceiros devido a 
períodos de quarentena ou infecção; e também afetar o crescimento econômico global e, portanto, o crescimento econômico 
nacional. Este último decorrente de uma variedade de impactos adversos sobre a oferta (paralisia de cadeias produtivas 
integradas, congelamento de recursos produtivos) e demanda (deterioração da confiança e expectativas, efeitos negativos 
sobre renda e riqueza) causados por uma deterioração substancial nos mercados financeiros, quedas sem precedentes nos 
preços das commodities, forte desaceleração da atividade comercial ou fortes restrições aos meios de transportes. 

 

b) a seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle 

A Telefónica S.A., ou Telefónica, nosso principal acionista, em conjunto com suas controladas, atualmente possui direta e 
indiretamente 74,2% do nosso capital social. Em decorrência desta participação acionária, a Telefónica tem o poder de 
controlar a nós e nossas subsidiárias, incluindo o poder de eleger nossos conselheiros e diretores e determinar o resultado 
de qualquer ação exigindo aprovação de acionistas, incluindo reorganizações societárias, bem como o prazo de pagamento 
de nossos dividendos. Dado este nível de controle sobre nossa Companhia, poderiam surgir circunstâncias sobre as quais 
se poderia considerar que os interesses da Telefónica S.A. estariam em conflito com os interesses dos demais acionistas, 
podendo afetar nossos negócios de maneira adversa. 

 

 

c) a suas controladas e coligadas 

Os riscos relacionados à nossa controlada e às nossas coligadas são essencialmente os mesmos relacionados à 
Companhia. 

 

d) a seus fornecedores 
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Dependemos de fornecedores-chave para obter os serviços e equipamentos necessários para nosso negócio. 

Dependemos de certos fornecedores-chave de equipamentos e serviços, especialmente equipamentos de redes de 
telecomunicações e aparelhos, para a execução e desenvolvimento de nossos negócios. Esses fornecedores podem atrasar 
a entrega, alterar os preços e limitar o fornecimento como resultado de problemas relacionados com seus negócios, sobre 
os quais não temos nenhum controle. Se esses fornecedores não conseguirem entregar equipamentos e serviços 
regularmente, podemos enfrentar problemas com a continuidade de nossas atividades comerciais, o que pode ter um efeito 
adverso sobre nossos negócios e os resultados de nossas operações. 

 

Certos insumos-chave estão sujeitos a riscos relacionados com importações, e adquirimos outros insumos-chave 
de um número limitado de fornecedores locais, o que pode limitar ainda mais nossa capacidade de adquirir tais 
insumos de maneira compensadora do ponto de vista dos custos. 

O alto crescimento dos mercados de dados em geral e de banda larga em particular pode resultar no fornecimento limitado 
de equipamentos essenciais à prestação de tais serviços, como modems e equipamentos de transmissão de dados. 
Restrições quanto ao número de fabricantes impostas pelo governo brasileiro para certos insumos, sobretudo modems e 
equipamentos de transmissão de dados, e a localização geográfica de fabricantes não-brasileiros desses insumos, 
representam alguns riscos, entre os quais: 

• vulnerabilidade a flutuações cambiais nos casos de insumos importados e pagos em dólares norte-americanos, 
euros e outras moedas não-brasileiras; 

• dificuldades de gerenciar os estoques devido à incapacidade de prever precisamente a disponibilidade local de 
determinados insumos; e 

• a imposição de impostos de importação ou outras taxas sobre insumos-chave que precisem ser importados. 

Se algum desses riscos se concretizar, pode ser que não possamos prestar serviços a nossos clientes de maneira 
tempestiva ou então os preços de nossos serviços podem ser afetados, o que pode ter um efeito adverso sobre nossos 
negócios, nossa situação financeira e patrimonial e os resultados de nossas operações. 

  

Estamos sujeitos a passivos relacionados à contratação de terceiros, o que pode ter um efeito adverso sobre 
nossos negócios e os resultados de nossas operações. 

Estamos expostos a passivos contingentes em decorrência do fato de nossa estrutura incluir a contratação de prestadores 
de serviços terceirizados. Esses passivos potenciais podem envolver reclamações trabalhistas por parte dos prestadores 
de serviços que são tratados como funcionários diretos bem como ações de responsabilidade conjunta relacionadas a 
reclamações envolvendo salário, horas extras e doença ocupacional. Se obtivermos decisão desfavorável com relação a 
uma parcela significativa dessas contingências e se não tivermos reconhecido provisão suficiente para esses riscos, nossa 
situação financeira e patrimonial e os resultados de nossas operações podem ser adversamente afetados. 

Além disso, se as autoridades trabalhistas considerarem que a terceirização de serviços envolve atividades-fim da empresa, 
o vínculo empregatício poderá ser caracterizado, o que aumentaria significativamente nossos custos e, consequentemente, 
sujeitaria a Companhia a processos administrativos, além de a Companhia ser obrigada a pagar multas aos terceiros. 

 

 

e) aos setores da economia nos quais o emissor atue 

A consolidação no mercado de telecomunicações pode aumentar a concorrência no futuro próximo e poderá alterar 
a dinâmica do mercado brasileiro.  

Fusões e aquisições podem modificar a dinâmica do mercado, criar pressões competitivas, forçar os pequenos concorrentes 
a encontrar parceiros e impactar nossa situação financeira, além de exigir que ajustemos operações, estratégias de 
comercialização (incluindo promoções) e portfólio de produto. 

A entrada de um novo participante no mercado com recursos financeiros significativos ou possíveis alterações na estratégia 
por parte das atuais operadoras de telecomunicações podem alterar o ambiente competitivo no mercado brasileiro. Talvez 
a Companhia não consiga acompanhar essas mudanças, o que poderia afetar nossa capacidade de competir com eficiência, 
e ter um efeito adverso relevante sobre nossos negócios, situação financeira e resultados operacionais. 
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Outras operações de joint ventures, fusões e aquisições entre operadoras de telecomunicações são possíveis no futuro. Se 
essa consolidação ocorrer, ela poderá resultar em aumento da concorrência em nosso mercado. Talvez não consigamos 
responder adequadamente às pressões de preço resultantes da consolidação em nosso mercado, afetando negativamente 
nossos negócios, situação financeira e resultados operacionais. Podemos também avaliar nossa participação em atividades 
de fusão ou aquisição em resposta às mudanças no ambiente competitivo, que poderiam desviar recursos de outros 
aspectos do nosso negócio. 

 

Enfrentamos concorrência significativa no mercado brasileiro.  

A estabilidade da competitividade no mercado de telecomunicações brasileiro observada em 2020 se manteve em 2021, 
com as operadoras focando-se na melhoria de sua base de acessos, atraindo clientes para produtos de maior valor. No 
negócio móvel, os participantes do mercado buscaram, principalmente, vender planos Controle e planos pós-pago puros 
aos consumidores de forma a aumentar o ARPU e a rentabilidade da base de clientes. No negócio fixo, temos visto a 
concorrência de grandes e pequenos players para capturar clientes para conectividade de fibra ou upgrades para 
velocidades de internet mais altas, principalmente impulsionado pelo aumento da demanda causado pela pandemia do 
COVID-19 e pelo aumento da oferta de banda larga de alta qualidade dada a expansão da implantação de redes de fibra 
óptica. 

Além disso, os clientes estão exigindo maior qualidade e mais disponibilidade de dados, o que exige maiores investimentos 
em desenvolvimento, modernização, expansão e melhoria contínua na qualidade do serviço e na experiência dos clientes. 

Como resultado, enfrentamos uma concorrência significativa, impulsionada principalmente pelos seguintes fatores: (1) 
pressões comerciais e de preços de novos portfólios lançados por concorrentes; (2) concorrentes aumentando a cobertura 
de 4G, 4.5G e fibra, melhorando a qualidade do serviço prestado por eles; e (3) serviços alternativos de baixo custo, como 
serviços de voz e texto fornecidos por IPs, e serviços de IPTV/Video on Demand, podem afetar nossa posição competitiva 
no mercado. 

Continuamos a monitorar as condições de mercado a fim de antecipar oportunidades e desafios futuros e a forma de abordá-
los. Mesmo assim, nossos resultados operacionais, posição de mercado, competitividade de mercado e margens podem 
ser negativamente afetados se não conseguirmos manter o ritmo de nossos concorrentes. 

 

A tecnologia da informação é essencial para nossos negócios e pode estar sujeita a riscos de segurança 
cibernética. 

Os riscos derivados da segurança cibernética estão entre os riscos mais relevantes. Apesar dos avanços na modernização 
da rede e na substituição de sistemas legados, operamos em um ambiente cada vez mais propenso a ameaças cibernéticas. 
Portanto, é necessário continuar a identificar e remediar qualquer vulnerabilidade e fraqueza técnica em nossos processos 
operacionais, bem como fortalecer nossos recursos para detectar e reagir a incidentes. Isso inclui a necessidade de 
fortalecer os controles de segurança na cadeia de suprimentos (por exemplo, concentrando-se nas medidas de segurança 
adotadas por nossos parceiros e outros terceiros), bem como para garantir a segurança dos serviços na nuvem. 

As empresas de telecomunicações em todo o mundo enfrentam ameaças cada vez maiores de segurança cibernética, à 
medida que as empresas se tornam cada vez mais digitais e dependente de telecomunicações e redes de computadores e 
tecnologias de computação na nuvem. As ameaças à cibersegurança podem incluir acesso não autorizado a nossos 
sistemas ou propagação de vírus de computador ou software para apropriação indevida de informações confidenciais, como 
dados de clientes, corromper nossos dados ou interromper nossas operações. O acesso não autorizado também pode ser 
obtido por meios tradicionais, como o roubo de laptops, dados dispositivos e telefones móveis. Além disso, nossos 
funcionários ou outras pessoas podem ter acesso não autorizado ou autorizado aos nossos sistemas e vazar dados e/ou 
tomar ações que afetem nossas redes ou de outra forma nos afetem adversamente ou nossa capacidade de processar 
adequadamente as informações internas. 

Gerenciamos esses riscos por meio de várias medidas técnicas e organizacionais, que fazem parte de nossa estratégia de 
segurança digital, incluindo medidas de controle de acesso, sistemas de backup, análise de logs de sistemas críticos, 
verificação de vulnerabilidades, medidas de segregação de rede e sistemas de proteção, como firewalls, sistemas de 
prevenção de intrusões, antivírus e outras medidas de segurança física e lógica. Contudo, a aplicação destas medidas não 
pode garantir a mitigação de todos os riscos. 
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Estamos sujeitos ao risco de descumprimento das leis de privacidade e proteção de dados, o que pode levar a 
sanções, inclusive penalidades financeiras. 

Em 2018, o Presidente do Brasil aprovou a Lei nº 13.709/2018, denominada Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD, 
que entrou em vigor em 18 de setembro de 2020, uma lei abrangente de proteção de dados que estabelece os princípios e 
obrigações gerais que se aplicam a vários setores econômicos e relações contratuais. Certos aspectos da LGPD estarão 
sujeitos a regulamentação adicional pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou ANPD, de acordo com o 
cronograma da ANPD para 2021 e 2022 estabelecido pela Portaria nº 11/2021. 

A LGPD estabelece regras detalhadas para a coleta, uso, processamento e armazenamento de dados pessoais em todos 
os setores econômicos, independentemente de os dados serem coletados em ambiente digital ou físico. Em geral, nossos 
serviços e processos dependem de dados pessoais. A forma como coletamos, armazenamos e gerenciamos esses dados 
deve obedecer ao disposto na LGPD. Além disso, as sanções administrativas previstas na LGPD (art. 52, 53 e 54), entraram 
em vigor em 1º de agosto de 2021, nos termos da Lei nº 14.010/2020. Espera-se que a sanção siga o Regulamento da 
ANPD nº 1/2021, que foi aprovado após edital e comentário do conselho de administração da ANPD. Em caso de 
descumprimento da LGPD, poderemos estar sujeitos a (1) autuações legais e a necessária adoção de medidas corretivas, 
(2) multas de até 2% da receita nossa ou de nosso grupo econômico até o limite de R$ 50 milhões por infração, (3) publicação 
da infração após a confirmação de sua ocorrência, (4) bloqueio e exclusão dos dados pessoais envolvidos na infração, (5) 
suspensão parcial ou total das atividades de processamento infrator por até um ano e (6) proibição parcial ou total de exercer 
atividades de processamento. 

Além disso, podemos ser responsabilizados por danos individuais ou coletivos causados pela companhia e/ou por 
fornecedores que eventualmente tenham acesso a dados pessoais de clientes para a execução do contrato formalizado 
junto à companhia, e solidariamente responsáveis por danos individuais ou coletivos causados por nossas subsidiárias, em 
razão de descumprimento das obrigações estabelecidas pela LGPD e outras leis em vigor que versam sobre proteção de 
dados. Para além do aspecto econômico, o impacto pode ser verificado também do ponto de vista reputacional, o que pode 
afetar resultados operacionais.  

Em caso de falha ou insuficiência na adoção de medidas para proteger os dados pessoais por nós processados, ou qualquer 
falha na implementação de medidas adequadas de proteção de dados em resposta à legislação aplicável, podem nos 
sujeitar a multas elevadas, a divulgação do incidente ao mercado, o pagamento de indenizações, a eliminação de dados 
pessoais do banco de dados em questão e a suspensão do acesso aos nossos bancos de dados, proibição de nossas 
atividades relacionadas ao processamento de dados infringidos, além de sanções civis, que podem afetar negativamente 
nossa reputação e resultados. 

Além disso, pode ser possível a aplicação de sanções administrativas de acordo com outras leis que tratam de questões de 
privacidade e proteção de dados, como o Código de Defesa do Consumidor e o Marco Civil da Internet. Essas sanções 
administrativas podem ser impostas por outros órgãos públicos, como Ministério Público, Secretaria Nacional do Consumidor 
e órgãos de defesa do consumidor. Também podemos estar sujeitos a responsabilidade na esfera civil por violação dessas 
leis. As sanções impostas contra nós por essas autoridades também podem afetar adversamente nossa reputação e 
resultados e, consequentemente, o valor de nossas ações. 

 

 

 

 

 

f) à regulação dos setores em que o emissor atue 

Ampla regulação governamental do setor de telecomunicações e de nossa concessão pode limitar, em alguns 
casos, nossa flexibilidade em responder às condições do mercado, à concorrência e às mudanças em nossa 
estrutura de custos ou impactar nossas tarifas. 

Nosso negócio está sujeito à ampla regulação governamental, incluindo mudanças regulatórias que possam ocorrer durante 
a vigência de nossas autorizações e concessões para prestar serviços de telecomunicações. A ANATEL, que é a principal 
reguladora do setor de telecomunicações no Brasil, regula, entre outras coisas: 

• Políticas e regulamentação do setor; 

• Licenciamento; 
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• Taxas e tarifas; 

• Concorrência, incluindo a nossa capacidade de crescer através da aquisição de outras empresas de 
telecomunicações; 

• Padrões técnicos, de serviço e de qualidade;  

• Interconexão; e 

• Obrigações de universalização do serviço. 

O marco regulatório brasileiro de telecomunicações está em constante evolução. A interpretação e a aplicação dos 
regulamentos, a avaliação do cumprimento dos regulamentos e a flexibilidade das autoridades reguladoras são incertas. 
Operamos sob autorizações e uma concessão do governo brasileiro, e nossa capacidade de manter essas autorizações e 
concessão é uma pré-condição para o nosso sucesso. No entanto, devido à natureza mutável de nossa estrutura regulatória, 
não podemos fornecer garantias de que a ANATEL não modificará negativamente os termos de nossas licenças. De acordo 
com nossos termos de operação, devemos atender a requisitos específicos e manter padrões mínimos de qualidade, 
cobertura e serviço. Nossa falha em cumprir tais exigências pode resultar na imposição de penalidades e/ou outras respostas 
regulatórias, incluindo a rescisão de nossas autorizações de operação e concessão. Qualquer revogação parcial ou total de 
qualquer uma de nossas licenças representaria um efeito adverso relevante sobre nossos negócios, situação financeira, 
receitas, resultados de operações e perspectivas. 

Nos últimos anos, a ANATEL vem revisando e introduzindo mudanças regulatórias, especialmente no que se refere a 
medidas de competição assimétrica e tarifas de interconexão cobradas entre os provedores locais de serviços de 
telecomunicações. As medidas assimétricas de concorrência podem incluir regulamentos destinados a reequilibrar os 
mercados nos quais um participante do mercado detém poder de mercado significativo sobre os outros concorrentes. A 
adoção de medidas desproporcionalmente assimétricas pode causar um efeito adverso relevante sobre nossos negócios, 
situação financeira, receitas, resultados operacionais e perspectivas. 

Quanto às tarifas de interconexão, elas são uma parte importante de nossas bases de receita e custo. Essas taxas são 
cobradas pelas provedoras de serviços de telecomunicações entre si, a fim de permitir o uso interconectado das redes umas 
das outras. Na medida em que as alterações nas regras que regem as tarifas de interconexão reduzem nossa capacidade 
de cobrar essas taxas, nossos negócios, condições financeiras, receitas, resultados operacionais e perspectivas podem ser 
adversamente afetados. 

Nesse sentido, nossos negócios, resultados operacionais, receitas e condições financeiras podem ser afetados 
negativamente pelas ações das autoridades brasileiras, incluindo, em particular, o seguinte: 

• a introdução de requisitos operacionais ou de serviços novos ou mais rigorosos; 

• a concessão de licenças de operação em nossas áreas; 

• limitações nas tarifas de interconexão que podemos cobrar de outros provedores de serviços de telecomunicações; 

• imposição de multas ou penalidades significativas por descumprimento de obrigações regulatórias; 

• atrasos na concessão ou na não concessão de aprovações para aumentos de tarifa; e  

• limitações antitruste impostas pela ANATEL e pelo CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). 

 

Nossa concessão pode ser cancelada pelo governo brasileiro sob determinadas circunstâncias 

Nós operamos nosso negócio fixo sob uma concessão outorgada pelo governo brasileiro para a oferta de serviços de 
telefonia no estado de São Paulo. De acordo com os termos da concessão, somos obrigados a cumprir determinadas 
exigências de serviço universal e a manter padrões mínimos de qualidade e de serviços. Por exemplo, a ANATEL exige que 
satisfaçamos certas condições com relação, dentre outras coisas, à expansão de nossa rede para fornecer (i) telefonia de 
utilidade pública, sob condições específicas, apesar de ter reduzido significativamente os requisitos em função do Decreto 
n. 9619/2018; (ii) a prestação de serviço telefônico individual privado para localidades com população superior a 300 
habitantes, mediante solicitação de qualquer consumidor; e (iii) cumprir com determinadas metas de qualidade do serviço 
(conforme revisado pela Resolução n. 717/2019, em fase de implementação). 

Nossa capacidade de cumprir esses e outros termos e condições pode ser afetada por fatores que estão fora de nosso 
controle, e nossa falha em cumprir com os requisitos de nossa concessão pode resultar na imposição de multas de até R$50 
milhões por incidente e/ou outras ações governamentais, que pode levar à revogação da nossa concessão. Qualquer 
revogação parcial ou total de nossas concessões ou autorizações teria um efeito adverso relevante em nossa situação 
financeira e resultados operacionais. 

Além disso, os contratos de concessão determinam que todos os ativos de propriedade da Companhia, e que são 
indispensáveis para a prestação dos serviços descritos nesses contratos, devem ser disponibilizados para continuidade da 

PÁGINA: 24 de 412

Formulário de Referência - 2022 - TELEFÔNICA BRASIL S.A Versão : 11



4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

concessão em condições de remuneração a serem definidas. Com a publicação da Resolução nº 744/2021 (Regulamento 
de Continuidade), a Anatel estabeleceu que, ao término do contrato de concessão, os bens reversíveis atualmente utilizados 
para múltiplos serviços, inclusive o STFC no regime público, serão objeto de contrato de cessão de direito de uso, em 
condições econômicas justas e razoáveis, entre a Companhia e a nova Concessionária ou a União. Por outro lado, aqueles 
bens reversíveis que forem efetiva e exclusivamente utilizados para assegurar a continuidade do STFC no regime público 
terão sua posse revertida ao Poder Público, se tal serviço continuar a ser prestado, seja pela União ou por novos 
concessionários, ainda em regime público. 

Segundo as interpretações da ANATEL sobre o regulamento vigente, a posse dos bens reversíveis não estaria disponível 
aos credores em caso de insolvência, falência ou eventos similares, embora haja interpretações divergentes, mesmo entre 
órgãos governamentais, e discussões em andamento sobre o tratamento de ativos reversíveis como resultado da aprovação 
da Lei no 13.879 / 2019, ou da Nova Lei Geral de Telecomunicações, em 4 de outubro de 2019. 

 

A revisão de nossos contratos de concessão e/ou a implementação de um novo marco regulatório no Brasil pode 
ter um efeito adverso relevante sobre nossas operações 

A data de vencimento dos nossos contratos de concessão de telefonia fixa é 31 de dezembro de 2025. Esses contratos 
contém uma cláusula que permite à ANATEL revisar os termos da concessão a cada cinco anos e incluir atualizações 
relacionadas às metas de expansão, modernização e qualidade de serviço em respostas a mudanças na tecnologia, 
concorrência no mercado e condições econômicas nacionais e internacionais. 

Em 24 de junho de 2014, a ANATEL emitiu uma consulta pública para a revisão dos termos do contrato de concessão 
referente ao período de 2016 a 2020. No entanto, quando a Agência divulgou a nova versão dos contratos, em junho de 
2017, as operadoras decidiram não aderir aos mesmos por não concordarem com determinadas disposições acrescentadas 
pela Agência. Como resultado, os contratos relativos ao período 2011-2015 seguem vigentes. Em janeiro de 2021, apesar 
de novos contratos de concessão não terem sido assinados, o Governo Brasileiro publicou o Decreto nº 10.610/2021, que 
aprova a revisão do Plano Geral de Metas de Universalização (PGMU V). O novo Plano estabelece que o saldo 
remanescente dos PGMUs anteriores deve ser utilizado na construção de backbones com tecnologia de fibra óptica. Essas 
novas metas foram criticadas pelas prestadoras.  

Em 4 de outubro de 2019, foi publicada a Lei nº 13.879 / 2019 (resultante do PLC Nº 79/2016), ou a Nova Lei Geral de 
Telecomunicações. Esta lei revisa a estrutura regulatória de telecomunicações e representa um impacto significativo sobre 
o setor. A lei permite que as operadoras de telefonia fixa atualmente sob regime de concessão (no qual os ativos subjacentes 
devem ser revertidos ao governo no final da concessão) migrem para um regime de autorização. Contudo, ainda estão em 
desenvolvimento as novas regulamentações que permitirão a implementação completa da lei e, consequentemente, a 
migração para o novo regime. A Anatel será responsável por estimar, por meio de regulamentação específica, o valor 
econômico associado à adaptação dos contratos de concessão para autorização. Esse valor será convertido em projetos 
de investimento de 10 anos ainda não definidos pela ANATEL, cabendo às Concessionárias a opção de adaptar ou não 
suas operações ao regime de autorização, dependendo das condições estabelecidas pelo Regulador. 

Mudanças em nossos contratos de concessão ou no atual marco regulatório podem implicar a imposição de novas 
exigências, incluindo aquelas para fazer investimentos específicos e/ou dispêndios de capital. A ANATEL também poderá 
nos impor novas metas de serviços com valores que não podemos prever. 

 

Nossas licenças de radiofrequência atuais podem não ser renovadas por períodos adicionais 

Antes da publicação da Lei nº 13.879/2019, que alterou a Lei nº 9.472/1997, as autorizações de espectro eram válidas por 
até 15 anos (apesar de a Lei permitir 20 anos) e podiam ser prorrogadas uma única vez, por este mesmo período. Com a 
revisão normativa viabilizada pela referida Lei, prorrogações sucessivas de outorgas passaram a ser permitidas, mas a 
aplicabilidade deste instrumento aos termos atualmente vigentes era incerta. 

A edição do Decreto 10.402/2020 detalhou os requisitos atinentes ao novo regime de prorrogações sucessivas e esclareceu 
que as autorizações atuais também estão abarcadas pelo referido regime. Não obstante, o Decreto também define as 
condições a serem consideradas pela Anatel no âmbito das solicitações de renovação, tais como a garantia do uso eficiente 
de espectro, os aspectos concorrenciais, o atendimento ao interesse público e o cumprimento das obrigações já assumidas 
com a Agência.  

A ANATEL pode determinar, por exemplo, a execução de processos de “refarming” em determinadas bandas do espectro 
como um dos condicionantes para renovação, caso a Agência entenda que tal processo possibilitará um uso mais eficiente 
deste escasso recurso. 
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Nossos resultados operacionais podem ser afetados negativamente pela aplicação das regras do Serviço de 
Telefonia Fixa Comutada (STFC) e do Serviço Móvel Pessoal (SMP) 

Nós recebemos pagamentos para a terminação de chamadas em nossa rede. Em 17 de dezembro de 2018, a ANATEL 
estabeleceu as tarifas de interconexão fixa para as concessionárias do STFC, incluindo a TU-RL, a TU-RIU1 e a TU-RIU2. 
Tais valores estão demonstrados na tabela abaixo: 

 2020 2021 2022 2023 
TU-RL 0,00134 0,00117 0,00117 0,00096 
TU-RIU1 0,00166 0,00176 0,00176 0,00188 
TU-RIU2 0,00118 0,00120 0,00120 0,00122 

 

Em fevereiro de 2020, a ANATEL revisou valores de referência para a VU-M entre os anos de 2020 e 2023. A tabela a seguir 
demonstra os valores fixados para cada região do Plano Geral de Autorizações (PGA), em reais: 

Ano Região I do PGA Região II do PGA Região III do PGA 
2020 0,01338 0,01503 0,02687 
2021 0,01380 0,01527 0,02814 
2022 0,01422 0,01550 0,02947 
2023 0,01468 0,01578 0,03082 

 

Nós não podemos assegurar que os novos planos de serviço móvel não serão suspensos pela ANATEL, que as tarifas de 
interconexão que negociamos não serão modificadas ou que as futuras negociações a respeito das tarifas de terminação 
serão favoráveis. Se os reajustes nas tarifas de interconexão que nós negociamos forem cancelados ou se tarifas de 
interconexão negociados no futuro forem desfavoráveis para nós, nossos negócios, condição financeira, receitas, resultados 
operacionais e perspectivas podem ser adversamente afetados. 

 

Novas regulamentações definidas pela ANATEL podem ter efeito adverso sobre nossos resultados 

A ANATEL emite novas regulamentações todos os anos que afetam diversas de nossas áreas de atuação. Essas novas 
regulamentações podem ter um efeito adverso sobre nossos resultados operacionais, porque: (1) a ANATEL pode reduzir 
significativamente as tarifas de interconexão que nós somos autorizados a cobrar, reduzindo, assim, nossas receitas; (2) a 
ANATEL pode permitir condições mais favoráveis para grupos econômicos sem poder de mercado significativo em 
detrimento de grupos econômicos que venham a ser identificados como detentores de poder de mercado significativo; (3) a 
concessão de novas licenças pode aumentar a concorrência de outras operadoras em nossa área, o que poderia afetar 
adversamente nossa participação de mercado, reduzindo, assim, nossas receitas; (4) a ANATEL pode exigir que as receitas 
recebidas pelo uso da rede de SMP sejam incluídas no cálculo da receita operacional, o que irá aumentar o custo de 
renovação das licenças; e (5) o plano geral da ANATEL de atualizar as regulamentações das telecomunicações tem como 
alvo várias áreas de importância vital para o negócio de telecomunicações, tais como a regulamentação (A) para melhorar 
a qualidade de serviços que pode causar um aumento nos custos operacionais, (B) dos operadores móveis virtuais (MVNO, 
na sigla em inglês) que pode causar um aumento da pressão competitiva, (C) contra as operadoras de SMP que exercem 
poder de mercado, obrigando-as a negociar tarifas de interconexão móvel mais baixas, e (D) da comunicação multimídia. 

 

A regulamentação da Internet no Brasil ainda é limitada, e algumas questões legais relacionadas à Internet ainda 
são incertas  

Em 2014, o Brasil promulgou Lei, denominada Marco Civil da Internet, estabelecendo princípios, garantias, direitos e deveres 
para o uso da internet no Brasil, incluindo disposições sobre a responsabilidade da prestadora de serviços de Internet, 
privacidade do usuário na internet e neutralidade da rede. Em maio de 2016, novos regulamentos foram aprovados relativos 
às disposições de privacidade e de rede estabelecidas no Marco Civil da Internet. No entanto, ao contrário dos Estados 
Unidos, existem poucos precedentes legais relativos à Lei da Internet e a jurisprudência existente não tem sido consistente, 
especialmente no que diz respeito à aplicação do princípio de neutralidade da rede. A insegurança jurídica decorrente da 
orientação limitada fornecida pela legislação vigente permite que diferentes juízes ou tribunais decidam reivindicações muito 
semelhantes de formas diferentes e estabeleçam jurisprudência contraditória. Essa incerteza jurídica permite que decisões 
sejam proferidas contra nós e poderia abrir precedentes adversos, os quais, individual ou conjuntamente, poderiam 
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prejudicar gravemente nosso negócio, resultados operacionais e condição financeira. Além disso, a insegurança jurídica 
pode prejudicar a percepção e o uso de nosso serviço por nossos clientes. 

 

O setor em que exercemos nossas atividades está sujeito a rápidas mudanças tecnológicas, o que exige alterações 
adequadas no ambiente regulatório 

O setor de telecomunicações está sujeito a rápidas e significativas mudanças tecnológicas. Nosso sucesso futuro depende 
de nossa capacidade de nos anteciparmos e de nos adaptarmos de uma maneira oportuna às mudanças tecnológicas. 
Nossa expectativa é de que surgirão novos produtos e tecnologias e que os produtos e tecnologias existentes terão um 
desenvolvimento adicional. 

Com a chegada de novos produtos e tecnologias teremos uma variedade de consequências. Estes novos produtos e 
tecnologias podem reduzir o preço de nossos serviços pelo fornecimento de alternativas de custo mais baixo, como, por 
exemplo, serviços over-the-top (OTT), novos players (participantes do mercado, que fornecem mensagem e voz através de 
IP), e criação de novos serviços digitais. Novos produtos e tecnologias podem ser superiores, e tornar obsoletos os produtos 
e serviços que oferecemos e as tecnologias que utilizamos, exigindo investimento em nova tecnologia. 

Além disso, essas novas tecnologias demandam mudanças no ambiente regulatório, um desafio para os órgãos 
governamentais e as empresas de telecomunicações. Por exemplo, as empresas que prestam serviços OTT, os quais têm 
algumas características de serviços de telecomunicações, não estão sujeitas às mesmas normas que uma operadora de 
telefonia, e essa diferença pode resultar em desafios adicionais para as operadoras. Atualmente não está claro qual será o 
nível de regulamentação desse tipo de serviço. 

 

Estamos sujeitos a certos riscos relacionados a condições e obrigações impostas pela ANATEL para uso do 
espectro necessário para os serviços de LTE e 5G que oferecemos. 

Em 2012, a Telefônica adquiriu 40MHz nas frequências de 2,5GHz a 2,69GHz, no valor de R$1,05 bilhão. Para atender os 
requisitos de cobertura, tínhamos a obrigação de implementar a cobertura 4G em 1.094 cidades até 31 de dezembro de 
2017. Os demais compromissos de cobertura em cidades com menos de 30.000 habitantes podiam ser atendidos com 
outras faixas de frequência até 31 de dezembro de 2019. A verificação do cumprimento de tais metas é controlada pela 
ANATEL e ainda está em andamento. 

Com relação ao espectro de 700 MHz, a ANATEL alocou a banda para o fornecimento de serviços fixos, móveis e de banda 
larga. Em 30 de setembro de 2014 adquirimos 20MHz (10+10 MHz) com cobertura nacional, por R$1,92 bilhão, no preço 
mínimo, mais R$904 milhões pela limpeza de bandas (migração de emissoras que ocupavam a banda e gestão de 
interferência). De acordo com as regras do leilão, os licitantes vencedores foram responsáveis pelo financiamento e 
gerenciamento do processo de limpeza de banda, implementado por meio de uma entidade legal especificamente 
constituída para esse fim, conforme estabelecido no processo de licitação e nos regulamentos aplicáveis (EAD). Desde 
junho de 2019, todos os municípios brasileiros estão prontos para ativar a cobertura LTE na faixa de 700 MHz. 

Em dezembro de 2015, a ANATEL leiloou os lotes de espectro remanescentes nas faixas de 1800 MHz, 1900 MHz e 2500 
MHz. A Telefônica adquiriu sete lotes de banda de frequência de 2,5 GHz, totalizando R$ 185,4 milhões. Esses lotes estão 
associados a alguns municípios localizados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Tocantins e Mato Grosso do Sul. Tais frequências já estão sendo usadas para o fornecimento de serviço de banda larga 
móvel em 4G. 

Em novembro de 2021, a ANATEL realizou o maior leilão de espectro de sua história, com lotes em 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 
GHz e 26 GHz. Na ocasião, a Telefónica adquiriu licenças nacionais de 3,5 GHz e 26 GHz (larguras de banda de 100 MHz 
e 600 MHz, respectivamente). A Companhia também conquistou licenças regionais de 2,3 GHz, com largura de banda de 
50 MHz na Região Sudeste (exceto estado de São Paulo e PGO Setor 3) e largura de banda de 40 MHz no estado de São 
Paulo, regiões Norte e Centro-Oeste (exceto PGO Setores 22 e 25). Essas licenças, adquiridas por R$ 1,13 bilhão, garantem 
o espectro necessário para a prestação de serviços 5G e são válidas por 20 anos, renováveis nas condições legais vigentes 
ao final desse prazo. 

A Anatel também estabeleceu obrigações a serem cumpridas pelos vencedores do leilão do 5G. Para as faixas de espectro 
de 2,3 GHz e 3,5 GHz, tais obrigações incluem compromissos de cobertura, implantação de rede backbone de fibra óptica 
em locais com pouca ou nenhuma infraestrutura de conectividade, implantação do Programa Amazônia Integrada e 
Sustentável (PAIS) e o projeto de rede privada de comunicação reservados à Administração Pública Federal, bem como o 
financiamento de todas as atividades relacionadas à migração dos serviços de TV via satélite da banda C para a banda Ku. 
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Os vencedores das faixas de espectro de 26 GHz, por sua vez, terão que investir em projetos de conectividade direcionados 
a escolas públicas a serem selecionadas em todo o país. 

As metas estabelecidas pela ANATEL para a implementação acelerada de redes podem ser impactadas pela (1) nossa 
capacidade de obter licenças para a construção de novos locais na velocidade necessária para atingir as metas de cobertura, 
(2) a capacidade de nossos fornecedores de entregar o equipamento necessário para essa expansão, o que pode aumentar 
o preço desses equipamentos, e (3) a falta de recursos qualificados para atender o ritmo esperado de implementação. 

Se não formos capazes de cumprir as metas e obrigações previstas nos documentos de licitação, a ANATEL poderá usar 
nossas garantias bancárias, estaremos sujeitos a multas e/ou teremos nossas licenças para operar nessas frequências 
revogadas, afetando negativamente nossos negócios e resultados operacionais. Além disso, o uso ineficiente de qualquer 
frequência pode levar à perda de licença de uso. Qualquer um dos fatores descritos acima pode ter um efeito adverso 
relevante sobre nossas operações e condição financeira. 

 

Empresas do setor de telecomunicações, inclusive nós, podem ser prejudicadas por restrições quanto à instalação 
de novas antenas para serviços móveis 

Atualmente, existem cerca de 250 leis municipais no Brasil que limitam a instalação de novas antenas para o serviço móvel. 
Este cenário tem sido uma barreira para a expansão das redes móveis. Essas leis destinam-se a regular questões 
relacionadas ao zoneamento e os supostos efeitos da radiação e radiofrequências das antenas. Apesar da existência de 
uma lei federal, aprovada em 2015, que trata dessa questão estabelecendo novas diretrizes para a criação de um plano 
consolidado de instalação de antenas, desde que as leis municipais permaneçam inalteradas, o risco de descumprimento 
de normas e de serviços de qualidade limitada em certas áreas continua a existir. 

A instalação adicional de antenas também é limitada devido às preocupações de que as emissões de radiofrequência das 
estações base possam causar problemas de saúde e outros impactos ambientais. Essas preocupações podem ter um efeito 
adverso no setor de telecomunicações móveis e, possivelmente, expor os provedores de serviços sem fio, inclusive nós, a 
processos judiciais. Com base em informações da Organização Mundial da Saúde (OMS), não temos conhecimento de 
nenhuma evidência encontrada nas últimas pesquisas médicas que estabeleça de forma conclusiva qualquer relação entre 
emissões de radiofrequência de estações rádio base e problemas de saúde. Os riscos percebidos podem, no entanto, 
atrasar a expansão de nossa rede se tivermos problemas em encontrar novos sites, o que, por sua vez, pode atrasar a 
expansão e afetar a qualidade de nossos serviços. 

Por exemplo, em maio de 2009, o governo brasileiro publicou a Lei no. 11.934/2009 que limita a exposição para campos 
com frequências de até 300GHz. A nova lei usa os limites de exposição determinados pela Comissão Internacional de 
Proteção contra radiação Não-Ionizante e recomendados pela OMS e restringe a instalação de novas antenas. 

Novas leis podem criar regulamentos adicionais de transmissão, que por sua vez, poderiam ter um efeito adverso em nossos 
negócios. Preocupações com a saúde em relação aos efeitos das emissões de radiofrequência também podem desencorajar 
o uso de telefones celulares e podem resultar na adoção de novas medidas por parte de governos ou outras intervenções 
regulatórias, das quais poderiam afetar materialmente e adversamente nossos negócios, resultados operacionais e condição 
financeira. 

 

Podemos sofrer sanções e outros danos pelo descumprimento à regulamentação de qualidade 

A Anatel publicou em 23 de dezembro de 2019 o novo Regulamento de Qualidade dos Serviços de Telecomunicações – 
RQUAL. Este regulamento altera o modelo de gestão da qualidade que vinha sendo praticado até então, uniformizando as 
regras da telefonia fixa e móvel, banda larga fixa e TV por Assinatura e criando indicadores que melhor refletem as condições 
de qualidade experimentadas pelos consumidores. Também, traz insumos, no formato de selos de qualidade (“A” até “E”), 
para auxiliar os consumidores na tomada de decisão de escolha de determinado serviço e/ou prestadora. 

Este novo modelo de gestão da qualidade baseia-se: (i) no selo obtido pela prestadora em comparação às demais; (ii) no 
desempenho dos indicadores; (iii) na tendência dos resultados ao longo do tempo; (iv) na participação de mercado da 
prestadora na região; (v) na categoria dos municípios quanto ao nível de competitividade no mercado de varejo. O modelo 
prevê ações para melhoria de desempenho da prestadora, especialmente quando os municípios e/ou UF forem classificadas 
com Selo nas categorias “C”, “D” e “E”. Dentre estas ações, estão: 

I - medidas adicionais de transparência e comunicação aos usuários; 

II - exigência de plano de ação; 
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III - expedição de medidas cautelares; 

IV - compensação aos consumidores do respectivo município. 

Além disso, os consumidores que contratarem os serviços nos municípios onde houver rebaixamento para selos “D” ou “E” 
no ciclo de avaliação seguinte ao da contratação poderão solicitar a isenção da multa de fidelidade contratual, nos casos 
aplicáveis. 

Este novo regulamento está totalmente em vigor desde março de 2022, sendo totalmente revogados os regulamentos de 
qualidade anteriores. 

 

 

g) a questões socioambientais 

Estamos sujeitos à legislação e à regulamentação ambiental. O descumprimento de tais leis e regulamentos pode 
ensejar a aplicação de penalidades que podem ter um efeito adverso sobre nosso negócio. 

Nossas operações e propriedades estão sujeitas a diversas leis e regulamentos ambientais que, entre outras coisas, regem 
licenças e registros ambientais, proteção à fauna e à flora, emissões atmosféricas, gestão de resíduos e remediação de 
áreas contaminadas, entre outros. Se não conseguirmos cumprir requisitos legais presentes e futuros, ou identificar e 
gerenciar passivos ambientais novos ou já existentes, teremos de incorrer em custos significativos, os quais incluem custos 
de investigação e remediação, indenizações, compensações, ajustamento de conduta, multas, suspensão das atividades e 
outras penalidades, além de investimentos para melhorar nossas instalações ou alterar nossas operações e danos à nossa 
reputação frente ao mercado. 

A identificação de novas questões ambientais relevantes, alteração nos critérios de avaliação por parte de agências 
reguladoras, a entrada em vigor de leis e regulamentos mais severos ou outros eventos não previstos podem vir a resultar 
em passivos ambientais significativos e seus respectivos custos. A ocorrência de algum dos fatores acima poderia ter um 
efeito adverso material sobre nosso negócio, o resultado de nossas operações e de nossa situação financeira e patrimonial.  

 

Riscos de Sustentabilidade 

Os riscos de sustentabilidade estão ligados a questões que afetam as operações diretas ou indiretas da Telefônica Brasil 
em relação a temas socioambientais. No quesito ambiental, estes riscos estão relacionados aos impactos ambientais 
possíveis e inerentes nos sites técnicos. Já os sociais estão relacionados a possíveis descumprimentos de Direitos Humanos 
e/ou da legislação trabalhista aplicável, tanto internamente quanto em nossa cadeia de valor. 

Para garantir e demonstrar todo ano o monitoramento dos riscos ambientais e sociais auditamos com um organismo 
certificador externo e reportamos desde 2004 o Relatório Anual de Sustentabilidade. Além disso, para controlar os riscos 
sociais, temos os Princípios de Negócios Responsáveis, que garante que todos cumpram com o código de conduta da 
Companhia, além de disponibilizar um canal de denúncias para irregularidades que possam ser identificadas por nossos 
colaboradores e outras partes interessadas. Em 2019, o Grupo Telefónica estabeleceu a Política Global de Direitos 
Humanos, também válida e implementada no Brasil, a fim de estabelecer os requisitos mínimos em âmbito social, de respeito 
e proteção aos direitos de clientes, colaboradores, fornecedores e do conjunto da sociedade. Essa Política tem como 
parâmetro os compromissos assumidos pelo Grupo desde 2012 e está baseada nos Princípios Orientadores de Direitos 
Humanos e Empresas da ONU.  

Para auxiliar na implantação de práticas-fundamentais de Direitos Humanos na Companhia, temos um modelo de gestão 
que envolve: 1. Estabelecimento de compromissos no tema, aderentes as nossas demais políticas corporativas e locais; 2. 
Realização de comunicações constantes; 3. Incorporação no modelo de auditoria; 4. Realização de cursos de formação aos 
colaboradores; 5. Existência de mecanismos de reclamação e; 6. Diálogo com nossos grupos de interesse e monitoramento 
de fornecedores críticos.  

Abaixo estão descritos os riscos referentes à sustentabilidade relacionados à Companhia: 

 

Riscos sociais 

• Eventos associados à falta de transparência em relação aos diferentes grupos de interesse (disponibilização de 
informações erradas, incompletas, distorcidas e/ou não transparentes); 
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• Vazamento de informações classificadas sigilosas da empresa ou informações de nossos clientes, de forma não 
autorizada. 
 

Riscos ambientais 

• A manutenção dos sites no aspecto regulatório, cujo planos urbanísticos municipais podem ser atualizados, com 
impactos no fluxo de renovação das licenças e autorizações; 

• Passivos ambientais gerados pelo legado de equipamentos obsoletos, o que poderia causar problemas de poluição 
de solo, água e ar, em decorrência de gerenciamento inadequado de resíduos, vazamentos de combustível e gases 
controlados; 

• Custo da energia: o custo da eletricidade e combustível pode afetar os preços se tiverem novos impostos e taxas 
ambientais ou eliminação dos subsídios à energia; 

• Desastres climáticos e condições extremas: as alterações climáticas (altas temperaturas, inundações, chuvas 
extremas) têm afetado e podem afetar redes, sistemas, infraestrutura e continuidade da transmissão do serviço; 

• Não atendimento de legislações ambientais aplicáveis às atividades exercidas pelos prestadores de serviços na 
operação e infraestrutura, o que poderia acarretar danos e corresponsabilidade para a companhia, como por 
exemplo, no aspecto relacionado à gestão de resíduos sólidos;  

• Perda da certificação ISO 14.001, devido a eventual verificação de não-conformidades operacionais ou legais que 
são exigências da norma, o que causaria uma série de consequências negativas diretas e indiretas, além de danos 
à reputação da companhia; 

• Também incluem eventos relacionados à regulação ambiental, por novas alterações e exigências com possíveis 
implicações derivadas do seu cumprimento. 
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Riscos relacionados ao Brasil 

 

O governo brasileiro exerceu e continua exercendo influências significativas na economia brasileira. Esta 
influência, bem como as condições políticas e econômicas, pode adversamente afetar a nós e o preço de 
negociação de nossas ações. 

O governo brasileiro frequentemente intervém na economia brasileira e ocasionalmente faz mudanças na política e nos 
regulamentos. As ações do governo brasileiro para controlar a inflação e atuar em outras políticas estavam, geralmente, 
relacionadas a alterações nas taxas de juros, a alterações na política fiscal, ao controle de preços e salários, controle 
cambial, desvalorizações da moeda, controles de capital, limites sobre as importações, entre outras medidas. Nossos 
negócios, situação financeira, o resultado das nossas operações e o preço de mercado de nossas ações podem ser 
adversamente afetados pelas mudanças nas políticas governamentais, principalmente relacionados ao nosso setor, tais 
como mudanças nas tarifas de telefonia e nas condições competitivas, bem como nos fatores gerais econômicos, incluindo: 

• taxas de câmbio e flutuações da moeda; 

• políticas de controle cambial; 

• crescimento ou retração da economia interna; 

• inflação; 

• política energética; 

• taxa de juros e políticas monetárias; 

• liquidez do mercado de capitais e financeiro nacional; 

• políticas fiscais e mudanças na legislação tributária; 

• instabilidade econômica, política ou social; 

• políticas, leis e regulamentos trabalhistas e previdenciários; e 

• outras políticas, no campo diplomático, social e econômico que afetam o Brasil. 

A possibilidade de o Governo brasileiro implementar mudanças na política ou na regulação que afetem estes ou outros 
fatores no futuro podem contribuir para a incerteza econômica no Brasil e aumentar a volatilidade do mercado de títulos 
brasileiros e de títulos emitidos no exterior por companhias brasileiras. Além disso, as crises políticas podem prejudicar a 
confiança dos investidores e o público em geral, o que pode resultar em uma desaceleração da economia e afetar o preço 
de negociação das ações emitidas pelas companhias listadas na bolsa de valores, tais como a Telefônica Brasil. 

 

Instabilidade política pode causar um impacto desfavorável na economia brasileira e em nossos negócios e no 
preço de mercado de nossas ações. 

O ambiente político do Brasil influenciou historicamente e continua influenciando o desempenho da economia do país. As 
crises políticas no Brasil afetaram e continuam afetando a confiança dos investidores e do público em geral, e historicamente 
resultaram em desaceleração econômica e aumentaram a volatilidade dos títulos emitidos por empresas brasileiras. 

O Presidente do Brasil tem o poder de determinar políticas e emitir medidas governamentais relacionadas à economia 
brasileira e, como resultado, afetar as operações e o desempenho financeiro das empresas, inclusive nós. Não podemos 
prever quais políticas o Presidente do Brasil estabelecerá ou se tais políticas ou mudanças nas políticas existentes terão 
um efeito adverso na economia brasileira ou em nossos negócios, resultados operacionais, condição financeira e preço de 
mercado de nossas ações. 

Além disso, quaisquer dificuldades que o governo brasileiro possa enfrentar ao estabelecer a maioria no Congresso podem 
resultar em impasse governamental, manifestações em massa e inquietação e/ou greves que podem afetar adversamente 
nossas operações. Incertezas sobre a implementação de mudanças na legislação e políticas monetárias, fiscais e 
previdenciárias pela nova administração podem contribuir para a instabilidade econômica. Essas incertezas e quaisquer 
novas medidas podem aumentar a volatilidade do mercado brasileiro de valores mobiliários. 

Por fim, 2022 é um ano de eleição presidencial no Brasil. Historicamente, em anos eleitorais, especialmente eleições 
presidenciais, os investimentos estrangeiros no país diminuem e a incerteza política gera maior instabilidade e volatilidade 
no mercado doméstico, o que pode afetar negativamente o preço de negociação das nossas ações. 

 

A inflação e as ações do governo para refreá-la podem contribuir para uma incerteza econômica no Brasil, afetando 
negativamente nossos negócios e os resultados operacionais. 
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Historicamente, o Brasil vivenciou altas taxas de inflação. A inflação, e algumas medidas do governo tomadas na tentativa 
de refreá-la, tiveram efeitos significativos na economia brasileira. As medidas tomadas pelo governo brasileiro para controlar 
a inflação incluíram a manutenção de políticas monetárias rigorosas e altas taxas de juros, que restringiam a disponibilidade 
de crédito e crescimento econômico. O COPOM geralmente ajusta as taxas de juros no Brasil durante períodos de incerteza 
econômica para atingir as metas de inflação estabelecida pelo governo brasileiro. Inflação, os esforços do governo brasileiro 
para conter a inflação e a especulação sobre as medidas futuras, causaram efeitos adversos relevantes na economia 
brasileira e contribuíram para a incerteza econômica no Brasil, o que aumenta a volatilidade na economia brasileira e no 
mercado de capitais e podem afetar adversamente nossos negócios e resultados operacionais. 

A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor, ou IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, foi de 4,5%, 4,3% e 3,7% em 2020, 2019 e 2018, respectivamente. Em 2021, a inflação medida pelo IPCA foi 
de 10,1%, refletindo a pressão inflacionária sobre os preços, tais como seca no Brasil, aumento global dos preços das 
commodities e depreciação da taxa de câmbio. 

Como resultado de pressões inflacionárias e instabilidade macroeconômica, o governo brasileiro tem historicamente adotado 
políticas monetárias que resultam em altas taxas de juros no Brasil. O Banco Central determina as taxas básicas de juros 
para o sistema bancário brasileiro, com base na expansão ou contração da economia brasileira, taxas de inflação e outros 
indicadores econômicos. Ao longo de 2021, o Comitê de Política Monetária do Banco Central (COPOM) elevou a taxa SELIC 
de 2,00%, seu mínimo histórico, para 9,25% em dezembro de 2021. Em fevereiro de 2022, o COPOM elevou a taxa SELIC 
para 10,75%. O Brasil pode experimentar altos níveis de inflação no futuro e pressões inflacionárias podem levar a 
intervenção do governo brasileiro na economia e a introdução de políticas que possam prejudicar nossos negócios e o preço 
de nossas ações. 

Atualmente, os fornecedores de banda larga fixa e de serviços móveis utilizam o Índice Geral de Preços - Disponibilidade 
Interna, ou IGP-DI, para ajustar seus preços, enquanto os fornecedores de serviços de TV por assinatura utilizam o IGP-M 
(Índice Geral de Preços ao Mercado). O IGP-DI e o IGP-M são índices de inflação desenvolvidos pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), uma organização econômica privada. Desde 2006, as tarifas de serviços de telefonia fixa são reajustadas 
com base no IST - Índice de Serviços de Telecomunicações, ajustado por um fator de produtividade definido pela Resolução 
ANATEL 507/2008.  

O IST é um índice composto por outros índices de preços no mercado interno (incluindo IPCA, IGP-DI e IGP-M, entre outros) 
que se destina a refletir custos operacionais do setor de telecomunicações. Esse índice serve para reduzir possíveis 
discrepâncias entre a receita e os custos do setor, e, assim, reduzir os aparentes efeitos adversos da inflação em nossas 
operações. O fator de produtividade usado pela ANATEL no reajuste de tarifas é calculado com base em um índice de 
remuneração estabelecido pela ANATEL para incentivar a eficiência operacional e compartilhar os ganhos com clientes por 
meio de ajustes nas tarifas. O IST é calculado com base em uma média de 12 meses. Isso pode causar aumentos em 
nossas receitas acima ou abaixo de nossos custos (incluindo salários), com impactos potencialmente adversos em nossa 
lucratividade.  

Inflação e medidas governamentais para combater a inflação, juntamente com especulações sobre medidas 
governamentais, tiveram efeitos negativos significativos sobre a economia brasileira no passado recente, incluindo maior 
volatilidade no mercado brasileiro de valores mobiliários. Essas políticas podem ser incapazes de impedir aumentos na taxa 
de inflação. No caso de um aumento da inflação, podemos não conseguir ajustar os preços que cobramos de nossos clientes 
para compensar os efeitos da inflação em nossa estrutura de custos, o que pode nos afetar adversamente. 

 

Flutuações na taxa de câmbio podem afetar adversamente nossa capacidade de pagar obrigações denominadas ou 
atreladas a moedas estrangeiras, e podem ter um efeito adverso no valor de mercado de nossas ações. 

A taxa de câmbio entre o dólar americano e a moeda brasileira passou por flutuações significativas nas últimas três décadas. 
Nesse período, o Governo brasileiro implementou diversos planos econômicos e políticas cambiais, incluindo 
desvalorizações repentinas, controles cambiais e um sistema de taxa de câmbio flutuante. Embora a depreciação a longo 
prazo do real esteja geralmente ligada à taxa de inflação no Brasil, a depreciação do real em períodos mais curtos resultou 
em variações significativas na taxa de câmbio entre o real, o dólar americano e outras moedas. A taxa de câmbio entre o 
dólar americano e o real brasileiro sofreu flutuações significativas nos últimos anos. Em 2020 e 2019, o real depreciou 22,4% 
e 4,0%, respectivamente. A taxa de câmbio real/dólar americano reportado pelo Banco Central foi de R$ 5,581 por US$ 1,00 
no dia 31 de dezembro de 2021, o que reflete uma depreciação de 7,4% do real em relação ao dólar americano durante 
2021 devido principalmente ao impacto da pandemia do COVID-19 na economia brasileira e outras fontes de instabilidade 
política, social e econômica no Brasil. Não há garantia de que o real não voltará a depreciar em relação ao dólar americano 
ou outras moedas no futuro. 
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Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia possuía uma dívida de R$ 16,9 bilhões totalmente denominada em moeda local, 
sem qualquer dívida denominada em moeda estrangeira. Aproximadamente 10,7% dos custos operacionais estão atrelados 
à moeda estrangeira. Por outro lado, 99,8% de nossa receita é gerada em reais, com exceção dos rendimentos provenientes 
de operações de hedge, tarifas de interconexão de longa distância internacional e serviços para clientes fora do Brasil. 

Na medida em que o valor do real diminui em relação ao dólar americano ou ao Euro, nossos compromissos atrelados a 
flutuações das taxas de câmbio ou dívidas em moeda estrangeira tornam-se mais caros e o retorno de nossas contas a 
receber denominadas em moedas estrangeiras se valorizam, o que pode afetar adversamente nossas receitas e despesas. 
Além disso, o IST não reflete adequadamente o verdadeiro efeito das flutuações cambiais. Assim, nossa receita, quando 
convertida para dólares americanos, não reflete adequadamente o verdadeiro efeito das flutuações da taxa de câmbio, que 
pode afetar nossos resultados operacionais. 

Utilizamos instrumentos derivativos para limitar nossa exposição ao risco de taxa de câmbio. Desde setembro de 1999, 
fazemos hedge de toda a nossa dívida denominada em moeda estrangeira utilizando swaps e outros instrumentos 
derivativos. Desde maio de 2010, a Companhia passou a utilizar a cobertura do saldo líquido, que é a cobertura de posições 
líquidas em exposições cambiais ou ativos (faturas emitidas) menos passivos (faturas recebidas) por exposições cambiais, 
reduzindo substancialmente nosso risco de flutuações nas taxas de câmbio. Estamos sujeitos a exposição cambial em 
relação aos nossos planos de investimento, no entanto, uma pequena parte de nossos investimentos são denominados ou 
indexados em moedas estrangeiras (principalmente dólares norte-americanos). Monitoramos sistematicamente os valores 
e o tempo de exposição a flutuações da taxa de câmbio e podemos proteger posições quando considerado apropriado. 

 

A evolução política, econômica e social e a percepção de risco em outros países, tanto países de mercados 
emergentes quanto desenvolvidos, podem afetar adversamente a economia brasileira, nossos negócios e o preço 
de mercado dos títulos brasileiros, inclusive nossas ações. 

O mercado de títulos emitidos por companhias brasileiras pode ser afetado, em vários aspectos, pelas condições 
econômicas tanto em países emergentes quanto desenvolvidos. A reação dos investidores com relação aos acontecimentos 
em outros países pode ter um impacto adverso no valor de mercado dos títulos das companhias brasileiras. Os preços das 
ações negociadas na B3, por exemplo, têm sido historicamente sensíveis às flutuações nas taxas de juros nos Estados 
Unidos, bem como às variações das principais bolsas de valores norte-americanas. Crises em outros países emergentes 
ou na política econômica de outros países podem reduzir a demanda de investidores por títulos de companhias brasileiras, 
incluindo nossas ações. Quaisquer destes acontecimentos externos podem afetar adversamente o valor de mercado de 
nossas ações e piorar nosso acesso ao mercado de capitais e de financiar nossas operações com termos e custos aceitáveis 
no futuro. 

Na medida em que problemas econômicos em países de mercados emergentes ou em qualquer outro lugar afetem 
adversamente o Brasil, nossos negócios e o valor de mercado de nossas ações podem ser afetados adversamente. Além 
disso, não podemos garantir que, no caso de acontecimentos adversos em economias emergentes, os mercados de capitais 
internacionais permanecerão abertos a empresas brasileiras ou que as taxas de juros resultantes nesses mercados serão 
vantajosas para nós. A redução do investimento estrangeiro no Brasil pode afetar negativamente o crescimento e a liquidez 
da economia brasileira, o que, por sua vez, pode ter um impacto negativo em nossos negócios. A interrupção ou volatilidade 
nos mercados financeiros globais poderia aumentar ainda mais os efeitos negativos no ambiente econômico e financeiro no 
Brasil, o que poderia ter um efeito adverso relevante. 

 

Qualquer rebaixamento do rating de crédito soberano do Brasil poderia reduzir o preço de negociação de nossas 
ações. 

Podemos ser prejudicados pela percepção dos investidores sobre os riscos relacionados ao rating de crédito soberana do 
Brasil. As agências de classificação avaliam regularmente o Brasil e seus ratings soberanos, que são baseados em vários 
fatores, incluindo tendências macroeconômicas, condições fiscais e orçamentárias, métricas de endividamento e a 
perspectiva de mudanças em qualquer um desses fatores. 

O Brasil teve o seu rating de crédito rebaixado pela S&P em setembro de 2015, pela Fitch Rating em dezembro de 2015, 
pela Moody’s em fevereiro de 2016 e novamente pela Fitch em maio de 2016. O rating de crédito soberano do Brasil é 
avaliado atualmente pelas três maiores agência de classificação de risco da seguinte forma: BB- pela S&P e Fitch Ratings 
e Ba2 pela Moody's. 

O rating de crédito soberano do Brasil está atualmente classificado abaixo do grau de investimento pelas três principais 
agências. Consequentemente, os preços dos títulos emitidos por empresas brasileiras foram afetados negativamente. Uma 

PÁGINA: 33 de 412

Formulário de Referência - 2022 - TELEFÔNICA BRASIL S.A Versão : 11



4.2 - Descrição Dos Principais Riscos de Mercado

reversão da atual recuperação da atividade econômica brasileira e instabilidade no ambiente político, entre outros fatores, 
poderia levar à revisão das perspectivas das agências, o que poderia ser seguido por novos rebaixamentos de ratings. 
Qualquer rebaixamento adicional das classificações de crédito soberano do Brasil poderia aumentar a percepção de risco 
dos investidores e, como resultado, fazer com que o preço de mercado de nossas ações diminuísse. 
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a- Cível: 

 

Processos 0038203-28.2001.8.07.0001 e 0038204-13.2001.8.07.0001 (sequencial: 10/2002-13) 

Juízo 2ª Vara Cível de Brasília. 

Instância 1ª Instância 

Data da Instauração 2001 

Pólo Ativo Lune Projetos Especiais em Telecomunicações Com. e Ind. Ltda. 

Pólo Passivo Telefônica Brasil S.A.; Sercomtel Celular S.A. e Algar Telecom 

Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Ações cominatórias cumuladas com indenizatórias, em que Lune alega ter a 
patente do identificador de chamadas e ser titular da marca “bina”. Solicita 
indenização pela utilização da marca e patente. Não é possível estimar o valor 
envolvido nesta fase processual tendo em vista a necessidade de apuração 
pericial. 

Principais Fatos 

Em primeira instância, as ações foram julgadas parcialmente procedentes 

para determinar às rés que: (i) se abstenham de comercializar telefones 

celulares que disponham de identificador de chamadas (ii) suspendam os 

serviços que prestam a seus usuários, relativos a identificação de chamadas 

(iii) paguem indenização a título de royalties, a ser apurada em liquidação de 

sentença por arbitramento, tudo sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 

em caso de descumprimento. A decisão teve seu efeito suspenso obtido por 

meio de recurso de Agravo de Instrumento. Interposto Recurso de Apelação 

por parte da Telefônica, tendo a 4ª Turma do TJDF reconhecido que a 

sentença incorrera em cerceamento de defesa e, por isso, anulou o 

processo desde a sua fase instrutória, determinando a remessa dos autos à 

primeira instância para realização de prova pericial. Após oposição de 

Embargos de Declaração pela Telefônica, os quais foram rejeitados, foi 

interposto Recurso Especial para tratar de questões não apreciadas no 

acórdão da apelação. Com o parcial provimento do Recurso Especial 

(acolhido apenas o pedido de afastamento de aplicação de multa), 

sobrevieram embargos de declaração e agravo interno, ambos desprovidos. 

Com o retorno dos autos à primeira instância, retomou-se a instrução e foi 

realizada perícia. O laudo foi apresentado pelo perito e impugnado pela 

LUNE. Após a apresentação das alegações finais pelas partes, sobreveio 

sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela LUNE tendo 

em vista que o sistema de operação das centrais telefônicas diverge 

daquele concebido na patente, razão pela qual não houve ato ilícito e, por 

conseguinte, não há valores a serem indenizados. Interpusemos apelação 

apenas para questionar honorários de sucumbência. A LUNE também 

apelou. Aguardamos o julgamento dos recursos. 

Há outra ação na Justiça Federal que discute a nulidade da patente, e que é 

referida no reporte a seguir. 

Chance de Perda Possível  

Análise de Impacto em Caso 
de Perda do Processo 

Será necessário calcular qual valor seria devido pela suposta utilização 
indevida da marca e da patente. Os elementos de cálculo não são conhecidos 
e nem as variáveis que seriam adotadas em decisão judicial. Após tais 
definições (como período de pagamento, percentual, retroatividade, 
prescrição etc.) seria necessária a realização de perícia contábil para 
apuração de valores. 

Valor Provisionado Não há provisão 
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Processo 0513356-94.2004.4.02.5101 (sequencial: 7626/2010-5) 

Juízo 9.ª Vara Federal da Justiça Federal do Rio de Janeiro 

Instância 
2ª Instância (2.ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.ª 
Região) 

Data da Instauração 2004 

Pólo Ativo Telefônica Brasil S.A. 

Pólo Passivo 
INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) e Lune Projetos Especiais 
em Telecomunicações Ltda.  

Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Ação de nulidade de patente, em que se pleiteia a declaração de nulidade da 
patente PI9202624, bem como a declaração de sua inaplicabilidade para o 
serviço móvel celular. 

Principais Fatos 

Ação foi julgada integralmente procedente para “decretar a nulidade da 
patente de invenção PI 9202624-9, de titularidade da Ré Lune, a partir da data 
do depósito (art. 48 da LPI), devendo o INPI promover as anotações e a 
respectiva publicação na Revista de Propriedade Industrial”. Foram opostos 
embargos de declaração pela Lune e pelos assistentes simples, os quais 
foram desprovidos. Na oportunidade, foi rejeitada a alegação de prescrição 
formulada pela Lune. Interposto recurso de apelação pela Lune, os autos 
foram remetidos ao TRF da 2.ª Região. Aguarda-se julgamento. Importante 
referir que há ações indenizatórias movidas em relação à patente discutida 
neste processo, e que são mencionadas no reporte anterior. 

Chance de Perda Possível 

Análise de Impacto em Caso 
de Perda do Processo 

Caso haja perda, a decisão irá refletir nas ações indenizatórias mencionadas 
no reporte anterior. Nesse caso, será necessário calcular qual valor seria 
devido pela suposta utilização indevida da marca e da patente. Os elementos 
de cálculo não são conhecidos e nem as variáveis que seriam adotadas em 
decisão judicial. Após tais definições (como período de pagamento, 
percentual, retroatividade, prescrição, etc) seria necessária a realização de 
perícia contábil para apuração de valores. 

Valor Provisionado Não há provisão 

  

Processo 583.00.2004.081668-0 (Sequencial: 14208/2005-127) 

Juízo 2ª Vara Cível de São Paulo/SP 

Instância STJ e STF 

Data da Instauração 13/09/2004 

Pólo Ativo Associação dos Participantes da SISTEL no Estado de São Paulo – ASTEL 

Pólo Passivo Telefônica Brasil e Sistel 

Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Proibir a SISTEL de cobrar mensalidades dos usuários do Plano de 
Assistência Médica ao Aposentado (PAMA). Determinar à SISTEL que 
reinscreva no PAMA, aposentados/assistidos que foram desligados por falta 
de pagamento ou que optaram pelo desligamento voluntário do PAMA. Não 
é possível estimar o valor envolvido pois trata-se de obrigação de fazer. 
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Principais Fatos 

Sentença totalmente improcedente. Interposto recurso de Apelação pela 
Astel, que teve o provimento concedido para reconhecer aos aposentados o 
direito de manutenção das condições e benefícios concedidos pelo plano 
(PAMA). Interpostos recursos pela Telefonica nos Tribunais Superiores que 
aguardam julgamento. Paralelamente, foi celebrado acordo entre as partes, 
ainda pendente de homologação. 

Chance de Perda Remoto 

Análise de Impacto em Caso 
de Perda do Processo 

Eventual responsabilidade será apurada em fase de execução de sentença, 
momento em que serão levantados os valores envolvidos relacionados à 
manutenção das condições e benefícios no Plano de Assistência Médica ao 
Aposentado - PAMA. 

Valor Provisionado Não há provisão 

  
  

Processo 2005.001.022463-2 (Sequencial: 4665/2007--127) 

Juízo 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro 

Instância 2ª Instância 

Data da Instauração 03/03/2005 

Pólo Ativo 
Federação Nacional das Associações de Aposentados, Pensionistas e 
Participantes em Fundos de Pensão do Setor de Telecomunicação – 
FENAPAS. 

Pólo Passivo Telefônica Brasil, Telemar, Brasil Telecom, TIM e Fundação Sistel. 

Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Restabelecer para todos os participantes dos fundos de pensão do setor de 
telecomunicações, que até 31/12/97 estavam registrados nas empresas 
então privatizadas, as condições então vigentes para todos os benefícios, 
restabelecer a solidariedade entre todas as empresas privatizadas e 
sucessoras. Não é possível estimar o valor envolvido pois trata-se de 
obrigação de fazer. 

Principais Fatos 

Sentença procedente. Interpostos recursos de Apelação pelos réus, os 
quais foram desprovidos.  Foram opostos embargos de declaração pelas rés 
e, paralelamente, protocolada petição pela PREVIC requerendo seu 
ingresso no feito na qualidade de litisconsorte com o consequente 
deslocamento de competência para a Justiça Federal. No julgamento dos 
embargos de declaração opostos pelas rés em face do acórdão que julgou o 
recurso de apelação, foi deferido o pedido de ingresso da PREVIC no feito e 
determinada a remessa dos autos à Justiça Federal. A FENAPAS opôs 
embargos de declaração contra a decisão, os quais foram rejeitados. 
Remetidos os autos à Justiça Federal. A PREVIC apresentou petição 
requerendo sua citação e sobreveio despacho determinando que a 
Autarquia apresentasse as razões que justificam sua intervenção nos autos, 
bem como a natureza da intervenção. Com a apresentação da petição pela 
PREVIC, sucessivamente, as rés e a FENAPAS se manifestaram. 
Aguardamos, portanto, a remessa dos autos à conclusão, para decisão. 

Chance de Perda Possível  

Análise de Impacto em Caso 
de Perda do Processo 

Eventual responsabilidade será apurada em fase de execução de sentença, 
momento em que serão levantados os valores envolvidos decorrente da 
declaração de nulidade do acordo de cisão dos planos de benefício. 

Valor Provisionado Não há provisão 

 

Processo 0036928-84.2009.8.26.0114 (Sequencial: 19598/2009-127) 

Juízo 1ª Vara da Fazenda Pública – Comarca de Campinas 

Instância 2ª Instância 

Data da Instauração 18/06/2009 
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Pólo Ativo Telefônica Brasil S/A 

Pólo Passivo Prefeitura Municipal de Campinas – PROCON 

Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Pedido de anulação do Auto de Infração lavrado pelo PROCON/Campinas 
sob nº 08/09/02.554, que impôs multa à Telefônica Brasil no valor de R$ 6 
milhões, por alegado descumprimento das normas do Código de Defesa do 
Consumidor quanto ao atendimento presencial. 

Principais Fatos 

Trata-se de ação anulatória ajuizada em face do Procon, tendo em vista 
auto de infração por alegado descumprimento do CDC. Houve apresentação 
de Reconvenção pela Fazenda de Campinas, para pleitear danos morais 
por suposto dano coletivo, em razão da alegada deficiência no atendimento 
no posto de Campinas Em primeira instância a demanda principal e a 
reconvenção foram julgadas improcedentes. Recurso de Apelação 
considerado intempestivo. Opostos Embargos de Declaração em face da 
decisão do Des. Relator, que foram rejeitados. Interposto Agravo 
Regimental, ao qual foi negado provimento. Interposto REsp, ao qual foi 
negado seguimento. Interposto ADDREsp, que aguarda ingresso no STJ. 
STJ deu provimento ao recurso especial da Telefônica em razão da nulidade 
de intimação do advogado e determinou a remessa dos autos ao tribunal de 
origem, para julgamentos dos embargos de declaração. Em novo 
julgamento a 3ª Câmara de Direito Privado do TJ acolheu os Embargos para 
conhecer do recurso de apelação e no mérito negar-lhe provimento. Em 
09/11/20 foi interposto novo REsp para discutir a invalidade do auto, e falta 
de razoabilidade da multa fixada. 

Chance de Perda Provável 

Análise de Impacto em Caso 
de Perda do Processo 

Pagamento da multa aplicada pelo PROCON. 

Valor Provisionado R$ 12.584.338,40 

  

Processo 0019308-77.2011.8.26.0053 (CIV.0413395) Sequencial 13307/2011-127 

Juízo 4ª Vara da Fazenda Pública 

Instância 2ª instância 

Data da Instauração 02/06/2011 

Pólo Ativo Telefonica Brasil S/A 

Pólo Passivo Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON 

Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Pedido de anulação do Auto de Infração lavrado pelo PROCON/SP, sob nº 
2752, que impôs multa à Telefônica Brasil no valor de R$ 3,2 milhões, por 
queda do serviço Speedy. 
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Principais Fatos 

Trata-se de ação anulatória ajuizada em face do Procon oriunda de uma 
autuação do órgão pela paralização do serviço Speedy. Processo julgado 
improcedente em primeira instância. Sentença mantida pela 7ª Cam. Dir. 
Público, sob a Relatoria do Des. Luiz Sérgio Fernandes de Souza. 
Interpostos REsp e RE, em fev.2013, aos quais fora negado seguimento. 
Interposto ADDREsp e ADDRE em 18/12/2014. STF negou seguimento ao 
Agravo em Recurso Extraordinário da Telefónica. Remetidos os autos à 
primeira instância para procedimentos de quitação do processo, em 
12/11/2019 solicitada a transferência de depósito vinculado à 7ª Câmara 
para os presentes autos para levantamento por parte da FESP. 
Manifestação protocolada em 17/09/20 reiterando a informação de depósito 
de honorários de sucumbência e requerendo desentranhamento da apólice 
anteriormente ofertada em garantia. Em outubro de 2021 houve o 
pagamento de complementação dos honorários advocatícios no montante 
de R$ 589,18. Aguardando a transferência dos valores depositados nesta 
ação para os autos n. 0201952-37.2013.8.26.0014 (Execução Fiscal) para 
quitação da CDA.  

Chance de Perda Provável 

Análise de Impacto em Caso 
de Perda do Processo 

Pagamento da multa aplicada pelo PROCON. 

Valor Provisionado R$ 96.163,79 

  

Processo 0019343-37.2011.8.26.0053 (CIV.0413404) Sequencial 13022/2011-127 

Juízo 1ª Vara da Fazenda Pública 

Instância 2ª Instância 

Data da Instauração 03/06/2011 

Pólo Ativo Telefônica Brasil S/A 

Pólo Passivo Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON 

Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Pedido de anulação do Auto de Infração lavrado pelo PROCON/SP sob nº 
2050, que impôs multa à Telefônica Brasil no valor de R$ 3,2 milhões, por 
queda do serviço Speedy. 

Principais Fatos 

Ação ajuizada em face do PROCON em decorrência da interrupção do 
serviço Speedy. Demanda julgada improcedente. Interposto Recurso de 
Apelação, em 05/06/2014. Negado Provimento ao Recurso de Apelação. 
Opostos Embargos em 27/10/2015. Rejeitados. Interposto Recurso Especial 
e Extraordinário em 01/02/2016. Recurso Especial e Extraordinário não 
providos. Remetido os autos para primeira instância e iniciado cumprimento 
de sentença. Realizados os devidos pagamentos, aguarda-se, tão somente, 
a expedição de Mandados de Levantamento em favor da FESP.  

Chance de Perda  Remoto 

Análise de Impacto em Caso 
de Perda do Processo 

Pagamento da multa aplicada pelo PROCON. 

Valor Provisionado Não há provisão. 

  

Processo 0023855-63.2011.8.26.0053 (CIV.0414377) Sequencial 4329/2011-127 

Juízo 4ª Vara da Fazenda Pública 

Instância 2ª Instância 

Data da Instauração 06/07/2011 

Pólo Ativo Telefônica Brasil S/A 

Pólo Passivo Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON 

PÁGINA: 39 de 412

Formulário de Referência - 2022 - TELEFÔNICA BRASIL S.A Versão : 11



4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes 

 

 

Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Pedido de anulação do Auto de Infração lavrado pelo PROCON/SP sob nº 
2049, que impôs multa à Telefônica Brasil no valor de R$ 3,2 milhões por 
interrupção no STFC. 

Principais Fatos 

Trata-se de ação anulatória ajuizada em face do PROCON tendo em vista a 
paralisação do STFC. Ação julgada improcedente em 1ª Instância. 
Interposto Recurso de Apelação, ao qual fora negado provimento. 
Interpostos REsp e RE, aos quais foram negados seguimento. Interposto 
ADDREsp e ADDRE. Em decisão nos autos do Recurso de Apelação, foi 
determinada a remessa dos autos ao STJ e STF. Autos remetidos ao STJ. 
Negado seguimento ao Recurso em 09/08/2019 por decisão monocrática. 
Apresentado Agravo Interno, o qual aguarda julgamento desde 04/11/2019.  

Chance de Perda Provável 

Análise de Impacto em Caso 
de Perda do Processo 

Pagamento da multa aplicada pelo PROCON. 

Valor Provisionado R$ 7.675.473,49 

  

Processo 0023854-78.2011.8.26.0053 (CIV.0414379) Sequencial 5316/2011—127 

Juízo 1ª Vara da Fazenda Pública 

Instância 2ª Instância 

Data da Instauração 06/07/2011 

Pólo Ativo Telefônica Brasil 

Pólo Passivo Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON 

Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Pedido de anulação do Auto de Infração lavrado pelo PROCON/SP sob nº 
2048, que impôs multa à Telefônica Brasil no valor de R$ 3,2 milhões por 
interrupção no STFC. 

Principais Fatos 

Demanda julgada improcedente. Interposto Recurso de Apelação, em 
21/11/2013. Foi realizada a complementação do depósito-garantia, em 
10/2016, e, após, determinada a remessa dos autos ao TJ. Em 22/04/2019, 
foi negado provimento ao recurso de Apelação.  Apresentado Recurso 
Especial e Extraordinário em 22/05/2019. ADDRESP e ADDRE em 
30/09/2019. Remetidos os autos ao STJ. Em 02/03/20 interposto Agravo 
Interno contra decisão que não conheceu do REsp. Em 21/09/20 prolatado 
acórdão que negou provimento ao Agravo Interno. No que tange ao Recurso 
Extraordinário, aguardamos a remessa do Agravo em RExt para julgamento 
do STF. 

Chance de Perda Possível 

Análise de Impacto em Caso 
de Perda do Processo 

Pagamento da multa aplicada pelo PROCON. 

Valor Provisionado Não há provisão 

  

Processo 0023219-97.2011.8.26.0053 (CIV.0414532) Sequencial 11616/2011—127 

Juízo 3ª Vara da Fazenda Pública – Comarca de Campinas 

Instância 1ª Instância 

Data da Instauração 05/07/2011 

Pólo Ativo Telefônica Brasil 

Pólo Passivo Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON 

Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Pedido de anulação do Auto de Infração lavrado pelo PROCON/SP sob nº 
2751, que impôs multa à Telefônica Brasil no valor de R$ 3,2 milhões, por 
queda do serviço Speedy. 
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Principais Fatos 

Trata-se de ação anulatória ajuizada em face do PROCON, tendo em vista a 
interrupção do serviço Speedy. Ação julgada improcedente em 1ª Instância. 
Foi dado provimento ao Recurso de Apelação para anular a sentença e 
facultar à Telefônica a produção de provas. Prolatada nova decisão de 
primeiro grau, o pedido foi julgado procedente. Opusemos Embargos de 
Declaração para sanar o erro material relativo a arbitramento de honorários. 
Aguardamos eventual interposição de Recurso de Apelação. O PROCON 
interpôs Recurso de Apelação, já contrarrazoado. Apelação provida, 
sentença reformada para julgar improcedente a ação. Protocolado Recurso 
Especial em 05/12/2019 Em 28/07/20 interposto ADDREsp para destrancar 
a subida do recurso. 

Chance de Perda Provável 

Análise de Impacto em Caso 
de Perda do Processo 

Pagamento da multa aplicada pelo PROCON. 

Valor Provisionado R$ 9.553.897,66 
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b- Regulatório: 

 

Processo 20153-20.2013.4.01.3400 – Ônus Fixa 

Juízo Tribunal Regional Federal - 1ª Região 

Instância 2ª Instância 

Data da Instauração 04/2013 

Pólo Ativo Telefônica do Brasil S.A. 

Pólo Passivo Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL 

Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 161,1 milhões 

Principais Fatos 

A ação volta-se contra as alterações operadas nos Contratos de Concessão 

do STFC. Após as alterações, os contratos passaram a incluir na base de 

cálculo do ônus da concessão, que é devido a cada biênio, outras receitas 

além daquelas relacionadas à comercialização dos planos básico e 

alternativo de telefonia fixa. Entende- se que as alterações são ilegais, por 

inexistir previsão legal específica, e por serem vedadas pelo próprio 

contrato. Adicionalmente, tal alargamento na base de cálculo do ônus gera 

cobranças em duplicidade, notadamente aquelas relacionadas aos serviços 

de interconexão e EILD – Exploração Industrial de Linha Dedicada. 

Ajuizada a ação; concedida antecipação dos efeitos da tutela para impedir a 

cobrança do valor referente ao biênio 2011-2012 mediante a apresentação 

de carta fiança bancária; ampliado os efeitos da tutela antecipada para 

incluir as parcelas vincendas. Em 30/05/2017, foi proferida sentença 

parcialmente favorável. O juiz centra sua decisão na diferenciação entre 

receitas de público e receitas de atacado, informando que somente as 

primeiras devem compor a base de incidência do Ônus. A partir deste 

critério ele exclui da base de cálculo as receitas de ITX, EILD, co-billing etc. 

Por outro lado, mantém na base de cálculo as receitas de PUC. Em face da 

sentença, a Telefônica e a Anatel recorreram. Em atenção ao pedido 

formulado pela Telefônica, a Apelação da Anatel foi recebida apenas no 

efeito devolutivo, e a análise do pedido de antecipação dos efeitos da 

apelação da Telefônica foi condicionada à prévia manifestação da ANATEL. 

A ANATEL não se opôs ao pedido formulado pela Telefônica, mas exigiu 

que a contracautela à antecipação da tutela recursal fosse condicionada ao 

depósito judicial objeto da controvérsia. Em 06.09.2018, a Telefônica 

impugnou a pretensão da ANATEL, solicitando que a contracautela fosse 

prestada mediante seguro garantia judicial. Em 31.05.2019, a Telefônica 

juntou aos autos nova apólice de seguro garantia com valor correspondente 

apenas a PUC e outros serviços com o fim de substituir as apólices 

anteriormente juntadas, que correspondiam a todas as receitas. Em 

16.07.2019, a ANATEL consigna ser suficiente o valor de garantia 

apresentado, mas que a modalidade de caucionamento do débito deve ser o 

depósito integral em dinheiro. Em 29.07.2019 e, depois, em 28.10.2019, 

peticiona novamente a Telefônica para reiterar seu pedido de substituição 

de garantia e o deferimento da antecipação da tutela recursal. Em 

30.07.2020, a empresa juntou acórdão que afastava a cobrança de 

FUNTTEL sobre interconexão, por entender que a cobrança gerava 

duplicidade, e requereu que o precedente seja levado em consideração no 

julgamento das apelações. Aguarda-se a apreciação dos pedidos de 

substituição das garantias e o julgamento das apelações. 

Chance de Perda Provável/Possível 
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Análise de Impacto em Caso 
de Perda do Processo 

O impacto é consubstanciado na obrigação de pagamento dos valores 
envolvidos na discussão. 

Valor Provisionado R$ 60,7 milhões 

  

Mandado de Segurança nº. 0044227-12.2011.4.01.3400 

Juízo Tribunal Regional Federal – 1ª Região – 6ª Turma 

Instância 2ª instância. 

Data da Instauração 09/08/2011 

Pólo Ativo Telefônica Brasil S.A. 

Pólo Passivo Presidente da ANATEL. 

Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 192,1 milhões 

Principais Fatos 

Mandado de Segurança impetrado contra o despacho do Presidente da 
ANATEL que fixou os valores devidos pela Telefônica pela renovação das 
autorizações de uso de radiofrequência para o MMDS a partir de critério de 
cálculo (VPL) diferente daquele vigente à época das renovações (PPDUR). 
Sentença desfavorável e aguarda julgamento no Tribunal. 

Chance de Perda Possível 

Análise de Impacto em Caso 
de Perda do Processo 

O impacto é consubstanciado na obrigação de pagamento dos valores 
envolvidos na discussão. 

Valor Provisionado R$ 740 mil 

  

PÁGINA: 43 de 412

Formulário de Referência - 2022 - TELEFÔNICA BRASIL S.A Versão : 11



4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes 

 

 

Processo 1009622-76.2018.4.01.3400 – Direito dos Usuários – Régua de Cobrança 

Juízo 3ª Vara Federal Cível da SJDF 

Instância 1ª instância 

Data da Instauração 17/05/2018 

Pólo Ativo Telefônica do Brasil S.A. 

Pólo Passivo Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL 

Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 530,7 milhões 

Principais Fatos 

24/05/2018 - Proferida a decisão que deferiu parcialmente a tutela de 
urgência, para suspender a exigibilidade da multa imposta pela ANATEL, 
mediante a garantia do juízo no valor do voto vencido do julgamento 
administrativo 
10/08/2018 – Deferido pedido liminar da Anatel em sede de Agravo de 
Instrumento para que a garantia apresentada nos autos fosse 
complementada no valor integral do débito.  
31/08/2018 – Telefônica se manifesta em provas 
21/10/2018 – Juízo de 1º grau deferiu o pedido de prova pericial formulado 
pela Telefônica, mas deixou de se pronunciar acerca do pedido de julgamento 
antecipado do mérito 
25/10/2018 - Telefônica embargou da decisão quanto ao julgamento 
antecipado do mérito 
22/11/2018 - Telefônica requereu audiência de conciliação e saneamento 
17/01/2019 – Aguardamos julgamento de embargos da Telefônica e do 
pedido de audiência de conciliação com a ANATEL. 
02/08/2019 foi protocolada petição, pela TLF, requerendo a juntada do 
parecer técnico elaborado para o recálculo da multa objeto da lide. 
18/10/2019 foi proferido despacho por meio do qual o juiz intimou a Anatel 
para demonstrar os elementos de oposição aos cálculos apresentados pela 
TLF, apontando especificamente suas razões de resistência, no prazo de 
trinta dias.  
19/12/2019 – Apresentada manifestação, pela TLF, acerca da petição da 
Anatel. 
17/01/2020 – Publicada decisão que homologou a desistência do Agravo 
Interno interposto pela Telefônica. 

10/06/2020 - Proferido despacho: “Intime-se, mais uma vez, a parte ré para 

que traga aos autos, no prazo de trinta dias, as razões pelas quais discorda 
do cálculo apresentado pela autora, de forma analítica, esclarecendo, ponto 
a ponto, sua oposição à metodologia, percentuais e leis aplicadas, sob pena 
de o laudo apresentado pela autora ser considerado correto e exato”.  
13/08/2020 ANATEL se manifestou pela terceira vez sobre o parecer juntado 
pela Telefônica, sem impugnar os cálculos constantes do referido parecer. 
Autos seguem conclusos, aguardando julgamento ou saneamento. Despacho 
com a magistrada do caso realizado em fins de setembro de 2020. 

Chance de Perda Provável/Possível 

Análise de Impacto em Caso 
de Perda do Processo 

A finalidade da ação é a redução da multa em razão de revisão de universo 
de usuários afetados por descumprimentos ao Regulamento do STFC, com 
base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e da reavaliação 
de provas levadas aos autos do processo. O impacto é consubstanciado na 
obrigação de pagamento dos valores envolvidos na discussão. 

Valor Provisionado R$ 31,3 milhões  
 

Processo 1019750-92.2017.4.01.3400 – Ônus Fixa 

Juízo Tribunal Regional Federal - 1ª Região 

Instância 1ª Instância 
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Data da Instauração 12/2017 

Pólo Ativo Telefônica Brasil S.A. 

Pólo Passivo Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL 

Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 292,4 milhões 

Principais Fatos 

Trata-se de ação ordinária que visa afastar a cobrança referente a parcela 
de ônus da concessão para os biênios 2008-2009 e 2010-2011, sobre as 
receitas originadas dos serviços de interconexão, EILD, PUC e receitas 
alternativas, uma vez que a cobrança sobre tais receitas implicaria na 
ampliação da base de cálculo do ônus, dado que o Contrato de Concessão 
prevê que incidirá o ônus apenas sobre as receitas relacionadas à 
comercialização dos planos básico e alternativo de telefonia fixa. 

A ação foi distribuída em 21.12.2017 e, em 25.01.2018, foi concedida a 
antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade dos valores 
discutidos, até o trânsito em julgado da ação, a fim de impedir que a ANATEL: 
(i) promova a inscrição dos débitos no CADIN; (ii) execute os valores nelas 
representados, ou (iii) aplique qualquer forma de restrição à atuação da 
empresa no âmbito da Agência. Desde 23.11.2020, os autos estão conclusos 
para julgamento. 

Chance de Perda Possível 

Análise de Impacto em Caso 
de Perda do Processo 

O impacto é consubstanciado na obrigação de pagamento dos valores 
envolvidos na discussão. 

Valor Provisionado Não há provisão. 

 

Processo 70107-35.2013.4.01.3400 – Ônus Móvel 

Juízo Tribunal Regional Federal - 1ª Região 

Instância 2ª Instância 

Data da Instauração 11/2013 

Pólo Ativo Telefônica Brasil S.A. 

Pólo Passivo Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL 

Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 778,1 milhões 
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Principais Fatos 

Trata-se de ação ordinária que visa obter declaração de inexistência de 
relação jurídica que permita à ANATEL cobrar o ônus para renovação de 
Termos de Autorização objeto dos PACs nºs 53500.008207/2012 e 
53500.026661/2011, sobre as receitas de interconexão e “novas receitas” da 
Telefônica. 
A ação foi distribuída em 20.11.2013, sendo que em 12.12.2013 foi deferida 
a caução apresentada e suspensa a exigibilidade do débito questionado na 
demanda. Em 06.02.2019, a Telefônica apresentou fato novo aos autos 
(decisão administrativa da ANATEL, reconhecendo a necessidade de 
retificação dos valores cobrados), e requereu a suspensão da exigibilidade 
dos biênios encerrados, de 2010 e 2014, até o julgamento final da demanda. 
Em 05.04.2019, foi proferida decisão deferindo o pedido acima, para admitir 
as Apólices do Seguro Garantia Judicial nºs 024612019000207750020309 e 
024612019000207750020311 e suspender a exigibilidade da multa 
administrativa imposta pela ANATEL nos PADOs 53500.005852/2013-14 e 
53500.007927/2015-01. Em 22.10.2019, foi proferida sentença que julgou 
improcedente o pedido da ação, contra a qual a Telefônica interpôs apelação. 
Em 04.12.2020, a empresa peticionou nos autos para requerer o 
desentranhamento da apólice de garantia anteriormente apresentada relativa 
ao PAC 53500.005852/2013, considerando que o Conselho Diretor da 
ANATEL reconheceu que houve erro material no cálculo e que o lançamento 
de ônus deverá ser extinto. Em 11.1.2021, a ANATEL manifestou 
concordância com o pedido da TELEFÔNICA para cancelar e dar baixa à 
apólice. Aguarda-se julgamento da Apelação. 

Chance de Perda Provável/Possível 

Análise de Impacto em Caso 
de Perda do Processo 

O impacto é consubstanciado na obrigação de pagamento dos valores 
envolvidos na discussão. 

Valor Provisionado R$ 375,1 milhões 

 

Processo 37290-44.2015.4.01.3400 – Ônus Móvel 

Juízo Tribunal Regional Federal - 1ª Região 

Instância 2ª Instância 

Data da Instauração 07/2015 

Pólo Ativo Telefônica Brasil S.A. 

Pólo Passivo Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL 

Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 392,2 milhões 
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Principais Fatos 

Trata-se de ação ordinária que visa obter declaração de inexistência de 
relação jurídica que permita à ANATEL cobrar o ônus para renovação 
calculado sobre as receitas de interconexão referente aos (a) Termo de 
Prorrogação nº 148/2013 (Termo de Autorização 17/2002), (b) Termo de 
Prorrogação nº 78/2014 (Termo de Autorização 12/2003), (c) Termo de 
Prorrogação nº 68/2008 (Termo de Autorização 24/2007), (d) Termo de 
Prorrogação nº 80/2008 (Termo de Autorização 25/2007), (e) Termo de 
Prorrogação nº 83/2008 (Termo de Autorização 25/2007), (f) Termo de 
Prorrogação nº 148/2013 (Termo de Autorização 28/2007), (g) Termo de 
Prorrogação nº 78/2008 (Termo de Autorização 25/2007), (h) Termo de 
Prorrogação nº 79/2008 (Termo de Autorização 25/2007), bem como cobrar 
o ônus para renovação sobre as “novas receitas” dos (i) Termo de 
Prorrogação nº 04/2006 (Termo de Autorização 12/2002), (j) Termo de 
Prorrogação nº 68/2008 (Termo de Autorização 24/2007), (k) Termo de 
Prorrogação nº 80/2008 (Termos de Autorização 08/2003 e 25/2007), (l) 
Termo de Prorrogação nº 83/2008 (Termos de Autorização 09/2003 e 
25/2007), (m) Termo de Prorrogação nº 148/2013 (Termos de Autorização 
17/2002 e 28/2007), (n) Termo de Prorrogação nº 78/2008 (Termos de 
Autorização 006/2003 e 25/2007), (o) Termo de Prorrogação nº 79/2008 
(Termos de Autorização 07/2003 e 25/2007), (p) Termo de Prorrogação nº 
78/2014, (q) Termo de Prorrogação nº 001/2006 (Termo de Autorização 
13/2002) e (r) Termo de Prorrogação nº 73/2008 (Termos de Autorização 
19/2002 e 21/2007). 

A ação foi distribuída em 06.07.2015, sendo que em 04.07.2016 foi prolatada 
sentença, que julgou improcedentes os pedidos da Telefônica. Em 
12.08.2016, a Companhia interpôs recurso de apelação. Em 23.05.2019, foi 
deferido pedido da Telefônica para a suspensão da exigibilidade do débito 
objeto da demanda. Em 5.3.2021, a decisão anterior foi ratificada, mantendo-
se suspensa a exigibilidade dos débitos discutidos. Em 9.3.2021, a ANATEL 
interpôs agravo interno contra a decisão. Em 22.4.2021, a TELEFÔNICA 
apresentou seguro-garantia atualizado para assegurar a inexigibilidade de 
novo biênio. Aguarda-se julgamento da Apelação. 

Chance de Perda Provável/Possível/Remoto 

Análise de Impacto em Caso 
de Perda do Processo 

O impacto é consubstanciado na obrigação de pagamento dos valores 
envolvidos na discussão. 

Valor Provisionado R$ 223,7 milhões 

 

Processo 2586-73.2013.4.01.3400 – Ônus Móvel 

Juízo Tribunal Regional Federal - 1ª Região 

Instância 2ª Instância 

Data da Instauração 01/2013 

Pólo Ativo Telefônica Brasil S.A. 

Pólo Passivo Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL 

Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 116,2 milhões 
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Principais Fatos 

Trata-se de ação ordinária que visa obter declaração da inexistência de 
relação jurídica que permita à ANATEL cobrar o ônus para renovação dos 
Termos de Autorização nºs 012/2002, 013/2002, 019/2002, 006/2003, 
007/2003, 008/2003, 009/2003 sobre as receitas de interconexão da 
Telefônica.  
A ação foi distribuída em 16.01.2013, sendo que em 20.11.2015 foi prolatada 
sentença, que julgou procedente o pedido da Telefônica. Há liminares 
suspendendo a exigibilidade dos débitos de ônus com vencimento em 2011 
e 2013. Em 15.5.2020, petição da TELEFÔNICA renovando a apólice 
prestada nos autos. 

Chance de Perda Provável/Possível 

Análise de Impacto em Caso 
de Perda do Processo 

O impacto é consubstanciado na obrigação de pagamento dos valores 
envolvidos na discussão. 

Valor Provisionado  R$ 10,8 milhões 

 

Processo 25571-36.2013.4.01.3400 – Ônus Móvel 

Juízo Tribunal Regional Federal - 1ª Região 

Instância 2ª Instância 

Data da Instauração 05/2013 

Pólo Ativo Telefônica Brasil S.A. 

Pólo Passivo Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL 

Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 214,3 milhões 

Principais Fatos 

Trata-se de ação ordinária que visa obter declaração da inexistência de 
relação jurídica que permita à ANATEL cobrar o ônus para renovação dos 
Termos de Autorização objeto dos PACs nºs 53500.009681/2009; 
53500.009429/2010; 53500.009430/2010; 53500.009431/2010; 
53500.009432/2010; 53500.009433/2010; 53500.009434/2010; e 
53500.009435/2010 sobre as receitas de interconexão da Telefônica.  
A ação foi distribuída em 13.05.2013, sendo que em 22.05.2013 foi deferido 
o pedido liminar para suspender a exigibilidade  do débito questionado. Em 
22.10.2019, foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido da 
ação, contra a qual a Telefônica interpôs apelação. Em 28.5.2020, a ANATEL 
apresentou suas contrarrazões. Em 30.6.2020, os autos foram distribuídos, 
no TRF-1, ao Des. JIRAIR MEGUERIAN (6ª Turma). Em 8.7.2020, o MPF 
informou que não se manifestaria no feito. Aguarda-se o julgamento da 
apelação. 

Chance de Perda Possível 

Análise de Impacto em Caso 
de Perda do Processo 

O impacto é consubstanciado na obrigação de pagamento dos valores 
envolvidos na discussão. 

Valor Provisionado Não há provisão. 
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c- Tributário: 
 

 
Ação Anulatória nº 5019037-09.2018.4.03.6100 (Administrativo n° 16561.720145/2013-38) 

Juízo Tribunal Regional Federal da 3ª Região  

Instância 1ª instância judicial 

Data da Instauração 07/08/2018 

Pólo Ativo Telefônica Brasil 

Pólo Passivo União Federal 

Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 219,5 milhões. 

Principais Fatos 

IRPJ/CSLL - Auto de infração lavrado pela Receita Federal do Brasil cujo 
objeto foi a operação de incorporação e aquisição da empresa “Telefônica 
Data do Brasil Participações Ltda”, que gerou ágio nos anos- calendários de 
2008 a 2012. 

Chance de Perda Possível 

Análise de Impacto em Caso 
de Perda do Processo 

Em caso de encerramento desfavorável em definitivo da demanda, a 
contingência impactará o Resultado e Caixa da Companhia no montante 
envolvido. 

Valor Provisionado Não há provisão. 

  

Ação anulatória nº 5007290-28.2019.4.03.6100 (Processo Administrativo n° 16561.720163/2013-10) 

Juízo Tribunal Regional Federal da 3ª Região  

Instância 1ª instância judicial 

Data da Instauração 02/05/2019 

Pólo Ativo Telefônica Brasil 

Pólo Passivo União Federal 

Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 793,2 milhões 

Principais Fatos 
IRPJ/CSLL - Auto de infração lavrado pela Receita Federal do Brasil cujo 
objeto foi a operação de incorporação e aquisição da empresa “Navytree 
Participações S.A”, que gerou ágio nos anos-calendários de 2008 a 2012. 

Chance de Perda Possível 

Análise de Impacto em Caso 
de Perda do Processo 

Em caso de encerramento desfavorável em definitivo da demanda, a 
contingência impactará o Resultado e Caixa da Companhia no montante 
envolvido. 

Valor Provisionado Não há provisão. 

  

Processo Administrativo n° 10903.720001/2011-15 

Juízo CARF 

Instância 3ª instância administrativa 

Data da Instauração 01/11/2011 

Pólo Ativo União Federal 

Pólo Passivo Telefônica Brasil 
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Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 517,5 milhões 

Principais Fatos 

IRPJ/CSLL - Auto de infração lavrado pela Receita Federal do Brasil cujo 
objeto foi a operação de incorporação e aquisição de “13 Teleoperadoras”, 
que geraram ágio nos anos-calendários de 2006 a 2007.  
Compensação de prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL pelas 
Incorporadas sem observância do limite de 30% do lucro do exercício. 

Chance de Perda Possível 

Análise de Impacto em Caso 
de Perda do Processo 

Em caso de encerramento desfavorável em definitivo da demanda, a 
contingência impactará o Resultado e Caixa da Companhia no montante 
envolvido. 

Valor Provisionado Não há provisão. 

  

Mandado de Segurança nº 0000367-34.2006.4.01.3400 e 0020105-08.2006.4.01.3400 

Juízo STJ 

Instância Tribunais Superiores 

Data da Instauração 09/01/2006 

Pólo Ativo TBRASIL e Controladas 

Pólo Passivo ANATEL 

Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 523,1 milhões 

Principais Fatos 

MS nº 0000367-34.2006.4.01.3400 – Discussão judicial movida pelas 
operadoras fixas e móveis para reconhecimento do direito de: (i) Fixas: não 
inclusão das despesas de interconexão e EILD na base de cálculo do FUST 
e (ii) Móveis: não inclusão das receitas de interconexão na base de cálculo 
do FUST, conforme disposição da Súmula nº 7, de 15 de dezembro de 
2005, por estar em desacordo com as disposições contidas no parágrafo 
único do art. 6° da Lei n.° 9.998/00; 
MS nº 0020105-08.2006.4.01.3400 – Reconhecer a inexistência de relação 
Jurídico-Tributária entre as partes para assegurar o direito de não se 
submeterem a exigência da contribuição ao FUST, em razão de manifesta 
inconstitucionalidade. MS Coletivo: TELCOMP. 

Chance de Perda Provável 

Análise de Impacto em Caso 
de Perda do Processo 

Em caso de encerramento desfavorável em definitivo das demandas, o 
impacto no resultado e no caixa será de R$ 18,6 milhões. 

Valor Provisionado R$ 523,1 milhões 

  

Auto de Infração nº 16561.720225/2016-36 

Juízo Receita Federal do Brasil 

Instância 3ª instância administrativa 

Data da Instauração 14/12/2016 

Pólo Ativo União Federal 

Pólo Passivo Telefonica Brasil S/A 

Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 476,9 milhões 

Principais Fatos 
IRPJ/CSLL - Auto de infração lavrado pela Receita Federal do Brasil cujo 
objeto foi a Amortização do Ágio referente à aquisição da VPART de outubro 
de 2011 a dezembro de 2011. 

PÁGINA: 50 de 412

Formulário de Referência - 2022 - TELEFÔNICA BRASIL S.A Versão : 11



4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes 

 

 

Chance de Perda Possível  

Análise de Impacto em Caso 
de Perda do Processo 

Em caso de encerramento desfavorável em definitivo da demanda, a 
contingência impactará Resultado e Caixa da Companhia, no montante 
envolvido. 

Valor Provisionado Não há 

  

Processo Administrativo n° 16561.720128/2017-24 

Juízo CARF 

Instância 2ª instância administrativa 

Data da Instauração 23/11/2017 

Pólo Ativo União Federal 

Pólo Passivo Telefônica Brasil 

Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 1.809,6 milhões 

Principais Fatos 
IRPJ/CSLL - Auto de infração lavrado pela Receita Federal do Brasil cujo 
objeto foi a Amortização do Ágio referente à aquisição da VPART do ano-
calendário de 2012. 

Chance de Perda Possível 

Análise de Impacto em Caso 
de Perda do Processo 

Em caso de encerramento desfavorável em definitivo da demanda, a 
contingência impactará o Resultado e Caixa da Companhia no montante 
envolvido. 

Valor Provisionado Não há provisão. 

 

Processo Administrativo n° 16561.720129/2018-50 

Juízo CARF 

Instância 2ª instância administrativa 

Data da Instauração 17/12/2018 

Pólo Ativo União Federal 

Pólo Passivo Telefônica Brasil 

Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 4.491,7 milhões 

Principais Fatos 
IRPJ/CSLL - Auto de infração lavrado pela Receita Federal do Brasil cujo 
objeto foi a Amortização do Ágio referente à aquisição da VPART dos anos-
calendário de 2013 e 2014. 

Chance de Perda Possível 

Análise de Impacto em Caso 
de Perda do Processo 

Em caso de encerramento desfavorável em definitivo da demanda, a 
contingência impactará o Resultado e Caixa da Companhia no montante 
envolvido. 

Valor Provisionado Não há provisão. 

 

Processo Administrativo n° 16561.720056/2020-11 

Juízo Delegacia da Receita Federal 

Instância 2ª instância administrativa 
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Data da Instauração 13/11/2020 

Pólo Ativo União Federal 

Pólo Passivo Telefônica Brasil 

Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 7.263,8 milhões 

Principais Fatos 
IRPJ/CSLL - Auto de infração lavrado pela Receita Federal do Brasil cujo 
objeto foi a Amortização do Ágio referente à aquisição da VPART e GVT 
Part dos anos-calendário de 2015 a 2017. 

Chance de Perda Possível 

Análise de Impacto em Caso 
de Perda do Processo 

Em caso de encerramento desfavorável em definitivo da demanda, a 
contingência impactará o Resultado e Caixa da Companhia no montante 
envolvido. 

Valor Provisionado Não há provisão. 

 

Execução fiscal n° 5023108-94.2021.4.03.6182 

Juízo Tribunal Regional Federal da 3ª Região 

Instância 1ª instância judicial 

Data da Instauração 08/10/2021 

Pólo Ativo União Federal 

Pólo Passivo Telefônica Brasil 

Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

R$ 682,3 milhões 

Principais Fatos 
IRPJ/CSLL – Cobrança judicial pela Procuradoria Regional da Fazenda 
Nacional relativos à amortização do ágio do período de setembro/2013 a 
julho/2014, decorrente da operação de aquisição da GVT pela Vivendi 

Chance de Perda Possível 

Análise de Impacto em Caso 
de Perda do Processo 

Em caso de encerramento desfavorável em definitivo da demanda, a 
contingência impactará o Resultado e Caixa da Companhia no montante 
envolvido. 

Valor Provisionado Não há provisão. 
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d- Trabalhista: 
 

Processo 0175685-95.2003.5.15.0091 – Sequencial 92632/2005--127 

Juízo 4ª Vara do Trabalho da cidade de Bauru/SP 

Instância Judicial 

Data da Instauração 05/12/2003 

Pólo Ativo Ministério Público do Trabalho da 15ª Região 

Pólo Passivo 
Empresa “Nossa Mão-de-Obra”, Conesul e a Companhia (como Subsidiária 
- Súmula nº 331 do TST). 

Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Ação Civil Pública requerendo a abstenção de contratação de empresa 
interposta para execução de atividades de “Call center”, bem como a 
condenação por Danos Morais Coletivos. Em caso de eventuais 
condenações, o risco que corremos seria a obrigação de primarização das 
atividades, e, portanto, esse risco não é passível de ser mensurado em 
valores. 

Principais Fatos 

A ação foi julgada improcedente. O Ministério Público do Trabalho recorreu 
e a decisão foi alterada em 2ª instância pelo Tribunal Regional do Trabalho, 
dando provimento ao recurso interposto pelo MPT para que a empresa se 
abstenha de contratar mão de obra por empresa interposta para atividade 
de atendimento, sob pena de multa de R$ 10 mil por trabalhador irregular 
encontrado, bem como R$ 500 mil de indenização a título de reparação de 
danos causados aos direitos difusos e coletivos. A empresa interpôs 
Recurso de Revista que foi denegado. Interpôs Agravo de Instrumento que 
foi negado seguimento. Interposto Recurso Extraordinário em 06/2013. 
Protocolada as contrarrazões do MPT em 07/08/2013. Conclusos para 
despacho do Ministro Vice-Presidente do TST desde 25/08/2014. Recurso 
Extraordinário não admitido em 21/05/2015. 
06/04/2017: Conciliado. Em 30 dias devemos comprovar o cumprimento das 
obrigações impostas em acórdão.  
Realizada comprovação dos itens acordados. Aguardamos despacho do 
juízo sobre o de acordo do cumprimento e arquivamento do processo. 

Chance de Perda Possível 

Análise de Impacto em Caso 
de Perda do Processo 

O risco reside apenas em eventual descumprimento do acordado com 
pagamento de multa a ser valorada de acordo com itens descumpridos. 

Valor Provisionado Não há provisão. 

  

Processo nº 0000554.60.2012.5.10.0017 – Sequencial 202/2012--13 

Juízo 10ª VT/Brasília 

Instância 2ª Instância 

Data da Instauração 28/03/2012 

Pólo Ativo Ministério Público do Trabalho da 10ª Região 

Pólo Passivo VIVO S.A. (incorporada pela Telefônica Brasil S.A.) 

Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Ação Civil Pública alegando a irregularidade no procedimento de terceirização 
da atividade-fim em todo território nacional. Em caso de eventuais 
condenações, o risco que corremos seria a obrigação de primarização das 
atividades, e, portanto, esse risco não é passível de ser mensurado em 
valores. 
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Principais Fatos 

A ação foi julgada improcedente. O Ministério Público do Trabalho recorreu e 
a decisão foi alterada em 2ª instância pelo Tribunal Regional do Trabalho, 
dando provimento ao recurso interposto pelo MPT e conhecendo o recurso 
interposto pelo Ministério Público do Trabalho para, no mérito, dar-lhe 
provimento, condenando a reclamada a se abster de contratar trabalhadores 
por interposta pessoa, assim considerados os contratos firmados na área 
comercial e de relacionamento com o consumidor. O descumprimento da 
ordem importará em aplicação de multa de R$ 10.000,00 por empregado em 
situação irregular e multa de R$ 500.000,00 por danos morais coletivos. 
Recurso de Revista e Agravo de Instrumento da Telefonica e MPT aguarda 
julgamento. 
10/08/2016 - Processo Suspenso por Recurso Extraordinário com 
repercussão geral - tema 739. 
24/04/2020 - O apelo anterior que foi julgado pela MM. 2a. Turma teve a 
decisão cassada em sede de reclamação pelo ex. STF, com determinação de 
retorno ao Décimo Regional para novo pronunciamento jurisdicional. 
09/11/2020: Trânsito em julgado da decisão de Improcedência. 

Aguardando levantamento dos depósitos recursais em favor da Companhia 
para posterior arquivamento. 

Chance de Perda Remoto. 

Análise de Impacto em Caso 
de Perda do Processo 

Abstenção na contratação de terceirizados para prestação das atividades e a 
celebração de novos contratos de trabalho, cujos custos são inestimáveis. 

Valor Provisionado Não há provisão. 

  

Processo nº 0000660-60.2013.5.02.0065 – Sequencial 23567/2013--127 

Juízo 65ª VT/SP 

Instância 2ª Instância 

Data da Instauração 15/05/2013 

Pólo Ativo Ministério Público do Trabalho da 2ª Região 

Pólo Passivo 
Telefônica Sistema de Televisão S.A. (incorporada pela Telefônica Brasil 
S.A.) 

Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Ação Civil Pública acerca da irregularidade na terceirização das atividades 
finalísticas da empresa em especial às vinculadas a Rede Externa e Call 
Center. Em caso de eventuais condenações, o risco que corremos seria a 
obrigação de primarização das atividades, e, portanto, esse risco não é 
passível de ser mensurado em valores. 

Principais Fatos 

Em maio de 2013, após notificação, apresentamos defesa e impugnação ao 
valor da causa. Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela. Em 
novembro de 2013, foram apresentadas as razões finais. Em 31/07/2014, o 
pedido foi julgado parcialmente procedente e em 14/08/2014 houve 
publicação de intimação para ciência da sentença. Em 20/08/2014, 
protocolamos Recurso Ordinário, o qual julgou a ação improcedente com 
trânsito em julgado.  
Aguardando levantamento dos depósitos recursais em favor da companhia 
para posterior arquivamento. 

Chance de Perda Remoto  

Análise de Impacto em Caso 
de Perda do Processo 

Abstenção na contratação de terceirizados para prestação das atividades e a 
celebração de novos contratos de trabalho, cujos custos são inestimáveis. 

Valor Provisionado Não há. 

  

Processo nº 0070600-51-2001-5-01-0004 – Sequencial 17110/2009--5 
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4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes 

 

 

Juízo 4ª VT/Rio de Janeiro 

Instância 2ª Instância 

Data da Instauração 26/04/2001 

Pólo Ativo Ministério Público do Trabalho da 1ª Região 

Pólo Passivo 
Personale Consultoria e Treinamento Ltda./ Telefônica Sistema de Televisão 
S.A. (incorporada pela Telefônica Brasil S.A.) 

Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Ação Civil Pública acerca da ilegalidade da terceirização através da empresa 
Personale Consultoria e Treinamento Ltda. Em caso de eventuais 
condenações, o risco que corremos seria a obrigação de primarização das 
atividades, e, portanto, esse risco não é passível de ser mensurado em 
valores. 

Principais Fatos 

Foi proferida sentença desfavorável proibindo a Companhia de intermediar a 
mão-de-obra, bem como determinar a contratação dos terceirizados como 
empregados ou deixar de utilizar referida mão-de-obra, sob pena de multa 
diária de R$ 10.000,00. A decisão foi mantida em 2ª instância, havendo o 
trânsito em julgado. 
Apresentada Reclamação Constitucional pedindo a suspensão do processo 
até a decisão do ARE (empresas de Telecom) que discutia a questão da 
terceirização. Processo permanece sobrestado. 

Chance de Perda Possível. 

Análise de Impacto em Caso 
de Perda do Processo 

Abstenção na contratação de terceirizados para prestação das atividades e a 
celebração de novos contratos de trabalho, cujos custos são inestimáveis. 

Valor Provisionado Não há. 
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4.4 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos Cujas Partes Contrárias Sejam

Administradores, Ex-administradores, Controladores, Ex-controladores ou Investidores

 

Na data desde formulário não tínhamos processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos cujas partes contrárias 
fossem administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou investidores. 
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4.5 - Processos Sigilosos Relevantes

 

Na data desde formulário não tínhamos processos sigilosos relevantes. 
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4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não
Sigilosos E Relevantes em Conjunto

 

a- Cível: 

 

Consumidor 

A Companhia e/ou suas controladas são parte em diversas demandas cíveis de natureza consumerista nas esferas 
administrativa e judicial, que tem como objeto a não prestação dos serviços e/ou produtos vendidos. Em 31 de dezembro 
de 2021 o montante consolidado provisionado era de R$ R$ 367,3 milhões. 
 

Planos de Expansão – PEX e PCT 

A Companhia está envolvida em ações que versam sobre direitos ao recebimento complementar de ações calculadas em 
relação aos contratos de participação financeira. Referidos contratos abrangiam os denominados planos de expansão (PEX) 
da rede após 1996 (processos de complementação de ações), bem como as plantas comunitárias de telefonia (PCT). Tais 
processos encontram-se em diversas fases: 1º grau, Tribunal de Justiça e Superior Tribunal de Justiça. Em 31 de dezembro 
de 2021 o montante consolidado provisionado era de R$ 130,2 milhões.  
 

Caducidade de crédito Pré-pago 

A companhia é ré em ações coletivas propostas pelo Ministério Público Federal. O principal pedido nestas ações é que a 
validade da recarga de crédito seja por período indeterminado. Atualmente, as decisões são favoráveis à Companhia e os 
processos em andamento aguardam julgamento de recurso pelo TRF. As demais ações coletivas com essa mesma 
discussão, já encerradas, tiveram decisões favoráveis transitadas em julgado. 
 

 

b- Regulatório: 

Em 31 de dezembro de 2021, a Telefônica Brasil S.A. figurava como parte em 129 processos administrativos e 407 
processos judiciais que discutem supostos descumprimentos de obrigações estabelecidas na regulamentação setorial e 
outros temas do setor, como interrupção dos serviços, cumprimento de obrigações regulatórias, controle dos bens 
reversíveis, cumprimento dos compromissos de cobertura determinados nos editais, cumprimento do regulamento quanto 
aos direitos dos usuários, cumprimento de metas de universalização e de qualidade, prorrogação do Contrato de Concessão, 
reajuste de tarifas, troca de metas de universalização por investimento em backhaul, tarifação de backhaul, isenção de 
assinatura básica, dentre outros. O valor provisionado dos processos classificados com o risco de perda provável, em 31 
de dezembro de 2021, era de R$ 1.986,2 milhões. Já o valor dos processos classificados com o risco de perda possível, na 
mesma data, era de R$ 4.545,4 milhões. 

 

 

1) Regulatório judicial 

Pagamento de Assinaturas Mensais (Ações Coletivas) 

A Telefônica Brasil S.A. é parte em 01 processo judicial coletivo que questiona a legalidade/constitucionalidade da cobrança 
da assinatura básica pela empresa, qual seja, 351118-16.2007.8.09.0051. A matéria já está pacificada pelo Superior 
Tribunal de Justiça (Súmula nº. 356), mas continuamos a acompanhar essa ação muito proximamente, pois os resultados 
poderiam impactar os negócios de todas as prestadoras de telecomunicações no Brasil. A probabilidade de perda é 
considerada possível e o valor envolvido é considerado inestimável. 
 

Processos – Diversos – PGMQ - Qualidade 

A Telefônica Brasil S.A é parte em 96 processos judiciais em que é requerida a declaração de nulidade de multas aplicadas 
pela ANATEL nos autos de processos administrativos sancionadores movidos para apurar supostos descumprimentos das 
metas estabelecidas no Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ) da agência reguladora. Tais casos representam 
provisão de R$ 297,4 milhões. 
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Processos – Diversos - Interrupções 

A Telefônica Brasil S.A é parte em 33 processos judiciais, dentre os quais destacam-se os processos nº. 
00335366520134013400, nº.  1008456-09.2018.4.01.3400 e nº. 5048007-13.2015.4.04.7000, em que é requerida a 
declaração de nulidade das multas aplicadas pela ANATEL nos autos de processos administrativos sancionadores movidos 
para apurar supostos descumprimentos ao dever de continuidade, consubstanciados em interrupções técnicas do serviço. 
Tais casos representam provisão de R$ 49,3 milhões. 
 

Processos – Diversos – Direitos dos Usuários 

A Telefônica Brasil S.A é parte em 66 processos judiciais em que é requerida a declaração de nulidade de multas aplicadas 
pela ANATEL nos autos de processos administrativos sancionadores movidos para apurar supostos descumprimentos de 
obrigações diversas, relacionadas a direito de usuários. Tais casos representam provisão de R$ 233,2 milhões. 
 

Processos – Diversos – Ônus Móvel 

A Telefônica Brasil S.A é parte em um conjunto de 7 processos judiciais (nº. 2585-88.2013.4.01.3400; 2586-
73.2013.4.01.3400; 25571-36.2013.4.013400; 70107-35.2013.4.01.3400; 37290-44.2015.4.01.3400; 1023096-
46.2020.4.01.3400; 5012853-48.2019.4.03.6182) que objetiva a declaração de inexistência de relação jurídica que permita 
à ANATEL cobrar o ônus para renovação dos respectivos Termos de Autorização de Uso de Radiofrequência sobre as 
receitas de interconexão, dados e outras receitas da operação móvel, além da ação consignatória nº 33554-
23.2012.4.01.3400 em que se requer seja considerado suficiente o depósito judicial e extinta a obrigação de pagamento do 
ônus móvel sobre receitas de voz. Atualmente, alguns processos já obtiveram sentença (dos quais 2 de procedência e 4 de 
improcedência) e a Companhia aguarda o julgamento das apelações pelo Tribunal. Os casos possuem o valor total envolvido 
de R$ 1,5 bilhão (R$ 598,8 milhões classificadas como provável e R$ 570,6 milhões como possível). 
 

Processos – Diversos – Ônus Fixa 

A Telefônica Brasil S.A é parte em um conjunto de 2 processos judiciais (nº. 20153-20.2013.4.01.3400 e 1019750-
92.2017.4.01.3400) que objetiva a declaração de inexistência de relação jurídica que permita à ANATEL cobrar o ônus para 
renovação das concessões sobre as receitas de EILD, PUC e outras receitas da operação fixa. Atualmente, apenas um dos 
processos já obteve sentença (no caso, de procedência parcial) e aguarda-se o julgamento das apelações pelo Tribunal. 
Os casos possuem o valor total envolvido de R$ 453,6 milhões, sendo R$ 392,9 milhões classificado no possível e R$ 60,7 
milhões no provável.  
 

Processos – Diversos – Editais 

A Telefônica Brasil S.A é parte em um conjunto de 3 ações judiciais (processos nº. 28769-81.2013.4.01.3400, 0089441-
21.2014.4.01.3400, 1070421-17.2020.4.01.3400 e 0026873-47.2006.4.01.3400) que trazem discussão relacionada às 
cláusulas específicas de editais de licitação de radiofrequência (2,5 GHz; 700 MHz; e 850 MHz). Para o primeiro processo, 
foi proferida sentença favorável à Telefônica no sentido de não incidir o IGP-DI na atualização dos valores devidos.  Para o 
segundo processo, foi realizada perícia e, após juntada de laudo pericial aos autos, o juiz intimou as partes para se 
manifestarem a respeito. Para o terceiro processo, foi deferida liminar para suspender os efeitos do acórdão da Anatel sobre 
as condicionantes para a renovação da frequência, mas ainda não foi prolatada sentença. Os casos possuem classificação 
de risco possível, valor envolvido de R$ 108,4 milhões e não foi constituída provisão de valores. 
 

Processos – Diversos – Recuperação Judicial – Grupo Oi 

A Telefônica Brasil S.A. compõe o rol de credores do grupo Oi, atualmente em recuperação judicial. Após o deferimento do 
pedido de recuperação, a Telefônica Brasil apresentou sua divergência nos autos e manifestou seu direito ao recebimento 
de crédito no valor de R$ 222,3 milhões. Em 19/12/2017, o plano de recuperação judicial foi aprovado pela Assembleia 
Geral de Credores. O plano de recuperação judicial homologado em 08/01/2018. Tendo em vista a mediação extrajudicial 
realizada entre as empresas, em outubro de 2018, o juízo a homologou para que surtissem os devidos efeitos legais e julgou 
extinta a impugnação de crédito em 05/11/2018. Trata-se de processo de contingência ativa, avaliado em R$ 43 milhões no 
possível, abatidos os pagamentos das parcelas já realizados. 

 

2) Regulatório administrativo 
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Demandas relacionadas a outras prestadoras 

Em relação às demandas administrativas envolvem outras prestadoras de telecomunicações, em curso na ANATEL em 31 
de dezembro de 2021, para a Telefônica Brasil S/A há 38 arbitragens em interconexão e 28 reclamações administrativas, 
que, quando aplicável, são provisionados pela Diretoria de Atacado da Telefônica. Os temas discutidos são, 
fundamentalmente, contratos de interconexão, disputa sobre oferta pública de produtos de atacado, regularização da 
ocupação de postes, valores relativos à remuneração pelo uso das redes, encaminhamento de tráfego e valores de 
fornecimento de EILD. 
 

 

c- Tributário: 

Provável Federal: A Companhia e/ou suas controladas mantêm discussões administrativas e judiciais no âmbito federal, 
sendo as mais relevantes: (i) manifestações de inconformidade decorrente de não homologação de pedidos de 
compensações e pedidos de restituição formulados; (ii) IRRF e CIDE incidente sobre a remessa de valores ao exterior 
relativos aos serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes, bem como sobre royalties; (iii) IRRF sobre 
juros sobre o capital próprio; (iv) compensação de FINSOCIAL; e (v) majoração da base de cálculo do PIS e da COFINS, 
bem como majoração da alíquota da COFINS, exigidas por meio da Lei nº 9.718/98 e (vi) ex-tarifário, revogação do benefício 
da Resolução CAMEX nº 6, aumento da tarifa de importação de 4% para 28%; e (vii) INSS sobre terço constitucional de 
férias. Todos os casos possuem classificação de risco provável, valor envolvido de R$744,6 milhões, integralmente 
provisionados. 
 
Provável Estadual: A Companhia e/ou suas controladas mantêm discussões administrativas e judiciais no âmbito estadual, 
relativas ao ICMS, sendo: (i) glosa de créditos; (ii) não tributação de supostos serviços de telecomunicações; (iii) créditos 
do imposto relativo a impugnações/contestações sobre serviços de telecomunicação não prestados ou equivocadamente 
cobrados (Convênio 39/01); (iv) diferencial de alíquota; (v) locação de infraestrutura necessária aos serviços de internet 
(dados); (vi) saídas de mercadorias com preços inferiores aos de aquisição; e (vii) não tributação de valores concedidos a 
título de descontos aos clientes; e (viii) serviços não medidos. Todos os casos possuem classificação de risco provável, 
valor envolvido de R$842,9 milhões, integralmente provisionados. 
 
Provável Municipal: A Companhia e/ou suas controladas mantêm diversas ações na esfera judicial no âmbito municipal, 
relativas a: (i) IPTU; (ii) ISS incidente sobre: (a) serviços de locação de bens móveis e atividades-meio e suplementares; e 
(b) retenção sobre serviços de empreitada. Todos os casos possuem classificação de risco provável, valor envolvido de 
R$36,8 milhões, integralmente provisionados. 
 
Provável FUST: A Companhia e/ou suas controladas mantém discussão judicial, relativa à não inclusão das despesas de 
interconexão e exploração industrial de linha dedicada na base de cálculo do FUST. Todos os casos possuem classificação 
de risco provável, valor envolvido de R$523,1 milhões, integralmente provisionados. 
 
Possível Federal: A Companhia e/ou suas controladas mantêm diversas ações administrativas e judiciais no âmbito federal, 
as quais aguardam julgamento nas mais variadas instâncias.  
Dentre as ações relevantes, destacam-se: (i) manifestações de inconformidade decorrentes de não homologação de pedidos 
de compensações formulados pela Companhia; (ii) INSS sobre: (a) SAT, Seguro Social e de valores devidos a terceiros 
(INCRA e SEBRAE); (b) retenção de 11% (cessão de mão de obra); e (c) Stock Options exigência de contribuições 
previdenciárias sobre as parcelas pagas pelas empresas do grupo aos seus empregados por meio de plano de compra de 
ações; (iii) deduções da COFINS de perda com operações de swap; (iv) PIS e COFINS sobre (a) regime de competência 
versus regime de caixa; (b) sobre serviços de valor agregado; e (c) serviço de assinatura mensal; (v) IPI na saída do 
estabelecimento da Companhia dos equipamentos conhecidos como “Fixed access unit” (unidade de acesso fixo); e (vi) 
IOF, exigência relativa as operações de mútuo, intercompany e operações de crédito; e (vii) IRRF sobre ganho de capital 
incidente na venda do Grupo GVT à Companhia. Todos os casos possuem classificação de risco possível, valor envolvido 
de R$2.964,5 milhões, não contendo provisão atrelada. 
 
Possível Estadual: A Companhia e/ou suas controladas mantêm diversas ações administrativas e judiciais no âmbito 
estadual, relacionadas ao ICMS, as quais aguardam julgamento nas mais variadas instâncias, sendo: (i) locação de bens 
móveis; (ii) estorno de créditos extemporâneos; (iii) prestação de serviço fora de São Paulo com recolhimento para o Estado 
de São Paulo; (iv) co-billing; (v) substituição tributária com base de cálculo fictícia (pauta fiscal); (vi) aproveitamento de 
créditos provenientes da aquisição de energia elétrica; (vii) atividades meio, serviços de valor adicionado e suplementares; 
(viii) créditos do imposto relativo a impugnações/contestações sobre serviços de telecomunicação não prestados ou 
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equivocadamente cobrados (Convênio 39/01); (ix) cobrança diferida referente à interconexão (Detraf); (x) créditos advindos 
de benefícios fiscais concedidos por outros entes federados; (xi) glosa de incentivos fiscais relativos aos projetos culturais; 
(xii) transferências de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos próprios; (xiii) créditos do imposto sobre serviços 
de comunicação utilizados na prestação de serviços da mesma natureza; (xiv) doação de cartões para ativação no serviço 
pré-pago; (xv) estorno de crédito decorrente de operação de comodato, em cessão de redes (consumo próprio e isenção 
de órgãos públicos); (xvi) multa CDR/Detraf; (xvii) consumo próprio; (xviii) isenção de órgãos públicos; (xix) valores dados a 
título de descontos; (xx) serviços de publicidade; e (xxi) assinatura mensal, que se encontra no Superior Tribunal Federal 
(“STF”) com embargos de declaração e a Companhia aguarda o julgamento sobre o pedido de modulação. Todos os casos 
possuem classificação de risco possível, valor envolvido de R$19.163,6 milhões, não contendo provisão atrelada. 
 
Possível Municipal: A Companhia e/ou suas controladas mantêm diversas ações administrativas e judiciais no âmbito 
municipal, as quais aguardam julgamento nas mais variadas instâncias.  
Dentre as ações relevantes, destacam-se: (i) ISS sobre (a) atividade meio, serviço de valor adicionado e suplementar; (b) 
retenção na fonte; (c) prestação de serviço de identificador de chamadas e habilitação de celular; (d) prestação de serviços 
contínuos, provisões, estornos e notas fiscais canceladas; (e) processamento de dados e congêneres antivírus; (f) tarifa de 
uso da rede móvel e locação de infraestrutura; (g) serviços de publicidade; e (h) serviços prestados por terceiros; (ii) IPTU; 
(iii) taxa de uso do solo; e (iv) diversas taxas municipais. Todos os casos possuem classificação de risco possível, valor 
envolvido de R$618,7 milhões, não contendo provisão atrelada. 
 
Possível Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (“FUST”): Mandados de Segurança impetrados 
para reconhecimento do direito de não inclusão das receitas de interconexão e exploração industrial de linha dedicada 
(“EILD”) na base de cálculo do FUST, conforme disposição da Súmula nº 7, de 15 de dezembro de 2005, por estar em 
desacordo com as disposições contidas no parágrafo único do artigo 6° da Lei n° 9.998/00, os quais aguardam julgamento 
pelos Tribunais Superiores.  
Diversas notificações de lançamento de débito lavradas pela ANATEL em âmbito administrativo para constituição do crédito 
tributário relativo à interconexão, EILD e demais receitas que não são oriundas da prestação de serviços de 
telecomunicação. Todos os casos possuem classificação de risco possível, valor envolvido de R$4.694,3 milhões, não 
contendo provisão atrelada. 
 
Possível Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (“FUNTTEL”): Mandados de Segurança 
impetrados para reconhecimento do direito de não inclusão das receitas de interconexão e quaisquer outras decorrentes do 
uso de recursos integrantes de suas redes na base de cálculo do FUNTTEL, conforme determina a Lei nº 10.052/00 e o 
Decreto nº 3.737/01, afastando-se assim a aplicação indevida do artigo 4º, §5º, da Resolução nº 95/13. 
Diversas notificações de lançamento de débito lavradas pelo Ministério das Comunicações em âmbito administrativo para 
constituição do crédito tributário relativo à interconexão, recursos integrantes da rede e demais receitas que não são 
oriundas da prestação de serviços de telecomunicação. Todos os casos possuem classificação de risco possível, valor 
envolvido de R$790,1 milhões, não contendo provisão atrelada. 
 
Possível Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (“FISTEL”): Ações judiciais para cobrança da TFI sobre: (i) 
prorrogações do prazo de vigência das licenças para utilização das centrais telefônicas associadas à exploração do serviço 
telefônico fixo comutado; e (ii) prorrogações do prazo de vigência do direito de uso de radiofrequência associadas à 
exploração do serviço móvel pessoal. Todos os casos possuem classificação de risco possível, valor envolvido de R$2.017,4 
milhões, não contendo provisão atrelada. 
 
 
 

d- Trabalhista: 

As provisões e contingências trabalhistas envolvem diversas reclamações trabalhistas de ex-empregados e de ex-
empregados terceirizados (estes alegando responsabilidade subsidiária ou solidária), que reivindicam, entre outros: 
eventuais diferenças de pagamento de horas extraordinárias e remuneração variável, equiparação salarial, adicional de 
insalubridade ou periculosidade. Em meio a essas ações judiciais existem algumas com avaliação de perda provável e, para 
essas, foi provisionado o montante de R$ 484,0 milhões. 
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4.7 - Outras Contingências Relevantes

a- Administrativo regulatório 

1) CADE - Processos Antitruste 

Em 31 de dezembro de 2021 havia em trâmite no CADE, em relação à Telefônica Brasil S.A., um processo administrativo, 
sendo: 

Processo Administrativo em face da Telefônica Brasil S/A, Claro S/A e Oi Móvel S/A que tramita perante o CADE para apurar 
supostos indícios de práticas anticompetitivas que teriam sido realizadas pelas Representadas quando unidas em consórcio 
para participar da Licitação nº 144/2015 promovida pela Empresa de Correios e Telégrafos. 
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4.8 - Regras do País de Origem e  do País em Que os Valores Mobiliários Estão
Custodiados

Não aplicável, uma vez que a Companhia não é companhia estrangeira. 
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5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos

 

a) se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso afirmativo, o 
órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou 
uma política  

Para o gerenciamento de riscos utilizamos a Política de Gestão de Riscos, formalizada e aprovada pelo Conselho de 
Administração da Telefônica S.A. em abril de 2018, em que estabelece os princípios para a identificação, avaliação, gestão 
e reporte dos riscos que podem afetar a execução dos objetivos estratégicos da Companhia. 

  

b) os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo: 

i. os riscos para os quais se busca proteção 

A gestão de riscos adiciona valor à organização ao selecionar e implantar respostas específicas para reduzir o risco, e nos 
casos que corresponda, transferi-los a um terceiro ou aceitá-los. O Modelo de Gestão de Riscos definido pelo Grupo 
Telefónica proporciona um alto grau de conscientização sobre os riscos e garante uma alocação de recursos mais eficiente 
para gerenciar os riscos identificados. 

Determinados riscos têm possibilidade de se materializarem mediante a ocorrência não prevista de um evento futuro incerto, 
alheio à vontade do gestor, gerando consequências econômicas desfavoráveis. Estes casos identificados e avaliados, 
conforme o processo de gestão de riscos, podem ser parcial ou totalmente transferidos para o mercado de seguros ou 
financiados através de subsidiárias de seguros do Grupo Telefónica. 

 

ii. os instrumentos utilizados para proteção 

O Grupo Telefónica realiza o financiamento de riscos por meio da contratação de seguros. São analisados os riscos 
asseguráveis, através da corretora de seguros, e, após avaliação, são apresentadas as propostas com base na metodologia 
do mercado de seguros. A cobertura e contratação escolhidas pela Telefônica levam em consideração o cálculo do impacto, 
controles, custos e coberturas existentes para os riscos reportados. 

 

iii. a estrutura organizacional de gerenciamento de riscos 

✓ Conselho de Administração – Estabelece as políticas e estratégias gerais da Companhia e, em particular, aprova a 
política geral de riscos. 
 

✓ Comitê de Auditoria e Controle – Propõe ao Conselho de Administração, após sua análise e consideração, a política 
de controle e gestão de riscos, que permita identificar categorias de risco que a empresa enfrenta; medidas de mitigação 
para os riscos identificados; os sistemas de controle e informação que serão usados para controlar e gerenciar os riscos 
citados. 

 
✓ Direções de Negócio – Analisam e supervisionam os riscos que os afetam e seus possíveis impactos. 

 
✓ Função de Gestão de Riscos – Desempenha papel fundamental no controle das atividades de riscos, impulsionando o 

Modelo de Gestão de Riscos na Companhia, conforme a Política de Gestão de Riscos. Implanta, proporciona suporte 
aos gestores das unidades de negócio e coordena o reporte de riscos. 

 

c) a adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada 

Os registros de riscos da Telefônica são acompanhados e atualizados periodicamente. Esta supervisão é efetuada através 
de atividades permanentes da direção. Abaixo, se apresenta o Modelo aplicado na Telefônica com maiores detalhes sobre 
a gestão, governança, responsabilidades, categorias, avaliação e a cultura de riscos. 

 

1. Modelo de Gestão de Riscos 
 
A Companhia tem uma operação grande e complexa, por isso, estamos expostos a riscos em muitas áreas e a governança 
da Companhia conta com um modelo de gestão de riscos estruturado para identificar, mensurar e, possivelmente, mitigar 
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os riscos a que está exposta.  Os pontos chave deste modelo estão representados (1) pelo alinhamento dos riscos com a 
estratégia do Grupo,  que contribuem para alcançar os objetivos e criar valor para a Companhia; (2) pelo contexto atual das 
dinâmicas tecnológicas e da digitalização, enfrentando desafios e oportunidades constantes e (3) pelo modelo aplicado em 
gestão de riscos que facilita a atuação frente aos erros nas principais operações da Companhia. 
 
O Modelo de Gestão de Riscos utilizado é baseado na metodologia COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission). A empresa também dispõe de uma Política de Gestão de Riscos, aprovada pelo Conselho de 
Administração e um Manual Corporativo de Gestão de Riscos, baseados nas melhores práticas internacionais e de 
governança corporativa.  
 
De acordo com os Princípios de Negócio Responsável, “Estabelecemos controles adequados para avaliar e gerir todos os 
riscos relevantes para a Companhia”. O processo acontece de forma homogênea na Companhia, cabendo aos responsáveis 
a identificação, avaliação, controle, resposta e o acompanhamento dos principais riscos, facilitando a priorização e 
desenvolvimento de ações coordenadas para mitigação dos mesmos. 
 
A área de Gestão de Riscos é responsabilidade da Auditoria Interna e o acompanhamento é realizado pelo Conselho de 
Administração e pelo Comitê de Auditoria e Controle. 
 
 
2. Governança Área de Riscos 

 
Em nossos Princípios de Negócio Responsável como na Política de Gestão de Riscos estabelecemos que toda a 
organização tem a responsabilidade de contribuir na identificação de riscos e sua gestão.  
 
São estabelecidos controles adequados para avaliar e gerenciar todos os riscos relevantes para a Companhia. As atividades 
de Gestão de Riscos estão coordenadas pela área de Auditoria Interna e contam com a colaboração de todas as áreas 
internas, que se encarregam de identificar e implementar os planos de ação frente aos riscos. 
 
Abaixo, podemos verificar como se estabelece esta coordenação na Telefônica: 
 

 
 
 
3. Supervisão do Sistema de Gestão de Riscos 

 
O regulamento do Conselho de Administração estabelece que o Comitê de Auditoria e Controle tem como função primordial 
apoiar o Conselho de Administração em suas funções de supervisão, entre as quais, se inclui a supervisão do modelo de 
gestão de riscos.   
 
Como suporte ao desenvolvimento destas atividades se estabeleceu a função de gestão de riscos que para garantir uma 
adequada supervisão dos sistemas de gestão de riscos da Telefônica por parte da Comissão de Auditoria e Controle, se 
realizam diversas sessões que promovem a governança dos riscos e apresentações específicas sobre os principais riscos 
por parte dos responsáveis em sua gestão. Por sua vez, a Comissão de Auditoria e Controle informa periodicamente sobre 
estas questões ao Conselho de Administração. 
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4. Responsáveis pelos riscos 

 
Os responsáveis (proprietários) pelos riscos participam ativamente na estratégica de riscos e nas decisões importantes para 
assegurar a governança e mitigação dos mesmos. São responsáveis pelo controle e medidas para evitar, mitigar, transferir 
em parte os riscos, realizando monitoramento de sua evolução. Especificamente, com respeitos aos riscos fiscais, a Direção 
Fiscal do Grupo realiza a função de controle fiscal. 
 
 
5. Catálogo geral de riscos 

 
O processo de identificação de riscos na Telefônica dispõe de um catálogo geral de riscos que permite homogeneizar e 
consolidar a informação e atender aos requerimentos de reporte interno e externo sobre os principais riscos. As quatro 
categorias abaixo visam facilitar a identificação, avaliação e gestão dos riscos. 

 
Negócios: relacionados ao setor e, especialmente, à estratégia da empresa como adaptação à mentalidade do cliente, 
inovação tecnológica, concorrência, marco regulatório, privacidade, bem como eventos que afetam a sustentabilidade e 
a reputação da empresa. 
 
Operacional: derivados de eventos causados por inadequação ou falha de rede e sistemas informáticos, segurança, 
atendimento, recursos humanos, bem como gestão operacional. 
 
Financeiro: derivados de movimentos adversos do ambiente econômico ou de variáveis financeiras e a incapacidade da 
empresa de honrar seus compromissos ou de liquidar seus ativos, incluindo questões tributárias. 
 
Legal e de conformidade: riscos relacionados a litígios e conformidade regulatória, incluindo conformidade com a 
legislação anticorrupção. 

 
 

6. Avaliação dos riscos 
 

Para a avaliação dos riscos, são consideradas tanto a perspectiva bottom-up como a top-down. 
 

Bottom-up são os riscos específicos identificados pela Companhia. Todos os riscos são categorizados de acordo com 
o modelo global e, sempre que possível, a avaliação deve ser quantitativa ou deve-se utilizar as faixas de impacto 
qualitativos predefinidas na metodologia. Para cada um dos riscos específicos identificados, são atribuídas 
responsabilidades para o seu gerenciamento. 
 
Top-down são os riscos básicos e, para se obter maior homogeneidade nas informações reportadas, essa avaliação 
é proposta como uma visão complementar ao bottom-up e traz uma visão global dos principais riscos do Grupo 
Telefônica. Ela baseia-se em uma análise transversal das questões consideradas críticas e comuns à maioria das 
empresas do grupo. 
 

Dentro destas perspectivas e das categorias já comentadas temos diversas frentes de atuação. 
 
 
 
 

7. Cultura de Riscos 
 

Visando educar e envolver os funcionários na cultura de gestão de riscos, incentivando-os a identificar riscos e a participar 
ativamente na sua mitigação, Companhia promove as seguintes ações: 

 
✓ Comunicação: com o objetivo de divulgar, por meio dos canais apropriados, os princípios e valores que devem reger 

gerenciamento de riscos. 
✓ Formação: para promover o conhecimento e envolvimento nos valores mencionados e no modelo de gestão de 

risco. 
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Os riscos são gerenciados a partir de valores, crenças, conhecimentos, atitudes e entendimentos a respeito de risco pelos 
colaboradores da companhia, que se intensificam a partir da evolução do alcance de todos à cultura de riscos. 
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a) se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando, em caso 
afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o 
emissor não adotou uma política. 

A Companhia possui documento de gestão de riscos financeiros global aprovada pela Diretoria de Finanças do Grupo à 
qual engloba risco de mercado e outros riscos. A companhia possui também política de proteção de riscos financeiros das 
operações de aplicação do caixa e de marcação a mercado de derivativos abrangendo risco de mercado aprovada no 
Comitê Financeiro de março de 2011. 

 

b) os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, quando houver, incluindo: 
 
i. riscos para os quais se busca proteção 

O risco de oscilações nas taxas de câmbio decorre da possibilidade da Companhia vir a incorrer em perdas que reduzam 
as receitas em moeda estrangeira ou aumentem as despesas decorrentes de passivos, de empréstimos e compromissos 
de compra. 

O risco de oscilações nas taxas de juros local decorre da possibilidade da Companhia vir a incorrer em perdas: (a) pela 
elevação do CDI: que pode afetar negativamente os encargos financeiros das pontas passivas dos derivativos contratados 
a taxas de juros flutuantes, negociadas para cobrir o risco de passivos cambiais ou (b) pela redução do CDI: que pode afetar 
negativamente os encargos financeiros das pontas ativas dos derivativos contratados a taxas de juros flutuantes, negociadas 
para cobrir o risco dos ativos cambiais e a receita decorrente das aplicações financeiras de curto prazo indexadas à variação 
do CDI. 

Há também as exposições que representam um risco baixo para a Companhia, dos quais o mais significativo é o risco 
associado com prestadores de serviços indexados à inflação (IPCA, IGP-M, IGP-DI, entre outros). 

 

ii. estratégia de proteção patrimonial (hedge) 

A Companhia está exposta aos riscos de mercado de variação das taxas de câmbio e de juros, como consequência da sua 
operação comercial, de dívidas contraídas para financiar seus negócios e instrumentos financeiros relacionados ao seu 
endividamento. 

Com o objetivo de proteção desses riscos, a Companhia contrata instrumentos financeiros derivativos. Desta forma, 
eventuais variações nos fatores de risco geram um efeito inverso na contrapartida que se propõem a proteger. Não há, na 
Companhia, instrumentos financeiros derivativos com propósitos de especulação. 

 

iii. Instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge) 

Para a proteção do risco cambial, a Companhia contrata instrumentos financeiros derivativos Swaps, Termos e Opções do 
tipo Plain Vanilla. 

 

iv. parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos 

A Companhia monitora os saldos expostos a flutuações de taxas de juros, moedas e índices de preço de seus ativos e 
passivos financeiros. Esses saldos são calculados com base no fluxo de caixa descontado, considerando expectativas de 
liquidação ou de realização de passivos e ativos às taxas de mercado, utilizando as curvas divulgadas pela B3. A Companhia 
busca continuamente cobrir toda a sua exposição cambial, contratando derivativos que neutralizem os impactos de 
flutuações da taxa de câmbio presentes em seus ativos e passivos atrelados a moedas estrangeiras. 

 

v. se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge) e quais 
são esses objetivos 

A Companhia contrata instrumentos financeiros apenas com o objetivo de proteção patrimonial (hedge). 
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vi. estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos 

O controle de gerenciamento de riscos financeiros é realizado pela Divisão de Estratégia e Riscos Financeiros, subordinada 
à Diretoria de Finanças e Cobrança, que responde à VP de Finanças da Telefônica Brasil. É responsabilidade desta Divisão 
a elaboração da Política de Risco Financeiro, que é aprovada por seus respectivos níveis hierárquicos. Adicionalmente 
existem Políticas e Procedimentos de Risco de Crédito (aprovados em julho de 2015), direcionados para as práticas 
comerciais da Companhia, geridas pela Diretoria de Serviços Financeiros. 

 

c) Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada 

A Companhia mantém controles internos com relação aos seus instrumentos derivativos que, na opinião da Administração, 
são adequados para controlar os riscos associados a cada estratégia de atuação no mercado. Os resultados obtidos pela 
Companhia, em relação aos seus instrumentos financeiros derivativos, demonstram que o gerenciamento dos riscos por 
parte da Administração vem sendo realizado de maneira apropriada. 

Diariamente, a Divisão de Planejamento, Controle e Riscos Financeiros monitora a aderência das operações financeiras 
aos níveis de exposição a risco de crédito e cambial definidos pela Telefônica. 
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a) as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais 
imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las: 

A Administração da Companhia é responsável por estabelecer e manter os controles internos e procedimentos de divulgação 
das demonstrações financeiras. Tais controles e procedimentos foram elaborados de forma a assegurar que as informações 
da Companhia, de divulgação obrigatória nos relatórios arquivados junto à CVM, são registradas, processadas, sumarizadas 
e reportadas no prazo e no formato especificado nas normas da CVM. 

Em 11/02/2003, o Conselho de Administração aprovou uma Normativa Sobre Registro, Comunicação e Controle de 
Informação Financeiro-Contábil que regula os procedimentos internos e os mecanismos de controle da preparação da 
informação financeiro-contábil da Companhia, garantindo a aplicação de práticas e políticas contábeis adequadas. Tal 
normativa permite, também, cumprir exigências estabelecidas pela lei americana Sarbanes-Oxley. Esta normativa 
estabelece um sistema de certificação que chamamos de “Certificação em Cascata”, através do qual as diversas áreas da 
Companhia emitem pareceres se responsabilizando por tais informações. Com base nestes pareceres, o Diretor Presidente 
e o CFO emitem suas respectivas certificações atestando a veracidade e a qualidade das informações divulgadas ao 
mercado. 

 

b) as estruturas organizacionais envolvidas 

Os princípios fundamentais de governança corporativa da Telefônica Brasil S.A. estão contemplados em seu estatuto social 
e em normativas internas que complementam os conceitos emanados da lei e das normas que regulam o mercado de 
valores mobiliários. Os objetivos desses princípios, que norteiam as atividades da Administração da Companhia, podem ser 
resumidos conforme segue: 

• A maximização do valor da Companhia; 

• A transparência na prestação das contas da Companhia e na divulgação de informações relevantes de interesse do 
mercado; 

• A transparência nas relações com os acionistas, empregados, investidores, clientes e órgãos públicos; 

• A igualdade no tratamento dos acionistas; 

• A atuação do Conselho de Administração na supervisão e administração da Companhia e na prestação de contas 
aos acionistas; 

• A atuação do Conselho de Administração no que se refere à Responsabilidade Corporativa, garantindo a perenidade 
da organização. 

Inspirada nesses conceitos e com a finalidade de promover uma boa governança corporativa, a Companhia tem instituído 
medidas a fim de tornar suas práticas claras e objetivas e evitar conflitos de interesse. Em 2018, a Companhia implementou 
sua Política de Transações com Partes Relacionadas, que tem por objetivo estabelecer procedimentos que contribuam para 
assegurar que as transações realizadas pela Companhia e suas Controladas Diretas e Indiretas com Partes Relacionadas 
sejam pautadas pelo princípio da transparência, realizadas no melhor interesse da Companhia e observem condições 
comutativas e de mercado. 

 

1. Conselho de Administração 

Atualmente, o Conselho de Administração da Companhia é composto por doze membros eleitos na Assembleia Geral 
Ordinária realizada em 26 de abril de 2022. 

Este colegiado possui para seu assessoramento os seguintes comitês:  

• Comitê de Auditoria e Controle  

• Comitê de Nomeações, Vencimentos e de Governança Corporativa  

• Comitê de Qualidade e Sustentabilidade  

• Comitê de Estratégia  

 

i. Comitê de Auditoria e Controle 

Foi instituído em dezembro de 2002, como órgão auxiliar e vinculado ao Conselho de Administração, dispondo de um 
regimento próprio. De acordo com o regimento do Comitê, o órgão será composto de três a cinco membros, eleitos pelo 
Conselho de Administração entre seus pares, com mandato unificado de três anos, permitida a reeleição. O término do 
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prazo de mandato dos seus membros sempre coincide com o término do prazo de mandato dos membros do Conselho de 
Administração. No entanto, e desde que vigente o seu mandato como membro do Conselho de Administração, os membros 
do Comitê permanecem em seus respectivos cargos até eleição de seus substitutos pelo Conselho de Administração. 
Atualmente, o Comitê de Auditoria e Controle é composto por três membros.  

Além das competências legais e daquelas que venham a ser atribuídas pelo Conselho de Administração, são competências 
e atribuições do Comitê de Auditoria e Controle: 

• propor ao Conselho a indicação dos auditores independentes bem como a substituição de tais auditores 
independentes, cabendo ao Comitê de Auditoria: (i) recomendar ao Conselho a remuneração a ser paga aos 
auditores independentes da Companhia; (ii) opinar sobre a contratação do auditor independente para prestação de 
qualquer outro serviço à Companhia; e (iii) supervisionar as atividades dos auditores independentes, a fim de avaliar 
a sua independência, a qualidade de serviços prestados e a adequação dos serviços às necessidades da 
Companhia; 

• analisar o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, inclusive orçamentos de 
capital, efetuando as recomendações que entender necessárias ao Conselho; 

• analisar as informações financeiras elaboradas e divulgadas periodicamente pela Companhia; 

• analisar o reporte de transações com partes relacionadas, nos termos estabelecidos na Política para Transações 
com Partes Relacionadas; 

• avaliar a efetividade e a suficiência da estrutura de controles internos e dos processos de auditoria interna e 
independente da Companhia, apresentando as recomendações de aprimoramento de políticas, práticas e 
procedimentos que entender necessárias, cabendo ao Comitê de Auditoria: (i) acompanhar as atividades da área 
de controles internos da Companhia; (ii) acompanhar as atividades da auditoria interna e compliance da Companhia, 
inclusive aquelas relacionadas as denúncias recebidas pelo canal de denúncias da Companhia conexas ao escopo 
de suas respectivas atividades, opinando ou dando o devido encaminhamento e providências às denúncias; e (iii) 
avaliar a efetividade e suficiência dos sistemas de controles e de gerenciamento de riscos e contingências; 

• analisar as propostas dos órgãos de administração relativas à modificação do capital social, emissão de debêntures 
conversíveis em ações ou bônus de subscrição, transformação, incorporação, fusão ou cisão, efetuando as 
recomendações que entender necessárias ao Conselho; 

• avaliar a observância, pela diretoria da Companhia, das recomendações feitas pelas auditorias independente e 
interna, bem como se pronunciar junto ao Conselho quanto a eventuais conflitos entre a auditoria interna, a externa 
e/ou a diretoria da Companhia; e  

• elaborar parecer anual a ser apresentado juntamente com as demonstrações financeiras da Companhia, nos termos 
da legislação aplicável. 

 

ii. Comitê de Nomeações, Vencimentos e de Governança Corporativa 

Foi instituído em novembro de 1998, como órgão auxiliar e vinculado ao Conselho de Administração, dispondo de um 
regimento próprio. De acordo com o regimento do Comitê, o órgão será composto de três a cinco membros, eleitos pelo 
Conselho de Administração entre seus pares, com mandato unificado de três anos, permitida a reeleição. O término do 
prazo de mandato dos seus membros sempre coincide com o término do prazo de mandato dos membros do Conselho de 
Administração. No entanto, e desde que vigente o seu mandato como membro do Conselho de Administração, os membros 
do Comitê permanecem em seus respectivos cargos até eleição de seus substitutos pelo Conselho de Administração. 
Atualmente, o Comitê de Nomeações, Vencimentos e de Governança Corporativa é composto por três membros.  

Além das competências que venham a ser atribuídas pelo Conselho de Administração, são competências e atribuições do 
Comitê de Nomeações, Vencimentos e de Governança Corporativa: 

• recomendar propostas de alteração ao estatuto social da Companhia; 

• apreciar as propostas de nomeação de membros dos demais Comitês, para posterior aprovação pelo Conselho; 

• recomendar propostas de nomeação e de destituição dos diretores estatutários da Companhia, para posterior 
aprovação pelo Conselho; 
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• deliberar sobre as propostas de contratação, remuneração e promoção de vice-presidentes e diretores não-
estatutários de níveis A, B e C da Companhia; 

• analisar, anualmente, o montante global da remuneração dos administradores, inclusive benefícios de qualquer 
natureza e verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, 
sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado; 

• deliberar sobre os reajustes anuais dos colaboradores dos níveis gerenciais (programa anual, premissas e 
orçamento) e não-gerenciais (programa, premissas e orçamento), incluindo os acordos coletivos de trabalho da 
Companhia (estratégia da negociação e orçamento) a serem firmados com os sindicatos representativos das 
categorias dos empregados da Companhia, bem como analisar e aprovar os programas de participação nos lucros 
ou resultados da Companhia, sempre e quando os mesmos tenham suas regras alteradas; e  

• apreciar temas de governança corporativa submetidos pela diretoria estatutária da Companhia, recomendando-os, 
quando aplicável, ao Conselho. 

 

iii. Comitê de Qualidade e Sustentabilidade 

Foi instituído em dezembro de 2004, como órgão auxiliar e vinculado ao Conselho de Administração, dispondo de um 
regimento próprio. Em reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de abril de 2020 a denominação deste Comitê 
foi alterada de Comitê de Qualidade do Serviço e Atenção Comercial para Comitê de Qualidade e Sustentabilidade. De 
acordo com o regimento do Comitê, o órgão será composto de três a cinco membros, eleitos pelo Conselho de Administração 
entre seus pares, com mandato unificado de três anos, permitida a reeleição. O término do prazo de mandato dos seus 
membros coincide com o término do prazo de mandato dos membros do Conselho de Administração. No entanto, e desde 
que vigente o seu mandato como membro do Conselho de Administração, os membros do Comitê permanecem em seus 
respectivos cargos até eleição de seus substitutos pelo Conselho de Administração.  Atualmente, o Comitê de Qualidade e 
Sustentabilidade é composto por três membros.  

Além das competências que venham a ser atribuídas pelo Conselho, são competências e atribuições do Comitê de 
Qualidade e Sustentabilidade: 

• avaliar e monitorar a adequação da estratégia de qualidade e sustentabilidade da Companhia, bem como propor 
melhorias quando forem encontradas oportunidades; 

• examinar, analisar e acompanhar, periodicamente, o Plano de Negócio Responsável, bem como os índices de 
sustentabilidade da Companhia, recomendando eventuais ações quando forem identificadas oportunidades;  

• examinar, analisar e acompanhar, periodicamente, os índices de satisfação e qualidade dos principais serviços 
prestados pela Companhia, bem como os níveis de qualidade do atendimento aos clientes, nos diversos canais, 
recomendando eventuais ações quando forem identificadas oportunidades; e 

• examinar, analisar e acompanhar, periodicamente, os planos e as ações de qualidade e sustentabilidade da 
Companhia. 

 
iv. Comitê de Estratégia 

Foi instituído em outubro de 2016, como órgão auxiliar e vinculado ao Conselho de Administração, dispondo de um 
regimento próprio. De acordo com o regimento do Comitê, o órgão será composto de três a cinco membros, eleitos pelo 
Conselho de Administração entre seus pares, com mandato unificado de três anos, permitida a reeleição. O término do 
prazo de mandato dos seus membros coincide com o término do prazo de mandato dos membros do Conselho de 
Administração. No entanto, e desde que vigente o seu mandato como membro do Conselho de Administração, os membros 
do Comitê permanecem em seus respectivos cargos até eleição de seus substitutos pelo Conselho de Administração. 
Atualmente, o Comitê de Estratégia é composto por três membros.  

Além das competências que venham a ser atribuídas pelo Conselho de Administração, são competências e atribuições do 
Comitê de Estratégia: 

• analisar e acompanhar a política de estratégia da Companhia; e 

• apreciar outros assuntos de interesse estratégico da Companhia, submetidos pela diretoria estatuária da 
Companhia. 
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2. Conselho Fiscal 

Conforme estabelecido no Estatuto Social da Companhia, o Conselho Fiscal é mantido em caráter permanente. Os 
conselheiros fiscais e seus respectivos suplentes são eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas, na forma da legislação 
aplicável, para o mandato de um ano, sendo possível a reeleição. Atualmente, o Conselho Fiscal da Companhia é composto 
por três membros efetivos e três membros suplentes.  

 

3. Diretoria 

De acordo com o Estatuto Social, a Diretoria é composta por, no mínimo, três e, no máximo, quinze membros, acionistas ou 
não, residentes no país, eleitos pelo Conselho de Administração para um mandato de três anos, sendo permitida a reeleição. 
Atualmente, a Diretoria é composta por três membros, com os seguintes cargos: Diretor Presidente; Diretor de Finanças e 
de Relações com Investidores; e Secretário Geral e Diretor Jurídico. 

 

4. Relações com Investidores 

Com o objetivo de obter uma valoração justa de suas ações, a Companhia adota práticas que visam dar transparência sobre 
sua estratégia, evolução dos negócios, além de suas políticas e os eventos incorridos para acionistas, investidores e 
analistas.  

Informações relevantes são disponibilizadas no portal da Companhia na internet (www.telefonica.com.br/ri), com versões 
em português e inglês. Todos os comunicados, fatos relevantes, demonstrações contábeis e outros documentos societários 
são arquivados nos órgãos reguladores – CVM (Comissão de Valores Mobiliários), no Brasil, e SEC (Security Exchange 
Commission), nos Estados Unidos. Adicionalmente, a Companhia possui uma equipe de Relações com Investidores a 
disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas. 

 

c) se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando o cargo 
das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento  

A Administração avaliou o controle interno sobre as informações financeiras sob a supervisão do Diretor Presidente e Diretor 
de Finanças, ou CFO, em 31 de dezembro de 2018 baseado no critério exposto no “Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission (COSO 2013) Framework”. Com base nessa avaliação foi identificada pela Administração de 
forma tempestiva a falha ocorrida nos controles dos processos de PADOs conforme indicado no relatório dos auditores 
externos. A Companhia adotou as ações necessárias para correção dos processos bem como reforço dos controles 
existentes para mitigação dos riscos. Os valores foram adequadamente refletidos nas demonstrações financeiras 
encerradas em 31 de dezembro de 2018 e corretamente divulgados ao mercado. 

 

d) deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e 
encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do 
registro e do exercício da atividade de auditoria independente  

Durante o exercício de 2021, não foram constatadas deficiências ou efetuadas recomendações sobre os controles internos 

do emissor através do relatório circunstanciado, preparado e encaminhado pelo auditor independente, nos termos da 

regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente. 

 

e) comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor 
independente e sobre as medidas corretivas adotadas 

Em consonância com o exposto no item 5.3.d acima, não foram apontadas deficiências no relatório circunstanciado 

preparado pelo auditor independente e, portanto, não foram necessárias a adoção de medidas corretivas durante o exercício 

de 2021. 
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a. se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e 
remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo: 

 

i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos 
identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, 
procedimentos e as práticas são adaptadas  

A Companhia possui Programa de Compliance chamado #VivoDeAcordo, desenvolvido com base em perfil e riscos, com 
mecanismos de prevenção, detecção e remediação em matéria de integridade elaborando e atualizando periodicamente 
políticas, procedimentos e práticas. 

O Modelo de Gestão de riscos definidos pela Companhia, em que a área de Compliance figura como responsável pelo 
acompanhamento dos riscos de integridade, proporciona alto grau de conscientização sobre os riscos aos quais a empresa 
está exposta e garante uma alocação mais eficiente dos recursos para gerenciar os riscos identificados. 

Nos termos do Manual de Gestão de Risco do Grupo Telefônica, os nossos riscos são revisados ao menos semestralmente. 

 

ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos 
mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi 
formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da 
independência de seus dirigentes, se existentes  

O Conselho de Administração criou o Comitê de Auditoria e Controle, que tem como atribuição, entre outras,  avaliar a 
efetividade e a suficiência da estrutura de controles internos e dos processos de auditoria interna e independente da 
Companhia, apresentando as recomendações de aprimoramento de políticas, práticas e procedimentos que entender 
necessárias, cabendo ao Comitê de Auditoria: (a) acompanhar as atividades da área de controles internos da Companhia; 
(b) acompanhar as atividades da auditoria interna e compliance da Companhia, inclusive aquela relacionadas as denúncias 
recebidas pelo canal de denúncias da Companhia conexas ao escopo de suas respectivas atividades, opinando ou dando 
o devido encaminhamento e providências às denúncias; e (c) avaliar a efetividade e suficiência dos sistemas de controles e 
de gerenciamento de riscos e contingências. 

Reportam-se ao Comitê as áreas de Compliance e Auditoria Interna. 

 

iii. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:  

• se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e 
empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, 
agentes intermediários e associados 

• se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e 
empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas 
relacionadas ao tema 

• as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, 
identificando o documento onde essas sanções estão previstas 

• órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, 
locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado 

A atuação ética de nossa administração e de todos os colaboradores é assegurada pelos Princípios de Negócio Responsável 
– o código de ética do Grupo Telefónica que se aplica a todos os seus colaboradores e também se dirige aos nossos 
fornecedores e parceiros comerciais, com o objetivo de que sejam cumpridos em toda a nossa Cadeia de Valor. 

Um treinamento do Princípios de Negócio Responsável é aplicado aos novos colaboradores, executivos e membros do 
Conselho de Administração. Modificações significativas no material implicam na atualização do treinamento realizado afim 
de reforçarmos o compromisso com os nossos valores. 

PÁGINA: 74 de 412

Formulário de Referência - 2022 - TELEFÔNICA BRASIL S.A Versão : 11



5.4 - Programa de Integridade

Qualquer cliente, colaborador, fornecedor, acionista, parceiro ou outra parte interessada deve ter um canal de comunicação 
anônimo e seguro, que permita comunicar dúvidas ou denúncias no tocante ao cumprimento destes Princípios. Neste 
sentido, todas as partes interessadas contam com um canal de denúncia por meio do qual recebemos denúncias de 
irregularidade ou descumprimento aos Princípios de Negócio Responsável, políticas, normativas, instruções de trabalho, 
bem como violações à legislação vigente. Os Princípios também estabelecem que qualquer descumprimento por parte dos 
colaboradores é passível de sanções de acordo com a legislação aplicável.  

Os Princípios de Negócio Responsável tiveram sua primeira versão aprovada pelo Conselho de Administração em 2006, 
ainda sob o nome de Princípios de Atuação, sendo revisado periodicamente. Sua versão atual foi aprovada pelo Conselho 
de Administração em 2018.  

 

b. se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo: 

• se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros 

• se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias 
somente de empregados 

• se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé 

• órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias 

A Telefônica Brasil conta com um canal de denúncia interno gestionado pela Chief Audit Officer, com reporte ao Comitê de 
Auditoria, que é um órgão delegado do Conselho de Administração. 

O Canal de Denúncia da Telefônica Brasil pode ser acionado através de distintos meios, como intranet, e-mail, telefone 
(0800), carta e presencialmente, junto aos colaboradores da Diretoria de Inspeção, por todos os colaboradores internos e 
demais públicos de interesse. 

Ainda que a identificação do denunciante seja uma opção no momento do registro da denúncia, os procedimentos e toda 
apuração são conduzidos de forma a assegurar o sigilo, o anonimato e a confidencialidade. A Companhia incentiva a prática 
de denunciar qualquer violação dos Princípios de Negócio Responsável e/ou a qualquer normativas, políticas, regulamentos 
e procedimentos, assim como qualquer aspecto previsto na legislação, coibindo qualquer natureza de retaliação aos 
colaboradores que realizem tais comunicações de boa-fé. 

Todo processo que permeia o arcabouço do “Canal de Denúncia” oficial da empresa, que contempla a recepção, apuração 
e registro dos resultados é feita pela Diretoria de Inspeção da Companhia. 

 

c. se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando à 
identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas 

Nos processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias a Companhia tem por prática adotar procedimentos de 
integridade visando à identificação de vulnerabilidade e de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas. Tais 
processos envolvem a análise reputacional dos parceiros e avaliação detalhada de informações e documentos pertinentes 
a uma empresa que possam impactar na operação. 
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5.5 - Alterações significativas

Em relação ao último exercício social, não houve alterações significativas na lista dos principais riscos a que a Companhia 
está exposta, tampouco nas políticas, procedimentos e práticas de gerenciamento de riscos adotadas. Adicionalmente, a 
Companhia não identifica cenário de aumento ou redução significativa dos riscos mencionados nos itens 4.1 e 4.2 deste 
Formulário de Referência. 
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5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos

Não existem outras informações relevantes sobre o item 5. 
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do Emissor, Prazo de Duração E Data de Registro na Cvm

Data de Constituição do Emissor

País de Constituição

Prazo de Duração

Data de Registro CVM

Forma de Constituição do Emissor

19/08/1998

22/05/1998

Sob a forma de sociedade anônima.

Brasil

Prazo de Duração Indeterminado
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Reestruturação e privatização 

Após a constituição da Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebrás em 1972, a Telebrás, através de suas 
subsidiárias (coletivamente, o “Sistema Telebrás”), adquiriu quase todas as empresas telefônicas do Brasil, 
tornando-se monopólio na prestação de serviços públicos de telecomunicações em quase todas as áreas do 
país. 

Em maio de 1998, antes de sua privatização, sob a Lei Geral de Telecomunicações, o Sistema Telebrás foi 
reestruturado para formar, além da Telebrás, 12 novas companhias holdings. Virtualmente, todos os ativos e 
passivos da Telebrás foram alocados às “novas companhias holding”.  

Em julho de 1998, o Governo Federal privatizou o Sistema Telebrás, vendendo substancialmente todas as 
suas ações nas novas companhias holdings, incluindo a TelespPar e suas ações na TSP e CTBC Borda, ao 
setor privado. Em decorrência de uma reestruturação subsequente da SP Telecomunicações em 10 de janeiro 
de 1999, uma de suas subsidiárias, SPT Participações S.A., ou SPT, tornou-se acionista controlador da 
TelespPar.  

 

Reestruturação Societária envolvendo a Vivo Part e a Companhia 

Em 28 de julho de 2010, a Telefónica, nossa acionista controladora, chegou a um acordo inicial com a Portugal 
Telecom para a aquisição de 50% do capital social da Brasilcel, N.V.. Como resultado dessa transação, a 
Telefónica passou a deter 100% do capital social da Brasilcel. Naquela época, a Brasilcel detinha cerca de 
60% do capital social da Vivo Participações. Em 21 de dezembro de 2010, a Brasilcel foi incorporada pela 
Telefónica. 

Devido à aquisição do controle da Vivo Participações, em 16 de fevereiro de 2011 a Telefónica, através de sua 
então controlada SP Telecomunicações Ltda., lançou uma oferta pública de aquisição das ações ordinárias da 
Vivo Participações (as únicas com direito a voto) detidas pelos acionistas minoritários. Como resultado da 
oferta pública de aquisição, em 18 de março de 2011 a SPTelecom adquiriu 10.634.722 ações ordinárias da 
Vivo Participações, representando 2,66% de suas ações, resultando na detenção, pelo grupo Telefónica, de 
62,1% da Vivo Participações. 

Em 27 de dezembro de 2010, os Conselhos de Administração da Vivo Participações e da Companhia 
aprovaram os termos e condições de uma reestruturação societária, que previa a incorporação das ações de 
emissão da Vivo Participações pela Companhia. A reestruturação societária foi aprovada pela ANATEL em 24 
de março de 2011, e em 27 de abril de 2011 os acionistas da Vivo Participações e da Companhia aprovaram 
a incorporação das ações de emissão da Vivo Participações pela Companhia. Em 14 de junho de 2011, os 
Conselhos de Administração das duas companhias aprovaram uma segunda reestruturação societária, nos 
termos da qual a Vivo Participações tornou-se nossa controlada integral. Os termos e condições da segunda 
reestruturação societária foram aprovados por unanimidade pelos acionistas de ambas as companhias em 3 
de outubro de 2011. A Vivo Participações foi incorporada por nós, e os titulares das ações incorporadas da 
Vivo Participações receberam novas ações na empresa. 

Em decorrência da incorporação da Vivo, o nosso capital foi aumentado em R$ 31,2 bilhões, refletindo o valor 
econômico das ações emitidas em decorrência da incorporação. A incorporação não alterou a identidade dos 
acionistas controladores das companhias.  

Adicionalmente, como consequência desta incorporação, em 6 de julho de 2011 a Vivo Participações solicitou 
à SEC o cancelamento do registro de suas ADSs (American Depositary Shares), tendo em vista que elas foram 
convertidas em ADSs da Companhia. Tal solicitação foi aprovada pela SEC em 7 de julho de 2011. 

A terceira fase da reestruturação societária foi aprovada pela ANATEL em 16 de agosto de 2011. Em 3 de 
outubro de 2011 nossos acionistas aprovaram a incorporação da Vivo Participações e a Companhia absorveu 
o patrimônio da Vivo Participações, extinguindo a Vivo Participações, o que simplificou e racionalizou ainda 
mais nossas estruturas de custos. Na mesma data, nós mudamos nosso nome de Telecomunicações de São 
Paulo S.A. - TELESP para Telefônica Brasil S.A., para refletir nossas operações em todo o país. Em 28 de 
outubro de 2011, a ANATEL aprovou a transferência da autorização para prestação dos serviços de SMP no 
estado de Minas Gerais da Vivo Participações para a Vivo. 

Como resultado desta mudança de nome, em 06 de outubro de 2011 os códigos de negociação das ações da 
Companhia na BM&FBovespa passaram de TLPP3, para as ações ordinárias, e TLPP4, para as ações 
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preferenciais, para VIVT3 e VIVT4, respectivamente, com a consequente alteração do nome de negociação 
para TELEF BRASIL. O código de negociação de nossas ADSs na NYSE foi alterado de TSP para VIV. 

Acordo entre a Telefónica e a Telecom Italia 

Por meio de uma série de operações ocorridas entre os anos de 2007 a 2009, a Telefónica adquiriu uma 
participação indireta no capital votante da Telecom Italia por meio de suas participações na empresa italiana 
TELCO S.p.A. A Telecom Italia detém participação indireta na TIM Participações S.A. (TIM), uma empresa 
brasileira de telecomunicações. Nem a Telefónica, nem a Telefônica Brasil, nem qualquer outra afiliada da 
Telefónica tinha envolvimento ou poder de decisão nas operações da TIM no Brasil, embora a Telefónica 
detivesse participação indireta nas operações da TIM no Brasil. Por força de lei e de contrato, as empresas 
estavam ainda proibidas de exercer direito a voto nas operações da TIM no Brasil. 

Em 16 de junho de 2014, os acionistas italianos da TELCO S.p.A. exerceram o direito de cisão previsto no 
Acordo de Acionistas da sociedade. Como resultado da cisão, a Telefónica S.A. deteve indiretamente 14,77% 
da Telecom Italia S.p.A., dos quais 8,3% foram trocados com a Vivendi como pagamento da aquisição da GVT 
e 6,47% foram atrelados às debêntures emitidas pela Telefónica S.A. em julho de 2014, conversíveis em ações 
da Telecom Italia no vencimento. Em 7 de abril de 2015, a ANATEL aprovou a operação de swap para troca 
de 12% de nossas ações ordinárias e 0,7% de nossas ações preferenciais detidas pela Vivendi por 8,3% das 
ações ordinárias da Telecom Italia com direitos de voto, anteriormente detidas pela Telefónica S.A. 

Como resultado, a Telefónica não mais detinha, direta ou indiretamente, nenhuma participação econômica na 
Telecom Italia ao final de 2015. 

 

Reestruturação envolvendo as subsidiárias da Telefônica Brasil 

Em 15 de março de 2012, o Conselho de Administração da Companhia aprovou uma reestruturação societária 
das subsidiárias integrais da Companhia para alinhar os serviços prestados por essas subsidiárias e concentrar 
todos os serviços de telecomunicações em uma única empresa. A reestruturação foi concluída em 1º de julho 
de 2013. 

A reestruturação foi implantada por meio de um processo de cisão parcial e incorporação, envolvendo apenas 
as subsidiárias integrais da Companhia – A.Telecom S.A., Telefonica Data S.A. (TData), Telefonica Sistema 
de Televisão S.A. e Vivo. As fusões não resultaram em aumento de capital, nem em emissão de novas ações 
da Companhia, e a reestruturação societária não resultou em mudança nas participações acionárias detidas 
pelos acionistas da Companhia. Como resultado da reestruturação, os serviços de valor agregado e serviços 
inovadores prestados por diversas subsidiárias integrais da empresa foram consolidados na TData enquanto 
os demais serviços de telecomunicações foram consolidados na Telefônica Brasil, que, na etapa final da 
reestruturação societária, fundiu essas subsidiárias.  

 

Aquisição e Reestruturação da GVT 

Em 18 de setembro de 2014, celebramos um contrato de compra e venda de ações com a Vivendi e 
determinadas subsidiárias, a GVT Participações S.A. (“GVTPart”), a Global Village Telecom S.A. (“GVT 
Operadora”) e a Telefónica S.A., mediante o qual concordamos com a aquisição da totalidade das ações da 
GVTPar, acionista controladora da GVT Operadora. Essa aquisição foi aprovada pelo Conselho de 
Administração na mesma data.  

Para a aquisição da GVT, acordamos em pagar uma parcela do preço em dinheiro e uma parcela por meio de 
ações ordinárias e preferenciais de nossa emissão, da seguinte forma: (1) €4.663.000.000,00 a ser pago em 
dinheiro, após os ajustes determinados nos termos do contrato de compra e venda de ações, na data de 
fechamento; e (2) ações ordinárias e preferenciais de nossa emissão representando 12% do nosso capital 
social total após o aumento de capital previsto no contrato de compra e venda de ações, o qual seria realizado 
por meio da Oferta Global, e a incorporação de ações da GVTPart, que deveria ser na mesma proporção das 
nossas ações ordinárias e preferenciais existentes. O montante total foi pago após a conclusão (A) desta Oferta 
Global, cujos recursos foram utilizados para efetuar o pagamento em dinheiro descrito no item (1) acima, e (B) 
a incorporação das ações de emissão da GVTPart pela Companhia. 

Em 22 de dezembro de 2014, a ANATEL aprovou a transação e impôs certas obrigações, as quais entendemos 
que não comprometem os termos da aquisição da GVT ou de seu valor. Em 25 de março de 2015, o tribunal 
administrativo do CADE aprovou a transação com base em certos termos confidenciais oferecidos pela 
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Companhia e pela Vivendi S.A.. Estes termos incluem a execução de dois acordos de controle de 
concentrações: o primeiro entre CADE e a Companhia e o segundo entre CADE e Vivendi S.A..  

Em 25 de março de 2015, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a oferta pública de ações, 
incluindo ações em forma de ADSs, com aumento de capital de R$15.812.000.038,80, mediante emissão de 
121.711.240 ações ordinárias ao preço de R$ 38,47 e 236.803.588 ações preferenciais ao preço de R$ 47,00. 
Em 30 de abril de 2015, o Conselho de administração aprovou o aumento de capital decorrente do exercício 
da opção de lote suplementar, com a emissão adicional de 6.282.660 ações preferenciais. 

Em 28 de maio de 2015, nossos acionistas aprovaram a ratificação do Contrato de Compra e Venda de ações 
e outras Avenças, firmado entre a Companhia, como compradora, e Vivendi S.A. e suas subsidiárias, Société 
d’Investissements et de Gestion 108 SAS e Société d’Investissements et de Gestion 72 S.A., como vendedoras, 
que previa a aquisição de todas as ações emitidas pela GVTPart pela Companhia. 

Dessa forma, de acordo com o Contrato de Compra e Venda de ações, parte do preço de aquisição da GVT 
foi paga em dinheiro, em contraparte a ações da GVTPart e GVT Operadora, e parte em ações que 
representavam 12% de nosso capital social após a aquisição, como resultado da aquisição do saldo 
remanescente de ações da GVTPart. 

Após a incorporação e, como resultado da aquisição, nossa estrutura acionária passou a ser a seguinte: 

 

Em 24 de junho de 2015, foi concluída a operação de troca de ações entre a Telefónica e a Société 
d’Investissements et de Gestion 108 SAS, companhia controlada pela Vivendi S.A.. Nesta operação, a 
FrHolding108 transferiu para a Telefónica 76.656.559 ações representando 4,5% do nosso capital social, 
incluindo 68.597.306 ações ordinárias, representando 12% das ações desta classe, e 8.059.253 ações 
preferenciais representando 0,72% das ações desta classe, em troca de 1.110.000.000 ações representativas 
de 8,2% das ações ordinárias da Telecom Italia, S.p.A., previamente pertencentes a Telco TE, S.p.A., 
subsidiária da Telefónica S.A. 

Em 29 de julho de 2015, a Vivendi S.A. vendeu 67,9 milhões de ações preferenciais, representando 4% do 
nosso capital social. No mesmo dia, a Telefónica S.A. anunciou que firmou um contrato com a subsidiária da 
Vivendi, Société d’Investissements et de Gestion 108 SAS, através do qual a Telefónica se comprometeu a 
entregar 46,0 milhões de suas ações em tesouraria, representando 0,95% de sua participação, em troca de 
58,4 milhões de ações preferenciais da Telefônica Brasil S.A., (recebidas pela Société d’Investissements et de 
Gestion 108 SAS, no contexto da aquisição da aquisição da GVTPart). Em 16 de setembro de 2015, a troca 
de ações foi concluída. Consequentemente, a participação da Telefónica S.A. na Companhia aumentou 5,2% 
em relação ao total de ações preferenciais da Companhia e 3,5% em relação ao total do capital social da 
Companhia. Consequentemente, a participação da Société d’Investissements et de Gestion 108 SAS na 
Companhia reduziu na mesma proporção. Assim, a partir daquela data, Société d’Investissements et de 
Gestion 108 SAS deixou de ter participação na Companhia.  

Em 14 de março de 2016, o nosso Conselho de Administração aprovou uma reestruturação societária para 
simplificar nossa estrutura organizacional. Na estrutura societária anterior, a GVT Participações S.A. 
(“GVTPart”) era 100% de propriedade da Telefonica Brasil. Na mesma data e imediatamente antes da 
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Incorporação, a GVT foi cindida e o seu acervo líquido foi em parte vertido para a GVTPart e em parte vertido 
para a POP, sendo que a parcela do acervo líquido cindido da GVT concernente aos bens, direitos e obrigações 
relacionados às atividades de telecomunicações foi absorvida pela GVTPart e a parcela restante, concernente 
aos bens, direitos e obrigações relacionados às demais atividades que não de telecomunicações, foi absorvida 
pela POP. A Reestruturação Societária resultou na incorporação, pela Telefônica Brasil, da GVTPart., conforme 
demonstrado abaixo: 

 

A Reestruturação Societária não resultou em aumento de capital ou alteração nas participações dos acionistas 
da Companhia, e foi ratificada por uma assembleia extraordinária de acionistas em 1º de abril de 2016. 

 

Aquisição da Telefônica Transporte Logística Ltda. (TGLOG) pela Telefônica Data  

Em 28 de outubro de 2015, a TData, como compradora, e Telefónica Gestión de Servicios Compartidos España 
S.A., como vendedora, firmaram contrato de compra e venda que resultou na aquisição da Telefônica 
Transporte e Logística Ltda., uma empresa sediada no Brasil que fornece serviços de logística. 

 

Aquisição do Terra Networks Brasil S.A. pela Telefônica Data 

Em 3 de julho de 2017, a Companhia comunicou que sua então subsidiária integral Telefônica Data S.A. 
(“TData”) adquiriu naquela data a totalidade das ações representativas do capital social da Terra Networks 
Brasil S.A. (“Terra Networks”), pertencentes à SP Telecomunicações Participações S.A. (“SPTE”), 
anteriormente acionista controladora da Companhia (“Operação”).  

A Terra Networks é prestadora de serviços digitais (serviços de valor agregado (“SVA”) próprios e de terceiros 
e carrier billing, bem como canais móveis para vendas e relacionamento) e publicidade.  

A Operação teve como objetivo possibilitar uma ampliação e integração da oferta comercial de serviços digitais 
que podem agregar valor imediato à carteira de clientes da TData e da Companhia, bem como gerar oferta de 
serviços da TData para a base de clientes e assinantes dos serviços da Terra Networks e, graças à abrangência 
nacional de atuação e expertise da Terra Networks, gerar alavancagem do negócio de publicidade da TData.  

O preço total pago pela TData como contraprestação pela aquisição das ações de emissão da Terra Networks, 
foi de R$ 250 milhões, em parcela única, sem necessidade de qualquer financiamento, utilizando-se apenas o 
caixa disponível da TData. A operação não se sujeitou à obtenção de quaisquer autorizações regulatórias ou 
aprovações por órgãos da Companhia e foi concluída em 3 de julho de 2017. 

 

Reestruturação envolvendo a subsidiária Telefônica Data S.A. e a Telefônica Brasil 

Em 30 de outubro de 2018, o Conselho de Administração da Companhia aprovou os termos e condições da 
incorporação da subsidiária integral da Companhia Telefônica Data S.A. (“TData”), e convocou Assembleia 
Geral Extraordinária para 30 de novembro de 2018 para aprovação da operação. 

A incorporação envolveu a Companhia e sua subsidiária integral TData, conforme demonstrado abaixo: 
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A transação visava a padronização da prestação dos serviços e simplificação da estrutura organizacional e 
societária da Companhia. A estrutura societária da Companhia após a incorporação está demonstrada a seguir: 

 

A incorporação foi aprovada na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 30 de novembro 
de 2018 e não resultou em aumento de capital, nem em alteração na estrutura de capital da Companhia. A 
incorporação foi concluída com efeitos operacionais a partir de 01 de dezembro de 2018. 

 

Aquisição da Telefônica Infraestrutura e Segurança pela Terra Networks Brasil S.A. 

Em 26 de setembro de 2019, o Terra Networks firmou o contrato de compra de ações com a Telefônica 
Ingeniería de Seguridad S.A. e a Telefónica Digital España S.L.U., que resultou na aquisição total de cotas 
correspondentes ao capital social  da Telefônica Infraestrutura e Segurança Ltda., empresa com sede no Brasil 
que fornece projetos de engenharia, segurança corporativa, segurança da informação e IoT.  

O objetivo da Transação é permitir ao Terra, que realize, entre outras atividades, o desenvolvimento de 
sistemas de informática, a fim de ampliar a consultoria e assessoria operacional, maximizar a comercialização 
de sistemas, licenças e aplicativos, possibilitando a ampliação do portfólio de serviços profissionais e 
gerenciados e a integração das ofertas comerciais da TIS e do Terra, desbloqueando a geração de valor 
agregado para a carteira de clientes da Companhia como as atividades de Tecnologia da Informação, 
Segurança, IoT (Internet das Coisas) e Conectividade, todas a serem prestadas sob gestão comum. 

O Terra pagou na data de celebração do contrato, como contraprestação pelas quotas pertencentes às 
vendedoras TIS Espanha e TDigital, o montante total de R$ 70.843.658,00 (setenta milhões, oitocentos e 
quarenta e três mil, seiscentos e cinquenta e oito reais), em parcela única, sem necessidade de qualquer 
financiamento, utilizando-se apenas o caixa disponível. 

Referido valor foi calculado com base no valor econômico da TIS em 30 de junho de 2019, de acordo com o 
critério de fluxo de caixa descontado, suportado por laudo de avaliação por nós encomendado. 

O contrato de compra e venda da Transação da TIS contém termos e disposições comuns a tais transações, 
como declarações e garantias do vendedor, indenização e outros. A Transação também foi precedida de uma 
auditoria contábil, financeira, jurídica e processual em relação à TIS. 

A Operação de TIS não está sujeita à obtenção de quaisquer autorizações regulatórias ou aprovações pelos 
órgãos da Companhia, tendo sido aprovada pela Diretoria Executiva do Terra de acordo com seu estatuto 
social em 26 de setembro de 2019. 

A Transação da TIS não alterou a estrutura acionária da Telefônica Brasil nem causou qualquer diluição aos 
seus acionistas. 

Como resultado dessa operação, nossa estrutura organizacional passa a ser a seguinte: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Telefônica 
Brasil 

Terra 

Tis 

100% 

100% 
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Lançamento do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Vivo Money (FIDC) 

Em agosto de 2020, em conexão com o lançamento de nosso serviço Vivo Money, estruturamos o Fundo de 
Investimento em Direitos Creditórios Vivo Money (um fundo de investimento de propósito especial conhecido 
como Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, ou FIDC), que foi estabelecido no formulário de empresa 
fechada por prazo indeterminado. O objetivo do FIDC é proporcionar aos seus cotistas rentabilidade patrimonial 
sobre suas cotas, investindo na aquisição de (i) direitos creditórios elegíveis, com documentos comprobatórios, 
que atendam aos critérios de elegibilidade e condições de cessão, e (ii) ativos financeiros, observando todos 
os índices de composição e diversificação da carteira do fundo. Os direitos creditórios elegíveis a serem 
adquiridos pelo FIDC são originados de transações de crédito realizadas eletronicamente por nossos clientes 
exclusivamente por meio de nossa plataforma eletrônica Vivo Money.  

 

Reestruturação de governança corporativa envolvendo a conversão de todas as ações preferenciais da 
Telefônica Brasil em ações ordinárias e de todos os ADRs em circulação da Telefônica Brasil lastreados 
em ações preferenciais em ADRs lastreados em ações ordinárias 

Em uma assembleia geral extraordinária realizada em 1º de outubro de 2020, nossos acionistas aprovaram, 
com efeitos a partir dessa data, entre outras coisas: (1) a conversão de todas as nossas ações preferenciais 
em ações ordinárias, na proporção de uma ação ordinária para cada ação preferencial (a “Conversão”); e (2) 
alterações em nosso estatuto social. Em uma assembleia especial de detentores de nossas ações 
preferenciais, realizada na mesma data, nossos acionistas preferenciais ratificaram a conversão de todas as 
nossas ações preferenciais em ações ordinárias. Após a conversão das ações preferenciais em ações 
ordinárias, que ocorreu formalmente após o fechamento do mercado em 20 de novembro de 2020, nossos 
ADRs lastreados em ações preferenciais foram trocados por ADRs lastreados em ações. Todas as nossas 
ações ordinárias continuam a ser negociadas sob o símbolo “VIVT3” na B3 (e nosso símbolo “VIVT4” sob o 
qual nossas ações preferenciais eram negociadas na B3 foram suspensas em 23 de novembro de 2020), e 
nossos ADRs lastreados em ações ordinárias começou a negociar na NYSE sob o símbolo “VIV”.  

 

Aquisição da Telefônica Cibersegurança e Tecnologia do Brasil Ltda. pela Telefónica Cybersecurity 
Tech 

Em 03 de novembro de 2020, celebramos a venda da Telefônica Cibersegurança e Tecnologia do Brasil Ltda., 
nossa subsidiária integral, para a Telefónica Cybersecurity Tech, uma subsidiária da Telefónica S.A., por R$ 
116.411.026,03. 

A Telefônica Cibersegurança e Tecnologia do Brasil Ltda. ou CyberCo Brasil, foi criada com a mudança de 
registro da BLSK Serviços de Telecomunicações Ltda., uma subsidiária inativa da Terra Networks SA Após 
mudar seu nome, localização e atividade, CyberCo Brasil teve suas ações transferidas para a Telefônica Brasil 
SA em 29 de maio de 2020. 

Na mesma data da celebração da venda da CyberCo Brasil e como uma etapa preliminar da transação, a 
Telefônica Brasil S.A. transferiu certos ativos, contratos e funcionários, todos estritamente relacionados às 
atividades de segurança cibernética para a CyberCo Brasil. 

A operação não está sujeita à obtenção de quaisquer autorizações regulatórias ou aprovações pelos órgãos 
da Companhia, tendo sido aprovada pela Diretoria da Telefônica Brasil S.A. nos termos de seu estatuto social 
em 23 de outubro de 2020. 

A transação não alterou a estrutura acionária da Telefônica Brasil nem causou diluição aos seus acionistas. 

 

Celebração de acordo com a Caisse de dépôt et placement du Québec e com a Telefónica Infra, S.L.U. 
para a construção, desenvolvimento e exploração de rede de fibra ótica neutra e independente de 
atacado no mercado brasileiro por meio da FiBrasil Infraestrutura e Fibra Ótica S.A. 
 
Em 02 de março de 2021, foi celebrado acordos com a Caisse de dépôt et placement du Québec (“CDPQ”), 
um grupo global de investimentos, e com a Telefónica Infra, S.L.U. (“TEF Infra”), uma sociedade sediada na 
Espanha, 100% controlada pela Telefónica S.A., tendo portanto o mesmo acionista controlador da Vivo, para 
a construção, desenvolvimento e exploração de rede de fibra ótica neutra e independente de atacado no 
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mercado brasileiro por meio da FiBrasil Infraestrutura e Fibra Ótica S.A. (“FiBrasil”) (a “Transação”; 
“Operação”). 

Através desta Transação, a Vivo, a TEF Infra, e a CDPQ vão acelerar a expansão da rede fiber-to-the-home 
(FTTH) para novas localidades, enquanto capturam valor pela penetração de terceiros. O plano de negócios 
da FiBrasil visa atingir cerca de 5,5 milhões de lares em 4 anos, com foco em cidades médias fora do Estado 
de São Paulo. A Telefônica Brasil vai contribuir com, aproximadamente, 1,6 milhão de casas passadas em 
FTTH que atualmente são por ela operados nesta tecnologia, e será ainda cliente âncora da nova empresa, 
consolidando-se assim como operador líder convergente no país. 

Quanto à estrutura acionária da nova companhia, a Telefônica Brasil terá 25% do capital social votante, TEF 
Infra terá outros 25% do capital social votante e a CDPQ deterá os 50% do capital social votante 
remanescentes, após a compra e venda e subscrição de ações da FiBrasil. 

Os termos da Operação representam um investimento total pela CDPQ de até R$1,8 bilhão (incluindo 
pagamentos para a Vivo e contribuições para a FiBrasil) em troca de uma participação de 50% na FiBrasil e 
também pagamentos a serem feitos pela TEF Infra, em condições econômicas equivalentes, por uma parcela 
de 25% na nova companhia.  

A relação entre a Vivo, TEF Infra e CDPQ no âmbito da FiBrasil será regulada por Acordos de Acionistas, que 
serão celebrados no momento de implementação da Transação. 

Em 02 de julho de 2021, após a satisfação de certas condições precedentes, incluindo, entre outras, a 
contribuição de ativos descrita acima e a obtenção de autorizações prévias das autoridades competentes, 
inclusive da Agência Nacional de Telecomunicações e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a 
operação foi consumada. 

 

Celebração de Contrato de Compra e Venda e Subscrição de Ações da Telefônica Cloud e Tecnologia 
do Brasil S.A. com a Telefónica Cybersecurity & Cloud Tech 
 

Em 02 de Agosto de 2021, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a celebração, do Contrato de 
Compra e Venda e Subscrição de Ações (“SPIA”), por meio do qual (i) a Companhia alienou parte das ações 
de sua titularidade e de emissão de sua controlada Telefônica Cloud e Tecnologia do Brasil S.A. (“CloudCo 
Brasil”), representativas de 20% do capital social desta, para a Telefónica Cybersecurity & Cloud Tech, S.L. 
(“TC&CT”), controlada indireta da Telefónica S.A., pelo valor total de R$22,0 milhões, e (ii) a TC&CT 
subscreveu 190.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal da CloudCo Brasil por um preço de 
emissão total de R$76,0 milhões. 

Em decorrência da Operação, 50,01% do capital social da CloudCo Brasil passou a ser detido pela Companhia 
e 49,99% pela TC&CT e, portanto, a relação entre a Companhia e a TC&CT no âmbito da CloudCo Brasil será 
regulada por um Acordo de Acionistas também celebrado nesta data.  

 

Criação de joint-venture com a Ânima Educação S.A. na área de educação digital 

Em 08 de abril de 2022, a Telefônica Brasil e a Ânima Holding S.A. formalizaram a criação de uma joint-venture 
na área de educação digital. Após o cumprimento de determinadas condições precedentes (incluindo a 
aprovação da operação, com trânsito em julgado, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica-CADE), 
foram celebrados documentos societários e acordos comerciais para início da operação da joint-venture, que 
oferecerá cursos livres de capacitação com foco em educação continuada e empregabilidade em áreas como, 
por exemplo, Tecnologia, Gestão, Negócios e Turismo, ofertando aos seus clientes trilhas personalizadas, com 
conteúdo atual e aderente à demanda do mercado de trabalho contemporâneo, por meio de uma plataforma 
digital de educação. 

Ao associar o know-how da Ânima Educação em fornecer cursos na modalidade digital à capacidade de 
distribuição em escala da Telefônica Brasil, a joint-venture tem o objetivo de alavancar o mercado de trabalho, 
contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da condição de vida dos seus estudantes. 

 

Constituição do Vivo Ventures – Corporate Venture Capital 

Em 11 de abril de 2022, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a constituição de um fundo de 
Corporate Venture Capital, em conjunto com a Telefónica Open Innovation, S.L. (Unipersonal), denominado 
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Vivo Ventures (“VV”), que terá por objetivo investir em startups focadas em soluções inovadoras e que possam 
acelerar o crescimento do ecossistema B2C da Companhia. 

O VV prevê um aporte estimado de R$320 milhões, que serão investidos ao longo de seus 5 primeiros anos, 
em startups nos segmentos de saúde, finanças, educação, entretenimento, casa inteligente, marketplace, 
dentre outros. A Companhia será titular de 98% do capital subscrito do VV e a Telefónica Open Innovation de 
2%. 

 

Efetivação da aquisição da totalidade das ações da SPE Garliava RJ Infraestrutura e Redes de 
Telecomunicações S.A., para a qual foi contribuída a parcela da UPI Ativos Móveis da Oi S.A., e sua 
consequente incorporação pela Companhia 

Em 28 de janeiro de 2021, foi celebrado Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (“Contrato”), 
por e entre Oi Móvel S.A. – Em Recuperação Judicial, na qualidade de Vendedora; a Companhia, Tim S.A. e 
Claro S.A., na qualidade de Compradoras e a Oi S.A. – Em Recuperação Judicial e Telemar Norte Leste S.A. 
– Em Recuperação Judicial, na qualidade de intervenientes-anuentes e garantidoras das obrigações da 
Vendedora. O Contrato foi assinado em decorrência do resultado do procedimento competitivo de alienação 
dos ativos da operação de telefonia móvel - Serviço Móvel Pessoal do Grupo Oi (“UPI Ativos Móveis”), em 
leilão judicial ocorrido em 14.12.2020 em que a Companhia e as demais compradoras foram declaradas 
vencedoras. 

A efetivação da aquisição pelas Compradoras da UPI Ativos Móveis ocorreu conforme plano de segregação 
de tais ativos, de modo que cada uma das Compradoras adquiriu ações de uma SPE contendo sua parte dos 
ativos da UPI Ativos Móveis, e após o atendimento de determinadas condições precedentes usualmente 
aplicáveis a este tipo de transação e previstas no Contrato, dentre as quais a anuência prévia da ANATEL e 
aprovação pelo CADE. 

Dessa forma, em 20 de Abril de 2022, a Companhia, como compradora, e a Oi S.A. – Em Recuperação Judicial 
(sucessora por incorporação da Oi Móvel S.A. – Em Recuperação Judicial) (“Oi”) como vendedora, efetivaram 
a aquisição objeto do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, celebrado em 28 de janeiro 
de 2021, conforme aditado (“Contrato”), por meio do qual a Companhia adquiriu a totalidade das ações de 
emissão da sociedade denominada Garliava RJ Infraestrutura e Redes de Telecomunicações S.A. (“Garliava”), 
para a qual foi contribuída a parcela da UPI Ativos Móveis (conforme definido no Contrato) atribuída à 
Companhia no âmbito do Plano de Segregação e Divisão anexo ao Contrato (“UPI Ativos Móveis - Telefônica”). 

Cabe à Companhia o conjunto de ativos que formam a UPI Ativos Móveis, composto de: 

• Clientes: aproximadamente 12,5 milhões (correspondendo a 30% da base total de clientes da UPI 
Ativos Móveis) - de acordo com a base de acessos da Anatel de fevereiro de 2022; 

• Espectros: 43MHz como média nacional ponderada pela população (46% das radiofrequências da UPI 
Ativos Móveis); e 

• Infraestrutura: contratos de uso de 2,7 mil sites de acesso móvel (correspondendo a 19% do total de 
sites da UPI Ativos Móveis). 

Em 01 de fevereiro de 2023, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária da Companhia que aprovou a 
incorporação da Garliava pela Companhia (“Incorporação”). Tal Incorporação dependia da obtenção da 
anuência prévia da ANATEL e da conclusão de procedimentos operacionais relacionados à parametrização 
sistêmica. Em vista disso, a eficácia da deliberação assemblear estava condicionada a nova deliberação do 
Conselho de Administração da Companhia para verificação da ocorrência de referidas condições, quando, 
então, a Incorporação se tornaria eficaz. Em 28 de fevereiro de 2023, Conselho de Administração verificou o 
cumprimento de todas as condições para conceder  efetividade à Incorporação, atribuindo, portanto, plena e 
imediata eficácia à referida Incorporação, com a consequente extinção da Garliava, para todos os fins. 
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6.5 - Informações de Pedido de Falência Fundado em Valor Relevante ou de Recuperação
Judicial ou Extrajudicial

Não houve pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação judicial ou extrajudicial. 
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6.6 - Outras Informações Relevantes

Não existem outras informações relevantes sobre o item 6. 
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Somos líderes no mercado brasileiro de telecomunicações móveis (em 31 de dezembro de 2021, nossa 
participação no mercado, com base em acessos, era de 33,1%), com uma posição especialmente sólida 
em serviços móveis pós-pagos (em 31 de dezembro de 2021, nossa participação no mercado, com 
base em acessos, era de 37%). No mesmo período, atingimos uma participação de mercado de 18,6% 
em acessos de banda larga FTTH no Brasil. 

Nossa marca Vivo, sob a qual comercializamos nossos serviços móveis, está entre as marcas mais 
reconhecidas no Brasil. A qualidade de nossos serviços e a força de nosso reconhecimento permitem-
nos conseguir, na média, preços mais altos em relação a nossos concorrentes e, como resultado, 
auferir margens mais altas. Em 31 de dezembro de 2021, nossa receita média por usuário de serviço 
móvel (ARPU) era de R$28,2 representando um significativo prêmio em relação à média do mercado. 
Em 2021, capturamos 31,6% das 15,0 milhões de adições líquidas no segmento de serviços móveis 
pós-pago. Oferecemos a nossos clientes um completo portfólio de produtos, incluindo serviços de voz 
(fixos e móveis), dados móveis, banda larga fixa, ultra banda larga (com base em nossa infraestrutura 
de fiber to the home, ou FTTH, e fiber to the curb, ou FTTC), TV por assinatura, tecnologia da 
informação e serviços digitais (como, por exemplo, serviços financeiros, de nuvem e de entretenimento 
e segurança). Além disso, possuímos uma das mais extensas redes de distribuição em nosso setor, 
nas quais nossos clientes podem obter determinados serviços, como a compra de créditos para 
aparelhos pré-pagos. 

Continuamos a buscar um aumento de nossas margens operacionais focando no desenvolvimento e 
no crescimento de nossas ofertas de produtos para que contemple um portfólio integrado de serviços 
com margens mais altas. Como parte dessa estratégia, em 2015 adquirimos a GVT, uma empresa de 
telecomunicações de alto crescimento no Brasil que oferecia serviços de banda larga de alta 
velocidade, telefonia fixa e TV por assinatura a clientes de alta renda em seu mercado-alvo, 
principalmente localizado fora do Estado de São Paulo. 

 
Descrição das atividades da Companhia e de suas controladas diretas e indiretas 
 

Telefônica Brasil S.A.: 

Nossos serviços consistem na exploração de serviços de telecomunicações e do desenvolvimento das 
atividades necessárias ou úteis à execução desses serviços, na conformidade das concessões, 
autorizações e permissões que lhe foram outorgadas. 

Nossos principais serviços são: 

• Serviços de voz fixa, local e de longa distância, em regime público ou privado, incluindo 
habilitação, assinatura mensal, serviço medido e telefones públicos; 

• Serviços de voz e banda larga móvel, incluindo serviços de valor agregado; 

• Serviços de banda larga fixa, incluindo a venda de equipamentos e acessórios; 

• Serviços de TV por assinatura; 

• Serviços de rede, incluindo o aluguel de instalações, além de outros serviços; 

• Serviços de atacado, incluindo interconexão fixa e móvel; 

• Serviços digitais; 

• Serviços designados especificamente para clientes corporativos; 

• Venda e locação de aparelhos e acessórios; 

• Outros serviços. 

 

Aliança Atlântica Holding B.V.: 

Companhia fechada, com sede em Amsterdã, Holanda, tem como objeto a participação societária em 
outras empresas (holding). 
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Companhia AIX de Participações: 

Tem como objeto social a participação no Consórcio Refibra (no qual detém uma participação acionária 
de 93%) na qualidade de líder, bem como outras atividades relacionadas à execução, conclusão e 
exploração comercial de redes subterrâneas de dutos para fibras ópticas. 

 

Companhia ACT de Participações: 

Tem por objeto participar do Consórcio Refibra (no qual detém uma participação acionária de 2%), 
prestar assessoria técnica para a elaboração dos projetos de conclusão da Rede Refibra, efetuando os 
estudos necessários para torná-la economicamente viável, bem como fiscalizar o andamento das 
atividades vinculadas ao Consórcio. 

 

POP Internet Ltda.: 

A POP tem como objeto (i)  o desenvolvimento de atividades relacionadas a informática, internet e 
quaisquer outras redes; (ii) a prestação de serviços de hospedagem e a exploração comercial de 
websites e portais; (iii) a manipulação, a disponibilização e a armazenagem de informações e dados; 
(iv) o comércio de software, hardware, equipamentos de telecomunicação e eletroeletrônicos; (v) o 
desenvolvimento, o licenciamento e a manutenção de sistemas e rotinas de informação; (vi) o 
desenvolvimento de comércio eletrônico; (vii) a criação e a administração de bancos de dados próprios 
e/ou de terceiros; (viii) a comercialização e veiculação de publicidades, propagandas e banners; e a 
participação em outras sociedades como quotista ou acionista, podendo ainda celebrar consórcios e/ou 
outras formas de associação. 

 

Recicla V Comércio e Reciclagem de sucatas e metais Ltda.: 

A Recicla V tem como objetivo (i) compra e venda de sucata de cobre, alumínio, chumbo, ferro e outros 
materiais; a venda de puro cobre (produzido a partir de processos industriais que segregam o cobre de 
outros materiais que compõem a sucata de cabos e/ou fios telefônicos); a compra e venda de novos 
materiais para cabos metálicos e ópticos, instalação diversa de equipamentos de telecomunicações e 
eletrônicos e/ou acessórios, entre outros. 

 

Telefônica Transportes e Logística Ltda.: 

A Telefônica Transportes e Logística tem como objetivo (i) desenvolver atividade de logística; e (iii) 
administrar e explorar armazéns gerais e aduaneiros em todo território nacional, entre outras atividades 
logísticas. 

 

Telefônica Infraestrutura e Segurança Ltda: 

Exploração e fortalecimento de serviços e atividades de segurança, telecomunicações e outros serviços 
relacionados à infraestrutura, tecnologia e informação, assim como o desenvolvimento das seguintes 
atividades: (i) prestação de serviços de consultoria, planejamento, desenvolvimento de projetos, 
integração, instalação, manutenção e administração de soluções técnicas em telecomunicações, 
infraestrutura, conectividade, segurança, física e/ou lógica, informática, monitoramento de imagens, de 
bens e de coisas; (ii) prestação de serviços de monitoramento, projetos de instalação, manutenção, 
suporte técnico, venda, comercialização e locação de dispositivos, aparelhos, equipamentos, centrais 
e sistemas de telecomunicações, conectividade, informática, segurança da informação e segurança 
eletrônica par infraestrutura, segurança e contra furto, roubo, intrusão, incêndios e outros; (iii) 
desenvolvimento, análise, criação e suporte técnico de programas de computação, banco de dados, 
aplicativos e afins, licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, aplicativos, 
sistemas e soluções, próprios ou de terceiros; (iv) prestação de serviços de treinamento e auditoria 
relacionados ao objeto social; (v) fornecimento de mão-de-obra, em caráter permanente ou temporário, 
para a prestação de serviços relacionados ao seu objeto social; (vi) importação, exportação, 
comercialização, locação e distribuição de softwares e sistemas, bem como de dispositivos, aparelhos, 
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equipamentos de telecomunicações, de segurança da informação, hardwares e sistemas de segurança 
eletrônica contra roubo, intrusão, incêndios, segurança da informação entre outros, incluindo as peças 
de reposição; (vii) comércio varejista de equipamentos e suprimentos de telecomunicações, hardwares, 
softwares, sistemas de informática, segurança em geral e da informação, de eletrodomésticos e 
equipamentos de áudio e vídeo; e (viii) participação em outras sociedades, comerciais ou civis, como 
sócia, acionista ou quotista. 

 

Terra Networks Brasil S.A.: 

A Terra Networks Brasil tem como objetivo (i) desenvolvimento, produção, instalação e manutenção de 
sistemas de informática; (ii) consultoria, assistência operacional, treinamento, realização de cursos e 
exposições em informática; (iii) comercialização de produtos, sistemas de informática, licença de 
software e aplicativos; (iv) importação e exportação de serviços, licenças, produtos e de sistemas de 
informática; (v) cessão de espaço para inserção de publicidade ou material publicitário em geral; (vi) 
provimento de acesso via internet; (vii) serviços e atividades relativos a distribuição de produtos e 
comércio eletrônico, bem como a quaisquer outras atividades correlatas, necessárias à consecução do 
objeto social ou seu desenvolvimento e amplicação; (viii) serviços de diversão e entretenimento; (ix) 
serviços de organização de feiras, exposições, congressos, espetáculos artísticos, desportivos e 
culturais; (x) participação em outras sociedades nacionais ou estrangeiras, na qualidade de acionista 
ou quotista; (xi) prestação de serviços de intermediação de serviços e negócios em geral; (xii) 
comercialização, distribuição, licenciamento de conteúdos digitais; (xiii) desenvolvimento e 
disponibilização de portais e páginas de conteúdo na internet; (xiv) comercialização, comodato e 
locação de equipamentos e produtos; (xv) locação de espaços; e (xvi) prestação de serviço de suporte 
técnico em informática, incluindo manutenção de bens, programas e serviços, licenciamento e 
sublicenciamento de softwares de quaisquer natureza, armazenamento e gerenciamento de dados e 
informações. 

 

TLF01 - Empreendimentos e Participações Ltda: 

Tem por objeto a participação no capital de outras sociedades, como sócia quotista ou acionista, no 
país ou no exterior. 

 

Telefônica Cloud e Tecnologia do Brasil S.A.: 

Tem por objeto: (a) a exploração de soluções integradas, planejamento, gestão, consultoria, 
outsourcing, e prestação de serviços relacionados a: (i) data center; (ii) armazenamento, 
processamento e gerenciamento de dados, informações, textos, imagens, vídeos, aplicativos e 
sistemas de informações e congêneres; (iii) tecnologia da informação e comunicação, informática, 
análise e desenvolvimento de sistemas, programação e congêneres; (iv) solução de redes, aplicações, 
ambientes em nuvem, gestão de identidade e acesso, serviços gerenciados, respostas a incidentes, 
gestão de vulnerabilidade; (b) Gerenciamento e a prestação de serviços de reparação, manutenção, 
assistência técnica e suporte técnico em equipamentos de rede, informática e TIC; (c) Importação, 
exportação e locação de máquinas, equipamentos, materiais e demais bens e serviços necessários ou 
úteis à exploração das atividades desenvolvidas pela Sociedade; (d) Disponibilização, sem cessão 
definitiva, de conteúdo de áudio, vídeo, imagens e texto por meio de internet; (e) Prestação de serviços 
na área de informática, incluindo, mas não se limitando a (i) consultoria em tecnologia da informação; 
(ii) análise, programação e desenvolvimento de softwares, personalizados ou não, para terceiros; (iii) 
licenciamento e sublicenciamento de softwares de qualquer natureza; e (iv) suporte, instalação, 
configuração e manutenção de redes e sistemas; (f) Comércio varejista de softwares, licenças, 
máquinas, aparelhos e equipamentos de informática; (g) Administração em geral, inclusive de bens, 
serviços e negócios de terceiros, no Brasil ou no exterior; (h) Treinamento e a capacitação em 
informática; (i) A intermediação e representação de negócios ou serviços em geral; e (j) A participação 
em outras sociedades, como sócia ou acionista. 
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Telefônica IoT Big Data e Tecnologia do Brasil S.A.: 

A Companhia tem por objeto: (a) a exploração de soluções integradas, gestão, pesquisa, 
desenvolvimento tecnológico, consultoria, elaboração de projetos, outsourcing e prestação de serviços 
relacionados à internet das coisas, tecnologia da informação e comunicação (TIC), inovação e Big Data, 
Inteligência Artificial e Blockchain, incluindo soluções para dispositivos, redes, aplicações, ambientes 
em nuvem, segurança, gestão de identidade e acesso, serviços gerenciados, resposta a incidentes, 
gestão de ativos, rastreamento e monitoramento de veículos, cargas, bens, pessoas, animais, entre 
outros; (b) a prestação de serviços técnicos de sonorização de ambientes, manutenção e atividades 
correlatas; (c) o fornecimento de conteúdo musical e audiovisual, incluindo a comercialização de 
serviços associados a essas atividades, a assistência técnica, a manutenção e a operação dos centros 
de processamento necessários, bem como a instalação, tanto dos próprios serviços, como dos 
elementos de hardware e software relacionados e, em geral, todas aquelas atividades necessárias para 
fornecer a terceiros esse tipo de serviço de forma completa e harmonizada, inclusive a colocação à 
disposição dos destinatários dos serviços especificados anteriormente, de equipamentos necessários 
para a prestação dos mencionados serviços (tais como telas, receptores de áudio e/ou vídeo, etc), 
mediante a compra e venda ou qualquer outro tipo de relação jurídica legalmente permitida; (d) a 
exploração de serviços de marketing e publicidade e consultoria, criação, gravação, produção, edição, 
distribuição, promoção, gerenciamento e exibição de conteúdo e inserção de textos, desenhos e outros 
materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio, tanto no território nacional quanto no 
exterior; (e) gerenciamento e a prestação de serviços de reparação, instalação, configuração, 
manutenção, assistência técnica e suporte técnico em informática e demais atividades desenvolvidas 
pela Companhia; (f) importação, exportação e locação de máquinas, equipamentos, materiais e demais 
bens e serviços necessários ou úteis à exploração das atividades desenvolvidas pela Companhia; (g) 
desenvolvimento, licenciamento e sublicenciamento de softwares ou aplicativos de qualquer natureza 
(próprios ou de terceiros); (h) prestação de serviços de monitoramento, administração e gerenciamento 
de segurança lógica; (i) comércio varejista de máquinas, aparelhos e equipamentos de informática; (j) 
administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros, no Brasil ou no exterior; e (k) a 
participação, direta ou indiretamente, do capital social de qualquer entidade, comercial ou civil. 

 

VivaE Educação Digital S.A.: 

Tem por objeto: (i) a exploração comercial de cursos livres de capacitação de curta duração, em 
plataforma digital (web e/ou mobile); e (ii) a disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdo de 
áudio, vídeo, imagem, texto, aplicativos, por qualquer meio, e congêneres. 

 

Vita IT Comércio e Serviços de Soluções em TI Ltda. 

Tem por objeto: a compra, venda, representação, instalação, configuração e locação de todo tipo de 
equipamento para informática, telefonia e comunicação de dados conhecido como hardware, e o 
comércio, importação, exportação, locação, implantação e desenvolvimento de software, sistemas 
integrados para computadores e processadores lógicos, suporte técnico em informática, inclusive 
configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados e prestação de serviço 
de elaboração de programa de computadores (software), análise e desenvolvimento de sistemas, 
representação, licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, consultoria 
em tecnologia da informação, monitoramento, gerenciamento remoto e manutenção de redes e 
equipamentos, gestão de instalação de esportes e automação predial, bem como locação de mão de 
obra. 

 

Vale Saúde Administradora de Cartões S.A. 

Tem por objeto: (i) a prestação de serviços de cartão de crédito, débito, pré-pago ou de desconto 
congêneres, inclusive serviços de credenciamento, de administração de rede de estabelecimentos e 
de captura e transmissão das transações, todos associados à área da saúde e setores relacionados; 
(ii) desenvolvimento e licenciamento de programa de computador costumáveis; (iii) consultoria em 
tecnologia da informação; e (iv) tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços 
de hospedagem na internet. 
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7.1.a - Informações específicas de sociedades de economia mista

A Companhia não é sociedade de economia mista. 
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7.2 - Informações Sobre Segmentos Operacionais

a) produtos e serviços comercializados 

Serviços de Voz Fixos 

Nossa carteira de serviços de voz fixa inclui chamadas locais e chamadas de longa distância nacionais e internacionais, 
prestados em regime público e privado. 

 

Serviços Locais 

Serviços locais fixos incluem serviços de ativação, assinaturas mensais, telefones púbicos e serviços aferidos. Serviços 
aferidos incluem todas as chamadas que originam e terminam dentro do mesmo código de área dentro de nossa região de 
concessão, a que chamamos “chamadas locais”. 

 

Serviços Intra-regionais, Inter-regionais e Longa Distância Internacionais 

Serviços inter-regionais de longa distância consistem em todas as chamadas que originam em uma área ou município local 
e terminam em uma outra área ou município dentro de nossa região de concessão. Serviços inter-regionais de longa 
distância consistem em chamadas de estado para estado dentro do Brasil, enquanto os serviços internacionais de longa 
distância consistem de chamadas entre uma linha telefônica no Brasil e uma linha telefônica fora do Brasil. Somos a primeira 
empresa de telecomunicações a receber autorização para desenvolver serviços locais, inter-regionais, inter-regionais e 
internacionais em todo o Brasil, inclusive fora de nossa área de concessão. 

 

Serviços Móveis  

De acordo com dados relativos ao mercado publicados pela ANATEL, temos posição de liderança como prestadora de 
serviços móveis de telecomunicações no Brasil. 

Nosso portfólio móvel inclui serviços de voz, acesso à Internet de banda larga por meio de 3G, 4G, 4.5G e 5G, e também 
serviços de valor agregado (Vivo Meditação, Vivo Bem, Vivo HomeFix, Vivo BTFIT, Go Read, Ubook, Hube Jornais, Kantoo 
Inglês, NBA e NFL) planos pré-pago com compartilhamento de dados, planos Família, caixa-postal e serviços de conversão 
de caixa-postal em mensagem de texto, identificador de chamadas, minutos de voz em pacotes ilimitados para móvel e fixo, 
toques diferenciados e serviços inovadores, como backup multimídia, serviços baseados em nuvem para salvar textos, 
aplicativos de entretenimento e de música, plataformas de publicidade, entre outros. 

Oferecemos também serviços de roaming através de acordos com fornecedores de serviços móveis locais em todo o Brasil 
e outros países, permitindo que nossos clientes façam e recebam chamadas quando estiverem fora de nossas áreas de 
cobertura. Fornecemos direitos de roaming recíprocos aos clientes dos fornecedores de serviços móveis com os quais 
temos tais contratos. 

 

Serviços de Dados  

Oferecemos banda larga fixa através de tecnologias como fibra (FTTH – fiber-to-the-home e FTTC – fiber-to-the-curb) e 
xDSL com velocidades que variam de 1Mbps a 300Mbps. 

Por meio da aquisição da GVT em 2015, conseguimos expandir ainda mais nossos serviços de dados ao oferecer banda 
larga de alta velocidade para clientes de alta renda em nossos mercados-alvo. A GVT prestava serviços que eram 
complementares aos nossos, com sobreposição limitada. Esses serviços complementares incluíam banda larga de fibra 
ótica a locais no Estado de São Paulo (fora da Cidade de São Paulo, onde já temos uma presença expressiva) e no território 
nacional.  

Em 2021, cobrimos 100% dos municípios em nossa área de concessão no estado de São Paulo e centenas de outros em 
todo o Brasil, atingindo mais de 6,3 milhões de clientes de banda larga fixa e expandimos nossa rede de fibra nacional para 
atingir aproximadamente 27,5 milhões de lares, dos quais quase 19,6 milhões em FTTH. 

Na banda larga móvel, usamos uma variedade de tecnologias para fornecer serviços de internet sem fio aos nossos clientes. 
Nossa rede 3G está atualmente disponível em todo o país. Além disso, oferecemos a tecnologia HSPA+, que é 
comercialmente conhecida como 3G Plus. Essa tecnologia permite que os clientes com terminais compatíveis alcancem até 
três vezes a velocidade do 3G tradicional. Em dezembro de 2021, cobríamos 4.879 municípios com nossa rede 3G, atingindo 
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97% da população do Brasil. Também oferecemos a tecnologia 4G LTE, que, até o final de 2021, estava disponível em 
4.381 municípios, atingindo 94,1% da população brasileira, e também 4.5G LTE através de carrier agregation em 2.855 
municípios, atingindo 81,9% da população brasileira. 

 

Serviços de TV por assinatura  

Começamos a oferecer TV por assinatura (TV Paga), serviços via DTH (“direct to home” um tipo especial de serviço que 
utiliza satélites para a distribuição direta de sinais de rádio e TV aos assinantes) em 12 de agosto de 2007. Atualmente, 
prestamos serviços de TV Paga através de DTH e IPTV (um tipo de serviço que oferece tecnologias de vídeo-difusão através 
do protocolo IP) e, em 31 de dezembro de 2021, tínhamos 1,1 milhão clientes de TV Paga, incluindo mais de 0,9 mil clientes 
de IPTV.  

 

Serviços de Rede 

Nossa tecnologia de gerenciamento de redes garante a gestão e a supervisão abrangente de todos os processos de nossa 
rede e o desempenho da rede para nossos clientes. O Centro de Gerenciamento de Rede monitora parâmetros operacionais 
críticos de nosso backbone de transmissão em todo o país, redes de IP, redes de pacotes/circuitos fundamentais dos 
segmentos móvel e fixo, plataformas SVA/Multimídia e serviços globais, rede de acesso de rádio, infraestrutura e serviços 
de performance online, assim como rede de acesso fixo em todo o país, redes de banda larga, a interconexão de rede, 
portabilidade e as redes IPTV/DTH. O centro é capaz de identificar anormalidades tanto em nossas próprias redes (fixa e 
móvel) como em redes de terceiros incluindo redes de outros operadores e outros clientes corporativos, utilizando sistemas 
de monitoramento de falhas, sinalizações, qualidade e serviços de monitoramento de sistemas. O Centro de Gerenciamento 
de Rede é integrado com equipes de operações e manutenção que mantêm e operam elementos de rede celular, bem como 
transmissão e infraestrutura, além dos elementos de rede de rádio e bases de computação, plataformas de serviços e 
backbones de comunicação.  

Nossa rede oferece continuidade do serviço a nossos clientes em caso de interrupção da rede. Desenvolvemos planos de 
contingência para catástrofes potenciais em nossas centrais de switches, interrupções de energia elétrica e violações de 
segurança. 

Buscamos constantemente consolidar nossa rede e aumentar suas ofertas, oferecer o melhor atendimento possível a 
nossos clientes e atender suas expectativas. Atualmente, nosso processo de monitoramento é suportado por sistemas 
automatizados (RPA - Robotic Process Automation), que aumentam a eficácia na correlação, recuperação e gerenciamento 
de incidentes. Esse avanço dá à nossa equipe mais eficiência e rapidez na detecção e solução problemas em nossas redes. 
Algumas das melhorias que fizemos nos últimos anos incluem avanços na migração de switches de multiplexação por 
divisão de tempo (TDM) para a próxima geração em switches de rede, que oferecem novos serviços digitais a nossos 
clientes e reduzem nossos custos de manutenção, incluindo melhorias nos níveis de segurança, energia elétrica, baterias e 
infraestrutura de ar-condicionado. A implantação mais significativa de tecnologia foi um projeto para substituir os armários 
óticos usados para oferecer serviços de dados e voz sem internet banda larga, para Multi-Service Access Nodes, que nos 
permite oferecer serviços de banda larga a um vasto número de clientes que anteriormente não tinham esse serviço. 

Além disso, estamos aplicando amplamente soluções avançadas de virtualização (NFV) para apoiar a transição para a 
próxima geração de dispositivos de redes móveis, conhecidas como quinta geração ou 5G, a fim de atender às necessidades 
do mercado e as expectativas dos nossos clientes e fornecer conectividade a um grande número de dispositivos (IoT 
massivo), latência extremamente baixa e taxas de transferência de dados mais altas. 

  

Rede e Instalações 

Realizamos a exploração industrial de linha dedicada (EILD), conforme especificado no contrato de concessão e em nosso 
termo de autorização. O EILD consiste no aluguel de circuitos dedicados e protocolos de canal para a prestação de serviços 
a terceiros.  

Além disso, temos condições de oferecer um portfólio completo de produtos por atacado, incluindo L2L, IP, ETHERNET e 
MPLS. Todos esses produtos são usados para atender às demandas de outras operadoras da rede e provedores de internet 
regionais. Os circuitos são solicitados com diferentes de níveis de serviço, e somos obrigados a fornecer instalações com 
roteadores, sites e equipamentos de contingências para melhorar o serviço em pontos de falhas.  
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Nossa rede consiste em uma camada de acesso que conecta nossos clientes através de nossas redes de fibra ótica e de 
cobre, que estão conectadas a centros de voz e dados. Esses centros estão interconectados local e remotamente através 
de equipamentos de transmissão conectados predominantemente com fibra ótica e ocasionalmente através de uma rede 
de micro-ondas, que, juntas, formam uma camada de redes que permitem conectividade entre as várias plataformas centrais 
de serviços de valor agregado bem como interconexão com outras operadoras. Nossa estratégia de rede baseia-se na 
expansão da rede de acesso por fibra ótica para permitir maior cobertura e serviços de banda larga para nossos clientes, 
bem como desenvolver uma rede multisserviços integrada e aplicativos multimídia. Como prestadores de serviços de 
telecomunicações, não fabricamos equipamentos para a construção de nossas redes e instalações. Compramos 
equipamentos de fornecedores qualificados no Brasil e no exterior e, através desses equipamentos, implementamos nossas 
redes e instalações através das quais fornecemos nossos serviços.  

 

Serviços no Atacado (incluindo Interconexão) 

Temos adaptado e expandido continuamente a topologia de nossa rede com vistas a desenvolver novas oportunidades de 
negócios em todo o Brasil pela oferta de serviços a outras empresas de telecomunicações. O resultado tem sido um aumento 
significativo no número de prestadores que usam os serviços de atacado de nossa Companhia. 

Como parte de nossos serviços no atacado, oferecemos serviços de interconexão a usuários de prestadoras de outra rede. 
Auferimos receita de qualquer chamada que se origine da rede de uma outra prestadora de serviços móveis ou de linha fixa 
e se conecte com um de nossos clientes. Cobramos da prestadora de cuja rede a chamada se originou uma tarifa de 
interconexão para cada minuto em que nossa rede for utilizada na chamada. 

No final de 2021, tínhamos 639 contratos de interconexão locais e de longa distância e 243 contratos para prestação de 
tráfego local e longa distância. 

Interconexão é um link entre redes de telecomunicações compatíveis que permitem que o usuário de serviço fixo ou móvel 
de uma rede possa se comunicar adequadamente com usuários da rede de outra prestadora.  

Todas as prestadoras de serviços de telecomunicações (fixos ou móveis) devem oferecer interconexão mediante solicitação 
a uma prestadora de serviços coletivos de telecomunicações. As condições para contratos de interconexão podem ser 
livremente negociadas entre as partes. Os contratos devem ser formalizados por contrato, cujo efeito depende da aprovação 
da ANATEL. Se um determinado contrato for contrário aos princípios da livre concorrência ou configurar conflitos com outros 
regulamentos, a ANATEL pode rejeitá-lo. Se as partes não puderem chegar a um acordo sobre os termos da interconexão, 
incluindo tarifa de interconexão, a ANATEL pode determinar esses termos e condições por arbitramento. 

 

Serviços Digitais (incluindo Serviços de Valor Agregado) 

Em 2021, seguimos com o propósito de “Digitalizar para Aproximar” e, para melhorar a experiência para nossos clientes e 
sermos mais precisos em nossas ofertas, excluímos de nosso portfólio mais de 52 serviços digitais com pouca ou nenhuma 
relevância. 

Também melhoramos a proposta de valor de nossos planos tradicionais agregando novos serviços digitais, como Amazon 
Prime e Globoplay nos Planos Vivo Selfie, complementando um portfólio que já incluía outros parceiros como Netflix, 
Disney+ e Spotify Premium. Com estes planos, trazemos mais benefícios aos consumidores por meio de parcerias 
inovadoras com empresas que são referência no mercado digital e de entretenimento no mundo. Cada plano inclui uma 
assinatura de um dos serviços, um pacote de dados adicional para usar o aplicativo do parceiro e muitos outros benefícios 
dos planos pós-pagos. Da mesma forma, também implementamos esses pacotes dentro do nosso serviço de banda larga, 
entregando a esse público o valor de entretenimento com uma proposta associada à nossa conexão rápida em FTTH. Neste 
modelo, temos opções combinando FTTH com Netflix, Disney, Amazon Prime e Globoplay. 

Além disso, foram lançadas novas ofertas stand-alone, trazendo para o nosso portfólio players estratégicos e dando ao 
cliente a opção de assinar importantes serviços de entretenimento e produtividade, pagando diretamente com a fatura da 
Vivo e quebrando a barreira do cartão de crédito. 

● Spotify: O aplicativo de música mainstream do mundo foi lançado em maio de 2021, aprimorando as opções de música 
para nossos clientes. 

● Microsoft Office 365: Vivo é a primeira Telecom das Américas que vende a versão profissional do software com pagamento 
através do celular. O serviço foi lançado em maio de 2021. 
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● HBO Max: um dos mais importantes players de entretenimento do mundo com conteúdo original da HBO, DC e Cartoon 
Network foi lançado em junho de 2021. 

● Star+ e Combo+: Esses produtos são da Walt Disney Company. O Star+ tem todo o conteúdo que tinha antes no antigo 
Fox+, e também traz em seu aplicativo todos os eventos ao vivo e esportes da ESPN. O Combo+ é uma oferta que permite 
ao cliente ter o Disney+ e o Star+ com preço especial. Esses produtos foram lançados em agosto de 2021. 

Para maximizar os pontos de contato do cliente com os serviços digitais que oferecemos, lançamos um hub de Serviços 
Digitais em nosso site, onde estão incluídos todos os serviços disponíveis do nosso portfólio digital, que contém uma ampla 
gama de serviços em Entretenimento, Música, Esportes, Educação, Finanças, Saúde e Bem-estar. 

Durante 2021, continuamos com a comunicação da BTL aos nossos clientes, com uma estratégia diferenciada para cada 
um dos nossos serviços, aliados a promoções de preços específicas, durante algum período, que nos permitem aumentar 
o volume de vendas ao longo do ano. 

O Vivo App também contribui para ampliar a visibilidade dos Serviços Digitais. Nele, ganhamos mais exposição com vários 
novos espaços para comunicar melhores condições para nossos clientes, com banners e as posições de apps 
recomendadas. 

Além de todos esses lançamentos e conquistas, também aumentamos a visibilidade e comunicação de assinaturas 
promocionais exclusivas através nosso programa de fidelidade, o Vivo Valoriza. Neste programa, os clientes Vivo elegíveis 
podem resgatar preços e condições especiais de diversos serviços. Em 2021, oferecemos 11 novos benefícios em diversas 
categorias, para esse público específico: 

● Entretenimento: Paramount+, Starzplay, Amazon Prime; 

● Música: Tidal Hi-fi e Tidal Standard; 

● Esportes: Estádio TNT Sports; 

● Saúde & Bem-estar: Vivo Guru, BT FIT, Vivo Meditação; 

● Utilitários: Vivo Cloud e Microsoft Office 365 

Além disso, em outubro de 2020, ampliamos nosso portfólio de serviços educacionais, que conta com mais de 20 aplicativos 
de cursos e idiomas, e lançamos a parceria com o Babbel. O serviço permite o desenvolvimento robusto de habilidades de 
escrita, fala e compreensão auditiva em 14 idiomas. Através dessa parceria, também ampliamos a proposta de valor dos 
planos de voz tradicionais com a criação de bundles que empacotam o app da Babbel em planos de voz e concedem acesso 
ao serviço sem custo adicional para os clientes. 

Continuamos trazendo novas parcerias em serviços digitais, dando ao cliente a opção de assinar importantes programas de 
entretenimento, segurança e serviços de assistência pagando diretamente com a fatura da Vivo e, assim, quebrando a 
barreira do cartão de crédito. Em março de 2020, lançamos uma parceria com Free Fire da Garena, um dos jogos mobile 
mais populares do momento. Em maio de 2020, lançamos o Safe Connect em parceria com a McAfee, um serviço que 
garante a segurança do cliente ao navegar na internet. Em setembro de 2020, lançamos o Vivo Assistência Casa, um 
exclusivo produto para o cliente de Voz Fixa, no qual o cliente pode contar com serviços que facilitam seu dia a dia e trazem 
maior conforto em situações imprevistas, por meio de um centro de atendimento especializado. Encerramos o ano com o 
lançamento exclusivo do Amazon Prime, que oferece múltiplas vantagens para assinantes com frete grátis no e-commerce 
e diversos benefícios de entretenimento através do Prime Video, Amazon Music, Prime Gaming e Prime Reading.  

 

Serviços Financeiros 

Em outubro de 2020, lançamos nosso serviço de crédito pessoal para clientes controle e pós-pagos da Vivo, chamado Vivo 
Money e 2021 foi um ano de consolidação do Vivo Money. Algumas otimizações em termos de oferta foram realizadas neste 
período e Vivo Money concede crédito aos clientes agora variando de R$ 500 a R$ 50.000,00. Também oferece taxas de 
juros competitivas, a partir de 1,49% ao mês, de acordo com o comportamento de crédito do cliente, e as parcelas podem 
ir até 36 meses. Vivo Money passa a incluir também financiamento de aparelhos, numa estratégia de criação de sinergia 
com os negócios principais da empresa. O Vivo Money é altamente estratégico para a Vivo, pois reforça sua posição como 
hub de serviços digitais, oferecendo aos nossos clientes muito mais do que serviços de telecomunicações. Além disso, 
expandir a plataforma de serviços financeiros da Vivo é uma prioridade para o desenvolvimento de novos serviços que 
geram valor para seus clientes. 
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Em março de 2021, Vivo e Itaú Unibanco anunciaram o novo cartão de crédito Vivo Itaucard, que foi relançado trazendo 
benefícios como cashback de até 10% para compras feitas na Vivo além de parcelamento em até 24x sem juros para compra 
de eletrodomésticos e acessórios em suas lojas próprias. E o cliente ganha cashback não só na compra de smartphones 
na Vivo. Também tem o benefício de pagamento de faturas dos planos pós-pago e controle, internet, TV, recarga, seguro 
de celular e compras na plataforma de marketplace da Vivo - Vivo Store. Em outubro foi lançado mais uma opção para o 
cliente: o novo cartão tem como benefício a possibilidade de parcelamento em até 24x as compras feitas com o cartão nas 
lojas próprias da Vivo. 

Em abril de 2021, lançamos o Vivo Pay, mais um marco importante para a estratégia da Vivo no setor de serviços financeiros. 
Vivo Pay é um conta bancária digital gratuita e disponível para todos, mesmo não clientes da Vivo. Vivo Pay apoia a inclusão 
financeira no Brasil ao oferecer, entre outras funcionalidades, um cartão pré-pago gratuito para compras online e para 
compra de créditos para apps como Spotify, iFood e outros, ou créditos pré-pagos para celulares. Com o Vivo Pay, os 
usuários também podem pagar contas e transferir dinheiro para qualquer conta bancária no Brasil por meio do PIX, que 
permite transferências e pagamentos instantâneos e sem custo a qualquer hora ou dia da semana. Além disso, o Vivo Pay 
oferece o programa Gigaback, que recompensa os usuários com até 20GB para uso na Vivo. 

 

Inovação Corporativa 

Em 2019, a Vivo lançou seu programa corporativo de inovação aberta, Vivo Discover, que tem como foco viabilizar a 
inovação de impacto por meio de uma mudança de mentalidade e desenvolvimento de novos negócios. O programa capacita 
executivos a criar e capturar valor por meio da adoção de soluções startups para questões internas ou gerar novos negócios 
para os clientes da Vivo. Como um importante programa para aumentar nossa cultura de inovação dentro do Empresa, a 
iniciativa Vivo Shaper foi lançada naquele ano com o objetivo principal de criar e desenvolver “embaixadores da inovação” 
em toda a organização. Anualmente, o programa seleciona 25 executivos seniores que passam por um curso de seis meses 
sobre as principais metodologias e temas como design thinking, permitindo mudanças, gerenciando atividades de scouting 
(ou seja, procurando startups que sejam adequadas para uma necessidade específica) ou como desenvolver um novo 
negócio com startups para geração de receita. Durante o programa, cada “Shaper” deve identificar casos reais onde as 
startups podem fornecer a solução e executar sua implementação do início à adoção usando o que aprenderam em sua 
jornada de inovação. Ao transformar conhecimento em impacto, eles impulsionam a inovação em toda a organização, ao 
mesmo tempo em que estimulam suas equipes e colegas a alavancar o que aprendem e praticar durante o programa. 

Além disso, nossa unidade de Inovação Aberta é um programa global aberto desenvolvido para conectar empreendedores, 
startups, investidores e entidades públicas e privadas a parceiros para apoiar os ecossistemas locais, investindo em startups 
desde a fase inicial até a expansão por meio de diferentes iniciativas, incluindo Wayra. Existem mais de 400 startups ativas 
no portfólio global. Acreditamos que a natureza integradora da Inovação Aberta permite que a inovação seja desenvolvida 
em diferentes etapas, e o programa está estruturado em torno de algumas iniciativas, como segue: 

• Open Future: nossa estratégia regional de inovação aberta em parceria com parceiros públicos e privados; 

• Wayra: hub de inovação aberta da Vivo no Brasil e do grupo Telefónica globalmente. Wayra também fornece capital 
inicial para startups no valor de até 350 mil euros por empresa. Wayra auxilia startups em estágio inicial a gerar 
negócios e investimentos potenciais na forma de capital de risco corporativo e apoia startups a escalar e levantar 
mais rodadas com grandes empresas de capital de risco no mundo; 

• Wayra X: o primeiro hub digital de inovação aberta da Telefónica a investir em scale-ups globais e digitais; 

• Telefónica Innovation Ventures, ou TIV: uma rede de fundos e nosso veículo de capital de risco corporativo para 
investimento em startups em estágio avançado. Financiamos e abastecemos empresas tecnológicas nos principais 
mercados e criamos parcerias estratégicas alinhadas com a estratégia global da Telefónica; e 

• Telefónica Tech Ventures: um veículo global de capital de risco para cibersegurança, fundado pela TIV e pela Eleven 
Paths, para investir nas melhores startups de cibersegurança e desenvolver novos negócios. 

Em 2021, a Telefónica foi reconhecida entre as 25 empresas que mais apoiam o empreendedorismo (Top 25 Corporate 
Startups) e recebeu o prêmio “Venture Builder” pela iniciativa Wayra no Corporate Startup Stars Awards promovido pela 
Mind the Bridge e Câmara de Comércio Internacional (ICC). A Wayra Brasil apoiou 83 startups e fez mais de R$ 25 milhões 
em investimentos desde 2012. 

Em 31 de dezembro de 2021, a Wayra tinha 34 startups em seu portfólio. Cerca de 57% das nossas atuais startups fizeram 
negócios com a Vivo no ano passado, trazendo novos produtos aos nossos clientes e apoiando nosso processo de 
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transformação digital. Os investimentos recentes incluem a startup de segurança Gabriel, que desenvolve tecnologias 
focadas em segurança condominial e monitoramento de vídeo baseado em visão computacional e tecnologia de IA; Alicerce, 
uma EdTech social com programas de tutoria acessíveis e de alta qualidade para crianças e jovens; e GamerSafer, uma 
startup de segurança cibernética que fornece autenticação de usuário e serviços antifraude para jogos online. 

Além de investimentos, conexões, mentoria e consultoria com fundadores, a Wayra também desenvolve parcerias para 
maximizar oportunidades para o grupo, como o BNDES Garagem, programa de aceleração de impacto de 3 anos, realizado 
em conjunto com Liga Ventures e Artemisia, que está ajudando 135 empresas a desenvolver e executar um programa de 
inovação, bem como o Tourism Integration Smart Challenge, um programa lançado pelo BID (Banco Interamericano de 
Desenvolvimento) e a Organização Mundial do Turismo, em parceria com Wayra Hispán, tem como foco a dinamização 
digital das principais atrações turísticas da América Latina durante a pandemia de COVID-19. Em 2022, Wayra está 
trabalhando em parceria com a equipe da Vivo, aumentando a capacidade de entregar inovação a seus parceiros e clientes, 
por meio de novos projetos como Vivo para Startups e Vivo Challenge para inovação em pequenas e médias empresas. 

Em 2021, continuamos a aumentar nossa presença de tecnologia no Brasil e a desenvolver nosso foco em conectar a 
inovação às nossas unidades de negócios. Na nossa área de inovação, a maior parte do nosso trabalho se concentra na 
identificação de oportunidades futuras para o nosso negócio, adaptando-se a um ambiente tecnológico em constante 
mudança, e procurar novos espaços para desenvolver a nossa atividade e oferecer novos produtos e serviços, quer com 
soluções próprias (Core Innovation) ou através de acordos com terceiros (inovação aberta). Isso significa que estamos em 
melhor posição para prever as necessidades específicas de nossos clientes e novas demandas da sociedade como um 
todo. A inovação não se restringe a essas duas áreas da Companhia, mas também está presente em cada uma de nossas 
unidades de negócios e nas diferentes unidades estratégicas globais. Cada uma dessas unidades tem sua própria equipe 
de inovação que foca em suas respectivas atividades e responsabilidades. Nesse sentido, a inovação está espalhada por 
toda a Companhia, permitindo que cada uma de nossas unidades seja altamente inovativa. 

Além disso, a Vivo continua a alavancar seus principais ativos, como base de clientes, marca e recursos de faturamento 
para penetrar em outras linhas de negócios por meio de parcerias estratégicas, como no setor de educação, através da 
joint-venture com a Ânima Educação.  

 

Corporativo 

Oferecemos aos nossos clientes corporativos soluções completas em telecomunicações e suporte de TI que atendam às 
necessidades específicas e exigências das empresas que operam em todos os segmentos de mercado (varejo, indústria, 
serviços, instituições financeiras e governo, etc.). 

Nossos clientes são atendidos por profissionais altamente qualificados que oferecem assessoria especializada para atender 
às necessidades específicas de cada empresa, fornecendo soluções de voz, dados, banda larga e informática, incluindo 
hardware e software (por exemplo, software antivírus). Trabalhamos consistentemente para alcançar maior qualidade e 
eficiência em nossos serviços e aumentar nosso nível de competitividade no mercado. 

 

Venda de Aparelhos e Acessórios 

Vendemos aparelhos 5G NR, WCDMA e LTE como smartphones, modems USB de banda larga e aparelhos certificados 
compatíveis com a nossa rede e serviços. Temos ofertas especiais de smartphones, modems USB e outros aparelhos de 
dados para clientes que adquirem pacotes. Nossos atuais fornecedores são Samsung, Apple, Motorola, LG, TCL, Xiaomi, 
Positivo, Multilaser, ZTE e Flex (WNC e Blucastle) e nossos fornecedores de acessórios são Sansung, Harman (JBL), Apple, 
Xiaomi, Lenovo, Allied (Google, Logitech e TPLink), Timbro (Amazon), Customic (Customic e Pop Socket), Alfacomex 
(Geonav), Positivo (Anker e Positivo), Multilaser, Comesp (Laut), i2Go, DPC (Binatone Motorola), Flex (Mitrastar), Tellescom 
(Askey) e Usina de Vendas (Huawei). 

As vendas de aparelhos e acessórios continuaram com forte crescimento em 2021, em linha com nossa estratégia de 
conquistar participação de mercado neste importante segmento, por meio de fortes iniciativas de comunicação e 
conscientização de marcas construídas em nossa campanha “Tem Tudo na Vivo”, uma campanha enfatizando que a Vivo 
pode fornecer tudo o que os clientes precisam através de nossos canais de vendas, que focam em atrair clientes de alto 
valor para nossas lojas físicas e online. 

 

Tarifas, impostos e faturamento 
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Tarifas 

Nós geramos receita a partir de (i) habilitação e cobrança de assinatura mensal, (ii) tarifas de uso, que incluem as tarifas de 
serviço medido, (iii) tarifas de interconexão que cobramos de outras operadoras de serviço de telecomunicações, e (iv) 
outros serviços adicionais. As taxas de cobrança de todos os serviços de telecomunicações estão sujeitas à extensa 
regulamentação da ANATEL. Destacamos a seguir os diferentes métodos utilizados para o cálculo das tarifas que aplicamos. 

 

Tarifas Locais 

Nosso contrato de concessão dispõe de três planos obrigatórios de serviço fixo local, e nos permite projetar planos de preços 
alternativos. Os clientes podem escolher entre três planos os quais somos obrigados a oferecer ou qualquer outro plano 
alternativo que escolhermos oferecer. A ANATEL deve ser informada de qualquer plano alternativo e notificada de sua 
implementação. Os três principais planos obrigatórios são os seguintes: 

• Plano Básico Local: destinado a clientes que fazem, em sua maioria, chamadas de curta duração (até 3 minutos), 
em horário normal; 

• Plano Alternativo de Serviços de Oferta Obrigatória (ou PASOO): destinado a clientes que fazem, em sua maioria, 
chamadas de longa duração (acima de 3 minutos), em horário normal e/ou que utilizam a linha para acesso discado 
à Internet; e 

• Acesso Individual Classe Especial (ou AICE): um plano criado especificamente para famílias cadastradas nos 
programas sociais do governo brasileiro. 

A tabela a seguir descreve os requisitos básicos de faturamento e as taxas brutas para o Plano Básico Local e Plano 
Alternativo de Serviços de Oferta Obrigatória na data deste relatório anual: 

Características do Plano Plano Básico 
Plano Alternativo 
Obrigatório 

Assinatura básica mensal   

Franquia (minutos inclusos na Assinatura Residencial) ........................  200 minutos 400 minutos 

Franquia de assinatura comercial (minutos inclusos na Assinatura Comercial)  150 minutos 360 minutos 

Cobrança das ligações locais   

Horário normal   

Completamento de chamada (minutos deduzidos da franquia) .............  – 4 minutos 

 Completamento de chamada após término da franquia – Setor 31 – R$0,18539 

Minuto Local – tarifa de uso excedente da franquia – Setor 31 .............  R$0,11425 R$0,04633 

Tempo mínimo de tarifação ...................................................................  3 segundos 3 segundos 

Horário reduzido   

Valor por chamada completada (minutos deduzidos da franquia) .........  2 minutos 2 minutos 

Valor por chamada completada após término da franquia – Setor 31 ...  R$0,23249 R$0,23249 

 

Até a data deste Formulário, a assinatura mensal do plano AICE custava R$ 10,97 e concede 90 minutos por mês de 
chamadas de linha fixa local. Quaisquer chamadas excedentes de telefones fixos ou chamadas para celular ou chamadas 
de longa distância podem ser feitas apenas com a compra de créditos pré-pagos. O preço de chamadas móveis e de longa 
distância é determinado por um plano padrão. 

Nosso contrato de concessão também estabelece critérios para reajustes de tarifas anuais em todos os nossos planos de 
serviço fixo local. Uma parte substancial de nossas receitas de serviços está sujeita a estes ajustes de preço. O método de 
ajustes de preços é um índice de correção de preços aplicado pela ANATEL a nossas tarifas locais e de longa distância, 
baseado no índice de inflação do período e em um fator de produtividade, que é calculado com base em um índice de 
compensação estabelecido pela ANATEL para o compartilhamento das receitas de serviços de tarifa fixa com seus usuários. 
Atualmente, o índice de inflação utilizado pela ANATEL é o IST, que reflete variações nos custos e despesas das empresas 
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de telecomunicações. A ANATEL tem sistematicamente respeitado o intervalo de variação das tarifas definido nos contratos 
de concessão. 

 

Tarifas de Longa Distância 

As tarifas para ligações de longa distância nacionais são calculadas com base na hora do dia, dia da semana, duração e 
distância da chamada, e também podem variar dependendo dos serviços especiais usados, como o auxílio de telefonistas. 
Temos várias opções de planos de chamadas de longa distância nacional para os consumidores que utilizam o nosso código 
de discagem, o Código 15. Os clientes de qualquer operadora local e de longa distância podem usar o Código 15 ao realizar 
chamadas de longa distância, usufruindo de nossas tarifas. Em março de 2020, a ANATEL aprovou a Resolução nº 724, 
que estabeleceu o Padrão para a implementação e monitoramento da liberdade tarifária no Serviço Fixo de Telefone (STFC) 
para uso do público em geral, na modalidade Longa Distância Nacional. Desde então, a empresa fica livre para determinar 
as tarifas de longa distância nacionais de acordo com o mercado. 

Nós também oferecemos tarifas de longa distância internacionais, que também estão disponíveis para todos os usuários 
através do Código 15. As tarifas das chamadas internacionais de longa distância são calculadas com base no horário do 
dia, dia da semana, duração e destino da chamada, e também podem variar dependendo da utilização ou não de serviços 
especiais, como o auxílio de telefonistas. Nossas tarifas para serviços internacionais não são reguladas e não requerem 
reajuste anual para a base de preço máximo como os outros serviços descritos acima. Assim, ficamos livres para negociar 
nossas tarifas para ligações internacionais baseadas no mercado internacional de telecomunicações, onde nosso principal 
concorrente é a Embratel. 

Desenvolvemos planos alternativos de tarifas para nossos clientes residenciais e corporativos com respeito a ligações de 
longa distância. 

 

Tarifas de Serviços Móveis 

Com relação ao nosso Plano Básico Local, conforme descrito acima, e certos encargos de roaming incorridos em conexão 
com planos de serviços alternativos, nossas autorizações fornecem um mecanismo para definir e ajustar taxas anualmente. 
A taxa máxima é calculada como a taxa atual mais a taxa de inflação. A taxa máxima é revisada anualmente e a taxa de 
inflação é medida pelo índice IGP-DI. A taxa máxima é aplicável a todos os planos de serviços, mas as operadoras móveis 
podem definir livremente as tarifas máximas para planos de serviços alternativos (exceto com relação a determinadas tarifas 
de roaming). 

O limite de preço inicial acordado pela ANATEL e por nós em nossas autorizações foi baseado nos preços previamente 
existentes ou nos preços de licitação, e foi ajustado anualmente com base em fórmula contida em nossas autorizações. O 
ajuste mais recente foi aprovado em setembro de 2020 e estabeleceu as tarifas de R$ 0,17608 para o horário normal e de 
R$ 0,12325 para o horário reduzido. 

 

Tarifas de interconexão 

Auferimos receitas de qualquer operadora de telefonia fixa ou móvel que origina ou termina uma chamada dentro de nossa 
rede. Também pagamos tarifas de interconexão para outros provedores de serviços quando usamos sua rede para originar 
ou receber uma ligação. Os contratos de interconexão são livremente negociados entre os provedores de serviços, sujeitos 
ao preço máximo e cumprindo os regulamentos estabelecidos pela ANATEL, os quais incluem não somente os custos 
básicos de interconexão, que englobam aspectos comerciais, técnicos e legais, mas também a capacidade de tráfego e 
infraestrutura de interconexão que devem ser avaliados pelas partes. Se um provedor de serviço oferece para qualquer 
outro provedor uma tarifa de interconexão abaixo do preço máximo, ele deve oferecer a mesma tarifa para qualquer outro 
provedor em uma base não discriminatória. Se as partes não chegam a um acordo nos termos de interconexão, incluindo a 
tarifa de interconexão, a ANATEL pode estabelecer os termos de interconexão. 

 

Tarifas de Serviço de Dados  

Auferimos receitas da cobrança por transmissão de dados, o que inclui nossa banda larga fixa, linhas analógicas e digitais 
dedicadas a circuitos privados alugadas para empresas e outros serviços. As taxas de transmissão de dados não são 
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reguladas pela ANATEL, com exceção dos circuitos conhecidos como EILD (links de atacado até 34 Mbps) e Transporte de 
Dados de Alta Capacidade (links de atacado acima de 34 Mbps). Operadores de serviços multimídia são capazes de definir 
livremente as tarifas para planos de serviços alternativos. 

 

 

Tarifas de TV  

Taxas de TV paga não são reguladas. Operadores de serviços multimídia são capazes de definir livremente as tarifas para 
planos de serviços alternativos. 

 

Tributos 

O custo dos serviços de telecomunicações ao cliente inclui uma variedade de tributos. O principal imposto é um imposto 
estadual de valor adicionado, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ou ICMS, que os estados brasileiros 
aplicam com diferentes alíquotas de 4% a 35% sobre receitas advindas da venda de mercadorias e serviços, incluindo o 
fornecimento de serviços de telecomunicações. 

Outros tributos incluem: (1) Programa de Integração Social, ou PIS, e Financiamento da Seguridade Social, ou COFINS; (2) 
Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, ou FUST; (3) Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico 
das Telecomunicações, ou FUNTTEL; e (4) Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, ou FISTEL.  

 

Faturamento  

Mensalmente enviamos a cada cliente pós-pago uma fatura incluindo todos os serviços fornecidos durante o mês anterior. 
De acordo com a legislação brasileira, as concessionárias de serviços de telefonia são obrigadas a oferecer aos seus 
clientes a possibilidade de escolha de pelo menos seis diferentes datas de pagamento mensal. Para clientes pré-pago, a 
fatura está disponível de forma online. 

Nós temos um sistema de faturamento e cobrança para chamadas de voz locais nacionais e internacionais de longa-
distância, assinatura, banda larga, dados, serviços de TI, serviços terceirizados, de televisão e de terceiros. Para 
pagamentos de faturas, nós temos acordos mantidos junto a vários bancos. Esses acordos incluem opções para clientes de 
selecionar seu tipo de pagamento preferencial: débito automático, pagamento direto a um banco, Internet e outras agências 
de arrecadação (incluindo lotéricas, drogarias e supermercados). Nós visamos evitar perdas na implementação de novos 
processos e no lançamento de novos produtos através do monitoramento do controle do faturamento, cobrança e 
recuperação. O faturamento é auditado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou ABNT. Essas práticas são 
monitoradas de perto pela nossa área de garantia de receita, que apura todo risco de perda de receita detectada ao longo 
da cadeia de faturamento e cobrança. Estes riscos são administrados para minimizar perdas de receita. 

Essas práticas são monitoradas de perto por nossa equipe de garantia de receita, que mede todos os riscos de perda de 
receita detectados ao longo do faturamento e cadeia de coleta. Esses riscos são gerenciados para minimizar as perdas de 
receita. 

 

Cofaturamento de Notas (“Co-billing”) 

De acordo com os regulamentos de telecomunicações brasileiros, utilizamos um método de faturamento denominado 
cofaturamento de notas (“co-billing”) para ambos os serviços, fixo e móvel. Este método permite que o faturamento de outras 
operadoras de serviços telefônicos seja incluído em nossa própria fatura. Nossos clientes podem receber e 
subsequentemente pagar todas as suas faturas (incluindo as tarifas pelo uso de serviços de outra operadora de serviços 
telefônicos) em nossa fatura. Para permitir este método de cofaturamento de notas, prestamos serviços de faturamento e 
cobrança às outras operadoras de serviços telefônicos. Temos acordos de cofaturamento de notas com operadoras de 
serviços telefônicos de longa distância nacionais e internacionais. Similarmente, utilizamos o mesmo método de 
cofaturamento de notas para faturar nossos serviços aos clientes de outras operadoras de telefonia fixa e móvel. Este 
serviço é cobrado da operadora de longa distância por meio de um registro de detalhes de chamadas descrito na fatura. 
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Serviços de Valor Agregado 

Serviços de valor agregado tais como entretenimento, informação e interatividade on-line estão disponíveis para os clientes 
pré-pagos tanto como pós-pagos através de acordos com os provedores de conteúdo. Esses acordos se baseiam num 
modelo de compartilhamento de receitas. 

 

Serviços de terceiros 

Incorporamos os serviços de terceiros em nosso processo de faturamento, cobrança e transferência. Estes serviços são 
posteriormente repassados a um terceiro contratado. 

 

Cobrança 

Nossas políticas de cobrança de clientes inadimplentes seguem os regulamentos da ANATEL, para além do Regulamento 
Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC e as normas da Fundação de Proteção e Defesa 
do Consumidor - PROCON. Para clientes do serviço móvel (SMP), fixo (STFC), banda larga fixa (SCM) e TV por Assinatura 
(SeAC), como regra geral, transcorridos 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido ou de término do 
prazo de validade do crédito, o Consumidor pode ter suspenso o provimento do serviço (originação e recebimento de 
chamadas) até o recebimento do pagamento. Oferecemos um plano de parcelamento de pagamento para clientes com 
pagamentos vencidos. Entretanto, se as contas não forem pagas depois de 30 dias após a suspensão total, o contrato pode 
ser cancelado e o nome do cliente informado às agências de proteção ao crédito. 

O processo de cobrança para clientes em atraso envolve vários passos, incluindo uma resposta de voz interativa, contato 
por SMS, por e-mail, um aviso de pagamento em atraso e, finalmente, após percorridos os prazos regulamentares, até 
mesmo a possibilidade de inclusão do cliente no cadastro de serviços de proteção ao crédito. Concomitantemente a nosso 
processo interno, os clientes inadimplentes também podem ser contatados por escritórios de cobrança. O perfil de risco do 
cliente com dívida em atraso e outras questões de qualidade são usados para aumentar a eficiência da estratégia e 
maximizar os esforços de recuperação de dívidas.  

A partir de janeiro de 2018, as provisões para devedores duvidosos foram ajustadas devido às alterações trazidas pelo 
IFRS9, incluindo novos critérios que seguem um modelo de perda esperada, adotando um percentual de risco para cada 
perfil de pagamento de dívida até o momento da perda efetiva (100%). Os percentuais foram calculados de acordo com o 
comportamento histórico da inadimplência para cada segmento. De acordo com os regulamentos brasileiros, baixas de 
dívida incobráveis são permitidas no caso de atraso no pagamento de zero a R$5.000 se o pagamento estiver atrasado há 
mais de 180 dias, ou de R$5.001 a R$30.000, se estiver atrasado há mais de 365 dias. Pagamentos atrasados de mais de 
R$30.001 que estiverem em aberto há mais de 365 dias exigem a instauração de processo judicial. Essa norma aplica-se a 
dívida em aberto até 8 de outubro de 2014. Após esse período, as faixas de valor variam como segue: zero a R$15.000, no 
caso de mais de 180 dias de atraso, ou R$15.001 a R$100.000, no caso de mais de 365 dias de atraso. As ações judiciais 
são exigidas no caso de dívidas acima de R$100.000 em aberto a mais de 365 dias. 

No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, a média mensal de suspensões parciais, para serviços móveis e fixos 
(incluindo TV por assinatura) foi de 4,5 milhões de linhas e a média mensal de suspensões totais foi de 849.296 linhas. As 
provisões para devedores duvidosos no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 representaram 2,2% da receita 
bruta total. 

 

Áreas de Operação 

Nosso contrato de concessão nos permite operar no estado de São Paulo, com exceção de uma pequena região que ainda 
está sujeita a uma concessão anterior. Além disso, oferecemos telefonia fixa, dados e serviços de TV por assinatura em 
todo o Brasil nos termos das licenças e autorizações. Também operamos serviços móveis de voz e banda larga em todo o 
Brasil, sob a autorização do serviço móvel (SMP). Também oferecemos serviços de valor agregado, alguns deles através 
de parcerias. A tabela a seguir apresenta as estatísticas de população, produto interno bruto (PIB), e renda per capita 
para cada um dos estados das regiões atendidas por nossos serviços nas datas e nos anos indicados: 
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 Últimos dados disponibilizados pelo IBGE de 2019 (1) 

Área 
População 

(mi) 
% da pop. 

brasileira 
PIB (R$ 
mihões) 

% do PIB 
brasileiro 

Renda per capita 
(R$) (2) 

Estado de São Paulo 45,9 21,9 2.348,3 31,8 51.141 

Estado de Minas Gerais  21,2 10,1 779,9 10,6 36.843 

Estado do Rio de Janeiro  17,3 8,2 651,9 8,8 37.757 

Estado de Bahia 14,9 7,1 482,5 6,5 32.439 

Estado do Paraná 11,4 5,4 466,4 6,3 40.789 

Estado do Rio Grande do Sul 11,4 5,4 323,3 4,4 28.413 

Estado de Pernambuco 9,6 4,5 293,2 4,0 30.683 

Estado do Ceará 9,1 4,3 273,6 3,7 29.962 

Estado do Pará 8,6 4,1 208,7 2,8 24.256 

Estado de Santa Catarina 7,2 3,4 197,9 2,7 27.615 

Estado do Maranhão 7,1 3,4 178,4 2,4 25.212 

Estado de Goiás 7,0 3,3 163,6 2,2 23.307 

Estado do Amazonas 4,1 2,0 142,1 1,9 34.291 

Estado do Espírito Santo 4,0 1,9 137,3 1,9 34.177 

Estado da Paraíba  4,0 1,9 108,2 1,5 26.923 

Estado do Rio Grande do Norte 3,5 1,7 106,9 1,4 30.495 

Estado do Mato Grosso 3,5 1,7 97,3 1,3 27.935 

Estado do Alagoas 3,3 1,6 71,3 1,0 21.375 

Estado de Piauí 3,3 1,6 68,0 0,9 20.770 

Distrito Federal 3,0 1,4 59,0 0,8 19.555 

Estado do Mato Grosso do Sul 2,8 1,3 52,8 0,7 18.993 

Estado do Sergipe 2,3 1,1 47,1 0,6 20.486 

Estado do Rondônia 1,8 0,8 44,7 0,6 25.145 

Estado do Tocantins 1,6 0,7 39,4 0,5 25.022 

Estado do Acre 0,9 0,4 17,5 0,2 19.839 

Estado do Amapá 0,8 0,4 15,6 0,2 18.481 

Estado de Roraima 0,6 0,3 14,3 0,2 23.593 

Total  210,1 100,0% 7.389,1 100,0% 35.162  
 

(1) Segundo dados do IBGE (2019) – sujeito a alteração.  

(2) PIB médio per capita do Brasil, ponderado pela porcentagem da população representada por cada estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida do emissor 
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A tabela abaixo apresenta a contribuição (nominal e relativa) dos produtos e serviços comercializados em relação à receita 
operacional líquida da Companhia nos períodos abaixo indicados:  

 

   (R$ milhões)  2021  AV%  2020  AV%  2019  AV% 

Receita Líquida Móvel  29.376,2  66,7%  28.421,0  65,9%  28.666,4  64,8% 

   Receita de Serviço Móvel  26.732,9  60,7%  25.948,1  60,2%  25.963,1  58,6% 

   Receita de Aparelhos  2.643,4  6,0%  2.472,9  5,7%  2.703,3  6,1% 

Receita Líquida Fixa  14.656,4  33,3%  14.705,5  34,1%  15.601,7  35,2% 

   Receita Core Fixa  9.942,6  22,6%  8.609,1  20,2%  7.811,2  17,6% 

      FTTX  5.357,4  12,2%  4.701,1  10,9%  4.159,1  9,4% 

      IPTV  1.378,0  3,1%  1.124,2  2,6%  887,2  2,0% 

      Dados Corporativos, TIC e outros  3.206,9  7,3%  2.783,7  6,5%  2.764,9  6,2% 

   Receita não-core fixa  4.714,0  10,7%  6.096,4  14,1%  7.790,7  17,6% 

Receita operacional líquida  44.032,6  100,0%  43.126,5  100,0%  44.268,2  100,0% 

 

 

c) lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido do emissor 

O resultado líquido do único segmento da Companhia em 2021, 2020 e 2019 foi de R$ 6.229,4 milhões, R$ 4.770,5 milhões 
e R$ 5.001,0 milhões, respectivamente. 
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a) característica do processo de produção 

Tecnologia 

Em 2020, reavaliamos nosso programa de virtualização da rede para torná-lo mais flexível e confiável em direção a 
“cloudificação”. Isso nos permitirá oferecer serviços totalmente baseados em novas tecnologias, como 5G, cujas funções de 
rede são nativas em cloud. Inclusive em 2021, nós iniciamos a implementação da primeira Network Function na qual fará 
parte do CORE 5G SA totalmente baseado em containers. 

Para serviços de voz, seguimos caminhando na sua digitalização potencializando o nosso serviço VoLTE, tornando-o cada 
vez mais acessível para nossos assinantes, reduzindo o serviço de voz em tecnologias legadas, como Circuit Switching. 

Além disso, estamos trabalhando no VoNR (Voice over New Radio) necessário para oferecer serviços de voz em redes 5G. 

Para a rede de voz fixa, a oferta de VoFTTH, trunking SIP, interconexões SIP, etc. vem aumentando em nossa rede como 
parte do plano de lançamento de novas cidades, eficiência energética, desmobilização de sites, planos de digitalização de 
voz, sinergias entre redes fixas e móveis etc. sobre. Para suportar o crescimento significativo do VoIP, foi planejada e 
implementada a modernização e consolidação do novo CORE IMS, bem como de novos SBC para Acesso e Peering. Como 
benefício, esperamos ter economia nos custos com equipamentos, linhas, mão de obra e manutenção. 

Para CORE de Dados, continuamos expandindo nossa rede móvel oferecendo novos serviços de dados como LTE-M, Nb-
IoT e redes LTE privadas, ao mesmo tempo, já iniciamos os trabalhos na implantação da rede 5G com base nas arquiteturas 
Standalone (SA) e Non-Standalone (NSA). 

O backbone IP é um estrutura de grande importancia para o bom funcionamento dos serviços de internet, sendo ele 
responsável por concentrar todo o tráfego oriundo de seus clientes e distribui-lo para os destinos finais. 

Ao longo dos tempos, essa estrutura tem se tornado um ativo estratégico devido a crescente migraçao de serviços para 
tecnologia IP (voz, televisão,...), e também ao crescimento de tráfego dos ultimos anos (serviços de streaming, serviços nas 
nuvens, video sob demanda, fibra, serviços 4G+) que foi potencializado ainda mais durante a pandemia. 

Os serviços relacionados à tecnologia IP tem exigido cada vez mais das redes; dessa forma a Telefônica Brasil tem 
direcionado o seu plano de capacitação para prover alta disponibilidade, alto desempenho e eficiência de custos. 

Para atingir esses objetivos, a Telefônica Brasil tem buscado otimizar os recursos da sua rede via sinergias diversas. No 
caso do backbone IP, o processo de otimização começou com a integração dos backbones da Telefônica Brasil e GVT, 
visando unifica-los e também simplificação da rede. Posteriormente, em 2.018, iniciou-se um processo de modernização 
dos roteadores, substituindo os elementos existentes por novos com maior capacidade e reduçao de subcamadas de rede. 

Essas ações deverão otimizar os investimentos no contexto de aumento de tráfego agressivo, estabelecendo uma base 
para entregar o próximo passo na qualidade dos serviços de dados. Até então, a largura de banda tem sido a principal 
vantagem técnica, acredita-se que a latência dos serviços assumirá essa função principal nos proximos anos como 
diferencial para venda de banda larga.  

Para alcançar este resultado, a Telefônica Brasil dimensiona o backbone IP de forma que o atendimento dos serviços sejam 
descentralizados, ficando cada vez mais próximo dos clientes, isso através da implementaçao de soluções de cache por  
toda a rede, as quais permitem disponibilizar os conteúdo de forma local, reduzindo os custos de transporte e melhorando 
a experiência dos usuários sem aumento dos investimentos. 

Outra preocupação para manutençao dos serviços é a disponibilidade de endereçamento IP, para atender essa carencia a 
Telefônica Brasil tem desde 2.017 o projeto de Ipv6 implantado em sua rede, permitindo assim garantir a conectividade dos 
clientes e continuação da sua expansão da rede. 

Busca-se também otimizar os custos através do compartilhamento das redes de acesso com outras operadoras brasileiras, 
nas quais os backbones IP desempenham a função de transporte de tráfego entre as diferentes redes das operadoras, 
reduzindo a necessidade de expansão de sites móveis. 

Em relação aos projetos da Rede Local (LAN), fornecemos conectividade local a todas as plataformas e servidores que 
prestam serviços de telecomunicações fixa ou móvel. A Rede Local funciona como acesso a todos os serviços da rede de 
dados conectando-os ao Backbone IP. 

Continuamos a evoluir a estrutura de rede local (LAN) Ethernet padrão para o protocolo TRILL (RFC 6326). A utilização 
deste protocolo permite aumentar a resiliência do ambiente, reduzindo falhas que por vezes poderiam afetar o serviço 
prestado ao cliente final. Também estamos implementando o conceito de descentralização em Data Centers Telecom com 
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switches Top of Rack (TOR) e End-of-Row (EOR), permitindo economia de custos com cabeamento estruturado, reduzindo 
energia, espaço e refrigeração. Para acompanhar o crescimento da rede, em 2021 aumentamos a capacidade dos sites, 
disponibilizando mais capacidade de portas em 13 sites existentes e implementando 1 novo site. 

Também continuamos a estruturar nossa CDN (Content Delivery Network) para melhorar a experiência do cliente com 
nossos serviços, utilizando a solução de Cache para reduzir o consumo de banda no backbone IP, armazenando localmente 
conteúdos de parceiros como Google, Netflix, Akamai e Facebook. Adicionamos os parceiros Globo e Tik Tok em 2021, isso 
nos permite otimizar os recursos da rede e melhorar a qualidade dos serviços prestados. Em 2021, expandimos a 
capacidade em 24 sites existentes devido ao aumento do tráfego de dados e implementamos 5 novos sites. 

No que diz respeito aos projetos de Segurança de Redes, em um mundo digital onde as redes de telecomunicações se 
tornam cada vez mais complexas, a segurança das redes torna-se um fator indispensável para o sucesso dos nossos 
clientes e para os seus negócios. A Telefonica Brasil continuou trabalhando constantemente em 2021 para proteger a rede 
de diversas ameaças e naturezas de ataques, dificultando ao máximo os invasores e garantindo o funcionamento dos 
serviços. 

Em 2021 foram realizados Projetos de Estruturação de Segurança para proteger a rede da Telefonica Brasil contra ameaças 
cibernéticas, como projetos de proteção contra ameaças de Malware, análise de pacotes em nível de aplicação e melhoria 
de controle de acesso. O processo de aprovação de segurança das novas tecnologias é contínuo, requisitos, falhas ou 
brechas de segurança são verificados antes de ir para o ambiente de produção. 

 

Rede e Facilidades (Fixa) 

Prestamos serviços denominados Exploração Industrial de Linha Dedicada (EILD), conforme nosso contrato de concessão 
e nosso contrato de autorização. O EILD consiste no aluguel de circuitos dedicados e protocolos de canal claro para a 
prestação de serviços a terceiros. 

Além disso, somos capazes de oferecer um portfólio completo de produtos ao atacado, incluindo L2L, IP, Ethernet e MPLS. 
Todos esses produtos são usados para atender às demandas de outras operadoras de rede e provedores regionais de 
internet. Os circuitos são solicitados com diferentes níveis de acordo de serviço, e somos obrigados a fornecer às instalações 
rotas de contingência, sites e equipamentos para melhorar o serviço contra os pontos de falha. 

Nossa rede consiste em uma camada de acesso que conecta nossos clientes através de nossas redes de cobre e fibra 
ópticas, que são conectadas às centrais de voz e dados. Essas centrais são interconectadas local ou remotamente através 
de equipamentos de transmissão predominantemente com fibra ótica e ocasionalmente através da rede de rádios micro-
ondas, que juntos formam uma camada de rede que permite a conectividade entre as várias plataformas e a interconexão 
com outras operadoras. Nossa estratégia de rede é baseada na expansão da rede de acesso por fibra óptica para permitir 
maior cobertura e serviços de banda larga para nossos clientes, bem como desenvolver uma rede multisserviço integrada 
e aplicativos multimídia. Como provedor de serviços de telecomunicações, não fabricamos equipamentos para a construção 
de nossa rede e instalações. Adquirimos os equipamentos de fornecedores qualificados no Brasil e no exterior e, por meio 
desses equipamentos, implementamos nossas redes e instalações através das quais fornecemos nossos serviços. 

 

Rede e Facilidades (Móvel) 

A Telefonica Brasil continuou a expandir a capacidade e a cobertura das suas redes móveis a fim de absorver o crescimento 
do tráfego de voz e dados ainda mais longe da concorrência, com um crescimento significativo na cobertura 4G e 5G DSS 
"Dynamic Spectrum Sharing", mantendo-se ao mesmo tempo como líder da tecnologia 3G.  

No final de 2021, a nossa rede móvel cobria 5.002 cidades no Brasil nas tecnologias LTE Advanced Pro, LTE, WCDMA e 
GSM / EDGE. O número corresponde a 89,8% do total das cidades no Brasil ou 97,61% da população brasileira. No final 
de 2021, a nossa rede 2G / GSM-EDGE estende-se por 3.757 cidades. No mesmo período, a rede 3G / WCDMA estava 
presente em 4.879 cidades.   

A tecnologia 4G / LTE lançada em 2013 foi um avanço importante para a nossa rede móvel, uma vez que proporciona taxas 
de transmissão mais elevadas do que a 3G. Em 2021, continuamos a expandir a cobertura desta tecnologia, e no final de 
2021 a nossa rede 4G atingiu 4.381 cidades. 
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Implementamos a nossa rede LTE com frequências de 700 MHz, 1.800 MHz, 2.100MHz e 2.600 MHz em 2021, ativando a 
tecnologia LTE Advanced Pro (comercialmente conhecida como 4,5G), visando a melhoria da cobertura, da capacidade e 
da experiência do cliente. No final de 2021, atingimos 2.855 cidades com esta tecnologia. 

O DSS 5G "Dynamic Spectrum Sharing" foi lançado em 2020 com o compartilhamento de frequências do 4G, e no final do 
ano tivemos presença local em 9 cidades brasileiras.          

Desde 2015, começamos a desenvolver o compartilhamento de rede em 4G 2600 MHz com OI e a TIM. No final de 2021, 
128 cidades brasileiras tinham estações rádio base partilhadas, fornecendo uma nova cobertura 4G e em 299 cidades 
utilizando a Rede TIM ou OI através do  RAN Sharing. Em 2017, começamos também a desenvolver o compartilhamento 
de rede 3G com a Claro, no final de 2021 155 cidades brasileiras tinham estações rádio base partilhadas fornecendo uma 
nova cobertura 3G e em 139 cidades utilizando a Rede da Claro através do RAN Sharing. Em 2018, começamos também a 
desenvolver a partilha de rede 3G com a TIM, e no final de 2021, 38 cidades brasileiras tinham partilhado estações rádio 
base que forneciam nova cobertura 3G e em 27 cidades que utilizavam a Rede da TIM através do RAN Sharing. Em 2019, 
começamos também a desenvolver o compartilhamento de rede em 4G 700 MHz com a TIM como prova de conceito, e no 
final de 2021, 10 cidades brasileiras tinham partilhado estações rádio base que forneciam uma nova cobertura de 4G. 

Em 2019, Telefônica Brasil e TIM assinaram um acordo de compartilhamento de rede para tecnologias 2G, 3G e 4G, visando 
expansões e sinergias de rede. No final de 2021, 363 cidades brasileiras tinham compartilhado estações rádio-base 3G/4G, 
fornecendo novas coberturas 3G/4G e em 353 cidades utilizando a infraestrutura da TIM através de RAN Sharing. Também 
em 2021, a rede única 3G/4G foi implantada na área urbana em 21 cidades de cada Operador (Telefônica Brasil e TIM) 
como Prova de Conceito. A estratégia do compartilhamento da rede de acesso móvel nos permite cumprir parte das 
obrigações da ANATEL que foram impostas com as  aquisições dos espectros, além disso reduz os custos de implantação 
da rede e fornecer novas coberturas com custos mais baixos. 

 

Rede e Facilidades (TV por assinatura) 

Oferecemos o serviço de IPTV por meio da rede FTTH usando a ferramenta Open Plataform, criada para revolucionar a 
maneira como a Telefonica fornece o serviço de IPTV. Esta plataforma consiste em Pay TV com transmissão de vídeo 
oferecida através do protocolo IP. Ela é composta por vários parceiros globais desenvolvendo módulos em parceria com a 
Telefonica e se conectando à Plataforma Global de Vídeo existente. Nossa equipe local personalizou o middleware para o 
Set-Top-Box, criando uma versão padrão que traz melhor time-to-market para novos desenvolvimentos e lançamentos de 
produtos, além de convergência futura entre as plataformas IPTV e OTT. Vários componentes foram integrados para criar 
um ecossistema totalmente novo para IPTV, como a inclusão do Instant Channel Change (ICC), retransmissão e aplicativos, 
proporcionando uma melhor experiência ao usuário. Serviços adicionais, como pay-per-view e VoD, também estão 
disponíveis. 

A Telefonica tem o serviço de IPTV disponível para mais de 300 cidades em todo o Brasil, cujo crescimento realizado em 
2021 será mantido em 2022, oferecendo serviços de IPTV para um número cada vez maior de cidades. A Telefônica 
construiu Pontos de Presença (PoP) adicionais, aumentando os novos canais locais e garantindo qualidade dos serviços de 
IPTV para localidades remotas. 

Além da expansão para outras cidades, os recursos foram incrementados no cliente para uma melhor experiência, como: 
Time Shift, Catch Up, Novos aplicativos como o Netflix, YouTube, YouTube Kids e Amazon Prime Video e no futuro conteúdo 
4K; 

A interface do serviço IPTV foi alterada para melhorar a experiência do cliente e simplificar a localização de conteúdo 
relevante com tiras temáticas. Mais canais foram implantados e o catálogo de filmes e séries sob demanda foi bastante 
renovado, oferecendo novas opções de entretenimento para os clientes. O crescimento da plataforma CDN garantiu à 
Telefonica a capacidade de oferecer mais títulos de VoD e serviços OTT. 

Nosso plano de desenvolvimento contempla o uso da mais avançada tecnologia disponível, com foco na integração com a 
Internet e um aumento no número de serviços de transmissão multimídia. Em 2021 implementamos novas tecnologias que 
resultaram para um serviço ainda mais estável, disponível e com excelente qualidade de imagem em todas as plataformas. 

 

Detecção e Prevenção de Fraudes  

Durante o ano de 2021, continuamos nosso trabalho no combate aos dois principais tipos de fraude, da seguinte forma: 
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Fraude de subscrição: é um tipo de fraude que ocorre quando a emissão de um ou mais acessos é concedida sem o 
consentimento do "detentor" real de documentos de identificação com o principal objetivo de evadir o pagamento. Tivemos 
uma redução de 32% nas perdas relacionadas à fraude de subscrição, de R$103,2 milhões em 2020 para R$70,5 milhões 
em 2021. A principal causa desta redução foi a melhoria de regras e a revisão de determinados processos de detecção, 
além de melhorias nos controles de monitoramento de fraudes ocorridas ao longo do ano, permitindo captar mais casos de 
fraude em menos tempo, reduzindo o ticket médio. 

Fraude de Identidade: também conhecida como "engenharia social", a fraude de identidade ocorre através de call centers 
ou revendedores, onde o interlocutor que tem acesso a informações pertencentes a nossos clientes atuais alcança nossos 
call centers e faz alterações e ativações não autorizadas. Tivemos um aumento de 109% nos casos em 2021, passando de 
1.085 em 2020 para 2.268 casos em 2021. Esse aumento está relacionado ao maior volume de casos de reclamação, 
decorrentes de fraude interna, além de fraudes relacionadas a Migração Pré-Paga, mudança de propriedade e mudança de 
chip. Apesar desse aumento, conseguimos implantar a Biometria nos canais presenciais em novembro de 2020 para esse 
cenário, com o objetivo de reduzir esse tipo de fraude.  

 

b) característica do processo de distribuição 

Em 31 de dezembro de 2021, nossa rede de distribuição comercial (comercializada sob a marca Vivo) consistia em 245 
pontos de venda próprios em todo o Brasil. Além disso, temos aproximadamente 12.000 pontos de vendas dirigidos por 
autorizadas (incluindo canais de autorizadas e varejo exclusivos), mantendo uma sólida estratégia de capilaridade que 
contribuiu para nossa posição de liderança no mercado brasileiro de telecomunicações. 

Em 2021, tínhamos cerca de 330 mil pontos de venda nos quais clientes de serviços móveis pré-pagos podiam comprar 
créditos. É possível inserir créditos em aparelhos pré-pagos remotamente ou comprando cartões contendo créditos. Os 
créditos também podem ser comprados através do nosso aplicativo Meu Vivo, cartões de débito e crédito, call centers, Vivo 
PDV (M2M utilizando um telefone celular para transferir créditos), recarga pessoal (usando o próprio telefone para fazer 
recargas), bem como certos websites certificados na internet. 

Oferecemos nossas soluções a nossos clientes através dos seguintes canais de vendas físicos: 

• Lojas Vivo: continuamos focados na transformação do ponto de venda tradicional (POS) em ponto de experiência 
(PDX), atingindo 8 lojas icônicas, 6 Store-in-Store e 243 Plus Stores (um conceito criado para atender pequenas e 
médias cidades) ao final de 2021. Ao avançar na melhoria de infraestrutura, sistemas, atendimento ao cliente, 
microgerenciamento e capilaridade, acreditamos que continuamos fornecendo um serviço eficiente, rentável e 
encantador. Em 2020, em resposta às restrições da pandemia, aceleramos a digitalização de nossas lojas com o 
lançamento do “Vivo em Casa”, uma ferramenta pela qual qualquer pessoa pode entrar em contato com a força de 
vendas de nossa loja. 

• Autorizadas exclusivas: Esse canal é composto por empresas selecionadas que foram certificadas para oferecer 
todos os produtos do nosso portfólio. Essas autorizadas compõem uma ampla rede de distribuição em todo o País. 
Embora o canal ofereça um portfólio completo de produtos, seu foco está no pós-pago e em fibra. Também estamos 
constantemente atualizando e aprimorando essas lojas para proporcionar uma melhor experiência de compra ao 
cliente, para garantir uma experiência consistente com nossas lojas próprias. Em 2021, essas autorizadas 
aumentaram a nossa presença com mais de 120 pontos de venda, o que siginifica que contávamos com 1.530 
lojas em 31 de dezembro de 2021. 

• Canal de varejo: nosso canal de varejo vende produtos pós-pagos e pré-pagos e serviços de recarga que são 
comercializados pelas equipes de vendas de nossos parceiros. Este canal mantém uma forte relação de parceria 
com os varejistas através do programa de incentivo de vendas (remuneração baseado nas vendas de nossos 
produtos). Em 2021, apesar das circunstâncias desafiadoras do mercado, mantivemos um volume relevante em 
produtos pré-pagos, mantendo uma parte substancial de nossa capilaridade por meio de ações de eficiência 
comercial e operacional. 

• Canal de distribuição: o canal de vendas mais amplo e complexo em nossos mercados, esse canal permite que 
nossos clientes pré-pagos comprem créditos de serviços de voz e dados. Para ser o mais próximo possível de 
clientes potenciais e existentes, este canal compreende agentes autorizados, lotéricas, correios, agências 
bancárias e pequenos varejistas, como farmácias, bancas de jornal, livrarias, papelarias, padarias, postos de 
gasolina, bares e restaurantes. Atualmente, esse canal é responsável pela maioria de nossas vendas de pré-pago 
(90%) e recargas de celular (75%). Em 2021, consolidamos a liderança de market share do pré-pago com 29% 
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conquistada no ano anterior, apesar da pandemia do COVID-19. Crescemos nossa posição em microgestão 
incluindo pagamentos específicos da força de vendas com granularidade no nível pontos de venda.  

• Vendas porta-a-porta: esse canal continua fortalecido com o crescimento da rede de fibra no país, com a 
ampliação da força de vendas, com foco em clientes de qualidade e alto valor e buscando totalizar os nossos 
clientes. Este canal representa 40% de todas as vendas de fibra no segmento B2C. O mercado de fibra exige 
conhecimento local importante para maior penetração de vendas e é por isso que a venda porta a porta é tão 
importante para este segmento.  

• Tele-vendas: um canal sem limitações geográficas, nosso canal de televendas pode alcançar clientes existentes e 
potenciais em todo o país, oferecendo nosso portfólio completo de produtos, de pré-pagos a pós-pagos, bem como 
pacotes de voz fixa, banda larga e TV. Este canal ficou focado em aumentar a base de clientes, identificando novos 
clientes e oferecendo planos adequados para nossos clientes existentes de acordo com seus perfil de consumo. 
Esse canal contribui com quase 230 mil unidades vendidas por mês.  

   

Imobilizado  

Em 31 de dezembro de 2021, tínhamos operação fixa e móvel em 2.665 propriedades, das quais 1.410 próprias e 105 em 

prédios administrativos. Além disso, celebramos contratos de arrendamento padrão para aluguel dos imóveis 

remanescentes, dos quais 134 em áreas administrativas, 1 quiosque e 243 lojas de varejo. 

Nossas principais propriedades físicas para fornecer serviços de telefonia fixa envolvem os segmentos de comutação (rede 
telefônica pública comutada ou PSTN), transmissão (sistemas ópticos e sem fio), comunicação de dados (dispositivos 
multiplex, rede IP), infraestrutura (sistemas de energia e ar-condicionado), e rede externa (cabos de fibra ótica e metálicos), 
que são distribuídos em muitos prédios em todo o estado de São Paulo e nas principais cidades fora do estado de São 
Paulo. Alguns desses edifícios também são usados para operações administrativas e comerciais. 

Nossa principal propriedade física para serviços móveis consiste em equipamentos de transmissão, equipamentos de 
comutação, estações base e outros dispositivos de comunicação, como correio de voz, serviço pré-pago, serviço de 
mensagens curtas, registros de localização residencial, ponto de transferência de sinalização, rede de comutação de dados 
por pacote e gateways. Todos os switches, sites de celular, prédios administrativos, instalações administrativas, armazéns 
e lojas estão segurados contra danos por riscos de operação. 

 

c) características dos mercados de atuação 

Condições de competição nos mercados 

A concorrência nos mercados fixo e móvel continuou intensa em 2021. Diante da alta demanda por conectividade, o setor 
está focado na modernização e inovação como alavancas para permanecer competitivo no mercado. As empresas líderes 
têm direcionado esforços e investimentos para a transformação digital dos negócios, com o objetivo de melhorar o equilíbrio 
entre crescimento e fidelização do cliente, crescimento de receita e margens. Por esses motivos, as principais operadoras 
aceleraram a cobertura de 4.5G, lançaram fibra e continuaram a incluir serviços de valor adicionado nas ofertas para 
diferenciar seus portfólios móveis e fixos. Além disso, as empresas começaram a alavancar sua base de clientes, 
faturamento e outros ativos importantes para se engajar em outras fontes de receita, seja por si ou através de parcerias 
com empresas de outros setores. As iniciativas continuam em seus passos iniciais e abrangem desde serviços financeiros, 
saúde, educação e soluções B2B. 

O mercado consumidor brasileiro está cada vez mais conhecedor e exigente, buscando não só a melhor prestação de 
serviços, como também o melhor custo-benefício. Portanto, as operadoras priorizaram a expansão e digitalização das 
interações empresa-cliente. 

No mercado de telefonia móvel, continuamos liderando em participação de mercado, com 33,1% de participação de acordo 
com informações da ANATEL em 31 de dezembro de 2021. Neste ano, a competição permaneceu intensa na expansão 
da cobertura da rede 4G e 4.5G e no crescimento de assinantes. 

Lideramos o mercado de telefonia móvel em 14 estados: Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, São Paulo e Sergipe. A TIM, 
empresa brasileira de telefonia e subsidiária da Telecom Italia, lidera o mercado de telefonia móvel em três estados: 
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Paraná, Paraíba e Santa Catarina. A Claro é uma operadora de telefonia móvel controlada pela mexicana America Móvil 
Group, e lidera o serviço de telefonia móvel em seis estados: Alagoas, Distrito Federal, Goiás, Piauí, Rondônia e Tocantins 
de acordo com os dados da Anatel de 31 de dezembro de 2021. 

Na fixa, os serviços de telefonia fixa e de TV paga reportaram desconexões, de acordo com a ANATEL. Na banda larga, o 
mercado continuou a se expandir principalmente em acessos ultra-banda larga e fibra. Nossos principais concorrentes em 
serviços de telecomunicações fixas são a Claro Brasil (que inclui NET, Claro e Embratel) e a Oi, que é mais forte em 
serviços fixos fora do Estado de São Paulo. A TIM oferece sua rede de banda larga fixa ‘TIM Live’ em vinte cidades. A 
SKY, atualmente controlada pela Werthein, possui serviços de TV por assinatura e banda larga (LTE TDD 4G). Além disso, 
temos a concorrência de milhares de provedores de serviços regionais em todo o país.  

A Telefônica Brasil está bem estruturada para manter sua liderança no mercado brasileiro de telecomunicações e continuar 
atendendo seus mais de 99 milhões de clientes e seus pilares estratégicos lhe permitirão alcançar o seu propósito de 
digitalizar para aproximar. 

 

d) eventual sazonalidade 

O nosso negócio e os nossos resultados operacionais não são afetados materialmente pelas flutuações sazonais do 
consumo de nossos serviços. 

 

e) principais insumos e matérias primas 

(i) descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas a controle ou regulamentação 
governamental, com indicação dos órgãos e da respectiva legislação aplicável. 

A Companhia possui contratos de aquisição e implantação de equipamentos de rede com fornecedores especializados, 
sendo tais contratos essenciais à ampliação, manutenção da qualidade e ampliação da área de cobertura dos serviços de 
telefonia fixa comutada e serviço móvel pessoal SMP, prestados aos seus clientes. 

Dentre estes contratos, destacam-se os contratos de aquisição de equipamentos de rede e também os contratos de 
manutenção da rede, fundamentais ao cumprimento das suas operações do Plano Geral de Outorgas da ANATEL. 

O relacionamento da Companhia com seus principais fornecedores na sua maioria está atrelado à regulamentação 
governamental da ANATEL, resolução 155 de 16 de agosto de 1999. 

Os principais fornecedores da Companhia estão relacionados a seguir: 

Fornecedor Objeto 

Ericsson Equipamentos e serviços de rede para STFC e SMP 

Huawei Equipamentos e serviços de rede para STFC e SMP 

NEC do Brasil Equipamentos e serviços de rede para STFC e SMP 

Nokia do Brasil Equipamentos e serviços de rede para STFC e SMP 

ZTE do Brasil Equipamentos e serviços de rede para STFC e SMP 

Padtec Equipamentos e serviços de rede para STFC e SMP 

Siae do Brasil Equipamentos e serviços de rede para STFC e SMP 

Ciena Equipamentos e serviços de rede para STFC e SMP 

R2T Serviços de manutenção e suporte a rede 

VIA Serviços de manutenção e suporte a rede 

TLSV Serviços de manutenção e suporte a rede 

HALLEN Serviços de manutenção e suporte a rede 

META Serviços de manutenção e suporte a rede 

COMFICA Serviços de manutenção e suporte a rede 

ABILITY Serviços de manutenção e suporte a rede 

CETP Serviços de manutenção e suporte a rede 
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EZENTIS Serviços de manutenção e suporte a rede 

RICARDO Serviços de manutenção e suporte a rede 

TECNOMULTI Serviços de manutenção e suporte a rede 

ICOMON Serviços de manutenção e suporte a rede 

TEL Serviços de manutenção e suporte a rede 

ABILITY Serviços de manutenção e suporte a rede 

TELEMONT Serviços de manutenção e suporte a rede 

COMFICA Serviços de manutenção e suporte a rede 

PADTEC Serviços de manutenção e suporte a rede 

ABILITY Serviços de construção de rede externa 

TELEMONT Serviços de construção de rede externa 

TELE PERFORMANCE Serviços de construção de rede externa 

SINOS Serviços de construção de rede externa 

ABILITY Serviços de construção de rede externa 

TELEMONT Serviços de construção de rede externa 

IBM Plataformas de serviços 

Eisa Plataformas de serviços 

HP Plataformas de serviços 

PromonLogicalis Plataformas de serviços 

Oracle Plataformas de serviços 

Tropico Plataformas de serviços 

Wipro Plataformas de serviços 

AMDOCS Plataformas de serviços 

Netcracker Plataformas de serviços  

Oracle Plataformas de serviços  

Indra Plataformas de serviços  

Everis Plataformas de serviços  

Accenture Plataformas de serviços  

Technicolor Plataforma IPTV 

Cisco Plataforma IPTV 

Nokia do Brasil Plataforma IPTV 

Atento Serviços de Call Center 

Almaviva Serviços de Call Center 

AEC Serviços de Call Center 

American Tower do Brasil Compartilhamento de Infraestrutura de Torres 

SBA Torres Brasil Ltda Compartilhamento de Infraestrutura de Torres 

São Paulo Locação Torres Compartilhamento de Infraestrutura de Torres 

Phoenix Compartilhamento de Infraestrutura de Torres 

QMC Compartilhamento de Infraestrutura de Torres 

Telxius Compartilhamento de Infraestrutura de Torres 

Furukawa Passivo Óptico e Cabo Óptico 

Prysmian Cabo Óptico e Cabo Metálico/Bimetálico 

Amphenol Passivo Óptico, Fio Telefônico, Cabo Coaxial e Cabo 
co/Bimetálico MPT Passivo Óptico, Fio Telefônico, Cabo Coaxial e Cabo 
Metálico/Bimetálico Corning Passivo Óptico 

Electroson Passivo Óptico 
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FiberHome Passivo Óptico e Cabo Óptico 

Sei Brasil Passivo Óptico 

Thales/Gemalto Sim Cards 

Idemia Sim Cards 

G&D Sim Cards 

Apple Aparelhos 

Samsung Aparelhos 

Motorola Aparelhos 

LG Aparelhos 

Xiaomi Aparelhos 

TCT (Alcatel) Aparelhos 

Multilaser Aparelhos 

Positivo Aparelhos 

Huawei Aparelhos 

HP Router CPE 

Teracom Router CPE 

Cisco Router CPE 

Huawei Router CPE 

ScanSource (HP) Router CPE 

Flex-AM (Mitrastar) Modem ADSL e VDSL/Controle Remoto / Dongle 

Tellescom (Askey) Modem VDSL 

Inventus (Askey) Modem ADSL e VDSL 

Universal (Alpha) Modem VDSL / Controle Remoto 

Tellescom (Askey) ONT Interoperável (HGU) 

Flex-AM (Mitrastar) ONT Interoperável (HGU) 

Inventus (Askey) ONT Interoperável (HGU) 

Flex-AM (WNC e BluCastle) Black Box 

ZTE do Brasil Pen Modem 

 

 (ii) eventual dependência de poucos fornecedores 

A Companhia depende de alguns fornecedores chave para prover os serviços móveis e fixos de telecomunicações. 

 

(iii) eventual volatilidade em seus preços. 

A Companhia constantemente busca novas alternativas para fornecimento com o objetivo de minimizar esta eventual 
volatilidade. Nem sempre é possível, considerando tratar-se de fornecedores chave e, além disso, alguns dos produtos 
utilizados estão atrelados ao mercado externo e a políticas específicas. 
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7.4 - Clientes Responsáveis Por Mais de 10% da Receita Líquida Total

A Companhia não possui clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total.  
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a) necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e histórico de relação com a 
administração pública para obtenção de tais autorizações 

 

Regulamento do setor de telecomunicações brasileiro 

Nossas atividades, incluindo as condições dos serviços prestados e, em certa medida, as tarifas que cobramos, são 
materialmente afetadas por uma regulamentação abrangente de acordo com a Lei Geral das Telecomunicações e diversas 
determinações administrativas. Em particular, nós prestamos o Serviço Telefônico Fixo Comutado no Estado de São Paulo 
sob um contrato de concessão que sujeita a certas obrigações, de acordo com o Plano Geral de Metas de Universalização 
(PGMU) e demais disposições regulatórias aplicáveis. 

A ANATEL é a agência reguladora dos serviços de telecomunicações de acordo com a Lei Geral de Telecomunicações. A 
ANATEL é administrativa e financeiramente independente do governo brasileiro. Todas as regulamentações propostas pela 
ANATEL estão sujeitas a um período de consulta pública e, ocasionalmente, estão sujeitos a audiências públicas, e suas 
ações podem ser questionadas na justiça brasileira. 

 

Histórico de obtenção de concessões, autorizações e licenças 

Nossos principais serviços: 

• Serviços de voz fixa, local e de longa distância, em regime público (concessão no Estado de São Paulo, exceto 
Setor 33 do Plano Geral de Outorgas) ou privado (autorização no restante do território nacional), incluindo 
habilitação, assinatura mensal, serviço medido e telefones públicos; 

• Serviços de voz e banda larga móvel, em todo o território nacional; 

• Serviços de banda larga fixa, em todo o território nacional; 

• Serviços de TV por assinatura; 

• Serviço Limitado Privado (SLP), que corresponde à prestação de serviços de telecomunicações em regime privado, 
destinados a grupos específicos de usuários definidos pelo prestador e que abrange múltiplas aplicações, incluindo 
comunicações de dados, vídeo, áudio, voz e texto; 

• Serviços de atacado, incluindo interconexão fixa e móvel, exploração industrial de linha dedicada (EILD), MVNO e 
outros insumos de atacado; 

• Serviços digitais e de valor agregado, incluindo serviços financeiros, M2M (comunicação máquina-a-máquina), 
soluções de e-health, segurança, vídeo e propaganda; 

• Serviços designados especificamente para clientes corporativos; 

• Venda de aparelhos e acessórios; 

• Outros serviços. 

 

Em 13 de agosto de 2020, conforme definido na Resolução 720/2020 – Regulamento Geral de Outorgas, a Telefônica 
recebeu por meio do Ato 4334/2020 a Outorga Única para explorar os Serviços de Interesse Coletivo e Restrito. 

 

Concessões e autorizações 

De acordo com a Lei Geral das Telecomunicações, as concessões são outorgas para a prestação de serviços de 
telecomunicações em regime público, enquanto as autorizações são outorgas para a prestação de serviços de 
telecomunicações sob o regime privado.  

Empresas que prestam serviços no regime público, conhecidas como concessionárias, estão sujeitas a certas obrigações 
quanto à qualidade, continuidade, universalização, expansão e modernização do serviço. 

Uma concessão só pode ser outorgada mediante um processo de licitação pública e/ou assinatura de contrato de concessão, 
atribuindo à concessionária as obrigações de continuidade e universalização do serviço público. Além disso, a ANATEL está 
autorizada a dirigir e controlar a prestação dos serviços, a aplicar penalidades, a declarar o vencimento da concessão e a 
devolver a posse dos bens reversíveis da concessionária ao poder público no momento do término da concessão. Outra 
característica distintiva das concessões públicas é o direito da concessionária de manter os padrões econômico-financeiros, 
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que são calculados com base nas regras estabelecidas em nosso contrato de concessão e foram elaborados com base em 
um modelo de teto de preço. 

Em 4 de outubro de 2019, foi publicada a Lei nº 13.879/2019 (decorrente do PLC nº 79/2016), ou a Nova Lei Geral das 
Telecomunicações. Esta lei revisa o arcabouço regulatório das telecomunicações e representa um impacto significativo para 
o setor, ao introduzir a possibilidade de migração das atuais concessões de STFC para o modelo de Autorização. 

Autorização é uma licença concedida pela ANATEL sob o regime privado, podendo ou não ser resultante de licitação pública, 
na medida em que a empresa autorizada atenda às condições objetivas e subjetivas consideradas necessárias para a 
prestação do respectivo tipo serviço de telecomunicações no regime privado. 

As empresas que operam serviços de telefonia fixa em regime público são a Telefônica Brasil, a Oi, a Algar Telecom, a 
Sercomtel e a Claro (esta última, apenas para os serviços de longa distância nacional e internacional). Todas as outras 
prestadoras de serviços de telecomunicações, incluindo as outras empresas autorizadas a fornecer serviços de telefonia 
fixa em nossa região de concessão, operam de acordo com autorizações no regime privado. As empresas que prestam 
serviços no regime privado, designadas por autorizadas, não estão sujeitas aos mesmos requisitos de continuidade ou 
universalização; entretanto, podem estar sujeitas às demais obrigações regulatórias, como as de qualidade, ofertas de 
produtos direitos dos consumidores, uso do espectro, pagamento de taxas e licenças. As autorizações são concedidas por 
tempo indeterminado. O governo não fornece garantia de equilíbrio econômico-financeiro às autorizadas, como no caso das 
concessões. Os titulares de licenças de autorização de voz fixa têm o direito de competir livremente com as concessionárias 
em suas respectivas áreas, sem qualquer limitação. 

As concessionárias, incluindo a Telefônica, também podem oferecer outros serviços de telecomunicações no regime 
privado, que incluem principalmente serviços de transmissão de dados, serviços móveis e TV paga. 

 

Serviços de Telefonia Fixa - Regime Público 

Detemos concessões de serviços de Telefonia Fixa Local e de Longa Distância Nacional na Região III, que compreende o 
Estado de São Paulo, exceto para o Setor 33 do Plano Geral de Outorgas. 

Os atuais contratos de concessão (revisados em junho de 2011 e vigentes até 31 de dezembro de 2025) seriam novamente 
revistos em 2016 e em 31 de dezembro de 2020, nos termos da regulamentação, para estabelecer novos condicionamentos, 
metas de universalização e qualidade (no caso de metas de universalização, definindo também as fontes de recursos 
complementares, nos termos do art. 81 da Lei n.º 9.472, de 1997). A revisão que ocorreria em 2016, entretanto, foi 
postergada pela Anatel para 30 de junho de 2017, uma vez que a Agência pretendia alinhar este processo à revisão do 
Modelo de Telecomunicações proposta no Projeto de Lei PLC 79/2016 (que, dentre outras mudanças, prevê a conversão 
das Concessões de STFC para o regime de Autorização). Porém, quando a ANATEL divulgou a nova versão dos contratos, 
as prestadoras decidiram não aderir aos termos por discordarem de uma cláusula, acrescentada pela Agência, que definia 
um novo saldo esperado. As prestadoras argumentaram que não puderam discutir os novos termos, dado o curto período 
de tempo desde a divulgação da nova versão até a data prevista para a celebração, e que seria necessária negociação 
adicional sobre os critérios e metodologia estabelecidos para o cálculo referente ao saldo devido, contido na nova versão, 
e sua aplicação. 

Os contratos de Concessão Local e Longa Distância Nacional revisados em 30 de junho de 2011 dispõem de ressalvas pela 
concessionária quanto à alteração na base de cálculo do ônus da Concessão e à possibilidade de fiscalização remota.  

De acordo com os contratos de concessão renovados, e durante os 20 anos do período de renovação, as concessionárias 
são obrigadas a pagar uma taxa bienal equivalente a 2% da receita do ano anterior, líquida de impostos e contribuições 
sociais, decorrente da aplicação dos planos de serviço básico e alternativos do STFC, prestados na área de concessão. 
Cada um dos termos e condições regulatórias precedentes afetam (ou afetam potencialmente) o Contrato de Concessão 
atual, bem como as obrigações correntes sob os contratos de concessão existentes podem impactar nos planos de negócios 
e o resultado das operações. 

Em novembro de 2011, o Conselho Diretor da ANATEL aprovou a Súmula nº 11/2011, em decorrência da análise das 
impugnações administrativas das concessionárias do STFC, deliberando a inclusão, na base de cálculo do ônus, das 
receitas de interconexão, Prestações Utilidades Comodidades – PUC, outros serviços adicionais e receitas operacionais 
inerentes ao STFC. Este entendimento acompanhou a alteração da cláusula 3.3 dos contratos de concessão, durante a 
revisão quinquenal com vigência a partir de 30/06/2011. 
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Em 2013, 2015, 2017, 2019 e 2021, amparada por liminar judicial, a Telefônica efetuou o pagamento do ônus contratual, 
considerando as receitas dos planos de serviços básico e alternativo e desconsiderando as receitas decorrentes (i) de 
Interconexão de Redes, (ii) de PUC; (iii) de Serviços Adicionais; e (iv) Outros Serviços Adicionais e Outras Receitas 
Operacionais do STFC, com interconexão, Prestação, Utilidade ou Comodidade (PUC) e serviços adicionais. 

Em 4 de outubro de 2019, foi publicada a Lei nº 13.879/2019 (decorrente do PLC nº 79/2016), ou Nova Lei Geral das 
Telecomunicações. Esta lei revisa o arcabouço regulatório das telecomunicações e representa um impacto significativo para 
o setor, ao introduzir a possibilidade de migração das atuais concessões de STFC para o modelo de autorização (regime 
privado). Posteriormente, a referida alteração na Lei Geral de Telecomunicações foi regulamentada pelo Decreto nº 10.402, 
em 17 de junho de 2020. 

 

Serviço de Telefonia Fixa - Regime Privado 

Nos termos da Lei n.º 9.472, de 1997, a ANATEL tem competência para outorgar autorizações para que as empresas 
operem serviços de telecomunicações em regime privado, fornecendo serviços locais e de longa distância nacionais em 
cada uma das três regiões de telefonia fixa e em todo o território nacional nos serviços de longa distância nacional e 
internacional.  

Desde 2002 a Telefônica passou a prestar serviços STFC locais e nacionais no Setor 33 da Região III, nas Regiões I, II, e 
serviços internacionais de longa-distância nas Regiões I, II e III. 

Atualmente o serviço de telefonia fixa está presente em todos os estados nacionais. Dentro do setor 31, do Plano Geral de 
Outorgas, o serviço de telefonia fixa é prestado sob o regime de concessão e no restante do país prestado sob o regime de 
autorização. 

 

STFC – Obrigações 

As Prestadoras de serviços de telecomunicações estão sujeitas a obrigações referentes à qualidade do serviço. A concessão 
de telecomunicações também está sujeita, adicionalmente em relação ao regime privado de prestação, a obrigações 
especiais referentes à expansão e modernização da rede, contidas no Plano Geral de Metas de Universalização.  

Em 2008, o decreto presidencial publicado com o Plano Geral de Outorgas permitiu às concessionárias fornecer serviços 
em mais de duas regiões do Plano Geral de Outorgas. Anteriormente a esse decreto, operadoras de serviços de 
telecomunicações com concessões de serviços de STFC podiam oferecer serviços em uma única região no regime público. 

Em dezembro de 2016, a ANATEL realizou uma consulta pública relacionada às novas regras do PGO, contendo um capítulo 
exclusivo com o objetivo de verificar a migração das concessões de telefonia fixa para autorizações, de acordo com o novo 
marco legal aprovado em 2019. Seus efeitos, em sua maioria, devem ocorrer após as adaptações regulatórias necessárias 
por parte da ANATEL e MCTIC para a efetiva migração para o novo regime. 

 

STFC - Obrigações às Empresas Prestadoras do STFC no regime público 

As empresas prestadoras do serviço de telefonia fixa em regime público estão sujeitas a determinadas restrições na 
formação de alianças, “joint ventures”, fusões e aquisições, incluindo: 

• a proibição de uma holding em deter mais de 20% do capital votante de qualquer outra empresa prestadora do 
serviço de telefonia fixa em regime público, a menos que aprovada pela ANATEL, conforme Resolução 101/99 da 
ANATEL; e, 

• a proibição de uma empresa prestadora de serviços de telefonia fixa em regime público de fornecer serviços 
similares através de empresas coligadas. 
 

STFC - Expansão da Rede e Qualidade de Serviço 

As concessionárias estão sujeitas ao Plano Geral de Metas para a Universalização (na área de prestação do STFC em 
Regime Público, sob contrato de Concessão) que estabelece as diretrizes para expansão de rede quando necessária para 
os serviços STFC, de forma a atender as obrigações de universalização do serviço.  
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O decreto alterando o Plano Geral de Metas para a Universalização rescindiu em 2008 a obrigação das concessionárias de 
telecomunicações de instalar centros de serviços de telecomunicações (fornecendo acesso para chamadas telefônicas e 
acesso a serviço de dados para clientes) e substituiu essa obrigação pelo estabelecimento de uma infraestrutura de rede 
de Banda Larga para todos os municípios servidos por essas concessionárias. Em atendimento ao decreto, em 2010 todos 
os municípios do Brasil passaram a possuir infraestrutura para rede de Banda Larga. Essa obrigação fez com que a 
Telefônica estabelecesse uma infraestrutura de rede adicional em 257 dos 622 municípios de sua região de concessão. 

Em 30 de junho de 2011, foi publicado no DOU, o Decreto n° 7.512 que trata do Plano Geral de Metas para a Universalização 
do Sistema Fixo Comutado (PGMU III). Nele foram definidas as novas metas para densidade de TUPs (Terminais de Uso 
Público), atendimento aos deficientes e áreas rurais, além de definir metas relacionadas ao AICE e também prever as 
licitações da faixa de 450 MHz para atendimento as regiões. Ainda, segundo o novo PGMU, ficou caracterizado como um 
bem reversível o backhaul utilizado gratuitamente para o atendimento dos compromissos de universalização. 

Em 27 de junho de 2014, a ANATEL realizou uma consulta pública para o PGMU. Como não havia acordo mútuo entre a 
ANATEL e as operadoras para a assinatura dos contratos do contrato de concessão de 2015, a nova versão do PGMU 
também foi adiada. Em dezembro de 2018, embora os novos contratos de concessão ainda não tenham sido assinados, o 
governo brasileiro publicou o Decreto nº 9.619/2018, que aprova a revisão do PGMU, válido até 2020 (PGMU IV). O novo 
plano substitui algumas obrigações, principalmente relacionadas à telefonia pública, por obrigações relacionadas à 
infraestrutura de banda larga (incluindo rede móvel). Essas metas foram criticadas pelas operadoras e pela própria ANATEL. 

Em dezembro de 2018, a ANATEL realizou uma consulta pública para a última revisão do PGMU, referente ao período entre 
2021 e 2025 (PGMU V). O Conselho Diretor da ANATEL aprovou a nova revisão em 26 de novembro de 2020. A principal 
mudança em relação ao PGMU IV diz respeito às metas que devem ser cumpridas para substituir a redução do número de 
telefones públicos. A ANATEL propôs substituir as metas 4G, estabelecidas no plano anterior, pela construção de backhaul 
nos municípios que ainda não possuem conexão de fibra ótica. Em janeiro de 2021, foi publicado o Decreto nº 10.610/2021, 
que aprovou o novo PGMU e estabeleceu que as concessionárias de telefonia fixa instalem backhaul com tecnologia de 
fibra ótica em sedes de municípios, vilas, áreas urbanas isoladas e aglomerados rurais, em linha com a proposta da Anatel. 

Além disso, as concessionárias de serviços de telecomunicações, têm a obrigação de fornecer acesso à internet grátis para 
escolas públicas urbanas durante o período de concessão (até 2025), de acordo com o censo definido pelo INEP/MEC.  

 

SMP – Serviço Móvel Pessoal 

No final do ano de 2000, a ANATEL publicou o Regulamento do Serviço Móvel Pessoal – SMP –, com o objetivo de substituir 
o Serviço Móvel Celular – SMC –, vigente desde 1996. 

O SMC era prestado por meio de concessões, em dez áreas que cobriam todo o território nacional, e eram utilizadas as 
faixas de radiofrequências denominadas de Bandas “A” e ”B” (faixa de 850 MHz). 

O SMP alterou a forma da prestação para autorização e dividiu o país em três regiões de prestação do SMP, englobando 
as 10 áreas originais do SMC.  

A partir da criação do SMP, a ANATEL passou a licitar as novas frequências do serviço móvel somente para a prestação do 
Serviço Móvel Pessoal, de forma que, a partir do final de 2002, as prestadoras do SMC foram migrando gradativamente 
para o SMP. 

A Telefônica Brasil S.A. possui autorizações da ANATEL para prestação do Serviço Móvel Pessoal nas Regiões I, II e III do 
PGA de acordo com os Termos de Autorização n° 78/2012, 05/2010 e 06/2010, respectivamente, validas por prazo 
indeterminado. Nossas autorizações de uso de radiofrequências do SMP adquiridas previamente à edição da Lei 
13.879/2019 e do Decreto nº 10.402/2020 têm prazo de 15 anos, com vencimentos entre 2022 e 2035. Já as autorizações 
adquiridas posteriormente a estes instrumentos legais e normativos, como no processo licitatório das radiofrequências 
associadas à nova geração de redes móveis (5G), possuem prazo de 20 anos. 

Anteriormente à publicação da Lei nº 13.879/2019 e do Decreto nº 10.402/2020, as autorizações de espectro podiam ser 
prorrogadas apenas uma vez. Embora as novas disposições legais permitam sucessivas prorrogações de espectro, não 
podemos garantir que nossas licenças existentes serão prorrogadas. 

A ANATEL pode determinar condições específicas para a prorrogação das licenças existentes, tais como processos de 
“refarming” obrigatórios em certas faixas do espectro, ou recusar pedidos de prorrogação por completo. Um processo de 
refarming pode reduzir a quantidade de espectro disponível para cada prestadora, dependendo da configuração dos novos 
blocos. 
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Nossas autorizações atuais de 850 MHz expirarão entre 2020 e 2028. Em setembro de 2020, o Conselho Diretor da Anatel 
decidiu, durante reunião extraordinária, aprovar a prorrogação dessas autorizações para uso em caráter primário até 2028. 
No entanto, as condições específicas dessa prorrogação ainda estão em discussão entre a Anatel e as prestadoras de 
serviço. Se uma nova prorrogação não for permitida em 2028, seremos obrigados a competir por novas licenças em um 
leilão de espectro. Além disso, nossa cobertura móvel seria significativamente afetada e nossos serviços poderiam ficar 
indisponíveis em certas regiões. 

 

SMP - Obtenção de autorizações do SMP e de radiofrequências do SMP por meio de licitações 

Em 2001, 2002, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 e 2021, a ANATEL realizou licitações para expedição de 
Autorização para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP) e de radiofrequências indispensáveis à prestação do serviço. 
Nessas licitações foram ofertadas, conforme cada Edital, bandas de radiofrequência em 850 MHz (banda A), em 
determinadas áreas geográficas, bandas C, D, E, M e faixas de extensão em 900 MHz e 1.800 MHz, banda L em 1.900 
MHz, bandas 1.900 MHz TDD e bandas F, G, H, I e J (denominadas comumente de “3G”) em 1.900 MHz / 2.100 MHz, banda 
X em 2,5GHz (utilizada para o serviço de dados “4G”), 700 MHz e sobras das faixas de radiofrequência de 1800 MHz, 1900 
MHz e 2500 MHz (que também serão utilizadas para prestação de serviço de dados em 4G). 

Em dezembro de 2010, a ANATEL, através da licitação n° 002/2010/SPV-ANATEL, licitou Autorizações do SMP e 
Autorizações de radiofrequência nas bandas H (“3G”), TDD 1.900 MHz, A (850 MHz) em determinadas áreas geográficas, 
M, D, E e faixas de extensão (em 900 MHz e 1.800 MHz), tendo a Vivo o maior número de lotes – 23 dos 60 que tiveram 
propostas válidas – por um preço total de R$1.021,0 milhões na compra de lotes nas faixas de 900 e 1.800 MHz em todo 
Brasil, exceto em MG, onde a Vivo já possui rede nessas frequências. Os Termos de Autorização para uso das bandas de 
radiofrequência pela Vivo foram celebrados em 2011, sendo válidos até 2023. 

Em 01 de dezembro de 2011, a ANATEL realizou a licitação de blocos de frequências (Edital n° 001/2011/PVCP/SPV-
ANATEL), divididos em 54 lotes, nas faixas de: 850 MHz (Banda A na Região Norte), 1.800 MHz (subfaixas de extensão na 
Região II, no interior de SP e nos estados do ES, CE e PE) e TDD (abrangência nacional), totalizando, considerados os 
preços mínimos, aproximadamente, R$592,0 milhões. Esta licitação ofertou lotes desertos do Edital n° 002/2010/SPV-
ANATEL, realizado em dezembro de 2010, no qual a Telefônica foi uma das maiores vencedoras ao adquirir faixas de 
radiofrequência em 900 MHz e 1.800MHz. 

Vale ressaltar que a Telefônica ficou impossibilitada de participar efetivamente desse leilão, pois a empresa já havia 
alcançado a capacidade espectral máxima na maioria das áreas de prestação, de tal forma que uma eventual compra de 
algum lote nessas áreas faria com que fosse excedido o limite de espectro estabelecido na regulamentação. 

Em 2012, a Telefônica adquiriu 40 MHz nas frequências de 2,5 GHz a 2,69 GHz, no valor de R$1,05 bilhões. Para completar 
os requisitos de cobertura, tivemos a obrigação de implementar a cobertura 4G em 1.094 cidades até 31 de dezembro de 
2017. No entanto, já havíamos disponibilizado serviços 4G em mais de 2.600 municípios até essa data. Para atingir essas 
metas, a Telefônica implantou e continua a implantar a cobertura 4G em tais municípios e atende seus clientes por meio do 
uso de sua própria rede ou por acordo de compartilhamento de RAN aprovado pela ANATEL. A verificação do cumprimento 
dessas metas será controlada pela agência. 

Os demais compromissos de cobertura em cidades com menos de 30 mil habitantes poderão ser atendidos com tecnologia 
3G ou superior operando em qualquer faixa de frequência. 

No mesmo processo licitatório, a ANATEL leiloou um lote de frequência de 450 MHz, associado à banda de 2,5 GHz para 
atender a demanda de serviços de voz e de dados em áreas rurais remotas. Em função da aquisição de outorgas em 450 
MHz, temos obrigação de fornecer infraestrutura nas áreas rurais dos estados de Alagoas, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, 
Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e interior de São Paulo, para um total de 2.556 municípios. A infraestrutura 
para as áreas rurais requer que 100% dos municípios tenham taxa de transmissão de 1Mbps. Atualmente a Anatel está 
avaliando se as metas estabelecidas foram cumpridas pela companhia. 

Com relação ao espectro de 700 MHz, a Anatel alocou o espectro para a provisão do serviço móvel, fixo e banda larga. Em 
30 de setembro de 2014 a ANATEL leiloou 18 lotes de 4G, nas frequências 708-803 MHz. Adquirimos 20 MHz (10 + 10) 
com abrangência nacional – blocos 6 e 7 – pelo preço mínimo de R$ 1.920,0 milhões, mais R$ 904,0 milhões referentes ao 
processo de limpeza da faixa de frequência (migração de radiodifusores que ocupavam a banda e gestão de interferência). 
De acordo com as regras do Edital, os licitantes vencedores são os responsáveis por financiar e gerenciar o processo de 
limpeza para os blocos adquiridos, além de arcar com os custos de limpezas associados aos lotes que não receberam 
ofertas. Em janeiro de 2016, o Ministério das Comunicações adiou o cronograma de desligamento da TV analógica para 
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dezembro de 2018 nas capitais e grandes cidades e para dezembro de 2023 nas cidades restantes. Em junho de 2019 
todos os municípios brasileiros estavam aptos para ativação do serviço móvel na faixa radiofrequência de 700 MHz, ainda 
que em algumas cidades o switch-off da TV analógica ocorra posteriormente.  

Em dezembro de 2015, a ANATEL licitou as sobras das faixas de radiofrequência de 1800 MHz, 1900 MHz, 2500 MHz e 
3500 MHz, tendo a Telefônica adquirido 7 (sete) lotes da faixa de radiofrequência de 2,5 GHz. Estes 7 lotes adquiridos pela 
Telefônica estão associados a 6 (seis) Estados diferentes, 5 (cinco) destes nas capitais dos Estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Porto Alegre, Florianópolis e Palmas e uma no interior da cidade do Estado do Mato Grosso do Sul. 

Em novembro de 2021, a ANATEL realizou o maior leilão de espectro de sua história, com lotes em 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 
GHz e 26 GHz. Na ocasião, a Telefónica adquiriu licenças nacionais de 3,5 GHz e 26 GHz (larguras de banda de 100 MHz 
e 600 MHz, respectivamente). A Companhia também conquistou licenças regionais de 2,3 GHz, com largura de banda de 
50 MHz na Região Sudeste (exceto estado de São Paulo e PGO Setor 3) e largura de banda de 40 MHz no estado de São 
Paulo, regiões Norte e Centro-Oeste (exceto PGO Setores 22 e 25). Essas licenças, adquiridas por R$ 1,13 bilhão, garantem 
o espectro necessário para a prestação de serviços 5G e são válidas por 20 anos, renováveis nas condições legais vigentes 
ao final desse prazo. 

A Anatel também estabeleceu obrigações a serem cumpridas pelos vencedores do leilão do 5G. Para as faixas de espectro 
de 2,3 GHz e 3,5 GHz, tais obrigações incluem compromissos de cobertura, implantação de rede backbone de fibra óptica 
em locais com pouca ou nenhuma infraestrutura de conectividade, implantação do Programa Amazônia Integrada e 
Sustentável (PAIS) e o projeto de rede privada de comunicação reservados à Administração Pública Federal, bem como o 
financiamento de todas as atividades relacionadas à migração dos serviços de TV via satélite da banda C para a banda Ku. 
Os vencedores das faixas de espectro de 26 GHz, por sua vez, terão que investir em projetos de conectividade direcionados 
a escolas públicas a serem selecionadas em todo o país. 

 

Obrigações de Qualidade 

Em dezembro de 2019, a ANATEL aprovou o novo Regulamento da Qualidade (“RQUAL”), que altera a forma de 
monitoramento do desempenho das prestadoras de telecomunicações. Além de promover a ampla divulgação dos 
resultados e indicadores de qualidade cada vez mais associados à experiência do consumidor, foi introduzido o conceito de 
regulação responsiva, incentivando ações corretivas avançadas aos problemas, ao invés de apenas impor multas quando 
as metas não forem atingidas. 

 As prestadoras serão avaliadas quanto a determinados requisitos de qualidade e receberão “selos” anuais de “A” a “E” em 
cada município brasileiro. Caso uma prestadora tenha deterioração da qualidade em um município em relação ao selo do 
ano anterior e a classificação esteja nas duas últimas posições (selos D ou E), o cliente poderá rescindir seus contratos sem 
pagar penalidades (se o serviço foi contratado no momento em que o selo de qualidade do prestador era superior). 

Os selos serão concedidos anualmente com medidas de qualidade por município e estado, bem como pelo Brasil como um 
todo, a partir de três indicadores: índice de qualidade do serviço, índice de qualidade percebida e índice de reclamação do 
usuário. 

Uma entidade independente medirá a qualidade dos serviços, mas a ANATEL poderá contratar medidas complementares. 
Além dessa entidade, custeada pelas prestadoras, o regulamento alterou a regulamentação dos direitos do consumidor, 
criando a obrigação de estabelecer uma ouvidoria vinculada diretamente à presidência da empresa. 

A implementação total deste novo regulamento ocorreu a partir de março de 2022, ao mesmo tempo que ficaram totalmente 
revogados os antigos regulamentos de qualidade (“RGQs”). 

 

SeAC – Serviço de Acesso à TV 

Temos autorização para fornecer serviços de TV por assinatura – SeAC. Em 12 de setembro de 2011, o Congresso Brasileiro 
adotou a Lei nº 12.485/2011 como resultado do Projeto de Lei 116, que estabelece um novo marco legal para comunicação 
audiovisual com acesso restrito. Essa lei abre o mercado de TV por assinatura, permitindo que as operadoras de 
telecomunicações ofereçam conteúdo audiovisual para os assinantes através de suas redes, criando um novo serviço 
chamado Serviço de Acesso Condicionado (SeAC). A ausência de restrições ao capital estrangeiro a ser investido em 
provedores de TV por assinatura, bem como a eliminação de restrições à prestação de outros serviços de telecomunicações 
por meio de concessão de telefonia fixa, nos permite prestar serviços de TV por assinatura, bem como outros serviços de 
telecomunicações anteriormente limitados nos termos da Lei Geral de Telecomunicações. 
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Nos termos da Lei nº 12.485/2011, o serviço de TV por assinatura substituiu os atuais serviços de TV por assinatura, MMDS 
e DTH, dando poder à ANATEL para regular o serviço de TV por assinatura. Como resultado desta lei, a ANATEL apresentou 
em dezembro de 2011 a proposta de regulamentação para serviços de TV por assinatura através da Consulta Pública nº 
65/2011, incluindo concessão de licenças, instalação e licenciamento de estações e canais de programação de distribuição 
obrigatórios. A Consulta Pública foi finalizada em 2 de fevereiro de 2012 e resultou na Resolução nº 581, emitida pela 
ANATEL em 28 de março de 2012, bem como nos novos Termos de Autorização SeAC. 

A Lei nº 12.485/2011 também estabeleceu um pagamento anual à Condecine (Contribuição para o Desenvolvimento da 
Indústria Cinematográfica) a ser feito pelos prestadores de serviços de telecomunicações e alterou a Lei nº 5.070/1966, 
revisando o montante devido como Taxa de Fiscalização de Funcionamento para as estações de telecomunicações de 45% 
a 33% da Taxa de Fiscalização de Instalação. O montante devido à Condecine é de aproximadamente 12% da Taxa de 
Instalação para serviços de telecomunicações e deve ser pago até 31 de março de cada ano. 

Como resultado da Lei nº 12.485/2011, a Agência Nacional de Cinema – ANCINE publicou uma consulta pública até o final 
de 2011 para regulamentar o cadastro de agentes econômicos. Em 2013, nossas licenças foram adaptadas ao novo 
regulamento e reconhecidas como agente econômico pela ANCINE. Em 2014, a ANCINE reconheceu a Telefônica Brasil 
S.A. como empacotadora de conteúdo de TV paga. 

Em março de 2016, a ANATEL publicou uma Consulta Pública para alterar a regulamentação dos serviços de acesso à TV 
por assinatura (SeAC). A proposta trouxe novas regras para o tratamento isonômico de canais abertos, transferência de 
subvenções, para a transferência de controle entre as empresas de TV por assinatura, e a obrigação de carregar recursos 
de acessibilidade do canal, entre outros aspectos. O novo regulamento ainda está em discussão na ANATEL. 

Em abril de 2018, a ANATEL aprovou uma emenda ao Regulamento sobre o SeAC, que determina que os canais abertos 
locais transmitidos por empresas de TV por assinatura sejam negociados. A agência irá arbitrar nos casos em que a 
negociação não for bem-sucedida. A ANATEL também decidiu retirar a exigência de receptores híbridos, o que permitiria a 
recepção tanto da TV por assinatura quanto da TV aberta analógica, devido ao processo de implantação da TV digital. 

Desde 2019, o Congresso brasileiro discute projetos de lei que alteram a lei do SeAC. Entre as propostas está a revisão 
das limitações do controle cruzado entre provedores de telecomunicações e produtoras de conteúdo e empresas de 
programação. As assimetrias regulatórias entre os serviços SeAC e OTT também estão em debate.  

 

Serviços de Comunicação e Multimídia – Obrigações do serviço de acesso de banda larga fixa 

Nossos serviços de multimídia incluem banda larga em diversas tecnologias, incluindo serviços de fibra (Ultra Broadband – 
UBB). 

Assumimos no passado a obrigação de fornecer acesso gratuito à Internet a escolas públicas na área que abrange nossa 
área de concessão durante o prazo do contrato de concessão (até 2025). O número de escolas para as quais devemos 
fornecer banda larga é determinado pelo censo escolas, fornecido pelo Ministério da Educação, que é publicado anualmente 
ou em intervalos mais longos. Nossas metas de obrigação são ajustadas de acordo com o último censo divulgado. 

 

Serviços de Atacado – Taxas e Preços de Interconexão e Linha Dedicada 

De acordo com os regulamentos da ANATEL, devemos cobrar tarifas e preços de outros provedores de serviços de telefonia 
baseado nas seguintes premissas: 

• Tarifa de uso da nossa rede local (TU-RL) - cobramos dos prestadores de serviços locais uma tarifa de interconexão 
por cada minuto usado em conexão com uma chamada que se origina ou termina dentro de nossa rede local, com 
exceção da relação entre os operadores de serviços fixos locais, que não é pago; 

• Tarifa de uso de nossa rede de longa distância (TU-RIU) - cobramos dos prestadores de serviços de longa distância 
uma tarifa de interconexão em uma base por minuto somente quando o acesso à interconexão de nossa rede de 
longa distância está em uso; 

• Preço para uso da rede móvel (VU-M) - cobramos dos prestadores de serviços móveis uma tarifa de interconexão 
em uma base por minuto somente quando o acesso à interconexão de nossa rede móvel está em uso; 

• Preço para o uso de Linha Dedicada, modalidade de Exploração Industrial (EILD), em que uma prestadora de 
serviços de telecomunicações fornece a outra prestadora de serviços de telecomunicações, mediante remuneração 
preestabelecida, linhas de transmissão, certas infraestruturas e outros equipamentos. 
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Serviço Fixo 

Em julho de 2005, a ANATEL publicou alterações nas regras de interconexão. As principais alterações incluem: (i) 
obrigatoriedade de ter uma oferta pública de interconexão para todas as classes e modalidades de serviços, além das 
interconexões entre prestadoras dos serviços de telefonia fixa e móvel; (ii) uma oferta de interconexões por provedoras de 
Internet Backbone; (iii) estabelecimento de critérios para o tratamento de chamadas fraudulentas; e (iv) a redução de prazos 
de atendimento para novas solicitações de interconexão. 

Em 2006, foi concluída a implementação da interconexão com as operadoras de telefonia móvel em regiões com maior 
tráfego, garantindo o correto faturamento de tais chamadas. Este movimento reduziu os custos de interconexão. 

Em 2007, a ANATEL publicou uma nova versão do Regulamento de Remuneração para Uso de Rede Fixa que mudou as 
regras para determinar as tarifas de interconexão. Taxas locais e interurbanas se tornaram variáveis de acordo com as 
regras de tarifas de serviços públicos. Um aumento de 20% foi aplicado às tarifas das operadoras de serviço móvel sem 
poder de mercado significativo em suas regiões. 

Em 7 de maio de 2012 foi publicada a Resolução n° 588/12, determinando:  

• Um máximo de dois minutos de interconexão deve ser pago pelo uso de rede local em horários reduzidos; 

• A redução das tarifas de interconexão de chamadas de longa distância nacional e internacional em 30% do valor 
da tarifa de interconexão de serviço fixo local (TU-RL) e a redução de 25% e 20% até dezembro de 2012 do valor 
da tarifa de interconexão de redes de longa distância (TU-RIU); 

• A remuneração entre redes não ocorrerá até que este desequilíbrio de tráfego seja superior a 75% comparado a 
25%; e 

• O Bill & Keep parcial até 31 de dezembro de 2013 e o Bill & Keep completo até 31 de dezembro de 2014. 

Em 1º de julho de 2014, a ANATEL estabeleceu reduções graduais nas tarifas de interconexão de redes de serviços fixos 
(TU-RL), com base em um modelo de custo para os anos 2016, 2017, 2018 e 2019. Nossos resultados operacionais podem 
ser afetados negativamente pela aplicação das regras do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) relativas ao serviço de 
telefonia fixa e regras relativas ao Serviço Móvel Pessoal (SMP). 

Em dezembro de 2016, a ANATEL realizou uma consulta pública para discutir um novo regulamento de interconexão (RGI). 
O novo documento visa solucionar a grande quantidade de disputas nos contratos de tráfego de voz e dados entre as 
empresas. A ANATEL propôs que, em casos de inadimplência, o corte na provisão de interconexão poderia ser feito sem a 
autorização do regulador. Além disso, o novo documento visa estabelecer uma lista de práticas proibidas nas relações de 
interconexão e tornar neutra a tecnologia de interconexão. As novas regras foram publicadas em julho de 2018 (resolução 
no. 693). 

Em dezembro de 2018, por intermédio do Ato nº. 9918, a ANATEL definiu, com base em modelo de custos, as tarifas de 
interconexão que são cobradas pela Companhia das demais operadoras pelo uso de suas redes.  

  

  2020 2021 2022 2023 

ÁREA DE 
CONCESSÃO 

TU-RL TU-RL TU-RL TU-RL 

SETOR 31 0,00134 0,00117 0,00104 0,00096 

 
Em abril de 2019, a ANATEL realizou uma nova Consulta Pública propondo a adoção de liberdade tarifária no Serviço 
Telefônico Fixo Comutado (STFC) para a modalidade de Longa Distância Nacional (LDN). Através do fim do controle 
tarifário, a medida visa adequar o serviço fixo de LDN ao cenário atual de ampla competitividade, onde o consumidor dispõe 
de diversas alternativas para esta modalidade (ex. ligações VoIP através de terminais móveis).  

Em 27 de março de 2020, a Agência aprovou a Resolução nº 724, que aprova a Norma para implantação e acompanhamento 
de liberdade tarifária no STFC destinado ao uso do público em geral, modalidade Longa Distância Nacional. 

 

Serviço Móvel 
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Em novembro de 2009, a ANATEL unificou as licenças de todas as operadoras móveis, resultando na consolidação das 
tarifas de interconexão, reduzindo o número de taxas pelo uso da rede móvel de 2 para 1. 

Em 2 de dezembro de 2013 foi publicado no D.O.U o Ato nº. 7272, estabelecendo os valores de referência de VU-M para 
prestadoras pertencentes a Grupo com PMS (Poder de Mercado Significativo), que passou a vigorar em 24 de fevereiro de 
2014. Na sequência, em 28 de agosto de 2014, foi publicado o Ato nº. 7310, substituindo os valores de referência 
anteriormente previstos no Ato nº. 7272.  

Em 1º de julho de 2014, a ANATEL estabeleceu reduções graduais nas tarifas de interconexão móvel (MTR), com base em 
um modelo de custo para os anos 2016, 2017, 2018 e 2019. Nossos resultados operacionais podem ser afetados 
negativamente pela aplicação das regras do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) relativas ao serviço de telefonia fixa 
e regras relativas ao Serviço Móvel Pessoal (SMP). 

Além disso, o PGMC (Plano Geral de Metas de Competição) determinou que no relacionamento entre Prestadoras 
pertencentes a Grupo com PMS no Mercado de Terminação de Chamadas em Redes Móveis e Prestadoras do SMP 
pertencentes a Grupos não detentores de PMS somente é devida a remuneração pelo uso da rede do SMP quando o tráfego 
sai de uma rede em dada direção for superior ao limite de 80% do tráfego total cursado entre as prestadoras, até 23 de 
fevereiro de 2015; de 60% do tráfego total cursado entre as prestadoras, a partir de 24 de fevereiro de 2015 até 23 de 
fevereiro de 2016; e a partir de 24 de fevereiro de 2016, o Valor de Uso de Rede do SMP (VU-M) será devido à Prestadora 
de SMP sempre que sua rede for utilizada para originar ou terminar chamadas (full billing).  

Em julho de 2018, a ANATEL editou o novo Plano Geral de Metas de Competição (PGMC), aprovado pela Resolução nº 
694, que alterou as regras relativas à tarifa de interconexão a ser paga do tráfego de saída: 

• De 1º de janeiro de 2013 a 23 de fevereiro de 2015: 80% / 20% 

• De 24 de fevereiro de 2015 a 23 de fevereiro de 2016: 75% / 25% 

• De 24 de fevereiro de 2016 a 23 de fevereiro de 2017: 65% / 35% 

• De 24 de fevereiro de 2017 a 23 de fevereiro de 2018: 55% / 45% 

• A partir de 24 de fevereiro de 2018: 50% / 50% 

Em 18 de maio de 2014, foi aprovada a proposta de Norma para fixação dos valores máximos das tarifas de interconexão 
do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), dos valores de referência de interconexão móvel do Serviço Móvel Pessoal 
(SMP), baseado em modelos de custos. Além disso, foram estabelecidos os valores para interconexão fixa e móvel, 
publicados através dos atos: n° 6210/2014, para TU-RL e TU-RIU, e n° 6211/2014 para VU-M. Para tarifas de terminação 
fixa e móvel, a decisão da ANATEL estabeleceu valores para 2019 com base em um modelo de custo bottom-up. 

 

EILD 

Em 18 de maio de 2014, foi aprovada a proposta de regulamento para a fixação de valores máximos de Exploração Industrial 
de Linha Industrial Dedicada (EILD), com base em modelos de custos. Os valores para EILD foram publicados em ato n°. 
6212, que contém uma tabela de referência única que será válida de 2016 a 2020. Além disso, o plano geral de competição 
exige que as empresas com poder de mercado significativo apresentem uma oferta pública a cada seis meses, informando 
condições comerciais padrão, que estão sujeitas à aprovação pela ANATEL. 

Em 17 de dezembro de 2018, a ANATEL aprovou, por meio da Lei nº 9.920, uma revisão da tabela de referência do EILD, 
válida a partir de fevereiro de 2020. 

 

Mobile Virtual Network Operator (MVNO) 

Em 2011, a Anatel aprovou regras para que empresas possam ser licenciadas como Mobile Virtual Network Operators 
(MVNO). Nós mantemos acordos com empresas autorizadas e credenciadas a prestar o serviço móvel por meio de rede 
virtual (MVNO) no Brasil. 

O regulamento de MVNO brasileiro permite dois modelos operacionais: "autorizado" (em que o MVNO possui sua própria 
autorização SMP, mas opera sob uma rede de MNO) e "credenciado" (em que a empresa não possui uma autorização SMP 
e atua como um representante da MNO e oferece serviços em conjunto). Em agosto de 2019, a ANATEL realizou consulta 
pública sobre as barreiras regulatórias à expansão da IoT e propostas de mudanças nas regulamentações dos MVNO.  
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Em 03 de novembro de 2020, a ANATEL aprovou a Resolução nº 735, que implementa diversas propostas debatidas na 
referida consulta pública. Tais mudanças reduzem restrições regulatórias aplicáveis ao modelo “credenciado”, admitindo a 
representação de múltiplos MNOs e conferindo maior autonomia nos recursos de numeração e acordos de rede. 

 

Serviços Digitais 

Não há regulação específica para esta modalidade de serviço. 

 

Outros Serviços 

Não há regulação específica para esta modalidade de serviço. 

 

Resoluções publicadas pelo órgão regulador no ano de 2021 

Uma série de novos regulamentos publicados pela ANATEL, assim como outros órgãos reguladores no Brasil, entraram em 
vigor em 2021. Os mais relevantes entre esses regulamentos foram: 

• Resolução nº 741, de 08 de fevereiro de 2021: Aprova o Regulamento de Adaptação das Concessões do Serviço 
Telefônico Fixo Comutado - STFC para Autorizações do mesmo serviço. 

• Resolução nº 742, de 01 de março de 2021: Altera a Resolução nº 711, de 28 de maio de 2019, publicada no Diário 
Oficial da União - DOU de 29 de maio de 2019, e o Regulamento sobre Condições de Uso da Faixa de 
Radiofrequências de 3,5 GHz a ela anexo, bem como aprova o Regulamento sobre Condições de Uso da Faixa de 
Radiofrequências de 24,25 GHz a 27,90 GHz. 

• Resolução nº 743, de 01 de março de 2021: Altera o Plano Geral de Autorizações do Serviço Móvel Pessoal – PGA 
SMP. 

• Resolução nº 744, de 08 de abril de 2021: Aprova o Regulamento de Continuidade da Prestação do Serviço 
Telefônico Fixo Comutado Destinado ao Uso do Público em Geral (STFC) em Regime Público. 

• Resolução nº 746, de 22 de junho de 2021: Aprova o Regulamento de Fiscalização Regulatória.. 

• Resolução nº 747, de 05 de outubro de 2021: Atribui e destina faixas de radiofrequências em VHF e UHF e aprova 
o Regulamento sobre Condições de Uso das Faixas de Radiofrequências de 54 MHz a 72 MHz, 174 MHz a 216 
MHz, 470 MHz a 608 MHz e 614 a 698 MHz por Dispositivos de Espectro Ocioso. 

• Resolução nº 748, de 22 de outubro de 2021: Aprova o Regulamento Geral de Exploração de Satélites. 

 

Consultas Públicas realizadas em 2021 

Em 2021, a ANATEL realizou uma série de consultas públicas. As mais relevantes entre essas consultas foram: 

• ANATEL Consulta Pública nº 2: Revisão dos requisitos técnicos e operacionais para faixas de radiofrequência 
acima de 2 GHz para serviço fixo (Ato nº 4800/2020); 

• ANATEL Consulta Pública nº 4: Requisitos técnicos e operacionais de sincronização para sistemas TDD; 

• ANATEL Consulta Pública nº 5: Requisitos Técnicos e Operacionais para a faixa de radiofrequência de 26 GHz; 

• ANATEL Consulta Pública nº 7: Canalização e outros requisitos operacionais para radiofrequências 1.437,75 -1.452 
MHz e 1.503,25-1.517 MHz; 

• ANATEL Consulta Pública nº 9: Alteração na Metodologia de Cálculo do Valor Base das Multas por Violação de 
Direitos dos Usuários; 

• ANATEL Consulta Pública nº 13: Apuração de taxas e contribuições aplicáveis ao setor de telecomunicações; 

• ANATEL Consulta Pública nº 23: Regulamentação da faixa 4.800-4.990 MHz; 

• ANATEL Consulta Pública nº 24: Reavaliação da estrutura e regimento interno das Comissões Brasileiras de 
Comunicação; 

• ANATEL Consulta Pública nº 30: Requisitos técnicos e operacionais para utilização da faixa de 3700 MHz a 3800 
MHz por estações de baixa potência; 
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• ANATEL Consulta Pública nº 34: Elaboração do Manual Operacional, conforme Regulamento de Continuidade do 
Serviço de Telefonia Fixa em Regime Público (RCON); 

• ANATEL Consulta Pública nº 35: Requisitos técnicos e operacionais para estações de serviço de telecomunicações 
na faixa de 1.427 MHz a 1.517 MHz; 

• ANATEL Consulta Pública nº 41: Revisão do Procedimento Operacional para Cessão de Recursos de Numeração; 

• ANATEL Consulta Pública nº 43: Adaptações do regulamento para refletir as mudanças legais do Fundo de 
Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST); 

• ANATEL Consulta Pública nº 45: Alteração na coleta de dados setoriais relativos aos acessos do Serviço Móvel 
Pessoal; 

• ANATEL Consulta Pública nº 48: Regulamento de Faturamento do Serviço Telefônico Fixo e Revisão de Área Local; 

• ANATEL Consulta Pública nº 52: Revisão da regulamentação do uso de radiofrequências relacionadas aos serviços 
de telecomunicações; 

• ANATEL Consulta Pública nº 53: Regulamento de Universalização do Serviço Telefônico Fixo em Regime Público; 

• ANATEL Consulta Pública nº 55: Novos Modelos de Custo Bottom-Up para Redes de Telecomunicações Fixas e 
Móveis. 

 

Outros temas relevantes 

Marco Civil da Internet 

No dia 23 de abril de 2014, na abertura do NetMundial, a ex-presidente Dilma Rousseff aprovou o Marco Civil da Internet, 
promulgado através da Lei nº 12.965/2014. A lei adota rígidas regras de Neutralidade de Rede, que garantem a igualdade 
de tratamento do tráfego de dados na rede e preservam o modelo de negócios da banda larga brasileira oferecidos em 
pacotes com diferentes velocidades. Após três consultas públicas divulgadas pelo CGI.br (Comitê Gestor da Internet do 
Brasil), o Ministério da Justiça e a ANATEL, o governo brasileiro publicou o Decreto Nº 8.711/2016, que regulamenta a lei. 
O Decreto estabelece as regras para a Neutralidade de Rede e mecanismos para a proteção de dados armazenados pelos 
provedores de serviços e aplicativos, bem como para determinar as circunstâncias em que os dados podem ser obtidos pela 
administração pública. 

 

Nova Metodologia do Fator X 

Em setembro de 2017, a ANATEL aprovou nova metodologia de cálculo do Fator de Produtividade (Fator X) do serviço de 
telefonia fixa. O novo regulamento usa o modelo de custo para segregar receitas e custos de serviços. Na nova fórmula, 
embora tenham sido descartados ganhos com banda larga de varejo, a metodologia continua considerando os ganhos de 
produtividade da autorização fixa de voz. A Telefônica argumenta que o cálculo deve se concentrar apenas na produtividade 
da concessão de voz fixa. 

Plano Geral de Metas de Competição (PGMC) e normas associadas 

A ANATEL lançou em dezembro de 2016 uma Consulta Pública para o Regulamento que estabelece referências de preço 
para os produtos no atacado. A proposta visa determinar que o Modelo de Custo da ANATEL seja a única fonte de 
informação para a validação desses preços. 

Em julho de 2018, a ANATEL aprovou a revisão do Plano Geral de Metas de Competição (PGMC) - Resolução nº 694/2018. 
O regulamento estabelece um novo mercado relevante (transporte de dados de alta capacidade) e introduz o conceito de 
competitividade no varejo para cada município (variando de categoria 1 - totalmente competitivo - até categoria 4 - áreas 
não competitivas onde políticas públicas são necessárias para habilitar serviços). Para cada mercado relevante, as medidas 
assimétricas podem variar de acordo com a categoria de competição atribuída a cada município. 

Além disso, o novo PGMC introduz o conceito de Prestadora de Pequeno Porte (PPP), que será considerado pela Agência 
na criação de regras assimétricas (no contexto do PGMC e possivelmente em outros regulamentos). Pela definição trazida 
pela Anatel, a designação da PPP se aplica a qualquer empresa que não seja responsável por mais de 5% da participação 
no mercado de varejo em que opera. 

Em maio de 2019, a ANATEL aprovou as novas ofertas de referência para o mercado de atacado das operadoras com 
Poder de Mercado Significativo (PMS). Foram ao todo 10 produtos regulados de atacado e um total de 45 ofertas, incluindo 
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pela primeira a vez as ofertas de transporte de dados de alta capacidade. Para a oferta de dutos, uma das principais 
inovações promovidas pela Agência consistiu no mapeamento da infraestrutura disponível e das rotas percorridas por essa 
infraestrutura. Referidas ofertas foram reapresentadas ao crivo da ANATEL ao longo do ano de 2020, que as aprovou e 
homologou.  

 

Novo Marco Regulatório das Telecomunicações 

Em 4 de outubro de 2019, foi publicada a Lei nº 13.879 / 2019 (resultante do PLC Nº 79/2016), ou a Nova Lei Geral de 
Telecomunicações. Esta lei revisa a estrutura regulatória de telecomunicações e espera-se que tenha um impacto 
significativo sobre o setor. A lei permite que as operadoras de telefonia fixa atualmente sob regime de concessão (no qual 
os ativos subjacentes devem ser revertidos ao governo no final da concessão) migrem para um regime de autorização. 
Contudo, ainda estão em desenvolvimento as novas regulamentações que permitirão a implementação completa da lei e, 
consequentemente, a migração para o novo regime. 

De acordo com a Lei, a ANATEL será responsável por estimar os ganhos obtidos pelas prestadoras com a migração de um 
regime ao outro. As prestadoras serão obrigadas a investir esses ganhos em projetos relacionados à banda larga, que serão 
definidos pela ANATEL. Caso uma prestadora opte por não migrar ao regime de autorização, os contratos existentes podem 
ser prorrogados para além de 2025, a critério da ANATEL.  

Em dezembro de 2019, foi lançada consulta pública para contratação de consultoria independente para auxiliar a ANATEL 
na formulação das regras a serem seguidas pelas operadoras que desejam migrar do regime de concessão para o regime 
privado (autorização), Em junho de 2020, a Agência publicou chamamento público, pela União Internacional de 
Telecomunicações (UIT), para selecionar e contratar a referida consultoria. Em novembro de 2020, esse processo culminou 
na contratação de um consórcio de empresas, constituído por Axon Partners Group Consulting, CPQD e Management 
Solutions. 

Além das questões atinentes à migração das concessões de STFC, a Nova Lei Geral de Telecomunicações prevê a 
possibilidade de prorrogar as autorizações de exploração de espectro sucessivas vezes, desde que atendidos os requisitos 
e estipulações da ANATEL. No modelo anterior, cada autorização era limitada a uma única prorrogação. Da mesma forma, 
empresas detentoras de direitos de exploração de posições de satélites brasileiros podem ter suas licenças renovadas 
sucessivas vezes. 

Também foi introduzida a possibilidade de um mercado secundário de espectro, com negociação diretamente entre 
prestadoras autorizadas. No entanto, esses aspectos da lei ainda estão sujeitos à implementação por meio de regulamentos, 
que ainda não foram aprovados pela ANATEL. 

Finalmente, de acordo com a Nova Lei Geral de Telecomunicações, a lei do FUST foi revisada para esclarecer que os 
serviços de transmissão de rádio e vídeo não estão sujeitos à tributação do FUST. 

 

Sistema de Autorregulação de Telecomunicações (SART) 

Em março de 2020, a Telefônica e as principais prestadoras de telecomunicações do Brasil lançaram uma iniciativa conjunta 
com o objetivo de estabelecer o primeiro programa abrangente de autorregulação do setor. O Sistema de Autorregulação 
das Telecomunicações (SART) se propõe a estabelecer regras e procedimentos comuns que devem ser seguidos por todas 
as empresas participantes, em relação aos temas mais relevantes no relacionamento com clientes, como telemarketing, 
ofertas, cobrança e atendimento. 

 O SART é composto pelas principais prestadoras com maior market share e está aberto a qualquer empresa de 
telecomunicações que queira participar e que se comprometa com os princípios definidos pelo programa. O principal 
benefício para as prestadoras participantes é a definição de procedimentos e regras que deverão melhorar a prestação do 
serviço e resultar numa maior satisfação do consumidor, promovendo um ambiente que estimule uma abordagem mais 
orientada para os princípios das questões regulatórias. Porém, para a implantação de tal programa sem conflito com a 
regulamentação da Anatel, será necessária a modificação do Regulamento Geral dos Direitos dos Consumidores de 
Serviços de Telecomunicações (RGC), atualmente em consulta pública, de forma a torná-lo mais orientado a princípios e 
menos operacional. 

 

Alterações no Fundo de Universalização das Telecomunicações (FUST) 
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A aprovação da Lei nº 14.109/2020, em 16 de dezembro de 2020, promoveu mudanças significativas na Lei nº 9.998/2000, 
que instituiu o Fundo de Universalização das Telecomunicações (FUST). 

O Fundo passou a ter novas finalidades, com vistas a “estimular a expansão, o uso e a melhoria da qualidade das redes e 
dos serviços de telecomunicações, reduzir as desigualdades regionais e estimular o uso e o desenvolvimento de novas 
tecnologias de conectividade para promoção do desenvolvimento econômico e social”. Nesses novos termos, admite-se a 
aplicação de recursos em um rol mais abrangente de projetos, sobretudo aqueles voltados à conectividade em banda larga 
tanto por meio do SCM como SMP, que na redação anterior da Lei não era permitido. 

O FUST passa a ser gerido por um Conselho Gestor, constituído por representantes de diversos Ministérios, de prestadoras 
de telecomunicações, da Anatel e da sociedade civil. Caberá, ao Conselho, formular as políticas, as diretrizes gerais e as 
prioridades que orientarão as aplicações dos recursos, bem como elaborar anualmente o relatório de gestão, avaliando os 
resultados obtidos. 

A Lei também trouxe a obrigação de dotar todas as escolas públicas brasileiras, em especial as situadas fora da zona 
urbana, de acesso à internet em banda larga, em velocidades adequadas, até 2024, e manteve a regra já vigente na Lei de 
que do total dos recursos do Fust, 18%, no mínimo, deverão ser aplicados em educação para os estabelecimentos públicos de 
ensino. 

Com a aprovação da Lei nº 14.109/2020, será necessária a edição de decreto que regulamente o uso do FUST e reflita as 
novas disposições legais (em substituição do decreto nº 3.624/2000, concebido no contexto das condições anteriores à nova 
lei).  

 

Silêncio Positivo e Direito de Passagem 

A publicação do Decreto nº 10.480, de 1º de setembro de 2020, dispôs sobre medidas para estimular o desenvolvimento da 
infraestrutura de redes de telecomunicações e regulamentou a Lei nº 13.116, de 20 de abril de 2015 (comumente 
denominada como “Lei Geral das Antenas”). 

Trata-se de um regulamento que desde a edição da Lei Geral de Antenas era aguardado pelo setor de telecomunicações 
para conferir um ambiente normativo e institucional mais adequado para implantação da infraestrutura de redes de 
telecomunicações. Dentre outros destaques, está a fixação de prazo não superior a 60 dias para que sejam avaliadas, pelos 
órgãos competentes, as solicitações de implantação de projetos em conformidade com as condições do requerimento 
apresentado e observada a legislação municipal, estadual, distrital e federal. Tal licença tácita, contudo, pode ser cassada 
em caso de desacordo com as condições estipuladas no requerimento ou na legislação – nessas circunstâncias, a 
prestadora pode apresentar recurso. 

O decreto também determina que – em áreas urbanas e rurais – “não será devida contraprestação em razão do direito de 
passagem para a instalação de infraestrutura de redes de telecomunicações em faixas de domínio, em vias públicas e em 
outros bens públicos de uso comum”, “ainda que os referidos bens ou instalações sejam explorados por meio de concessão 
ou outra forma de delegação”.  

Além disso, discrimina as obras de infraestrutura de interesse público que deverão comportar a instalação da infraestrutura 
de telecomunicações e dispensa de licenças ou de autorizações prévias a instalação, em área urbana, de infraestrutura de 
redes de telecomunicações de pequeno porte (cujos parâmetros para classificação são fixados pelo texto legal). 

Por último, convém destacar que na mesma esteira e com o mesmo objetivo que originou a edição do Decreto 
regulamentador da LGA o DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes editou a Resolução 9/2020, que 
regulamenta o direito de passagem não oneroso nas rodovias federais e a Resolução 10/2020 que revoga a Súmula 1/2018 
que limitava o direito de passagem não oneroso às áreas urbanas. Ambas resoluções entraram em vigor em 1/9/2020, 
mesma data da edição do Decreto da LGA.  

 

b) política ambiental do emissor e custos incorridos para o cumprimento da regulação ambiental e, se for o caso, 
de outras práticas ambientais, inclusive a adesão a padrões internacionais de proteção ambiental 

 

A Sustentabilidade para a Telefônica Brasil 
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A Telefônica Brasil acredita que sustentabilidade é a melhor ponte para garantir resultados consistentes, por meio da gestão 
de aspectos econômicos, tecnológicos, sociais, ambientais e de governança, de modo a obter recursos suficientes para 
promover o crescimento sustentável da empresa, do setor e da sociedade. Sustentabilidade também é uma grande fonte 
de inovação e redução de custos, pois inspira as pessoas a fazerem muito mais e melhor com menos. A companhia acredita 
também no poder da tecnologia digital para oferecer novas oportunidades para as pessoas e transformar a sociedade de 
maneira positiva. Sendo assim, sua Política Ambiental tem um duplo propósito: minimizar o impacto ambiental de suas 
atividades e maximizar a capacidade da tecnologia para criar novas oportunidades para o desenvolvimento sustentável. A 
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) permite que a sociedade seja mais eficiente economicamente na utilização 
dos recursos naturais e pode desempenhar um papel relevante na solução de muitos problemas ambientais atuais. 

Todas as empresas do Grupo Telefônica se comprometem a: 

• Garantir o cumprimento da legislação e outros requisitos ambientais voluntários em termos ambientais em nível 
global e local. Adotar, de forma complementar e de acordo com o princípio da precaução, normas internas ou 
padrões internacionais de cumprimento obrigatório. 

• Implementar e manter sistemas de gestão ambiental que previnam e minimizem o impacto que as atividades e 
infraestruturas podem causar no meio ambiente, com base em modelos de ecoeficiência e gestão efetiva de riscos 
ambientais, incluídos no processo global de gestão de riscos da companhia. Além disso, considerar os riscos 
ambientais nos processos de fusão e aquisição de empresas.  

• Aplicar princípios de melhoria contínua ambiental em nossa atividade, produtos e serviços, através da avaliação 
sistemática do desempenho ambiental, com a finalidade de definir e concretizar objetivos globais e locais 
ambiciosos, que seguirão as diretrizes estabelecidas na presente política. 

• Proteger o meio ambiente e reduzir a nossa pegada ambiental, graças à implantação e operação responsável da 
rede, assumindo como princípios fundamentais a prevenção da poluição, o uso eficiente dos recursos e a economia 
circular.  

Dentro deste compromisso se incluem:  
− A proteção da biodiversidade e dos ecossistemas como eixo para a melhoria do Capital Natural da 

Telefônica. 
− A eficiência na gestão integral da água e a redução da pegada hídrica das nossas operações. 
− Maximizar as oportunidades oferecidas pela economia circular, promovendo o ecodesign dos nossos 

produtos e serviços, minimizando o impacto dos nossos resíduos, promovendo a reutilização e a reciclagem 
e reduzindo a geração de resíduos perigosos. 

 

• Promover a transição para uma companhia descarbonizada, dissociando o crescimento do nosso negócio das 
emissões de gases de efeito estufa (GEE), e melhorar a adaptação da empresa às mudanças climáticas, 
incorporando os riscos de transição e físicos da mudança climática na gestão da companhia. 
 
Com este objetivo, trabalharemos na: 

o Definição de objetivos para reduzir as emissões de GEE, para os escopos 1, 2 e 3, que sejam ambiciosos 
e tenham base científica. 

o Transição para o consumo de eletricidade 100% renovável. 
o Reduzir o uso de combustíveis fósseis. 
o Minimizar o impacto dos gases refrigerantes. 
o Promover medidas de eficiência energética. 
o Incorporar gradualmente medidas inovadoras que levem a companhia para um cenário de zero emissões 

líquidas. 
 

• Potencializar a inovação de serviços e produtos digitais que contribuam para a solução dos desafios ambientais 
globais e locais, como a mudança climática, a poluição, a escassez de recursos como a água, a economia circular 
ou a perda de biodiversidade, ao mesmo tempo em que gerem negócios para a companhia. 

• Formar e sensibilizar funcionários e clientes, transmitindo-lhes a importância de agir de forma respeitosa com o meio 
ambiente. 
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• Promover em nossa cadeia de suprimento e parceiros as melhores práticas de gestão e padrões ambientais 
obrigatórios. Além disso, incorporar critérios ambientais em nossas compras, como o consumo energético, as 
emissões de carbono ou o conteúdo de materiais perigosos. 

• Colaborar com outras organizações para a promoção de uma economia descarbonizada e circular, promovendo a 
digitalização como meio de enfrentar os principais desafios ambientais do nosso tempo. 

• Comunicar de forma regular e transparente o nosso desempenho ambiental a todas as partes interessadas, 
dialogando também sobre suas dúvidas e preocupações neste assunto.  

 

A nossa Política Ambiental pode ser acessada em www.telefonica.com.br / A Telefônica / Sustentabilidade / Principais 
Políticas / Política Ambiental 

Para assegurar conformidade com a Política Ambiental e com as legislações vigentes, implantamos em 2016 o Sistema de 
Gestão Ambiental, de acordo com a norma ISO 14.001, nas redes fixa e móvel de 51 municípios prioritários, sendo aqueles 
com maior representatividade levando-se em conta os requisitos ambientais aplicáveis e a concentração de sites. Sua 
implantação ajuda a assegurar a melhor gestão de nossas operações, reduzindo o impacto ambiental e controlando todas 
as legislações ambientais vigentes. 

 

 

 

Licenciamento e gerenciamento de impactos ambientais 

A legislação ambiental determina que licenças ambientais devem ser obtidas pelos empreendedores antes da construção, 
instalação, ampliação e operação de suas atividades potencialmente poluidoras ou que utilizem recursos naturais, como 
aquelas relacionadas a estações rádio base e antenas. De acordo com o estágio do empreendimento, as licenças exigíveis 
são: (i) Licença Prévia, concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou da atividade, aprovando a sua 
localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem 
atendidos nas próximas fases de sua implementação; (ii) Licença de Instalação, que autoriza a instalação do 
empreendimento ou da atividade conforme as especificações constantes dos planos, dos programas e dos projetos 
aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e condicionantes, da qual constituem motivo determinante; e (iii) 
Licença de Operação, que autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, após a verificação do efetivo 
cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinadas 
para operação.  

A Lei Complementar nº 140/2011, além de estabelecer hipóteses específicas de competência para o licenciamento, em 
linhas gerais estabelece que a competência do licenciamento é do município nos casos de impactos de alcance local, e 
estadual para impactos que não sejam meramente locais e que não atraiam a competência específica do órgão ambiental 
federal, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. A Companhia envida todos os esforços 
para obter, cumprir e manter as licenças ambientais necessárias para a operação das suas atividades que estejam sujeitas 
às referidas licenças. 

Quanto a passivos existentes em um imóvel, como é o caso de contaminações, ainda que um empreendedor não tenha 
dado causa a estas, ao utilizar uma área afetada por tais passivos, estará obrigado a gerenciá-los. De acordo com a Política 
Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81) e normas estaduais relacionadas, o proprietário ou aquele que utiliza um imóvel 
localizado em uma área contaminada pode ser forçado, pela agência ambiental competente, a realizar a descontaminação 
da área, independentemente da aferição de culpa ou da comprovação de que o dano foi, de fato, causado por ele. As 
autoridades ambientais estão adotando, nos últimos tempos, uma posição cada vez mais rigorosa quando se trata do manejo 
de áreas contaminadas, incluindo a criação de normas ambientais para a preservação da qualidade do solo e da água 
subterrânea. A desconformidade com as diretrizes estabelecidas tanto pelas autoridades ambientais quanto pelas 
autoridades de saúde, com relação às pesquisas e análises de áreas potencialmente contaminadas, ou à exposição de 
pessoas a emanações tóxicas ou a resíduos, pode resultar em sanções administrativas ou judiciais para os 
empreendimentos e seus gestores. Em virtude disso, a Companhia, em atenção ao seu compromisso com a sustentabilidade 
e com o respeito às comunidades, tem envidado todos os esforços para a identificação, o gerenciamento e a remediação 
de determinadas áreas utilizadas em unidades localizadas no Município de São Paulo, quais sejam: (i) Ibirapuera; (ii) 
Brooklin; (iii) Santa Efigênia; (iv) Santo Amaro; (v) Barra Funda. 

PÁGINA: 129 de 412

Formulário de Referência - 2022 - TELEFÔNICA BRASIL S.A Versão : 11



7.5 - Efeitos Relevantes da Regulação Estatal Nas Atividades

Além das licenças ambientais, outras leis e normas ambientais podem afetar empreendimentos. Alguns exemplos disso são 
as regulamentações relativas a emissões para o ar, solo ou água, sistemas de logística reversa, reciclagem e gestão de 
resíduos, proteção e preservação da fauna, flora e demais características relacionadas ao meio ambiente, uso de água, 
interferências em áreas de relevância cultural e histórica e em Unidades de Conservação (“UCs”) ou em seus arredores, 
Áreas de Preservação Permanente (“APP”) e áreas contaminadas. No Brasil, a violação de normas e regulamentos 
ambientais pode resultar em responsabilidade civil, administrativa ou, até mesmo, criminal. No que diz respeito à 
responsabilidade civil, as leis ambientais brasileiras adotam um padrão de responsabilidade objetiva, solidária e ilimitada, 
com o escopo de garantir a obrigação de corrigir os danos causados ao meio ambiente. Além disso, os tribunais brasileiros 
têm competência para desconsiderar a personalidade jurídica nos casos em que ela representa um obstáculo para a plena 
recuperação dos danos ambientais. 

Empresas que violam normas administrativas ambientais e passam por esse controle administrativo podem ser multadas 
em até R$50 milhões, ter suas operações suspensas, ser impedidas de participar em determinadas espécies de contratos 
com o governo, ser obrigadas a reparar ou a pagar indenização a título de danos ambientais causados por elas, e até mesmo 
terem seus benefícios e incentivos fiscais suspensos, dentre outras possíveis consequências. As penalidades mais severas 
(i.e. multas em valor máximo) somente são aplicadas em casos de danos e riscos muito graves ao meio ambiente. 

Adicionalmente, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (“PNRS”), delineada pela Lei Federal nº 
12.305/2010, a disposição inadequada dos resíduos sólidos, bem como os acidentes decorrentes do transporte desses 
resíduos, podem ser fator de contaminação de solo e de águas subterrâneas e ensejar a aplicação de sanções nas esferas 
administrativa, civil e penal. As penalidades administrativas aplicáveis para a disposição inadequada de resíduos sólidos, 
líquidos e gasosos, que cause ou não poluição efetiva, incluem, dentre outras, embargo da atividade ou da obra e multas 
de até R$50,0 milhões de reais. Em geral, a penalidade máxima só é imposta quando houver grave dano ao meio ambiente.  

O transporte, o tratamento e a destinação final adequados de resíduo dependem da classe a que ele pertence e os projetos 
estão sujeitos à prévia aprovação do órgão ambiental. A atividade de tratamento de resíduos é passível de licenciamento, 
de maneira que as empresas contratadas para realizar essa atividade devem demonstrar sua regularidade quanto ao 
licenciamento ambiental.   

Ainda, a PNRS estabelece a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, incluindo os fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes, consumidores e os prestadores de serviços públicos.  

No contexto da responsabilidade compartilhada, a PNRS prevê para alguns setores industriais a implementação do sistema 
de logística reversa, definida como o conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a 
restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento (i) em seu ciclo; (ii) em outros ciclos produtivos; 
ou (iii) outra destinação final ambientalmente adequada. Como estabelecido na legislação, o sistema de logística reversa 
pode ser implementado individualmente ou em conjunto com outras companhias.  

Segundo o artigo 33 da Lei Federal nº 12.305/2010, são obrigados a implementar e estruturar sistemas de logística reversa, 
mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de 
pilhas e baterias, produtos eletroeletrônicos, entre outros.   

Em resumo, as obrigações estabelecidas no sistema de logística reversa são: (i) para os consumidores, retornar aos 
comerciantes ou distribuidores os produtos depois do uso; (ii) para os comerciantes e distribuidores, entregar os produtos 
recolhidos aos fabricantes ou importadores; e (iii) para os fabricantes ou importadores, providenciar a destinação final 
ambientalmente adequada dos produtos. Portanto, cada parte da cadeia tem obrigações especificas para reduzir o volume 
dos resíduos sólidos e mitigar os efeitos adversos causados para a saúde humana e para o meio ambiente.  

Nesse sentido, em respeito ao compromisso da Companhia com o tema de resíduos sólidos, em 2006, foi implementado o 
projeto Recicle com a Vivo, com objetivo de coletar aparelhos celulares, baterias e acessórios para serem reciclados e terem 
um novo destino. Iniciado como projeto piloto em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, o programa hoje abrange todo o 
País, com mais de 1,7 mil pontos de coleta (lojas próprias e revendas) e já recolheu mais de 5 milhões de itens, e cerca de 
1,1 milhão de aparelhos celulares. O material coletado é reciclado e retorna a cadeia produtiva na forma de matéria-prima 
podendo ser utilizados em diversas aplicações, como grafite e cobalto extraídos das baterias de lítio que pode ser utilizado 
pela indústria para a produção de novas baterias. Em 2021, recolhemos 92 mil itens eletrônicos, o equivalente a 9,2 
toneladas. No negócio fixo, retiramos diretamente com nossos clientes os equipamentos com defeito ou ao término do 
contrato, dando também a opção de devolução em alguma de nossas lojas. Em 2021, retiramos 631,56 toneladas de modens 
e decodificadores que após passarem por uma triagem são recondicionados para voltar às operações com plena capacidade 
técnica, ou são desmontados para a destinação correta e reciclagem de seus materiais. Esse processo permitiu o reuso de 
mais de 1,4 milhão de equipamentos no ano. 
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Para emissões eletromagnéticas de nossas antenas, em 2015 houve a implantação da “Lei das Antenas”, Lei nº 13.116, de 
20 de abril de 2015, que estabelece normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de 
telecomunicações e altera as Leis nº 9.472, de 16 de julho de 1997, 11.934, de 5 de maio de 2009, e 10.257, de 10 de julho 
de 2001. Esta legislação federal adota os padrões recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), conforme os 
critérios da International Comission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).  

Realizamos o controle de emissões eletromagnéticas em todos nossos sites por meio das emissões de laudos de 
compatibilidade RNI (radiação não ionizante), em conformidade com a resolução número 700 da Anatel de 2018. Os laudos 
têm validade de cinco anos, mas podem ser atualizados antes desse prazo para atender solicitações de órgãos responsáveis 
pelos licenciamentos. 

O Grupo Telefônica colabora com instituições, pesquisadores, empresas e governos de todo o mundo para promover a 
máxima garantia de segurança de seus equipamentos. A cada 5 anos, realizamos medições em nossas estações rádio base 
com o objetivo de verificar os níveis de emissões e mantê-los abaixo dos estipulados por instituições de padronização como 
a OMS (Organização Mundial da Saúde) e a ICNIRP (Comissão Internacional de Proteção contra Radiação Não Ionizante). 
Também atuamos difundindo informações cientificamente corretas para a população.  

No final de 2018, foi realizado treinamento para os nossos fornecedores para atualização dos conceitos sobre a nova 
resolução ANATEL e desde 2019 já foram mais de 25 mil laudos de radiação não ionizantes emitidos, sendo 9,5 mil apenas 
no último ano. 

 

Gestão de energia e mudanças climáticas 

Quando o tema é energia, aumentar a eficiência no consumo e utilizar fontes renováveis são nossas prioridades, uma vez 
que temos uma alta demanda por esse insumo, essencial para nossa operação – em 2021, consumimos 6,5 milhões de GJ 
de energia elétrica. Por conta disso, contamos com uma equipe dedicada integralmente para melhorar o desempenho nesse 
aspecto. 

Nosso Programa de Eficiência Energética é composto por diversas iniciativas que contemplam automação e transformação 
da rede, free-cooling, power saving em períodos de baixo tráfego de dados, desligue de equipamentos obsoletos e 
compactação de centrais. Os projetos são priorizados de acordo com seu impacto e retorno esperado e estão em linha com 
nossa Política Global de Gestão de Energia, aprovada pelo Conselho de Administração do Grupo Telefônica. Em 2020, 
inauguramos nossa primeira loja sustentável no shopping Vila Lobos, em São Paulo (SP), com resultados importantes em 
termos de eficiência energética. A unidade segue os conceitos LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), 
selo criado pela organização americana U.S. Green Building Council, e atende aos requisitos para atingir o selo Platinum. 
Além do consumo de eletricidade, em 2021 utilizamos 265 mil GJ de energia através da queima de combustíveis em 
geradores e veículos em nossas operações, número 8% menor se comparado ao ano anterior. Com essas e outras 
iniciativas, desde 2015, já reduzimos em 87% nosso consumo de energia por tráfego de dados, e temos meta de atingir 
90% de redução até 2025. Quando olhamos para o último ano, passamos de 51 MWh/Pb em 2020 para 35 MWh/Pb em 
2021. 

Também contamos com um Plano de Energia Renovável, através do qual ampliamos a participação de energia limpa em 
nosso consumo. Por meio de projetos de geração distribuída, energia incentivada do mercado livre e compra de certificados 
de garantia de origem, utilizando fontes de origem solar, eólica, hídrica e de biogás, chegamos a um total de 100% energia 
renovável desde o final de 2018.  Esta iniciativa ajudou a alavancar uma redução de 76% em nossas emissões de CO2 
desde 2015, à medida que alcançamos zero emissões no Escopo 2 (considerando a abordagem baseada em escolha de 
mercado). 

Além disso, como parte de nossa estratégia de mitigação para mudanças climáticas, atuamos também fortemente para 
reduzir nossas emissões de Escopo 1 (emissões diretas). Em 2021, alcançamos uma redução de 19% em nossas emissões 
(comparado a 2020), devido principalmente a medidas que contribuíram para a otimização de insumos que mantêm a 
operação e estruturas técnicas, como maior eficiência na frota de veículos e nas recargas de gases refrigerantes em 
equipamentos de ar-condicionado. Há anos trabalhamos para nos adaptarmos, reduzindo as emissões de carbono de nossa 
operação, e temos metas anuais que impactam 5% do bônus de todos os nossos funcionários.  

Como extensão de nossa atuação, desde 2019 compensamos as emissões que ainda não pudemos evitar, através da 
compra de créditos de carbono de projetos com co-benefícios socioambientais. Hoje, nossos investimentos estão 
direcionados a projetos que promovem o manejo sustentável e evitam o desmatamento da Floresta Amazônica. O principal 
projeto, que apoiamos desde 2019, é o REDD+ Vale do Jari que capacita agricultores locais em técnicas sustentáveis de 
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manejo e produção agroextrativista no Pará e no Amapá, promovendo o bem-estar das comunidades e tornando-as 
mantenedoras dos recursos florestais. 

 
Sabemos da importância de dedicarmos esforços para limitar o aquecimento global a 1,5º C e por isso buscamos continuar 
evoluindo em nossa atuação. Temos o objetivo de zerarmos nossas emissões líquidas até 2025 (escopos 1 e 2), trabalhando 
para reduzir ainda mais nossas emissões, ao máximo, e compensando a pequena parcela restante através de projetos que 
removem o carbono da atmosfera, preferencialmente por meio de soluções baseadas na natureza. 

Nossa atuação e compromisso se estende também para além de nossas fronteiras. Possuímos meta de reduzir em 39% as 
emissões na cadeia de valor até 2025 e alcançar zero emissões líquidas até 2040 (escopo 3) e, por meio do Programa 
Carbono na Cadeia de Fornecedores, engajamos nossos fornecedores estratégicos para uma atuação mais 
descarbonizada.  

 
c) Dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de royalties relevantes para o 
desenvolvimento das atividades 

A Companhia depende da concessão do STFC e das autorizações e licenças para os diversos serviços que presta, todas 
descritas no item 7.5.a deste Formulário. A Companhia considera relevantes para o desenvolvimento de suas atividades as 
marcas descritas no item 9.1.b deste Formulário. 
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7.6 - Receitas Relevantes Provenientes do Exterior

As receitas provenientes dos clientes atribuídos ao país sede da Companhia representam 
100% do total das receitas. 
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7.7 - Efeitos da Regulação Estrangeira Nas Atividades

Não estamos sujeitos à regulação de países outros que não o Brasil. 
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7.8 - Políticas Socioambientais

A Telefônica Brasil elabora o seu Relatório Anual de Sustentabilidade com base na metodologia da Global Reporting Initiative 
(GRI Standards), padrão global mais adotado nesse tipo de publicação pelas empresas, e segue o framework do Relato 
Integrado, com foco na sua capacidade de gerar valor em seis tipos de capitais (financeiro, manufaturado, natural, humano, 
intelectual e social e de relacionamento). Como signatários do Pacto Global da ONU (Organizações das Nações Unidas), 
apresentamos este Relatório também como informe do avanço na promoção dos 10 Princípios e destacamos ao longo do 
conteúdo nossa atuação alinhada aos 17 ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável), propostos pela organização 
com o objetivo de engajar governos e empresas para a construção de uma agenda em prol do desenvolvimento sustentável. 

Os dados e informações do Relatório Anual de Sustentabilidade são revisados e auditados de maneira independente através 
do Organismo Certificador Externo (OCE) PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. O Relatório Anual de 
Sustentabilidade da Companhia pode ser encontrado no link a seguir: https://ri.telefonica.com.br/pt/esg/relatorios-de-
sustentabilidade. 

Além disso, a Companhia tem definida uma Política de Responsabilidade Socioambiental, e seus Princípios de Negócio 
Responsável da Telefônica que podem ser consultados através do seguinte link: http://bit.ly/30i2GgI. 
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7.9 - Outras Informações Relevantes

 

Não existem outras informações relevantes sobre o item 7. 
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8.1 - Negócios Extraordinários

Não houve aquisição ou alienação de ativo relevante que não se enquadre como operação normal nos negócios do emissor. 
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8.2 - Alterações Significativas na Forma de Condução Dos Negócios do Emissor

Não houve alterações significativas na forma de condução dos nossos negócios. 
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8.3 - Contratos Relevantes Celebrados Pelo Emissor E Suas Controladas Não Diretamente
Relacionados Com Suas Atividades Operacionais

Não existem contratos relevantes celebrados pela Companhia e suas controladas não diretamente relacionados com suas 
atividades operacionais. 
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8.4 - Outras Inf. Relev. - Negócios Extraord.

Não existem outras informações relevantes sobre o item 8. 
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes - Outros

Além dos ativos descritos nos itens 9.1.a e 9.2, não há outros bens do ativo não circulante que julguemos 
relevantes. 
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Rua Lucas de Freitas Azevedo 47 Brasil SP São Paulo Própria

Rua Humberto I 880 Brasil SP São Paulo Própria

Rua Iperoig 486 Brasil SP São Paulo Própria

Rua Doutor Fausto Ferraz 172 Brasil SP São Paulo Própria

Rua Martins Fontes 152 Brasil SP São Paulo Própria

Avenida Ayrton Senna 2200 Brasil RJ Rio de Janeiro Alugada

Avenida Dr. Chucri Zaidan 2460 Brasil SP São Paulo Alugada

Rua Levindo Lopes 258 Brasil MG Belo Horizonte Alugada

Rua Xavier Curado 473 Brasil SP São Paulo Própria

Rua Francisco Nunes 1395 Brasil PR Curitiba Alugada

Rua Frederico Haurer 1255 Brasil PR Curitiba Alugada

Rua Antônio das Chagas 1196 Brasil SP São Paulo Alugada

Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Brasil SP São Paulo Alugada

Rua Brigadeiro Galvão 265 e 291 Brasil SP São Paulo Própria

Avenida Doutor Dario Lopes dos Santos 2197 - Torres B e C - 2º ao 8º pavimento Brasil PR Curitiba Alugada

Avenida Barão de Studart 3333 Brasil CE Fortaleza Alugada

Rua Silveira Martins 1036 Brasil BA Salvador Própria

Avenida Marquês de São Vicente 288 Brasil SP São Paulo Própria

Área Isolada 6580 - Salas 102/103, 201/204 Brasil DF Brasília Alugada

Avenida Carlos Gomes 258 - 14º, 15º E 16º Brasil RS Porto Alegre Alugada

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.a - Ativos Imobilizados

Descrição do bem do ativo imobilizado País de localização UF de localização Município de localização Tipo de propriedade
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Marcas VIVO AURA (Mista) - 
Telecomunicações

08/01/2029 1. Após 08/01/2024, mediante pedido de caducidade instaurado 
por terceiros, se (i) o uso estiver sendo feito com alteração de 
seus elementos característicos (nominativo e/ou figurativo); ou 
(ii) o seu uso no Brasil não for iniciado antes de completados 
cinco anos da concessão registro; ou (iii) se o uso tiver sido 
interrompido por cinco anos consecutivos prévios ao 
requerimento de caducidade; 2. Não efetuada a prorrogação do 
registro; ou 3. Renúncia por parte do titular; 4. Até 08/01/2024, 
por eventual ação de nulidade por parte de terceiros.

A perda dos direitos sobre as marcas registradas 
pela Companhia acarretará a perda da 
exclusividade do uso das mesmas no Brasil, bem 
como dificultará a adoção de medidas contra a 
utilização de marcas idênticas ou semelhantes por 
terceiros. Há que se considerar ainda que a perda 
dos direitos sobre algumas marcas consideradas 
estratégicas poderá prejudicar o posicionamento 
estratégico de alguns produtos/serviços da 
empresa a elas vinculados.

Licenças Termos de Autorização 
do Serviço Móvel 
Pessoal - Banda A, 
Banda L+ e Banda J.

29/11/28, 29/04/23 e 
30/04/23

Algumas condutas podem impactar na aplicação de sanções 
aos administrados, em especial, mas não se limitando, à prática 
de infrações definidas como graves, de transferência irregular 
da autorização ou de descumprimento reiterado de 
compromissos assumidos, a ANATEL poderá também extinguir 
a autorização decretando-lhe a caducidade. O descumprimento 
das obrigações relacionadas ao objeto do Termo de Autorização 
poderá ensejar a aplicação das sanções nele previstas, a 
suspensão temporária pela ANATEL e, conforme o caso, ser 
decretada a caducidade desta Autorização, na forma disposta 
no Art. 137 da Lei Geral das Telecomunicações (LGT), 
sujeitando a AUTORIZADA às sanções de advertência, multa, 
suspensão temporária ou caducidade, conforme disposto na 
regulamentação. O não-pagamento da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento no prazo de 60 dias após a notificação da 
ANATEL também determinará a caducidade da concessão, 
permissão ou autorização, sem que caiba ao interessado o 
direito a indenização.

Impossibilidade da prestação do serviço.

Marcas VIVO PLAY (MISTA) - 
Telecomunicações

18/02/2025 1. Após 18/02/2020, mediante pedido de caducidade instaurado 
por terceiros, se (i) o uso estiver sendo feito com alteração de 
seus elementos característicos (nominativo e/ou figurativo); ou 
(ii) o seu uso no Brasil não for iniciado antes de completados 
cinco anos da concessão registro; ou (iii) se o uso tiver sido 
interrompido por cinco anos consecutivos prévios ao 
requerimento de caducidade; 2. Não efetuada a prorrogação do 
registro; ou 3. Renúncia por parte do titular. 4. Até 18/02/2020, 
por eventual ação de nulidade por parte de terceiros.

A perda dos direitos sobre as marcas registradas 
pela Companhia acarretará a perda da 
exclusividade do uso das mesmas no Brasil, bem 
como dificultará a adoção de medidas contra a 
utilização de marcas idênticas ou semelhantes por 
terceiros. Há que se considerar ainda que a perda 
dos direitos sobre algumas marcas consideradas 
estratégicas poderá prejudicar o posicionamento 
estratégico de alguns produtos/serviços da 
empresa a elas vinculados.

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Marcas Aura – (Figurativa) – 
Programas e Softwares

08/01/2029 1. Após 08/01/2024, mediante pedido de caducidade instaurado 
por terceiros, se (i) o uso estiver sendo feito com alteração de 
seus elementos característicos (nominativo e/ou figurativo); ou 
(ii) o seu uso no Brasil não for iniciado antes de completados 
cinco anos da concessão registro; ou (iii) se o uso tiver sido 
interrompido por cinco anos consecutivos prévios ao 
requerimento de caducidade; 2. Não efetuada a prorrogação do 
registro; ou 3. Renúncia por parte do titular; 4. Até 08/01/2024, 
por eventual ação de nulidade por parte de terceiros.

A perda dos direitos sobre as marcas registradas 
pela Companhia acarretará a perda da 
exclusividade do uso das mesmas no Brasil, bem 
como dificultará a adoção de medidas contra a 
utilização de marcas idênticas ou semelhantes por 
terceiros. Há que se considerar ainda que a perda 
dos direitos sobre algumas marcas consideradas 
estratégicas poderá prejudicar o posicionamento 
estratégico de alguns produtos/serviços da 
empresa a elas vinculados.

Marcas VIVO VALORIZA 
(mista) - programa de 
vantagens

03/06/2024 1. Mediante pedido de caducidade instaurado por terceiros, se 
(i) o uso estiver sendo feito com alteração de seus elementos 
característicos (nominativo e/ou figurativo); ou (ii) o seu uso no 
Brasil não for iniciado antes de completados cinco anos da 
concessão registro; ou (iii) se o uso tiver sido interrompido por 
cinco anos consecutivos prévios ao requerimento de 
caducidade; 2. Não efetuada a prorrogação do registro; ou 4. 
Renúncia por parte do titular;

A perda dos direitos sobre as marcas registradas 
pela Companhia acarretará a perda da 
exclusividade do uso das mesmas no Brasil, bem 
como dificultará a adoção de medidas contra a 
utilização de marcas idênticas ou semelhantes por 
terceiros. Há que se considerar ainda que a perda 
dos direitos sobre algumas marcas consideradas 
estratégicas poderá prejudicar o posicionamento 
estratégico de alguns produtos/serviços da 
empresa a elas vinculados.

Marcas Aura – (Figurativa) - 
Telecomunicações

08/01/2029 1. Após 08/01/2024, mediante pedido de caducidade instaurado 
por terceiros, se (i) o uso estiver sendo feito com alteração de 
seus elementos característicos (nominativo e/ou figurativo); ou 
(ii) o seu uso no Brasil não for iniciado antes de completados 
cinco anos da concessão registro; ou (iii) se o uso tiver sido 
interrompido por cinco anos consecutivos prévios ao 
requerimento de caducidade; 2. Não efetuada a prorrogação do 
registro; ou 3. Renúncia por parte do titular; 4. Até 08/01/2024, 
por eventual ação de nulidade por parte de terceiros.

A perda dos direitos sobre as marcas registradas 
pela Companhia acarretará a perda da 
exclusividade do uso das mesmas no Brasil, bem 
como dificultará a adoção de medidas contra a 
utilização de marcas idênticas ou semelhantes por 
terceiros. Há que se considerar ainda que a perda 
dos direitos sobre algumas marcas consideradas 
estratégicas poderá prejudicar o posicionamento 
estratégico de alguns produtos/serviços da 
empresa a elas vinculados.

Marcas Aura – (Figurativa) – 
Serviços Científicos e 
Tecnológicos

08/01/2029 1. Após 08/01/2024, mediante pedido de caducidade instaurado 
por terceiros, se (i) o uso estiver sendo feito com alteração de 
seus elementos característicos (nominativo e/ou figurativo); ou 
(ii) o seu uso no Brasil não for iniciado antes de completados 
cinco anos da concessão registro; ou (iii) se o uso tiver sido 
interrompido por cinco anos consecutivos prévios ao 
requerimento de caducidade; 2. Não efetuada a prorrogação do 
registro; ou 3. Renúncia por parte do titular; 4. Até 08/01/2024, 
por eventual ação de nulidade por parte de terceiros.

A perda dos direitos sobre as marcas registradas 
pela Companhia acarretará a perda da 
exclusividade do uso das mesmas no Brasil, bem 
como dificultará a adoção de medidas contra a 
utilização de marcas idênticas ou semelhantes por 
terceiros. Há que se considerar ainda que a perda 
dos direitos sobre algumas marcas consideradas 
estratégicas poderá prejudicar o posicionamento 
estratégico de alguns produtos/serviços da 
empresa a elas vinculados.

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Licenças Termos de Autorização 
do Servico Móvel 
Pessoal - Banda A, 
Banda L+ e Banda J.

05/08/23, 29/04/23 e 
29/04/23

Algumas condutas podem impactar na aplicação de sanções 
aos administrados, em especial, mas não se limitando, à prática 
de infrações definidas como graves, de transferência irregular 
da autorização ou de descumprimento reiterado de 
compromissos assumidos, a ANATEL poderá também extinguir 
a autorização decretando-lhe a caducidade. O descumprimento 
das obrigações relacionadas ao objeto do Termo de Autorização 
poderá ensejar a aplicação das sanções nele previstas, a 
suspensão temporária pela ANATEL e, conforme o caso, ser 
decretada a caducidade desta Autorização, na forma disposta 
no Art. 137 da Lei Geral das Telecomunicações (LGT), 
sujeitando a AUTORIZADA às sanções de advertência, multa, 
suspensão temporária ou caducidade, conforme disposto na 
regulamentação. O não-pagamento da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento no prazo de 60 dias após a notificação da 
ANATEL também determinará a caducidade da concessão, 
permissão ou autorização, sem que caiba ao interessado o 
direito a indenização.

Impossibilidade da prestação do serviço.

Licenças Termos de Autorização 
do Serviço Móvel 
Pessoal - Banda L+ e 
Banda J

30/04/23 e 30/04/23 Algumas condutas podem impactar na aplicação de sanções 
aos administrados, em especial, mas não se limitando, à prática 
de infrações definidas como graves, de transferência irregular 
da autorização ou de descumprimento reiterado de 
compromissos assumidos, a ANATEL poderá também extinguir 
a autorização decretando-lhe a caducidade. O descumprimento 
das obrigações relacionadas ao objeto do Termo de Autorização 
poderá ensejar a aplicação das sanções nele previstas, a 
suspensão temporária pela ANATEL e, conforme o caso, ser 
decretada a caducidade desta Autorização, na forma disposta 
no Art. 137 da Lei Geral das Telecomunicações (LGT), 
sujeitando a AUTORIZADA às sanções de advertência, multa, 
suspensão temporária ou caducidade, conforme 
regulamentação. O não-pagamento da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento no prazo de sessenta dias após a notificação da 
ANATEL também determinará a caducidade da concessão, 
permissão ou autorização, sem que caiba ao interessado o 
direito a indenização.

Impossibilidade da prestação do serviço.

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Marcas AURA (Mista) - 
Telecomunicações

08/01/2029 1. Após 08/01/2024, mediante pedido de caducidade instaurado 
por terceiros, se (i) o uso estiver sendo feito com alteração de 
seus elementos característicos (nominativo e/ou figurativo); ou 
(ii) o seu uso no Brasil não for iniciado antes de completados 
cinco anos da concessão registro; ou (iii) se o uso tiver sido 
interrompido por cinco anos consecutivos prévios ao 
requerimento de caducidade; 2. Não efetuada a prorrogação do 
registro; ou 3. Renúncia por parte do titular; 4. Até 08/01/2024, 
por eventual ação de nulidade por parte de terceiros.

A perda dos direitos sobre as marcas registradas 
pela Companhia acarretará a perda da 
exclusividade do uso das mesmas no Brasil, bem 
como dificultará a adoção de medidas contra a 
utilização de marcas idênticas ou semelhantes por 
terceiros. Há que se considerar ainda que a perda 
dos direitos sobre algumas marcas consideradas 
estratégicas poderá prejudicar o posicionamento 
estratégico de alguns produtos/serviços da 
empresa a elas vinculados.

Licenças Termos de Autorização 
do Serviço Móvel 
Pessoal - Banda A, 
Banda L+ e Banda J

15/12/23, 29/04/23 e 
30/04/23

Em caso de prática de infrações graves, de transferência 
irregular da autorização ou de descumprimento reiterado de 
compromissos assumidos, a ANATEL poderá também extinguir 
a autorização decretando-lhe a caducidade. O descumprimento 
das obrigações relacionadas ao objeto do Termo de Autorização 
poderá ensejar a aplicação das sanções nele previstas, a 
suspensão temporária pela ANATEL e, conforme o caso, ser 
decretada a caducidade desta Autorização, na forma disposta 
no Art. 137 da Lei Geral das Telecomunicações (LGT), 
sujeitando a AUTORIZADA às sanções de advertência, multa, 
suspensão temporária ou caducidade, conforme disposto na 
regulamentação. O não-pagamento da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento no prazo de sessenta dias após a notificação da 
ANATEL também determinará a caducidade da concessão, 
permissão ou autorização, sem que caiba ao interessado o 
direito a qualquer indenização.

Impossibilidade da prestação do serviço.

Marcas AURA (Mista) - 
Telecomunicações

09/10/2028 1. Após 09/10/2023, mediante pedido de caducidade instaurado 
por terceiros, se (i) o uso estiver sendo feito com alteração de 
seus elementos característicos (nominativo e/ou figurativo); ou 
(ii) o seu uso no Brasil não for iniciado antes de completados 
cinco anos da concessão registro; ou (iii) se o uso tiver sido 
interrompido por cinco anos consecutivos prévios ao 
requerimento de caducidade; 2. Não efetuada a prorrogação do 
registro; ou 3. Renúncia por parte do titular; 4. Até 09/10/2023, 
por eventual ação de nulidade por parte de terceiros.

A perda dos direitos sobre as marcas registradas 
pela Companhia acarretará a perda da 
exclusividade do uso das mesmas no Brasil, bem 
como dificultará a adoção de medidas contra a 
utilização de marcas idênticas ou semelhantes por 
terceiros. Há que se considerar ainda que a perda 
dos direitos sobre algumas marcas consideradas 
estratégicas poderá prejudicar o posicionamento 
estratégico de alguns produtos/serviços da 
empresa a elas vinculados.

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Licenças Termos de Autorização 
do Servico Móvel 
Pessoal - Banda A, 
Banda L+ e Banda J

29/11/28, 29/04/23 e 
30/04/23

Algumas condutas podem impactar na aplicação de sanções 
aos administrados, em especial, mas não se limitando, à prática 
de infrações definidas como graves, de transferência irregular 
da autorização ou de descumprimento reiterado de 
compromissos assumidos, a ANATEL poderá também extinguir 
a autorização decretando-lhe a caducidade. O descumprimento 
das obrigações relacionadas ao objeto do Termo de Autorização 
poderá ensejar a aplicação das sanções nele previstas, a 
suspensão temporária pela ANATEL e, conforme o caso, ser 
decretada a caducidade desta Autorização, na forma disposta 
no Art. 137 da Lei Geral das Telecomunicações (LGT), 
sujeitando a AUTORIZADA às sanções de advertência, multa, 
suspensão temporária ou caducidade, conforme disposto na 
regulamentação. O não-pagamento da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento no prazo de 60 dias após a notificação da 
ANATEL também determinará a caducidade da concessão, 
permissão ou autorização, sem que caiba ao interessado o 
direito a indenização.

Impossibilidade da prestação do serviço.

Licenças Termos de Autorização 
do Servico Movel 
Pessoal - Banda A, 
Banda L+ e Banda J

17/12/22, 29/04/23 e 
30/04/23

Algumas condutas podem impactar na aplicação de sanções 
aos administrados, em especial, mas não se limitando, à prática 
de infrações definidas como graves, de transferência irregular 
da autorização ou de descumprimento reiterado de 
compromissos assumidos, a ANATEL poderá também extinguir 
a autorização decretando-lhe a caducidade. O descumprimento 
das obrigações relacionadas ao objeto do Termo de Autorização 
poderá ensejar a aplicação das sanções nele previstas, a 
suspensão temporária pela ANATEL e, conforme o caso, ser 
decretada a caducidade desta Autorização, na forma disposta 
no Art. 137 da Lei Geral das Telecomunicações (LGT), 
sujeitando a AUTORIZADA às sanções de advertência, multa, 
suspensão temporária ou caducidade, conforme 
regulamentação. O não-pagamento da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento no prazo de sessenta dias após a notificação da 
ANATEL também determinará a caducidade da concessão, 
permissão ou autorização, sem que caiba ao interessado o 
direito a indenização.

Impossibilidade da prestação do serviço.

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Licenças Termos de Autorização 
do Serviço Móvel 
Pessoal - Banda A, 
Banda L+ e Banda J.

30/03/24, 29/04/23 e 
30/04/23

Algumas condutas podem impactar na aplicação de sanções 
aos administrados, em especial, mas não se limitando, à prática 
de infrações definidas como graves, de transferência irregular 
da autorização ou de descumprimento reiterado de 
compromissos assumidos, a ANATEL poderá também extinguir 
a autorização decretando-lhe a caducidade. O descumprimento 
das obrigações relacionadas ao objeto do Termo de Autorização 
poderá ensejar a aplicação das sanções nele previstas, a 
suspensão temporária pela ANATEL e, conforme o caso, ser 
decretada a caducidade desta Autorização, na forma disposta 
no Art. 137 da Lei Geral das Telecomunicações (LGT), 
sujeitando a AUTORIZADA às sanções de advertência, multa, 
suspensão temporária ou caducidade, conforme disposto na 
regulamentação. O não-pagamento da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento no prazo de 60 dias após a notificação da 
ANATEL também determinará a caducidade da concessão, 
permissão ou autorização, sem que caiba ao interessado o 
direito a indenização.

Impossibilidade da prestação do serviço.

Licenças Termos de Autorização 
do Servico Móvel 
Pessoal - Banda A e 
Banda L+(ex. setor 25) 
e Banda J.

29/10/23, 29/04/23 e 
02/05/23

Algumas condutas podem impactar na aplicação de sanções 
aos administrados, em especial, mas não se limitando, à prática 
de infrações definidas como graves, de transferência irregular 
da autorização ou de descumprimento reiterado de 
compromissos assumidos, a ANATEL poderá também extinguir 
a autorização decretando-lhe a caducidade. O descumprimento 
das obrigações relacionadas ao objeto do Termo de Autorização 
poderá ensejar a aplicação das sanções nele previstas, a 
suspensão temporária pela ANATEL e, conforme o caso, ser 
decretada a caducidade desta Autorização, na forma disposta 
no Art. 137 da Lei Geral das Telecomunicações (LGT), 
sujeitando a AUTORIZADA às sanções de advertência, multa, 
suspensão temporária ou caducidade, conforme disposto na 
regulamentação. O não-pagamento da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento no prazo de 60 dias após a notificação da 
ANATEL também determinará a caducidade da concessão, 
permissão ou autorização, sem que caiba ao interessado o 
direito a indenização.

Impossibilidade da prestação do serviço.

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Licenças Termos de Autorização 
do Serviço Móvel 
Pessoal - Banda A, 
Banda L+ e Banda J.

20/01/24, 29/04/23 e 
30/04/23

Algumas condutas podem impactar na aplicação de sanções 
aos administrados, em especial, mas não se limitando, à prática 
de infrações definidas como graves, de transferência irregular 
da autorização ou de descumprimento reiterado de 
compromissos assumidos, a ANATEL poderá também extinguir 
a autorização decretando-lhe a caducidade. O descumprimento 
das obrigações relacionadas ao objeto do Termo de Autorização 
poderá ensejar a aplicação das sanções nele previstas, a 
suspensão temporária pela ANATEL e, conforme o caso, ser 
decretada a caducidade desta Autorização, na forma disposta 
no Art. 137 da Lei Geral das Telecomunicações (LGT), 
sujeitando a AUTORIZADA às sanções de advertência, multa, 
suspensão temporária ou caducidade, conforme disposto na 
regulamentação. O não-pagamento da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento no prazo de 60 dias após a notificação da 
ANATEL também determinará a caducidade da concessão, 
permissão ou autorização, sem que caiba ao interessado o 
direito a indenização.

Impossibilidade da prestação do serviço.

Marcas VIVO MONEY (Mista) - 
Prestação e 
intermediação de 
serviços financeiros

11/02/2030 1. Após 11/02/2025, mediante pedido de caducidade instaurado 
por terceiros, se (i) o uso estiver sendo feito com alteração de 
seus elementos característicos (nominativo e/ou figurativo); ou 
(ii) o seu uso no Brasil não for iniciado antes de completados 
cinco anos da concessão registro; ou (iii) se o uso tiver sido 
interrompido por cinco anos consecutivos prévios ao 
requerimento de caducidade; 2. Não efetuada a prorrogação do 
registro; ou 3. Renúncia por parte do titular; 4. Até 11/02/2025, 
por eventual ação de nulidade por parte de terceiros.

A perda dos direitos sobre as marcas registradas 
pela Companhia acarretará a perda da 
exclusividade do uso das mesmas no Brasil, bem 
como dificultará a adoção de medidas contra a 
utilização de marcas idênticas ou semelhantes por 
terceiros. Há que se considerar ainda que a perda 
dos direitos sobre algumas marcas consideradas 
estratégicas poderá prejudicar o posicionamento 
estratégico de alguns produtos/serviços da 
empresa a elas vinculados.

Marcas VIVO EASY (MISTA) – 
Programas e Softwares

19/12/2027 1. Após 19/12/2022, mediante pedido de caducidade instaurado 
por terceiros, se (i) o uso estiver sendo feito com alteração de 
seus elementos característicos (nominativo e/ou figurativo); ou 
(ii) o seu uso no Brasil não for iniciado antes de completados 
cinco anos da concessão registro; ou (iii) se o uso tiver sido 
interrompido por cinco anos consecutivos prévios ao 
requerimento de caducidade; 2. Não efetuada a prorrogação do 
registro; ou 3. Renúncia por parte do titular. 4. Até 19/12/2022, 
por eventual ação de nulidade por parte de terceiros.

A perda dos direitos sobre as marcas registradas 
pela Companhia acarretará a perda da 
exclusividade do uso das mesmas no Brasil, bem 
como dificultará a adoção de medidas contra a 
utilização de marcas idênticas ou semelhantes por 
terceiros. Há que se considerar ainda que a perda 
dos direitos sobre algumas marcas consideradas 
estratégicas poderá prejudicar o posicionamento 
estratégico de alguns produtos/serviços da 
empresa a elas vinculados.
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Marcas VIVO EASY (MISTA) - 
Telecomunicações

19/12/2027 1. Após 19/12/2022, mediante pedido de caducidade instaurado 
por terceiros, se (i) o uso estiver sendo feito com alteração de 
seus elementos característicos (nominativo e/ou figurativo); ou 
(ii) o seu uso no Brasil não for iniciado antes de completados 
cinco anos da concessão registro; ou (iii) se o uso tiver sido 
interrompido por cinco anos consecutivos prévios ao 
requerimento de caducidade; 2. Não efetuada a prorrogação do 
registro; ou 3. Renúncia por parte do titular. 4. Até 19/12/2022, 
por eventual ação de nulidade por parte de terceiros.

A perda dos direitos sobre as marcas registradas 
pela Companhia acarretará a perda da 
exclusividade do uso das mesmas no Brasil, bem 
como dificultará a adoção de medidas contra a 
utilização de marcas idênticas ou semelhantes por 
terceiros. Há que se considerar ainda que a perda 
dos direitos sobre algumas marcas consideradas 
estratégicas poderá prejudicar o posicionamento 
estratégico de alguns produtos/serviços da 
empresa a elas vinculados.

Licenças Termos de Autorização 
do Serviço Móvel 
Pessoal - Banda A, 
Banda L+ e Banda J.

15/07/24, 29/04/23 e 
30/04/23

Algumas condutas podem impactar na aplicação de sanções 
aos administrados, em especial, mas não se limitando, à prática 
de infrações definidas como graves, de transferência irregular 
da autorização ou de descumprimento reiterado de 
compromissos assumidos, a ANATEL poderá também extinguir 
a autorização decretando-lhe a caducidade. O descumprimento 
das obrigações relacionadas ao objeto do Termo de Autorização 
poderá ensejar a aplicação das sanções nele previstas, a 
suspensão temporária pela ANATEL e, conforme o caso, ser 
decretada a caducidade desta Autorização, na forma disposta 
no Art. 137 da Lei Geral das Telecomunicações (LGT), 
sujeitando a AUTORIZADA às sanções de advertência, multa, 
suspensão temporária ou caducidade, conforme disposto na 
regulamentação. O não-pagamento da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento no prazo de 60 dias após a notificação da 
ANATEL também determinará a caducidade da concessão, 
permissão ou autorização, sem que caiba ao interessado o 
direito a indenização.

Impossibilidade da prestação do serviço.
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Licenças Termos de Autorização 
do Serviço Móvel 
Pessoal - Banda L+ e 
Banda J

30/04/23 e 30/04/23 Algumas condutas podem impactar na aplicação de sanções 
aos administrados, em especial, mas não se limitando, à prática 
de infrações definidas como graves, de transferência irregular 
da autorização ou de descumprimento reiterado de 
compromissos assumidos, a ANATEL poderá também extinguir 
a autorização decretando-lhe a caducidade. O descumprimento 
das obrigações relacionadas ao objeto do Termo de Autorização 
poderá ensejar a aplicação das sanções nele previstas, a 
suspensão temporária pela ANATEL e, conforme o caso, ser 
decretada a caducidade desta Autorização, na forma disposta 
no Art. 137 da Lei Geral das Telecomunicações (LGT), 
sujeitando a AUTORIZADA às sanções de advertência, multa, 
suspensão temporária ou caducidade, conforme disposto na 
regulamentação. O não-pagamento da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento no prazo de 60 dias após a notificação da 
ANATEL também determinará a caducidade da concessão, 
permissão ou autorização, sem que caiba ao interessado o 
direito a indenização.

Impossibilidade da prestação do serviço.

Licenças Termos de Autorização 
do Serviço Móvel 
Pessoal - Banda M - 
1.800 MHz

30/04/23 Algumas condutas podem impactar na aplicação de sanções 
aos administrados, em especial, mas não se limitando, à prática 
de infrações definidas como graves, de transferência irregular 
da autorização ou de descumprimento reiterado de 
compromissos assumidos, a ANATEL poderá também extinguir 
a autorização decretando-lhe a caducidade. O descumprimento 
das obrigações relacionadas ao objeto do Termo de Autorização 
poderá ensejar a aplicação das sanções nele previstas, a 
suspensão temporária pela ANATEL e, conforme o caso, ser 
decretada a caducidade desta Autorização, na forma disposta 
no Art. 137 da Lei Geral das Telecomunicações (LGT), 
sujeitando a AUTORIZADA às sanções de advertência, multa, 
suspensão temporária ou caducidade, conforme disposto na 
regulamentação. O não-pagamento da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento no prazo de 60 dias após a notificação da 
ANATEL também determinará a caducidade da concessão, 
permissão ou autorização, sem que caiba ao interessado o 
direito a indenização.

Impossibilidade da prestação do serviço.
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Licenças Termos de Autorização 
do Serviço Móvel 
Pessoal - Banda D – 
1.800 MHz

30/04/23 Algumas condutas podem impactar na aplicação de sanções 
aos administrados, em especial, mas não se limitando, à prática 
de infrações definidas como graves, de transferência irregular 
da autorização ou de descumprimento reiterado de 
compromissos assumidos, a ANATEL poderá também extinguir 
a autorização decretando-lhe a caducidade. O descumprimento 
das obrigações relacionadas ao objeto do Termo de Autorização 
poderá ensejar a aplicação das sanções nele previstas, a 
suspensão temporária pela ANATEL e, conforme o caso, ser 
decretada a caducidade desta Autorização, na forma disposta 
no Art. 137 da Lei Geral das Telecomunicações (LGT), 
sujeitando a AUTORIZADA às sanções de advertência, multa, 
suspensão temporária ou caducidade, conforme disposto na 
regulamentação. O não-pagamento da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento no prazo de 60 dias após a notificação da 
ANATEL também determinará a caducidade da concessão, 
permissão ou autorização, sem que caiba ao interessado o 
direito a indenização.

Impossibilidade da prestação do serviço.

Licenças Faixa de Extensão de 
900 Mhz

MG: 29/04/23; Demais: 
30/04/23

Algumas condutas podem impactar na aplicação de sanções 
aos administrados, em especial, mas não se limitando, à prática 
de infrações definidas como graves, de transferência irregular 
da autorização ou de descumprimento reiterado de 
compromissos assumidos, a ANATEL poderá também extinguir 
a autorização decretando-lhe a caducidade. O descumprimento 
das obrigações relacionadas ao objeto do Termo de Autorização 
poderá ensejar a aplicação das sanções nele previstas, a 
suspensão temporária pela ANATEL e, conforme o caso, ser 
decretada a caducidade desta Autorização, na forma disposta 
no Art. 137 da Lei Geral das Telecomunicações (LGT), 
sujeitando a AUTORIZADA às sanções de advertência, multa, 
suspensão temporária ou caducidade, conforme disposto na 
regulamentação. O não-pagamento da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento no prazo de 60 dias após a notificação da 
ANATEL também determinará a caducidade da concessão, 
permissão ou autorização, sem que caiba ao interessado o 
direito a indenização.

Impossibilidade da prestação do serviço.
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Licenças Faixa de Extensão de 
1800 Mhz

MG: 29/04/23; Demais: 
30/04/23

Algumas condutas podem impactar na aplicação de sanções 
aos administrados, em especial, mas não se limitando, à prática 
de infrações definidas como graves, de transferência irregular 
da autorização ou de descumprimento reiterado de 
compromissos assumidos, a ANATEL poderá também extinguir 
a autorização decretando-lhe a caducidade. O descumprimento 
das obrigações relacionadas ao objeto do Termo de Autorização 
poderá ensejar a aplicação das sanções nele previstas, a 
suspensão temporária pela ANATEL e, conforme o caso, ser 
decretada a caducidade desta Autorização, na forma disposta 
no Art. 137 da Lei Geral das Telecomunicações (LGT), 
sujeitando a AUTORIZADA às sanções de advertência, multa, 
suspensão temporária ou caducidade, conforme disposto na 
regulamentação. O não-pagamento da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento no prazo de 60 dias após a notificação da 
ANATEL também determinará a caducidade da concessão, 
permissão ou autorização, sem que caiba ao interessado o 
direito a indenização.

Impossibilidade da prestação do serviço.

Licenças Termos de Autorização 
do Serviço Móvel 
Pessoal - Banda X (2,5 
GHz)

18/10/27 Algumas condutas podem impactar na aplicação de sanções 
aos administrados, em especial, mas não se limitando, à prática 
de infrações definidas como graves, de transferência irregular 
da autorização ou de descumprimento reiterado de 
compromissos assumidos, a ANATEL poderá também extinguir 
a autorização decretando-lhe a caducidade. O descumprimento 
das obrigações relacionadas ao objeto do Termo de Autorização 
poderá ensejar a aplicação das sanções nele previstas, a 
suspensão temporária pela ANATEL e, conforme o caso, ser 
decretada a caducidade desta Autorização, na forma disposta 
no Art. 137 da Lei Geral das Telecomunicações (LGT), 
sujeitando a AUTORIZADA às sanções de advertência, multa, 
suspensão temporária ou caducidade, conforme disposto na 
regulamentação. O não-pagamento da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento no prazo de 60 dias após a notificação da 
ANATEL também determinará a caducidade da concessão, 
permissão ou autorização, sem que caiba ao interessado o 
direito a indenização.

Impossibilidade da prestação do serviço.
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Licenças 450 MHz associado ao 
Serviço de STFC e 
SCM

18/10/27 Algumas condutas podem impactar na aplicação de sanções 
aos administrados, em especial, mas não se limitando, à prática 
de infrações definidas como graves, de transferência irregular 
da autorização ou de descumprimento reiterado de 
compromissos assumidos, a ANATEL poderá também extinguir 
a autorização decretando-lhe a caducidade. O descumprimento 
das obrigações relacionadas ao objeto do Termo de Autorização 
poderá ensejar a aplicação das sanções nele previstas, a 
suspensão temporária pela ANATEL e, conforme o caso, ser 
decretada a caducidade desta Autorização, na forma disposta 
no Art. 137 da Lei Geral das Telecomunicações (LGT), 
sujeitando a AUTORIZADA às sanções de advertência, multa, 
suspensão temporária ou caducidade, conforme disposto na 
regulamentação. O não-pagamento da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento no prazo de 60 dias após a notificação da 
ANATEL também determinará a caducidade da concessão, 
permissão ou autorização, sem que caiba ao interessado o 
direito a indenização.

Impossibilidade da prestação do serviço.

Licenças 450 MHz associado ao 
serviço de SMP e SCM

18/10/27 Algumas condutas podem impactar na aplicação de sanções 
aos administrados, em especial, mas não se limitando, à prática 
de infrações definidas como graves, de transferência irregular 
da autorização ou de descumprimento reiterado de 
compromissos assumidos, a ANATEL poderá também extinguir 
a autorização decretando-lhe a caducidade. O descumprimento 
das obrigações relacionadas ao objeto do Termo de Autorização 
poderá ensejar a aplicação das sanções nele previstas, a 
suspensão temporária pela ANATEL e, conforme o caso, ser 
decretada a caducidade desta Autorização, na forma disposta 
no Art. 137 da Lei Geral das Telecomunicações (LGT), 
sujeitando a AUTORIZADA às sanções de advertência, multa, 
suspensão temporária ou caducidade, conforme disposto na 
regulamentação. O não-pagamento da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento no prazo de 60 dias após a notificação da 
ANATEL também determinará a caducidade da concessão, 
permissão ou autorização, sem que caiba ao interessado o 
direito a indenização.

Impossibilidade da prestação do serviço.
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Licenças Termos de Autorização 
para Uso de 
Radiofrequência – 700 
MHz

08/12/29 Algumas condutas podem impactar na aplicação de sanções 
aos administrados, em especial, mas não se limitando, à prática 
de infrações definidas como graves, de transferência irregular 
da autorização ou de descumprimento reiterado de 
compromissos assumidos, a ANATEL poderá também extinguir 
a autorização decretando-lhe a caducidade. O descumprimento 
das obrigações relacionadas ao objeto do Termo de Autorização 
poderá ensejar a aplicação das sanções nele previstas, a 
suspensão temporária pela ANATEL e, conforme o caso, ser 
decretada a caducidade desta Autorização, na forma disposta 
no Art. 137 da Lei Geral das Telecomunicações (LGT), 
sujeitando a AUTORIZADA às sanções de advertência, multa, 
suspensão temporária ou caducidade, conforme disposto na 
regulamentação. O não-pagamento da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento no prazo de 60 dias após a notificação da 
ANATEL também determinará a caducidade da concessão, 
permissão ou autorização, sem que caiba ao interessado o 
direito a indenização.

Impossibilidade da prestação do serviço.

Licenças Termos de Autorização 
para Uso de 
Radiofrequência – 2,5 
GHz

26/08/31 Algumas condutas podem impactar na aplicação de sanções 
aos administrados, em especial, mas não se limitando, à prática 
de infrações definidas como graves, de transferência irregular 
da autorização ou de descumprimento reiterado de 
compromissos assumidos, a ANATEL poderá também extinguir 
a autorização decretando-lhe a caducidade. O descumprimento 
das obrigações relacionadas ao objeto do Termo de Autorização 
poderá ensejar a aplicação das sanções nele previstas, a 
suspensão temporária pela ANATEL e, conforme o caso, ser 
decretada a caducidade desta Autorização, na forma disposta 
no Art. 137 da Lei Geral das Telecomunicações (LGT), 
sujeitando a AUTORIZADA às sanções de advertência, multa, 
suspensão temporária ou caducidade, conforme disposto na 
regulamentação. O não-pagamento da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento no prazo de 60 dias após a notificação da 
ANATEL também determinará a caducidade da concessão, 
permissão ou autorização, sem que caiba ao interessado o 
direito a indenização.

Impossibilidade da prestação do serviço.
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Licenças Termo de Autorização 
do Serviço de 
Comunicação 
Multimídia (SCM) – 
Fibrasil Infraestrutura

Indeterminado Algumas condutas podem impactar na aplicação de sanções 
aos administrados, a perda de direitos pode decorrer, em 
especial, mas não se limitando, da prática de infrações definidas 
como graves, tais como de transferência irregular da 
autorização ou de descumprimento reiterado de compromissos 
assumidos. O descumprimento da regulamentação aplicável e 
das obrigações relacionadas ao objeto do Termo de Autorização 
poderá ensejar a aplicação das sanções de advertência, multa, 
suspensão temporária, obrigação de fazer, obrigação de não 
fazer, caducidade ou declaração de inidoneidade, conforme 
disposto na regulamentação e no Art. 137 da Lei Geral das 
Telecomunicações (LGT).

Impossibilidade de prestação do serviço.

Concessões Contratos de 
Concessão de STFC, 
modalidade local e 
longa distância 
nacional (Telefônica 
Brasil)

31/12/2025 A Empresa é obrigada a cumprir determinadas exigências de 
universalidade e a manter padrões mínimos de qualidade e de 
continuidade do serviço. Algumas condutas podem impactar na 
aplicação de sanções aos administrados, a perda de direitos 
pode decorrer, em especial, mas não se limitando, da prática de 
infrações definidas como graves, tais como de transferência 
irregular da concessão ou de descumprimento reiterado de 
compromissos assumidos. O descumprimento da 
regulamentação aplicável e das obrigações relacionadas ao 
objeto do Contrato de Concessão poderá ensejar a aplicação 
das sanções de advertência, multa, suspensão temporária, 
obrigação de fazer, obrigação de não fazer, caducidade ou 
declaração de inidoneidade, conforme disposto na 
regulamentação e no Art. 137 da Lei Geral das 
Telecomunicações (LGT).

Impossibilidade de prestação do serviço.

Licenças Termos de Autorização 
do Serviço Móvel 
Pessoal

Indeterminado Algumas condutas podem impactar na aplicação de sanções 
aos administrados, a perda de direitos pode decorrer, em 
especial, mas não se limitando, da prática de infrações definidas 
como graves, tais como de transferência irregular da 
autorização ou de descumprimento reiterado de compromissos 
assumidos. O descumprimento da regulamentação aplicável e 
das obrigações relacionadas ao objeto do Termo de Autorização 
poderá ensejar a aplicação das sanções de advertência, multa, 
suspensão temporária, obrigação de fazer, obrigação de não 
fazer, caducidade ou declaração de inidoneidade, conforme 
disposto na regulamentação e no Art. 137 da Lei Geral das 
Telecomunicações (LGT).

Impossibilidade da prestação do serviço.
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Licenças Termos de Autorização 
do STFC, modalidades 
local e LD nacional 
(Telefônica Brasil)

Indeterminado Algumas condutas podem impactar na aplicação de sanções 
aos administrados, a perda de direitos pode decorrer em 
especial, mas não se limitando, da prática de infrações definidas 
como graves,tais como de transferência irregular da autorização 
ou de descumprimento reiterado de compromissos assumidos. 
O descumprimento da regulamentação aplicável e das 
obrigações relacionadas ao objeto do Termo de Autorização 
poderá ensejar a aplicação das sanções de advertência, multa, 
suspensão temporária ou caducidade, conforme disposto na 
regulamentação e no Art. 137 da Lei Geral das 
Telecomunicações (LGT).

Impossibilidade de prestação do serviço.

Licenças Termo de Autorização 
do STFC, modalidade 
longa distância 
internacional 
(Telefônica Brasil)

Indeterminado Algumas condutas podem impactar na aplicação de sanções 
aos administrados, a perda de direitos pode decorrer em 
especial, mas não se limitando, da prática de infrações definidas 
como graves, tais como de transferência irregular da 
autorização ou de descumprimento reiterado de compromissos 
assumidos. O descumprimento da regulamentação aplicável e 
das obrigações relacionadas ao objeto do Termo de Autorização 
poderá ensejar a aplicação das sanções de advertência, multa, 
suspensão temporária ou caducidade, conforme disposto na 
regulamentação e no Art. 137 da Lei Geral das 
Telecomunicações (LGT).

Impossibilidade de prestação do serviço.

Marcas VIVO INTERNET 
(NOMINATIVA) - 
Telecomunicações

18/10/2031 1. Mediante pedido de caducidade instaurado por terceiros, se 
(i) o uso estiver sendo feito com alteração de seus elementos 
característicos (nominativo e/ou figurativo); ou (ii) o seu uso no 
Brasil não for iniciado antes de completados cinco anos da 
concessão registro; ou (iii) se o uso tiver sido interrompido por 
cinco anos consecutivos prévios ao requerimento de 
caducidade; 2. Não efetuada a prorrogação do registro; ou 3. 
Renúncia por parte do titular.

A perda dos direitos sobre as marcas registradas 
pela Companhia acarretará a perda da 
exclusividade do uso das mesmas no Brasil, bem 
como dificultará a adoção de medidas contra a 
utilização de marcas idênticas ou semelhantes por 
terceiros. Há que se considerar ainda que a perda 
dos direitos sobre algumas marcas consideradas 
estratégicas poderá prejudicar o posicionamento 
estratégico de alguns produtos/serviços da 
empresa a elas vinculados.

Licenças Serviço de Acesso 
Condicionado

Indeterminado Algumas condutas podem impactar na aplicação de sanções 
aos administrados, a perda de direitos pode decorrer em 
especial, mas não se limitando, da prática de infrações definidas 
como graves, tais como de transferência irregular da 
autorização ou de descumprimento reiterado de compromissos 
assumidos. O descumprimento da regulamentação aplicável e 
das obrigações relacionadas ao objeto do Termo de Autorização 
poderá ensejar a aplicação das sanções de advertência, multa, 
suspensão temporária ou caducidade, conforme disposto na 
regulamentação e no Art. 137 da Lei Geral das 
Telecomunicações (LGT).

Impossibilidade de prestação do serviço.
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Marcas VIVO INTERNET 
(MISTA) - 
Telecomunicações

19/03/2023 1. Mediante pedido de caducidade instaurado por terceiros, se 
(i) o uso estiver sendo feito com alteração de seus elementos 
característicos (nominativo e/ou figurativo); ou (ii) o seu uso no 
Brasil não for iniciado antes de completados cinco anos da 
concessão registro; ou (iii) se o uso tiver sido interrompido por 
cinco anos consecutivos prévios ao requerimento de 
caducidade; 2. Não efetuada a prorrogação do registro; 3. 
Renúncia por parte do titular.

A perda dos direitos sobre as marcas registradas 
pela Companhia acarretará a perda da 
exclusividade do uso das mesmas no Brasil, bem 
como dificultará a adoção de medidas contra a 
utilização de marcas idênticas ou semelhantes por 
terceiros. Há que se considerar ainda que a perda 
dos direitos sobre algumas marcas consideradas 
estratégicas poderá prejudicar o posicionamento 
estratégico de alguns produtos/serviços da 
empresa a elas vinculados.

Marcas VIVO SELFIE (mista) - 
telecomunicações

23/06/2030 1. Após 23/06/2025, mediante pedido de caducidade instaurado 
por terceiros, se (i) o uso estiver sendo feito com alteração de 
seus elementos característicos (nominativo e/ou figurativo); ou 
(ii) o seu uso no Brasil não for iniciado antes de completados 
cinco anos da concessão registro; ou (iii) se o uso tiver sido 
interrompido por cinco anos consecutivos prévios ao 
requerimento de caducidade; 2. Não efetuada a prorrogação do 
registro; ou 3. Renúncia por parte do titular; 4. Até 23/06/2025, 
por eventual ação de nulidade por parte de terceiros.

A perda dos direitos sobre as marcas registradas 
pela Companhia acarretará a perda da 
exclusividade do uso das mesmas no Brasil, bem 
como dificultará a adoção de medidas contra a 
utilização de marcas idênticas ou semelhantes por 
terceiros. Há que se considerar ainda que a perda 
dos direitos sobre algumas marcas consideradas 
estratégicas poderá prejudicar o posicionamento 
estratégico de alguns produtos/serviços da 
empresa a elas vinculados.

Marcas VIVO MEDITAÇÃO 
(mista) – meditação, 
bem estar

25/05/2031 1. Após 25/05/2026, mediante pedido de caducidade instaurado 
por terceiros, se (i) o uso estiver sendo feito com alteração de 
seus elementos característicos (nominativo e/ou figurativo); ou 
(ii) o seu uso no Brasil não for iniciado antes de completados 
cinco anos da concessão registro; ou (iii) se o uso tiver sido 
interrompido por cinco anos consecutivos prévios ao 
requerimento de caducidade; 2. Não efetuada a prorrogação do 
registro; ou 3. Renúncia por parte do titular; 4. Até 25/05/2026, 
por eventual ação de nulidade por parte de terceiros.

A perda dos direitos sobre as marcas registradas 
pela Companhia acarretará a perda da 
exclusividade do uso das mesmas no Brasil, bem 
como dificultará a adoção de medidas contra a 
utilização de marcas idênticas ou semelhantes por 
terceiros. Há que se considerar ainda que a perda 
dos direitos sobre algumas marcas consideradas 
estratégicas poderá prejudicar o posicionamento 
estratégico de alguns produtos/serviços da 
empresa a elas vinculados.
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Licenças Termos de Autorização 
de Radiofrequência do 
Serviço Móvel Pessoal 
– 2,3 GHz

08/12/2041 Algumas condutas podem impactar na aplicação de sanções 
aos administrados, em especial, mas não se limitando, à prática 
de infrações definidas como graves, de transferência irregular 
da autorização ou de descumprimento reiterado de 
compromissos assumidos, a ANATEL poderá também extinguir 
a autorização decretando-lhe a caducidade. O descumprimento 
das obrigações relacionadas ao objeto do Termo de Autorização 
poderá ensejar a aplicação das sanções nele previstas, a 
suspensão temporária pela ANATEL e, conforme o caso, ser 
decretada a caducidade desta Autorização, na forma disposta 
no Art. 137 da Lei Geral das Telecomunicações (LGT), 
sujeitando a AUTORIZADA às sanções de advertência, multa, 
suspensão temporária ou caducidade, conforme disposto na 
regulamentação. O não-pagamento da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento no prazo de 60 dias após a notificação da 
ANATEL também determinará a caducidade da concessão, 
permissão ou autorização, sem que caiba ao interessado o 
direito a indenização.

Impossibilidade da prestação do serviço.

Marcas VIVO TV (MISTA) - 
Telecomunicações

19/03/2023 1. Mediante pedido de caducidade instaurado por terceiros, se 
(i) o uso estiver sendo feito com alteração de seus elementos 
característicos (nominativo e/ou figurativo); ou (ii) o seu uso no 
Brasil não for iniciado antes de completados cinco anos da 
concessão registro; ou (iii) se o uso tiver sido interrompido por 
cinco anos consecutivos prévios ao requerimento de 
caducidade; 2. Não efetuada a prorrogação do registro; ou 3. 
Renúncia por parte do titular.

A perda dos direitos sobre as marcas registradas 
pela Companhia acarretará a perda da 
exclusividade do uso das mesmas no Brasil, bem 
como dificultará a adoção de medidas contra a 
utilização de marcas idênticas ou semelhantes por 
terceiros. Há que se considerar ainda que a perda 
dos direitos sobre algumas marcas consideradas 
estratégicas poderá prejudicar o posicionamento 
estratégico de alguns produtos/serviços da 
empresa a elas vinculados.

Marcas VIVO PLAY (MISTA) - 
Telecomunicações

18/02/2025 1. Mediante pedido de caducidade instaurado por terceiros, se 
(i) o uso estiver sendo feito com alteração de seus elementos 
característicos (nominativo e/ou figurativo); ou (ii) o seu uso no 
Brasil não for iniciado antes de completados cinco anos da 
concessão registro; ou (iii) se o uso tiver sido interrompido por 
cinco anos consecutivos prévios ao requerimento de 
caducidade; 2. Não efetuada a prorrogação do registro; 3. 
Renúncia por parte do titular.

A perda dos direitos sobre as marcas registradas 
pela Companhia acarretará a perda da 
exclusividade do uso das mesmas no Brasil, bem 
como dificultará a adoção de medidas contra a 
utilização de marcas idênticas ou semelhantes por 
terceiros. Há que se considerar ainda que a perda 
dos direitos sobre algumas marcas consideradas 
estratégicas poderá prejudicar o posicionamento 
estratégico de alguns produtos/serviços da 
empresa a elas vinculados.
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Marcas VIVO MEDITAÇÃO 
(mista) – aplicativos 
(softwares)

25/05/2031 1. Após 25/05/2026, mediante pedido de caducidade instaurado 
por terceiros, se (i) o uso estiver sendo feito com alteração de 
seus elementos característicos (nominativo e/ou figurativo); ou 
(ii) o seu uso no Brasil não for iniciado antes de completados 
cinco anos da concessão registro; ou (iii) se o uso tiver sido 
interrompido por cinco anos consecutivos prévios ao 
requerimento de caducidade; 2. Não efetuada a prorrogação do 
registro; ou 3. Renúncia por parte do titular; 4. Até 25/05/2026, 
por eventual ação de nulidade por parte de terceiros.

A perda dos direitos sobre as marcas registradas 
pela Companhia acarretará a perda da 
exclusividade do uso das mesmas no Brasil, bem 
como dificultará a adoção de medidas contra a 
utilização de marcas idênticas ou semelhantes por 
terceiros. Há que se considerar ainda que a perda 
dos direitos sobre algumas marcas consideradas 
estratégicas poderá prejudicar o posicionamento 
estratégico de alguns produtos/serviços da 
empresa a elas vinculados.

Marcas Aura (Figurativa) – 
Programas e Softwares

09/10/2028 1. Após 09/10/2023, mediante pedido de caducidade instaurado 
por terceiros, se (i) o uso estiver sendo feito com alteração de 
seus elementos característicos (nominativo e/ou figurativo); ou 
(ii) o seu uso no Brasil não for iniciado antes de completados 
cinco anos da concessão registro; ou (iii) se o uso tiver sido 
interrompido por cinco anos consecutivos prévios ao 
requerimento de caducidade; 2. Não efetuada a prorrogação do 
registro; ou 3. Renúncia por parte do titular; 4. Até 09/10/2023, 
por eventual ação de nulidade por parte de terceiros.

A perda dos direitos sobre as marcas registradas 
pela Companhia acarretará a perda da 
exclusividade do uso das mesmas no Brasil, bem 
como dificultará a adoção de medidas contra a 
utilização de marcas idênticas ou semelhantes por 
terceiros. Há que se considerar ainda que a perda 
dos direitos sobre algumas marcas consideradas 
estratégicas poderá prejudicar o posicionamento 
estratégico de alguns produtos/serviços da 
empresa a elas vinculados.

Marcas VIVO TV 
(NOMINATIVA) - 
Telecomunicações

19/03/2023 1. Mediante pedido de caducidade instaurado por terceiros, se 
(i) o uso estiver sendo feito com alteração de seus elementos 
característicos (nominativo e/ou figurativo); ou (ii) o seu uso no 
Brasil não for iniciado antes de completados cinco anos da 
concessão registro; ou (iii) se o uso tiver sido interrompido por 
cinco anos consecutivos prévios ao requerimento de 
caducidade; 2. Não efetuada a prorrogação do registro; ou 3. 
Renúncia por parte do titular.

A perda dos direitos sobre as marcas registradas 
pela Companhia acarretará a perda da 
exclusividade do uso das mesmas no Brasil, bem 
como dificultará a adoção de medidas contra a 
utilização de marcas idênticas ou semelhantes por 
terceiros. Há que se considerar ainda que a perda 
dos direitos sobre algumas marcas consideradas 
estratégicas poderá prejudicar o posicionamento 
estratégico de alguns produtos/serviços da 
empresa a elas vinculados.

Marcas VIVO (FIGURATIVA) - 
Telecomunicações

18/02/2025 1. Mediante pedido de caducidade instaurado por terceiros, se 
(i) o uso estiver sendo feito com alteração de seus elementos 
característicos (nominativo e/ou figurativo); ou (ii) o seu uso no 
Brasil não for iniciado antes de completados cinco anos da 
concessão registro; ou (iii) se o uso tiver sido interrompido por 
cinco anos consecutivos prévios ao requerimento de 
caducidade; 2. Não efetuada a prorrogação do registro; 3. 
Renúncia por parte do titular.

A perda dos direitos sobre as marcas registradas 
pela Companhia acarretará a perda da 
exclusividade do uso das mesmas no Brasil, bem 
como dificultará a adoção de medidas contra a 
utilização de marcas idênticas ou semelhantes por 
terceiros. Há que se considerar ainda que a perda 
dos direitos sobre algumas marcas consideradas 
estratégicas poderá prejudicar o posicionamento 
estratégico de alguns produtos/serviços da 
empresa a elas vinculados.
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Licenças Termos de Autorização 
de Radiofrequência do 
Serviço Móvel Pessoal 
– 3,5 GHz

08/12/2041 Algumas condutas podem impactar na aplicação de sanções 
aos administrados, em especial, mas não se limitando, à prática 
de infrações definidas como graves, de transferência irregular 
da autorização ou de descumprimento reiterado de 
compromissos assumidos, a ANATEL poderá também extinguir 
a autorização decretando-lhe a caducidade. O descumprimento 
das obrigações relacionadas ao objeto do Termo de Autorização 
poderá ensejar a aplicação das sanções nele previstas, a 
suspensão temporária pela ANATEL e, conforme o caso, ser 
decretada a caducidade desta Autorização, na forma disposta 
no Art. 137 da Lei Geral das Telecomunicações (LGT), 
sujeitando a AUTORIZADA às sanções de advertência, multa, 
suspensão temporária ou caducidade, conforme disposto na 
regulamentação. O não-pagamento da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento no prazo de 60 dias após a notificação da 
ANATEL também determinará a caducidade da concessão, 
permissão ou autorização, sem que caiba ao interessado o 
direito a indenização.

Impossibilidade da prestação do serviço.

Licenças Termos de Autorização 
de Radiofrequências do 
Serviço Móvel Pessoal 
- Banda A, Banda L+ e 
Banda J.

28/09/24; 29/04/23 e 
30/04/23

Algumas condutas podem impactar na aplicação de sanções 
aos administrados, em especial, mas não se limitando, à prática 
de infrações definidas como graves, de transferência irregular 
da autorização ou de descumprimento reiterado de 
compromissos assumidos, a ANATEL poderá também extinguir 
a autorização decretando-lhe a caducidade. O descumprimento 
das obrigações relacionadas ao objeto do Termo de Autorização 
poderá ensejar a aplicação das sanções nele previstas, a 
suspensão temporária pela ANATEL e, conforme o caso, ser 
decretada a caducidade desta Autorização, na forma disposta 
no Art. 137 da Lei Geral das Telecomunicações (LGT), 
sujeitando a AUTORIZADA às sanções de advertência, multa, 
suspensão temporária ou caducidade, conforme disposto na 
regulamentação. O não-pagamento da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento no prazo de 60 dias após a notificação da 
ANATEL também determinará a caducidade da concessão, 
permissão ou autorização, sem que caiba ao interessado o 
direito a indenização.

Impossibilidade da prestação do serviço.
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Licenças Termo de Autorização 
do Serviço de 
Comunicação 
Multimídia (SCM) –
Telefônica Brasil

Indeterminado Algumas condutas podem impactar na aplicação de sanções 
aos administrados, a perda de direitos pode decorrer em 
especial, mas não se limitando, da prática de infrações definidas 
como graves, tais como de transferência irregular da 
autorização ou de descumprimento reiterado de compromissos 
assumidos. O descumprimento da regulamentação aplicável e 
das obrigações relacionadas ao objeto do Termo de Autorização 
poderá ensejar a aplicação das sanções de advertência, multa, 
suspensão temporária ou caducidade, conforme disposto na 
regulamentação e no Art. 137 da Lei Geral das 
Telecomunicações (LGT).

Impossibilidade de prestação do serviço.

Licenças Termos de Autorização 
de Radiofrequência do 
Serviço Móvel Pessoal 
– 26 GHz

08/12/2041 Algumas condutas podem impactar na aplicação de sanções 
aos administrados, em especial, mas não se limitando, à prática 
de infrações definidas como graves, de transferência irregular 
da autorização ou de descumprimento reiterado de 
compromissos assumidos, a ANATEL poderá também extinguir 
a autorização decretando-lhe a caducidade. O descumprimento 
das obrigações relacionadas ao objeto do Termo de Autorização 
poderá ensejar a aplicação das sanções nele previstas, a 
suspensão temporária pela ANATEL e, conforme o caso, ser 
decretada a caducidade desta Autorização, na forma disposta 
no Art. 137 da Lei Geral das Telecomunicações (LGT), 
sujeitando a AUTORIZADA às sanções de advertência, multa, 
suspensão temporária ou caducidade, conforme disposto na 
regulamentação. O não-pagamento da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento no prazo de 60 dias após a notificação da 
ANATEL também determinará a caducidade da concessão, 
permissão ou autorização, sem que caiba ao interessado o 
direito a indenização.

Impossibilidade da prestação do serviço.

Licenças Termo de Autorização 
do Serviço Limitado 
Privado (SLP) – Fibrasil 
Infraestrutura

Indeterminado Algumas condutas podem impactar na aplicação de sanções 
aos administrados, a perda de direitos pode decorrer, em 
especial, mas não se limitando, da prática de infrações definidas 
como graves, tais como de transferência irregular da 
autorização ou de descumprimento reiterado de compromissos 
assumidos. O descumprimento da regulamentação aplicável e 
das obrigações relacionadas ao objeto do Termo de Autorização 
poderá ensejar a aplicação das sanções de advertência, multa, 
suspensão temporária, obrigação de fazer, obrigação de não 
fazer, caducidade ou declaração de inidoneidade, conforme 
disposto na regulamentação e no Art. 137 da Lei Geral das 
Telecomunicações (LGT).

Impossibilidade de prestação do serviço

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
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Marcas Viva Tudo (MISTA) - 
Telecomunicações

24/07/2028 1. Após 2023, mediante pedido de caducidade instaurado por 
terceiros, se (i) o uso estiver sendo feito com alteração de seus 
elementos característicos (nominativo e/ou figurativo); ou (ii) o 
seu uso no Brasil não for iniciado antes de completados cinco 
anos da concessão registro; ou (iii) se o uso tiver sido 
interrompido por cinco anos consecutivos prévios ao 
requerimento de caducidade; 2. Não efetuada a prorrogação do 
registro; ou 3. Renúncia por parte do titular; 4. Até 2023, por 
eventual ação de nulidade por parte de terceiros.

A perda dos direitos sobre as marcas registradas 
pela Companhia acarretará a perda da 
exclusividade do uso das mesmas no Brasil, bem 
como dificultará a adoção de medidas contra a 
utilização de marcas idênticas ou semelhantes por 
terceiros. Há que se considerar ainda que a perda 
dos direitos sobre algumas marcas consideradas 
estratégicas poderá prejudicar o posicionamento 
estratégico de alguns produtos/serviços da 
empresa a elas vinculados.

Licenças Termos de Autorização 
do Serviço Móvel 
Pessoal - Banda A; 
Banda L+ e Banda J

30/11/23; 29/04/23 e 
30/04/23

Algumas condutas podem impactar na aplicação de sanções 
aos administrados, em especial, mas não se limitando, à prática 
de infrações definidas como graves, de transferência irregular 
da autorização ou de descumprimento reiterado de 
compromissos assumidos, a ANATEL poderá também extinguir 
a autorização decretando-lhe a caducidade. O descumprimento 
das obrigações relacionadas ao objeto do Termo de Autorização 
poderá ensejar a aplicação das sanções nele previstas, a 
suspensão temporária pela ANATEL e, conforme o caso, ser 
decretada a caducidade desta Autorização, na forma disposta 
no Art. 137 da Lei Geral das Telecomunicações (LGT), 
sujeitando a AUTORIZADA às sanções de advertência, multa, 
suspensão temporária ou caducidade, conforme disposto na 
regulamentação. O não-pagamento da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento no prazo de 60 dias após a notificação da 
ANATEL também determinará a caducidade da concessão, 
permissão ou autorização, sem que caiba ao interessado o 
direito a indenização.

Impossibilidade da prestação do serviço.

Marcas VIVO FIXO (MISTA) - 
Telecomunicações

23/12/2024 1. Mediante pedido de caducidade instaurado por terceiros, se 
(i) o uso estiver sendo feito com alteração de seus elementos 
característicos (nominativo e/ou figurativo); ou (ii) o seu uso no 
Brasil não for iniciado antes de completados cinco anos da 
concessão registro; ou (iii) se o uso tiver sido interrompido por 
cinco anos consecutivos prévios ao requerimento de 
caducidade; 2. Não efetuada a prorrogação do registro, 3. 
Renúncia por parte do titular.

A perda dos direitos sobre as marcas registradas 
pela Companhia acarretará a perda da 
exclusividade do uso das mesmas no Brasil, bem 
como dificultará a adoção de medidas contra a 
utilização de marcas idênticas ou semelhantes por 
terceiros. Há que se considerar ainda que a perda 
dos direitos sobre algumas marcas consideradas 
estratégicas poderá prejudicar o posicionamento 
estratégico de alguns produtos/serviços da 
empresa a elas vinculados.

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
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Marcas VIVO (MISTA) - 
Telecomunicações - 
Marca considerada de 
Alto Renome, conforme 
item 9.2

11/03/2028 1. Após 2023, mediante pedido de caducidade instaurado por 
terceiros, se (i) o uso estiver sendo feito com alteração de seus 
elementos característicos (nominativo e/ou figurativo); ou (ii) o 
seu uso no Brasil não for iniciado antes de completados cinco 
anos da concessão registro; ou (iii) se o uso tiver sido 
interrompido por cinco anos consecutivos prévios ao 
requerimento de caducidade; 2. Não efetuada a prorrogação do 
registro; ou 3. Renúncia por parte do titular.

A perda dos direitos sobre as marcas registradas 
pela Companhia acarretará a perda da 
exclusividade do uso das mesmas no Brasil, bem 
como dificultará a adoção de medidas contra a 
utilização de marcas idênticas ou semelhantes por 
terceiros. Há que se considerar ainda que a perda 
dos direitos sobre algumas marcas consideradas 
estratégicas poderá prejudicar o posicionamento 
estratégico de alguns produtos/serviços da 
empresa a elas vinculados. O alto renome fica 
vigente até 27.09.2026 e um novo requerimento 
poderá ser apresentado a partir de 27.09.2025.

Marcas VIVO (MISTA) - 
Telecomunicações

26/08/2028 1. Mediante pedido de caducidade instaurado por terceiros, se 
(i) o uso estiver sendo feito com alteração de seus elementos 
característicos (nominativo e/ou figurativo); ou (ii) o seu uso no 
Brasil não for iniciado antes de completados cinco anos da 
concessão registro; ou (iii) se o uso tiver sido interrompido por 
cinco anos consecutivos prévios ao requerimento de 
caducidade; 2. Não efetuada a prorrogação do registro; ou 3. 
Renúncia por parte do titular.

A perda dos direitos sobre as marcas registradas 
pela Companhia acarretará a perda da 
exclusividade do uso das mesmas no Brasil, bem 
como dificultará a adoção de medidas contra a 
utilização de marcas idênticas ou semelhantes por 
terceiros. Há que se considerar ainda que a perda 
dos direitos sobre algumas marcas consideradas 
estratégicas poderá prejudicar o posicionamento 
estratégico de alguns produtos/serviços da 
empresa a elas vinculados.

Licenças Termos de Autorização 
do Serviço Móvel 
Pessoal - Banda B e 
Banda J

29/11/28 e 30/04/23 Algumas condutas podem impactar na aplicação de sanções 
aos administrados, em especial, mas não se limitando, à prática 
de infrações definidas como graves, de transferência irregular 
da autorização ou de descumprimento reiterado de 
compromissos assumidos, a ANATEL poderá também extinguir 
a autorização decretando-lhe a caducidade. O descumprimento 
das obrigações relacionadas ao objeto do Termo de Autorização 
poderá ensejar a aplicação das sanções nele previstas, a 
suspensão temporária pela ANATEL e, conforme o caso, ser 
decretada a caducidade desta Autorização, na forma disposta 
no Art. 137 da Lei Geral das Telecomunicações (LGT), 
sujeitando a AUTORIZADA às sanções de advertência, multa, 
suspensão temporária ou caducidade, conforme disposto na 
regulamentação. O não-pagamento da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento no prazo de 60 dias após a notificação da 
ANATEL também determinará a caducidade da concessão, 
permissão ou autorização, sem que caiba ao interessado o 
direito a indenização.

Impossibilidade da prestação do serviço.
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Marcas VIVO FIBRA 
(NOMINATIVA) - 
Telecomunicações

11/08/2025 1. Mediante pedido de caducidade instaurado por terceiros, se 
(i) o uso estiver sendo feito com alteração de seus elementos 
característicos (nominativo e/ou figurativo); ou (ii) o seu uso no 
Brasil não for iniciado antes de completados cinco anos da 
concessão registro; ou (iii) se o uso tiver sido interrompido por 
cinco anos consecutivos prévios ao requerimento de 
caducidade; 2. Não efetuada a prorrogação do registro; 3. 
Renúncia por parte do titular.

A perda dos direitos sobre as marcas registradas 
pela Companhia acarretará a perda da 
exclusividade do uso das mesmas no Brasil, bem 
como dificultará a adoção de medidas contra a 
utilização de marcas idênticas ou semelhantes por 
terceiros. Há que se considerar ainda que a perda 
dos direitos sobre algumas marcas consideradas 
estratégicas poderá prejudicar o posicionamento 
estratégico de alguns produtos/serviços da 
empresa a elas vinculados.

Marcas VIVO EMPRESAS 
(NOMINATIVA) - 
Telecomunicações

28/07/2019 1. Mediante pedido de caducidade instaurado por terceiros, se 
(i) o uso estiver sendo feito com alteração de seus elementos 
característicos (nominativo e/ou figurativo); ou (ii) o seu uso no 
Brasil não for iniciado antes de completados cinco anos da 
concessão registro; ou (iii) se o uso tiver sido interrompido por 
cinco anos consecutivos prévios ao requerimento de 
caducidade; 2. Não efetuada a prorrogação do registro; ou 3. 
Renúncia por parte do titular.

A perda dos direitos sobre as marcas registradas 
pela Companhia acarretará a perda da 
exclusividade do uso das mesmas no Brasil, bem 
como dificultará a adoção de medidas contra a 
utilização de marcas idênticas ou semelhantes por 
terceiros. Há que se considerar ainda que a perda 
dos direitos sobre algumas marcas consideradas 
estratégicas poderá prejudicar o posicionamento 
estratégico de alguns produtos/serviços da 
empresa a elas vinculados.

Licenças Termos de Autorização 
do Serviço Móvel 
Pessoal - Banda A, 
Banda L+ e Banda J

29/04/23, 29/04/23 e 
30/04/23

Algumas condutas podem impactar na aplicação de sanções 
aos administrados, em especial, mas não se limitando, à prática 
de infrações definidas como graves, de transferência irregular 
da autorização ou de descumprimento reiterado de 
compromissos assumidos, a ANATEL poderá também extinguir 
a autorização decretando-lhe a caducidade. O descumprimento 
das obrigações relacionadas ao objeto do Termo de Autorização 
poderá ensejar a aplicação das sanções nele previstas, a 
suspensão temporária pela ANATEL e, conforme o caso, ser 
decretada a caducidade desta Autorização, na forma disposta 
no Art. 137 da Lei Geral das Telecomunicações (LGT), 
sujeitando a AUTORIZADA às sanções de advertência, multa, 
suspensão temporária ou caducidade, conforme disposto na 
regulamentação. O não-pagamento da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento no prazo de 60 dias após a notificação da 
ANATEL também determinará a caducidade da concessão, 
permissão ou autorização, sem que caiba ao interessado o 
direito a indenização.

Impossibilidade da prestação do serviço.
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Marcas Vivo Aura – (Mista) - 
Telecomunicações

09/10/2028 1. Após 09/10/2023, mediante pedido de caducidade instaurado 
por terceiros, se (i) o uso estiver sendo feito com alteração de 
seus elementos característicos (nominativo e/ou figurativo); ou 
(ii) o seu uso no Brasil não for iniciado antes de completados 
cinco anos da concessão registro; ou (iii) se o uso tiver sido 
interrompido por cinco anos consecutivos prévios ao 
requerimento de caducidade; 2. Não efetuada a prorrogação do 
registro; ou 3. Renúncia por parte do titular; 4. Até 09/10/2023, 
por eventual ação de nulidade por parte de terceiros.

A perda dos direitos sobre as marcas registradas 
pela Companhia acarretará a perda da 
exclusividade do uso das mesmas no Brasil, bem 
como dificultará a adoção de medidas contra a 
utilização de marcas idênticas ou semelhantes por 
terceiros. Há que se considerar ainda que a perda 
dos direitos sobre algumas marcas consideradas 
estratégicas poderá prejudicar o posicionamento 
estratégico de alguns produtos/serviços da 
empresa a elas vinculados.

Marcas MEU VIVO (MISTA) – 
Programas e Softwares

09/04/2023 1. Mediante pedido de caducidade instaurado por terceiros, se 
(i) o uso estiver sendo feito com alteração de seus elementos 
característicos (nominativo e/ou figurativo); ou (ii) o seu uso no 
Brasil não for iniciado antes de completados cinco anos da 
concessão registro; ou (iii) se o uso tiver sido interrompido por 
cinco anos consecutivos prévios ao requerimento de 
caducidade; 2. Não efetuada a prorrogação do registro; ou 3. 
Renúncia por parte do titular.

A perda dos direitos sobre as marcas registradas 
pela Companhia acarretará a perda da 
exclusividade do uso das mesmas no Brasil, bem 
como dificultará a adoção de medidas contra a 
utilização de marcas idênticas ou semelhantes por 
terceiros. Há que se considerar ainda que a perda 
dos direitos sobre algumas marcas consideradas 
estratégicas poderá prejudicar o posicionamento 
estratégico de alguns produtos/serviços da 
empresa a elas vinculados.

Marcas VIVO ADS (Mista) - 
Propaganda

30/10/2028 1. Após 30/12/2023, mediante pedido de caducidade instaurado 
por terceiros, se (i) o uso estiver sendo feito com alteração de 
seus elementos característicos (nominativo e/ou figurativo); ou 
(ii) o seu uso no Brasil não for iniciado antes de completados 
cinco anos da concessão registro; ou (iii) se o uso tiver sido 
interrompido por cinco anos consecutivos prévios ao 
requerimento de caducidade; 2. Não efetuada a prorrogação do 
registro; ou 3. Renúncia por parte do titular; 4. Até 31/12/2023, 
por eventual ação de nulidade por parte de terceiros.

A perda dos direitos sobre as marcas registradas 
pela Companhia acarretará a perda da 
exclusividade do uso das mesmas no Brasil, bem 
como dificultará a adoção de medidas contra a 
utilização de marcas idênticas ou semelhantes por 
terceiros. Há que se considerar ainda que a perda 
dos direitos sobre algumas marcas consideradas 
estratégicas poderá prejudicar o posicionamento 
estratégico de alguns produtos/serviços da 
empresa a elas vinculados.

Marcas MEU VIVO (MISTA) - 
Telecomunicações

14/04/2029 1. Mediante pedido de caducidade instaurado por terceiros, se 
(i) o uso estiver sendo feito com alteração de seus elementos 
característicos (nominativo e/ou figurativo); ou (ii) o seu uso no 
Brasil não for iniciado antes de completados cinco anos da 
concessão registro; ou (iii) se o uso tiver sido interrompido por 
cinco anos consecutivos prévios ao requerimento de 
caducidade; 2. Não efetuada a prorrogação do registro; ou 3. 
Renúncia por parte do titular.

A perda dos direitos sobre as marcas registradas 
pela Companhia acarretará a perda da 
exclusividade do uso das mesmas no Brasil, bem 
como dificultará a adoção de medidas contra a 
utilização de marcas idênticas ou semelhantes por 
terceiros. Há que se considerar ainda que a perda 
dos direitos sobre algumas marcas consideradas 
estratégicas poderá prejudicar o posicionamento 
estratégico de alguns produtos/serviços da 
empresa a elas vinculados.
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Marcas Aura – (Figurativa) – 
Serviços Científicos e 
Tecnológicos

09/10/2028 1. Após 09/10/2023, mediante pedido de caducidade instaurado 
por terceiros, se (i) o uso estiver sendo feito com alteração de 
seus elementos característicos (nominativo e/ou figurativo); ou 
(ii) o seu uso no Brasil não for iniciado antes de completados 
cinco anos da concessão registro; ou (iii) se o uso tiver sido 
interrompido por cinco anos consecutivos prévios ao 
requerimento de caducidade; 2. Não efetuada a prorrogação do 
registro; ou 3. Renúncia por parte do titular; 4. Até 09/10/2023, 
por eventual ação de nulidade por parte de terceiros.

A perda dos direitos sobre as marcas registradas 
pela Companhia acarretará a perda da 
exclusividade do uso das mesmas no Brasil, bem 
como dificultará a adoção de medidas contra a 
utilização de marcas idênticas ou semelhantes por 
terceiros. Há que se considerar ainda que a perda 
dos direitos sobre algumas marcas consideradas 
estratégicas poderá prejudicar o posicionamento 
estratégico de alguns produtos/serviços da 
empresa a elas vinculados.

Marcas Vivo Aura (Mista) - 
Telecomunicações

09/10/2028 1. Após 09/10/2023, mediante pedido de caducidade instaurado 
por terceiros, se (i) o uso estiver sendo feito com alteração de 
seus elementos característicos (nominativo e/ou figurativo); ou 
(ii) o seu uso no Brasil não for iniciado antes de completados 
cinco anos da concessão registro; ou (iii) se o uso tiver sido 
interrompido por cinco anos consecutivos prévios ao 
requerimento de caducidade; 2. Não efetuada a prorrogação do 
registro; ou 3. Renúncia por parte do titular; 4. Até 09/10/2023, 
por eventual ação de nulidade por parte de terceiros.

A perda dos direitos sobre as marcas registradas 
pela Companhia acarretará a perda da 
exclusividade do uso das mesmas no Brasil, bem 
como dificultará a adoção de medidas contra a 
utilização de marcas idênticas ou semelhantes por 
terceiros. Há que se considerar ainda que a perda 
dos direitos sobre algumas marcas consideradas 
estratégicas poderá prejudicar o posicionamento 
estratégico de alguns produtos/serviços da 
empresa a elas vinculados.

Marcas Aura (Figurativa) - 
Telecomunicações

09/10/2028 1. Após 09/10/2023, mediante pedido de caducidade instaurado 
por terceiros, se (i) o uso estiver sendo feito com alteração de 
seus elementos característicos (nominativo e/ou figurativo); ou 
(ii) o seu uso no Brasil não for iniciado antes de completados 
cinco anos da concessão registro; ou (iii) se o uso tiver sido 
interrompido por cinco anos consecutivos prévios ao 
requerimento de caducidade; 2. Não efetuada a prorrogação do 
registro; ou 3. Renúncia por parte do titular; 4. Até 09/10/2023, 
por eventual ação de nulidade por parte de terceiros.

A perda dos direitos sobre as marcas registradas 
pela Companhia acarretará a perda da 
exclusividade do uso das mesmas no Brasil, bem 
como dificultará a adoção de medidas contra a 
utilização de marcas idênticas ou semelhantes por 
terceiros. Há que se considerar ainda que a perda 
dos direitos sobre algumas marcas consideradas 
estratégicas poderá prejudicar o posicionamento 
estratégico de alguns produtos/serviços da 
empresa a elas vinculados.
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Licenças Termos de Autorização 
do Serviço Móvel 
Pessoal - Banda A, 
Banda L+ e Banda J

29/06/23, 29/04/23 e 
30/04/23

Algumas condutas podem impactar na aplicação de sanções 
aos administrados, em especial, mas não se limitando, à prática 
de infrações definidas como graves, de transferência irregular 
da autorização ou de descumprimento reiterado de 
compromissos assumidos, a ANATEL poderá também extinguir 
a autorização decretando-lhe a caducidade. O descumprimento 
das obrigações relacionadas ao objeto do Termo de Autorização 
poderá ensejar a aplicação das sanções nele previstas, a 
suspensão temporária pela ANATEL e, conforme o caso, ser 
decretada a caducidade desta Autorização, na forma disposta 
no Art. 137 da Lei Geral das Telecomunicações (LGT), 
sujeitando a AUTORIZADA às sanções de advertência, multa, 
suspensão temporária ou caducidade, conforme disposto na 
regulamentação. O não-pagamento da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento no prazo de 60 dias após a notificação da 
ANATEL também determinará a caducidade da concessão, 
permissão ou autorização, sem que caiba ao interessado o 
direito a indenização.

Impossibilidade da prestação do serviço.

Licenças Termos de Autorização 
do Serviço Móvel 
Pessoal - Banda E (900 
a 1800 MHz), Banda 
L+ e Banda J

28/04/35, 29/04/23 e 
29/04/23

Algumas condutas podem impactar na aplicação de sanções 
aos administrados, em especial, mas não se limitando, à prática 
de infrações definidas como graves, de transferência irregular 
da autorização ou de descumprimento reiterado de 
compromissos assumidos, a ANATEL poderá também extinguir 
a autorização decretando-lhe a caducidade. O descumprimento 
das obrigações relacionadas ao objeto do Termo de Autorização 
poderá ensejar a aplicação das sanções nele previstas, a 
suspensão temporária pela ANATEL e, conforme o caso, ser 
decretada a caducidade desta Autorização, na forma disposta 
no Art. 137 da Lei Geral das Telecomunicações (LGT), 
sujeitando a AUTORIZADA às sanções de advertência, multa, 
suspensão temporária ou caducidade, conforme disposto na 
regulamentação. O não-pagamento da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento no prazo de 60 dias após a notificação da 
ANATEL também determinará a caducidade da concessão, 
permissão ou autorização, sem que caiba ao interessado o 
direito a indenização.

Impossibilidade da prestação do serviço.
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Marcas VIVO TOTAL (mista) – 
Telecomunicações

23/06/2030 1. Após 23/06/2025, mediante pedido de caducidade instaurado 
por terceiros, se (i) o uso estiver sendo feito com alteração de 
seus elementos característicos (nominativo e/ou figurativo); ou 
(ii) o seu uso no Brasil não for iniciado antes de completados 
cinco anos da concessão registro; ou (iii) se o uso tiver sido 
interrompido por cinco anos consecutivos prévios ao 
requerimento de caducidade; 2. Não efetuada a prorrogação do 
registro; ou 3. Renúncia por parte do titular; 4. Até 23/06/2025, 
por eventual ação de nulidade por parte de terceiros.

A perda dos direitos sobre as marcas registradas 
pela Companhia acarretará a perda da 
exclusividade do uso das mesmas no Brasil, bem 
como dificultará a adoção de medidas contra a 
utilização de marcas idênticas ou semelhantes por 
terceiros. Há que se considerar ainda que a perda 
dos direitos sobre algumas marcas consideradas 
estratégicas poderá prejudicar o posicionamento 
estratégico de alguns produtos/serviços da 
empresa a elas vinculados.

Licenças Termos de Autorização 
do Serviço Móvel 
Pessoal - Banda A; 
Banda L+ e Banda J.

21/07/24, 29/04/23 e 
30/04/23

Algumas condutas podem impactar na aplicação de sanções 
aos administrados, em especial, mas não se limitando, à prática 
de infrações definidas como graves, de transferência irregular 
da autorização ou de descumprimento reiterado de 
compromissos assumidos, a ANATEL poderá também extinguir 
a autorização decretando-lhe a caducidade. O descumprimento 
das obrigações relacionadas ao objeto do Termo de Autorização 
poderá ensejar a aplicação das sanções nele previstas, a 
suspensão temporária pela ANATEL e, conforme o caso, ser 
decretada a caducidade desta Autorização, na forma disposta 
no Art. 137 da Lei Geral das Telecomunicações (LGT), 
sujeitando a AUTORIZADA às sanções de advertência, multa, 
suspensão temporária ou caducidade, conforme disposto na 
regulamentação. O não-pagamento da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento no prazo de 60 dias após a notificação da 
ANATEL também determinará a caducidade da concessão, 
permissão ou autorização, sem que caiba ao interessado o 
direito a indenização.

Impossibilidade da prestação do serviço.

Licenças Termo de Autorização 
do Serviço Limitado 
Privado (SLP) – 
Telefônica Brasil

Indeterminado Algumas condutas podem impactar na aplicação de sanções 
aos administrados, a perda de direitos pode decorrer, em 
especial, mas não se limitando, da prática de infrações definidas 
como graves, tais como de transferência irregular da 
autorização ou de descumprimento reiterado de compromissos 
assumidos. O descumprimento da regulamentação aplicável e 
das obrigações relacionadas ao objeto do Termo de Autorização 
poderá ensejar a aplicação das sanções de advertência, multa, 
suspensão temporária, obrigação de fazer, obrigação de não 
fazer, caducidade ou declaração de inidoneidade, conforme 
disposto na regulamentação e no Art. 137 da Lei Geral das 
Telecomunicações (LGT).

Impossibilidade de prestação do serviço
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Licenças Termos de Autorização 
do Serviço Movel 
Pessoal - Banda B, 
Banda L+ (exceto setor 
20) e Banda J

08/04/28, 29/04/23 e 
30/04/23

Algumas condutas podem impactar na aplicação de sanções 
aos administrados, em especial, mas não se limitando, à prática 
de infrações definidas como graves, de transferência irregular 
da autorização ou de descumprimento reiterado de 
compromissos assumidos, a ANATEL poderá também extinguir 
a autorização decretando-lhe a caducidade. O descumprimento 
das obrigações relacionadas ao objeto do Termo de Autorização 
poderá ensejar a aplicação das sanções nele previstas, a 
suspensão temporária pela ANATEL e, conforme o caso, ser 
decretada a caducidade desta Autorização, na forma disposta 
no Art. 137 da Lei Geral das Telecomunicações (LGT), 
sujeitando a AUTORIZADA às sanções de advertência, multa, 
suspensão temporária ou caducidade, conforme disposto na 
regulamentação. O não-pagamento da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento no prazo de 60 dias após a notificação da 
ANATEL também determinará a caducidade da concessão, 
permissão ou autorização, sem que caiba ao interessado o 
direito a indenização.

Impossibilidade da prestação do serviço.

Licenças Termos de Autorização 
do Serviço Móvel 
Pessoal - Banda L+ e 
Banda J

30/04/23 e 30/04/23 Algumas condutas podem impactar na aplicação de sanções 
aos administrados, em especial, mas não se limitando, à prática 
de infrações definidas como graves, de transferência irregular 
da autorização ou de descumprimento reiterado de 
compromissos assumidos, a ANATEL poderá também extinguir 
a autorização decretando-lhe a caducidade. O descumprimento 
das obrigações relacionadas ao objeto do Termo de Autorização 
poderá ensejar a aplicação das sanções nele previstas, a 
suspensão temporária pela ANATEL e, conforme o caso, ser 
decretada a caducidade desta Autorização, na forma disposta 
no Art. 137 da Lei Geral das Telecomunicações (LGT), 
sujeitando a AUTORIZADA às sanções de advertência, multa, 
suspensão temporária ou caducidade, conforme disposto na 
regulamentação. O não-pagamento da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento no prazo de 60 dias após a notificação da 
ANATEL também determinará a caducidade da concessão, 
permissão ou autorização, sem que caiba ao interessado o 
direito a indenização.

Impossibilidade da prestação do serviço.
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Companhia AIX de 
Participações

04.430.599/0001-54 - Controlada Brasil SP São Paulo Empresa controlada em conjunto. Tem 
como objeto social a participação no 
Consórcio Refibra ("Consórcio"), na 
qualidade de líder, bem como à execução, 
conclusão e exploração comercial de 
redes subterrâneas de dutos para fibras 
ópticas.

50,000000

31/12/2020 0,979021 0,000000 0,00

31/12/2021 7,998615 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2021 9.357.000,00

Valor mercado

Companhia ACT de 
Participações

04.430.578/0001-39 - Controlada Brasil SP São Paulo Empresa controlada em conjunto. Tem por 
objeto participar do Consórcio Refibra 
("Consórcio"), prestar assessoria técnica 
para a elaboração dos projetos de 
conclusão da Rede Refibra, efetuando os 
estudos necessários para torná-la 
economicamente viável, bem como 
fiscalizar o andamento das atividades 
vinculadas ao Consórcio.

50,000000

Estratégia de atuação no mercado.

31/12/2021 35,714286 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2021 19.000,00

Valor mercado

31/12/2020 55,555556 0,000000 0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2019 28,571429 0,000000 0,00

Aliança Atlântica 
Holding B.V.

00.000.000/0000-00 - Controlada Holanda Empresa controlada em conjunto. Tem 
como objetivo principal a aquisição, 
gestão de subsidiárias e participações no 
setor de telecomunicações.

50,000000

31/12/2021 1,480993 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2021 136.976.000,00

Valor mercado

31/12/2020 41,598128 0,000000 0,00

Estratégia de atuação no mercado em âmbito internacional.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2019 1,841808 0,000000 0,00

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes  / 9.1.c - Participações em Sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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FiBrasil Infraestrutura e 
Fibra Ótica S.A.

36.619.747/0001-70 - Coligada Brasil SP São Paulo (a) A exploração de serviços de 
telecomunicações abrangendo a 
disponibilização de infraestrutura de rede 
de fibra óptica; (b) o desenvolvimento das 
atividades necessárias ou úteis à 
execução desses serviços; (c) a 
importação, exportação, comercialização, 
comodato e locação de máquinas, 
equipamentos, materiais e demais bens e 
serviços necessários ou úteis à 
exploração das atividades desenvolvidas 
pela sociedade; (d) prestação de serviços 
de consultoria relacionadas às atividades 
desenvolvidas pela sociedade; (e) 
prestação de serviços de elaboração, 
importação e instalação de projetos 
relacionados às atividades da sociedade; 
(f) gestão e prestação de serviços de 
engenharia e execução de obras de 
construção civil e correlatas; (g) prestação 
de serviços de intermediação de serviços 
e negócios em geral; (h) administração em 
geral; e (i) participação em outras 
entidades, nacionais ou estrangeiras, na 
qualidade de sócia, acionista ou quotista, 
qualquer que seja o seu objeto.

25,000000

31/12/2021 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2021 403.965.000,00

31/12/2019 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2020 100,000000 0,000000 0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

Valor mercado

Estratégia de atuação no mercado.

31/12/2019 11,515466 0,000000 0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

Estratégia de atuação no mercado.

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes  / 9.1.c - Participações em Sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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POP Internet Ltda. 03.809.228/0001-15 - Controlada Brasil SP São Paulo Desenvolvimento de atividades 
relacionadas à informática, internet e 
quaisquer outras redes, incluindo acesso, 
produção, distribuição e exibição de 
conteúdos próprios ou alheios; prestação 
de serviços de hospedagem e a 
exploração comercial de websites e 
portais; a manipulação, a disponibilização 
e a armazenagem de informações e 
dados; o comércio de software, hardware, 
equipamentos e telecomunicação e 
eletroeletrônicos; desenvolvimento, 
licenciamento e a manutenção de 
sistemas e rotinas de informação; 
desenvolvimento de comércio eletrônico; 
criação e a administração de bancos de 
dados, próprios e/ou de terceiros; 
comercialização e veiculação de 
publicidades, propaganda e banners; 
participação em outras sociedades como 
quotista ou acionista, podendo ainda 
celebrar consórcios e/ou outras formas de 
associação.

100,000000

31/12/2021 3,017248 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2021 69.882.000,00

Valor mercado

31/12/2020 13,460895 0,000000 0,00

Estratégia de atuação no mercado, obedecendo regras de regulamentação do setor.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2019 17,697213 0,000000 0,00

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes  / 9.1.c - Participações em Sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Recicla V Comércio e 
Reciclagem de Sucatas 
e Metais Ltda.

07.621.112/0001-09 - Controlada Brasil SP São Paulo Compra e venda de sucata de materiais 
de Cobre, Alumínio, Chumbo e Ferro; 
venda de cobre puro (“cobre mel”), 
produzido a partir de processos industriais 
que segreguem o cobre dos demais 
materiais que compõe a sucata de cabos 
e/ou fios telefônicos; compra e venda de 
materiais novos de cabos metálicos, 
cabos óticos, miscelâneos de instalação 
de equipamentos e/ou acessórios de 
telecomunicações e eletroeletrônicos; 
compra de materiais de sucata de fibra 
ótica, de sucata de plástico e de sucata de 
papel; reciclagem de materiais plásticos, 
de papel, fibra ótica e equipamentos 
eletroeletrônicos; compra de sucata de 
equipamentos eletroeletrônicos; e 
participar em outras sociedades como 
quotista ou acionista, podendo celebrar 
consórcios e outras formas de associação.

100,000000

31/12/2021 625,373134 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2021 1.056.000,00

Valor mercado

31/12/2020 -184,453782 0,000000 0,00

Estratégia de atuação no mercado, obedecendo regras de regulamentação do setor.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2019 -60,596026 0,000000 0,00

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes  / 9.1.c - Participações em Sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Telefônica 
Infraestrutura e 
Segurança Ltda.

03.441.668/0001-62 - Controlada Brasil SP São Paulo Tem por objeto a exploração e 
fornecimento de serviços e tecnologia de 
sistemas de segurança da informação, 
suporte técnico e outros serviços 
relacionados à infraestrutura, tecnologia e 
informação.

100,000000

31/12/2020 939,842169 0,000000 0,00

31/12/2021 -52,492789 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2021 24.413.480,69

Valor mercado

Telefônica Cloud e 
Tecnologia do Brasil 
S.A.

35.473.014/0001-07 - Controlada Brasil SP Santana de Parnaíba Tem por objeto: (a) a exploração de 
soluções integradas, planejamento, 
gestão, consultoria, outsourcing, e 
prestação de serviços;(b) Gerenciamento 
e a prestação de serviços de reparação, 
manutenção, assistência técnica e suporte 
técnico em equipamentos de rede, 
informática e TIC; (c) Importação, 
exportação e locação de máquinas, 
equipamentos, materiais e demais bens e 
serviços necessários ou úteis à 
exploração das atividades desenvolvidas 
pela Sociedade; (d) Disponibilização, sem 
cessão definitiva, de conteúdo de áudio, 
vídeo, imagens e texto por meio de 
internet; (e) Prestação de serviços na área 
de informática; (f) Comércio varejista de 
softwares, licenças, máquinas, aparelhos 
e equipamentos de informática; (g) 
Administração em geral, inclusive de 
bens, serviços e negócios de terceiros, no 
Brasil ou no exterior; (h) Treinamento e a 
capacitação em informática; (i) A 
intermediação e representação de 
negócios ou serviços em geral; e (j) A 
participação em outras sociedades.

50,010000

31/12/2021 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2021 76.845.000,00

Valor mercado

31/12/2020 100,000000 0,000000 0,00

Estratégia de atuação no mercado.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2019 0,000000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes  / 9.1.c - Participações em Sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Telefônica IoT, Big Data 
e Tecnologia do Brasil 
S.A.

35.308.475/0001-24 - Controlada Brasil SP Barueri A Companhia tem por objeto: (a) a 
exploração de soluções integradas, 
gestão, pesquisa, desenvolvimento 
tecnológico, consultoria, elaboração de 
projetos, outsourcing e prestação de 
serviços relacionados à internet das 
coisas, tecnologia da informação e 
comunicação (TIC), inovação e Big Data, 
Inteligência Artificial e Blockchain; (b) a 
prestação de serviços técnicos de 
sonorização de ambientes; (c) o 
fornecimento de conteúdo musical e 
audiovisual; (d) a exploração de serviços 
de marketing e publicidade; (e) 
gerenciamento e a prestação de serviços 
em informática; (f) importação, exportação 
e locação de máquinas e serviços; (g) 
desenvolvimento, licenciamento e 
sublicenciamento de softwares ou 
aplicativos de qualquer natureza; (h) 
prestação de serviços de monitoramento, 
administração e gerenciamento de 
segurança lógica; (i) comércio varejista de 
máquinas, aparelhos e equipamentos de 
informática; (j) administração em geral; e 
(k) a participação do capital social de 
qualquer entidade.

50,010000

31/12/2021 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2021 18.497.000,00

31/12/2019 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2020 100,000000 0,000000 0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

Valor mercado

Estratégia de atuação no mercado.

31/12/2019 0,000000 0,000000 0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

A aquisição permitirá que a Terra Networks, que tem como atividades, dentre outras, o desenvolvimento de sistemas de informática, amplie a consultoria e assistência operacional, maximize a comercialização de sistemas, licenças e aplicativos, 
possibilitando a ampliação do portfólio de serviços profissionais e gerenciados e a integração das ofertas comerciais da TIS e da Terra Networks, propiciando a geração de valor agregado para a carteira de clientes da Telefônica Brasil (controladora 
indireta) graças à atuação das empresas envolvidas sob a mesma gestão, nas atividades de tecnologia da informação, segurança, IoT e conectividade.

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes  / 9.1.c - Participações em Sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Telefônica Transportes 
e Logística Ltda.

04.819.724/0001-12 - Controlada Brasil SP São Paulo a) transporte em geral como de higiene, 
perfumes e cosméticos, saneantes 
domissanitários, medicamentos, insumos, 
prod. médicos e alimentos, em veículos 
próprios ou de terceiros; b) logística como 
coleta, remessa e entrega de equip. e 
prod; c) administrar e explorar armazéns 
gerais e aduaneiros em todo território 
nacional, sem a comercialização dos 
produtos armazenados; d) prestar 
serviços de armazém geral, 
compreendendo: a armazenagem, a 
organização, a adm. e a execução de 
serviços pertinentes ao estabelecimento 
de armazéns gerais de que trata o 
Decreto Federal nº 1.102 de 21/11/1903, 
em prédios próprios, locados ou 
arrendados para guarda e depósito de 
mercadorias; e) locação de equipamentos; 
f) prest. de serv. compreendidos na área 
de seu objeto social; g) part. em 
sociedades civis ou comerciais, nacionais 
ou estrangeiras, na qual. de sócia, 
acionista ou quotista; h) inst., reparo e 
manut. de equip. de telecom.; e i) serv. de 
assessoria e consultoria relacionados aos 
serv. descritos.

100,000000

31/12/2021 16,060891 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2021 13.571.000,00

Valor mercado

31/12/2020 -2,167001 0,000000 0,00

Estratégia de atuação no mercado, obedecendo regras de regulamentação do setor.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2019 23,064250 0,000000 0,00

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes  / 9.1.c - Participações em Sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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TLF01 - 
Empreendimentos e 
Participações Ltda

35.144.940/0001-39 - Controlada Brasil SP São Paulo Tem por objeto a participação no capital 
de outras sociedades, como sócia quotista 
ou acionista, no país ou no exterior.

100,000000

31/12/2020 100,000000 0,000000 0,00

31/12/2019 0,000000 0,000000 0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2021 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2021 100,00

Valor mercado

Terra Networks Brasil 
Ltda.

91.088.328/0001-67 - Controlada Brasil SP São Paulo Tem por objetivo: a) desenvolvimento, 
produção, instalação e manutenção de 
sistemas de informática; b) consultoria, 
assistência operacional, treinamento, 
realização de cursos e exposições em 
informática; c) comercialização de 
produtos, sistemas de informática, licença 
de software e aplicativos; d) importação e 
exportação de serviços, licenças, produtos 
e de sistemas de informática; e) cessão 
de espaço para inserção de publicidade 
ou material publicitário em geral; f) 
provimento de acesso via internet; g) 
serviços e atividades relativos a 
distribuição de produtos e comércio 
eletrônico, bem como a quaisquer outras 
atividades correlatas, necessárias à 
consecução do objeto social ou seu 
desenvolvimento e amplicação; h) 
serviços de diversão e entretenimento; i) 
serviços de organização de feiras, 
exposições, congressos, espetáculos 
artísticos, desportivos e culturais; j) 
participação em outras sociedades 
ncaionais ou estrangeiras, na qualidade 
de acionista ou quotista; entre outros.

100,000000

31/12/2021 -37,945151 0,000000 178.199.000,00 Valor contábil 31/12/2021 155.520.000,00

Valor mercado

31/12/2020 -25,099970 0,000000 292.297.000,00

Estratégia de atuação no mercado, obedecendo regras de regulamentação do setor.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2019 5,582324 0,000000 205.660.000,00

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes  / 9.1.c - Participações em Sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Vivo Money Fundo de 
Investimento em 
Direitos Creditórios

36.643.574/0001-25 - Controlada Brasil SP São Paulo Fundo de Investimento em Direitos 
Creditórios (FIDC) estruturado pela 
Telefônica Brasil, para a aquisição dos 
direitos creditórios elegíveis e demais 
ativos financeiros com origem em 
operações de crédito realizadas 
eletronicamente por clientes da Telefônica 
Brasil, no âmbito do programa Vivo 
Money, exclusivamente mediante 
plataforma eletrônica disponibilizada pela 
Telefônica Brasil

100,000000

31/12/2021 712,822421 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2021 32.773.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2019 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2020 100,000000 0,000000 0,00

Valor mercado

Estratégia de atuação no mercado.

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes  / 9.1.c - Participações em Sociedades

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)
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9.2 - Outras Informações Relevantes

Ativos imobilizados, inclusive aqueles objeto de aluguel ou arrendamento, identificando a sua localização 

Os principais itens que compões o Ativo Imobilizado da Companhia são equipamentos e meios de transmissão, 
equipamentos de comutação e infraestrutura, tais como construções prediais, canalização subterrânea, benfeitorias em 
propriedade de terceiros, torres, equipamentos de ar-condicionado, central, equipamentos de energia, baterias etc., em 
todo o território nacional. 

 

Alto Renome “VIVO” 

Dentre os ativos relevantes do Emissor, destaca-se a marca mista VIVO (registro INPI nº 823376397). Referida marca foi 
reconhecida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, em 27 de setembro de 2016, como marca de alto 
renome tendo em vista o seu amplo reconhecimento; a qualidade, reputação, tradição e prestígio associados à marca e 
aos seus produtos e serviços; e a sua distintividade e exclusividade. Deste modo, a marca VIVO passou a gozar da mais 
ampla e irrestrita proteção em todas as classes de produtos e serviços, nos termos do que preceitua o artigo 125 da Lei 
nº 9.279, de 14 de maio de 1996. 
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10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais                    

 

 

 

a) condições financeiras e patrimoniais gerais 

A Diretoria da Telefônica Brasil entende que a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais para implementar 
o seu plano de negócio e cumprir as suas obrigações de curto e longo prazo. 

A Companhia apresenta índices de liquidez estáveis, demonstrando capacidade suficiente de honrar suas obrigações. 
Sendo: Liquidez Geral ((Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Não Circulante)), para os anos 
de 2019, 2020 e 2021 de 0,64, 0,60 e 0,59, respectivamente; e Liquidez Corrente (Ativo Circulante / Passivo Circulante) de 
1,05, 1,07 e 0,94, respectivamente. 

Quanto ao perfil de endividamento, a Companhia vem mantendo estável a concentração de suas obrigações de curto prazo, 
tendo apresentado nos anos de 2019, 2020 e 2021 o índice Passivo Circulante sobre Passivo Total menos Patrimônio 
Líquido de 47%, 46% e 49%, respectivamente.  

A tabela a seguir indica os montantes de disponibilidades e aplicações financeiras, endividamento de curto e longo prazo e 
estrutura de capital da Companhia, conforme demonstrações financeiras apresentadas para os exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2021, 2020 e 2019, preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

 

R$ milhões  2021  2020  2019 

Disponibilidades  6.448,5  5.762,1  3.393,4 

Endividamento de Curto Prazo      

   Empréstimos, Financiamentos, arrendamentos e licenças 5G  5.878,4  2.637,8  3.049,3 

   Debêntures  1.028,5  1.044,7  1.077,2 

Total do endividamento de Curto Prazo 6.906,9  3.682,5  4.126,5 

      

Endividamento de Longo Prazo      

   Empréstimos e Financiamentos  10.027,1  8.556,8  7.671,0 

   Debêntures  -  999,9  2.027,2 

Total do endividamento de longo prazo 10.027,1  9.556,7  9.698,2 

      

Patrimônio Líquido      

      

Capital social 63.571,4  63.571,4  63.571,4 

Reserva especial de ágio 63,1  63,1  63,1 

Reservas de capital 691,3  1.119,2  1.102,4 

Reservas de lucros 3.504,7  3.149,7  3.492,4 

Dividendo adicional proposto 2.028,5  1.587,5  2.195,6 

Outros resultados abrangentes 68,2  65,9  30,7 

Participação de acionistas não controladores 79,0  -  - 

Total do Patrimônio Líquido 70.006,2  69.556,8  70.455,6 

 

A Companhia encerrou o exercício de 2021 com dívida bruta de R$16.934,0 milhões (R$13.239,2 milhões em 2020 e 
R$13.824,7 milhões em 2019) ou 24,2% do patrimônio líquido (19,0% em 2020 e 19,6% em 2019). Os recursos captados 
são 100% denominados em moeda nacional, sendo, em 31 de dezembro de 2021, a maior parte relativa a emissões no 
mercado de capitais local (Debêntures). 
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A Companhia empenha constantes esforços no sentido de tomar as medidas cabíveis, mediante a atual conjuntura do 
mercado, para proteger suas dívidas dos efeitos de eventuais desvalorizações cambiais. 

 

b) Estrutura de capital 

A relação de dívida financeira líquida sobre patrimônio líquido era de 14,1% em 31 de dezembro de 2019, 10,8% em 31 de 
dezembro de 2020 e de 15,0% em 31 de dezembro de 2021.  

O padrão de financiamento da Companhia baseia-se na utilização de recursos próprios e de capital de terceiros, que podem 
se referir à captação de recursos junto a instituições financeiras ou a emissão de títulos de dívida. O item 10.1.f a seguir 
apresenta as características das dívidas da Companhia. 

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o capital social realizado era de R$ 63.571,4 milhões, representado por 1.690.984.923 
ações ordinárias sem valor nominal e totalmente integralizadas.  

Em 01 de outubro de 2020, a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia aprovou e a Assembleia Geral Especial dos 
Titulares de Ações Preferenciais da Companhia ratificou a conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da 
Companhia em ações ordinárias, na proporção de 1 (uma) ação ordinária para cada 1 (uma) ação preferencial e a sua 
implementação pelos administradores da Companhia (“Conversão”), bem como as alterações pertinentes do Estatuto Social 
de forma a refletir a Conversão. 

Após a concessão e transcorrido o prazo para exercício do direito de recesso, a Companhia procedeu com a Conversão, 
sendo o último pregão de negociação das ações preferenciais realizado em 20 de novembro de 2020. A partir de 23 de 
novembro de 2020, as ações da Companhia passaram a ser negociadas exclusivamente sob a classe ordinária. 

Em 31 de dezembro de 2019, o capital social realizado era de R$ 63.571,4 milhões, representado por 1.690.984.923 ações 
sem valor nominal, sendo 571.644.217 ações ordinárias e 1.119.340.706 ações preferenciais totalmente integralizadas. 

 

c) capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos 

A Diretoria Financeira, com base em análise de seus indicadores de desempenho e de sua geração operacional de caixa, 
entende que a Companhia tem plenas condições para honrar suas obrigações de curto e longo prazo. 

A Companhia estrutura os vencimentos de seus contratos financeiros (derivativos e não derivativos), de modo a não afetar 
a sua liquidez. Além disso, o controle da liquidez e do fluxo de caixa da Companhia é monitorado diariamente pelas áreas 
de Gestão da Companhia, de modo a garantir que a geração operacional de caixa e a captação prévia de recursos, quando 
necessária, sejam suficientes para a manutenção do seu cronograma de desembolsos. 

DÍVIDA LÍQUIDA FINANCEIRA 

 (R$ milhões) dez/21 dez/20 dez/19 

Dívida de Curto Prazo  (6.906,9) (3.682,5) (4.126,5) 

Dívida de Longo Prazo  (10.027,1) (9.556,7) (9.698,2) 

Dívida Total  (16.934,0) (13.239,2) (13.824,7) 

Posição Líquida com Derivativos  (12,7) (5,6) 16,0 

Dívida (pós-operações de derivativos)  (16.946,7) (13.244,7) (13.808,7) 

Caixa e Aplicações financeiras 6.503,7 5.764,1 3.393,4 

Investimentos de Curto Prazo dados como Garantia 0 0 13,2 

Ativo Garantidor da Contraprestação Contingente 0 0 484,0 

Dívida Líquida  (10.443,0) (7.480,7) (9.918,0) 

Dívida Líquida / EBITDA  0,57 0,42 0,55 

Dívida Total / EBITDA  0,93 0,74 0,76 

Dívida Total / Market Capitalization  0,21 0,17 0,15 

 

d) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizadas  
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A principal fonte utilizada pela Companhia para financiar suas necessidades de capital de giro e investimento em ativos não 
circulantes é a sua própria geração de caixa livre (free cash flow). Em 2021, 2020 e 2019, a Companhia não utilizou linhas 
de crédito, tampouco fez captações de recursos via mercado de capitais. 

 

e) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que pretende 
utilizar para cobertura de deficiências de liquidez.  

A geração de caixa da Companhia ainda será a principal fonte de financiamento para o ano de 2022, porém, havendo 
necessidades de captação, a Companhia poderá ir ao mercado e captar via operações de empréstimos, financiamentos ou 
emissões em mercado de capitais. 

 

f) níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:  

(i) contratos de empréstimos e financiamentos relevantes 

Em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, a Companhia possuía as seguintes posições de endividamento: 

 

       Saldo em Dez/21 

R$ milhões  Moeda   Taxa de juros anual   Vencimento   
Curto 
prazo   

Longo 
prazo   

Total   

       

Moeda local       

PSI R$ 2,5% a 5,5% 
Até 2023 

                 
0,1 

                 
- 

                 
0,1 

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

             
224,6 

                      
-    

             
224,6 

Debêntures R$ 108,25% do CDI 
Até 2022 

         
1.028,5  

             -  
         

1.028,5  

Arrendamento 
Financeiro 

R$ IPCA 
Até 2033 

         
2.907,5  

         
8.322,6  

       
11.230,1  

Licenças 5G R$ Selic / IGP-DI 
Até 2040 

         
2.746,3  

         
1.704,5  

       
4.450,8  

Total Consolidado   6.906,9 10.027,1  16.934,0  
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       Saldo em Dez/20 

R$ milhões  Moeda   Taxa de juros anual   Vencimento   
Curto 
prazo   

Longo 
prazo   

Total   

       

Moeda local       

PSI R$ 2,5% a 5,5% 
Até 2023 

                 
0,1 

                 
0,1 

                 
0,1 

Fornecedores R$ 
114,6% a 149,0% do 

CDI Até 2021 
             

375,7 
                      

-    
             

375,7 

Debêntures R$ IPCA+0,5% 
Até 2021 

               
29,4  

                      
-    

               
29,4  

Debêntures R$ 108,25% do CDI 
Até 2022 

         
1.015,3  

             
999,9  

         
2.015,2  

Arrendamento 
Financeiro 

R$ IPCA 
Até 2044 

         
2.262,0  

         
8.556,7  

       
10.818,8  

Total Consolidado   3.682,5  9.556,7  13.239,2  

 

 

       Saldo em Dez/19 

R$ milhões  Moeda   Taxa de juros anual   Vencimento   
Curto 
prazo   

Longo 
prazo   

Total   

       

Moeda local       

BNDES 
UR 

TJLP 
TJLP + 0,0% a 4,08% Até 2023   - - - 

BNDES R$ 2,5% a 6,0% Até 2023   8,8 0,1 9,0 

BNDES R$ SELIC D-2 + 2,32% Até 2023   - - - 

BNB R$ 7,0% a 10,0% Até 2022   15,0 24,9 39,9 

Fornecedores R$ 
107,9% a 115,9% do 

CDI 
Até 2019 996,2 0,1 996,3 

Debêntures R$ IPCA + 4% Até 2019   - - - 

Debêntures R$ IPCA + 0,5% Até 2021   28,4 28,4 56,7 

Debêntures R$ 108,25% do CDI Até 2022   44,5 1.998,8 2.043,3 

Debêntures R$ 
100% do CDI + 0,24% 

spread 
Até 2020   1.004,3 - 1.004,3 

Arrendamento 
Financeiro 

R$ - Até 2033   2.029,3 7.161,9 9.191,2 

Contraprestação 
Contingente 

R$ - Até 2025   - 484,0 484,0 

Moeda estrangeira       

BNDES UMBND ECM + 2,38% Até 2019   - - - 

Total Consolidado   4.126,5 9.698,2 13.824,7 
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(ii) outras relações de longo prazo com instituições financeiras 

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Companhia possuía relações de longo prazo do Programa de Sustentação do 
Investimento (“PSI”) com Itaú. Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía relações de longo prazo com BNDES e 
BNB, cuja posição é apresentada nos quadros do item acima. 

 

(iii) grau de subordinação entre as dívidas 

Não há subordinação entre as dívidas. 

 

(iv) eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação 
de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários 
e à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições   

Em 31 de dezembro de 2021 a Companhia possuía debêntures (emissão Telefônica Brasil: 5ª emissão de R$2.000,0 
milhões) que incluíam cláusulas restritivas relativas ao cumprimento de certos índices financeiros (covenants), 
tradicionalmente aplicáveis a estes tipos de operações e relacionadas à geração de caixa, índices de endividamento, entre 
outros. Estas cláusulas restritivas são apuradas semestral e trimestralmente durante a vigência dos contratos e até 31 de 
dezembro de 2021 foram totalmente cumpridas pela Companhia. 

O quadro a seguir demonstra o cumprimento desses índices financeiros em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019:  

 
2021 2020 2019 

Patrimônio líquido / Ativo Total  0,61 0,64 0,65 

   Índice mínimo de 0,32    

Dívida Financeira Líquida / EBITDA 0,55 0,42 0,55 

   Índice máximo de 2,50    

Dívida Financeira Líquida de CP / EBITDA -0,27 -0,30 -0,08 

   Índice máximo de 0,20    

EBITDA / (Resultado Financeiro Líquido)  16,98 31,06 22,11 

   Índice mínimo de 3,00     

 

Além dos covenants financeiros, a Companhia também possui cláusulas restritivas em seus contratos de financiamento. De 
maneira geral, estes contratos podem ser declarados antecipadamente vencidos, se forem comprovados: a inclusão, em 
acordo societário, estatuto da Companhia, ou das empresas que a controlam, de dispositivo que importe em restrições ou 
prejuízo à capacidade de pagamento das obrigações financeiras decorrentes destes contratos; a existência de sentença 
condenatória transitada em julgado em razão da prática de atos, pela Companhia, que importem em trabalho infantil, trabalho 
escravo ou crime contra o meio ambiente; liquidação, dissolução, insolvência; pedido de autofalência, recuperação judicial 
ou extrajudicial a qualquer credor ou classe de credores. Todas as demais cláusulas restritivas e de vencimento antecipado 
estão detalhadamente descritas em cada um de seus respectivos contratos de financiamento. 

 

g) limite dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados 

A tabela a seguir informa os limites de crédito utilizados junto a instituições financeiras até 31 de dezembro de 2021: 

 

Empresa Instituição Tipo Contrato 

Crédito 

Moeda 

Crédito 
% 

Utilizado Contratado 
R$ 

Utilizado R$ 
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Telefônica 
Brasil 

BNDES (PSI) Indireto 783537-P 238.945 R$ 238.945 100% 

Telefônica 
Brasil 

BNDES (PSI) Indireto 783611-2 2.022.732 R$ 2.022.732 100% 

Telefônica 
Brasil 

BNDES (PSI) Indireto 1310059 4.029.778 R$ 4.029.778 100% 

Telefônica 
Brasil 

BNDES (PSI) Indireto - 184.487.974 R$ 184.487.974 100% 

Telefônica 
Brasil 

BNDES (PSI) Indireto - 225.466.878 R$ 225.466.878 100% 

 

h) alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras 

A Companhia descreve a seguir as alterações significativas em itens das Demonstrações Financeiras Consolidadas na 
seguinte base de comparação: 2021 x 2020 e 2020 x 2019. 

2021 x 2020 

R$ milhões 

 

Ativo Circulante 

Caixa e equivalentes de caixa: Representava, em dezembro de 2021, 5,6% do ativo total, apresentando variação positiva 
de 11,9% na comparação com o ano anterior. Essa variação decorre da geração de caixa operacional de R$18.072,6 
milhões, compensada pelo consumo de caixa nas atividades de financiamento de R$9.258,4 milhões e nas atividades de 
investimento de R$8.127,8 milhões. 

Contas a receber: Representava, em dezembro de 2021, 7,0% do ativo total, apresentando variação negativa de 1,0% na 
comparação com o ano anterior, decorrente principalmente pelo aumento das perdas estimadas para redução do valor 
recuperável das contas a receber. 

Estoques: Representava, em dezembro de 2021, 0,6% do ativo total, apresentando variação positiva de 1,1% na 
comparação com o ano anterior. Essa variação, concentrada principalmente pelas ações estratégicas de reposição de 
estoques, com a retomada da atividade comercial e lançamentos de novos modelos de aparelhos high-end. 

Imposto de renda e contribuição social a recuperar: Representava, em dezembro de 2021, 0,3% do ativo total, 
apresentando variação negativa de 26,4% na comparação com o ano anterior. Essa variação decorre principalmente por 
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utilizações de créditos de imposto de renda e contribuição social a recuperar em abatimentos de obrigações com tributos 
federais. 

Impostos, taxas e contribuições a recuperar: Representava, em dezembro de 2021, 3,2% do ativo total, apresentando 
variação positiva de 47,9% na comparação com o ano anterior. Essa variação decorre principalmente pelo registro de novos 
créditos oriundos dos processos judiciais transitados em julgado no STJ, referente ao direito de exclusão do ICMS da base 
de cálculo do PIS e da COFINS, já parcialmente compensados durante o exercício. 

Depósitos e bloqueios judiciais: Representava, em dezembro de 2021, 0,1% do ativo total, apresentando variação 
negativa de 39,7% na comparação com o ano anterior, decorrente principalmente de utilizações em encerramentos de 
contingências judiciais e por transferências para o longo prazo para adequação ao prazo de realização. 

Despesas antecipadas: Representava, em dezembro de 2021, 0,9% do ativo total, apresentando variação positiva de 
17,1% na comparação com o ano anterior, decorrente principalmente do aumento dos custos incrementais (contratos com 
clientes) e contratos de utilização de serviços de satélites, links e manutenção de softwares. 

Outros ativos: Representava, em dezembro de 2021, 0,5% do ativo total, apresentando variação positiva de 52,6% na 
comparação com o ano anterior, decorrente principalmente do aumento dos créditos com partes relacionadas originado pela 
alienação de participações societárias na FiBrasil, CloudCo e IoTCo. 

 

Ativo Não Circulante 

Ativos realizáveis no longo prazo: Representava, em dezembro de 2021, 5,0% do ativo total, apresentando variação 
positiva de 24,7% na comparação com o ano anterior. Essa variação decorre principalmente do aumento dos créditos com 
partes relacionadas originado pela alienação de participações societárias na FiBrasil, CloudCo e IoTCo, impostos, taxas e 
contribuições a recuperar e despesas antecipadas (principalmente pelos custos incrementais (contratos com clientes)), 
compensados pelas reduções em planos de previdência e outros benefícios pós-emprego com posição superavitária, 
depósitos e bloqueios judiciais. 

Investimentos: Representava, em dezembro de 2021, 0,3% do ativo total, apresentando variação positiva de 146,7% na 
comparação com o ano anterior. Em 2021, a Companhia alienou 75% de sua participação societária da FiBrasil e, desta 
forma, passou a ter o co-controle na FiBrasil, não sendo realizada sua consolidação. 

Imobilizado e intangível, líquidos: Representavam, em dezembro de 2021, 76,5% do ativo total, apresentando variação 
positiva de 4,2% na comparação com o ano anterior, decorrente das adições de Capex em 2021 (incluindo contratos de 
arrendamentos enquadrados como IFRS 16, respondendo isoladamente por 19% desse volume), compensadas por 
depreciações, amortizações, baixas de valor residual líquido e aporte de ativos na FiBrasil. 
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Passivo Circulante 

Pessoal, encargos e benefícios sociais: Representava, em dezembro de 2021, 0,8% do passivo total, apresentando 
variação positiva de 16,2% na comparação com o ano anterior, decorrente principalmente do aumento nas provisões de 
participações de empregados nos resultados e encargos e benefícios sociais. 

Fornecedores: Representava, em dezembro de 2021, 6,2% do passivo total, apresentando variação positiva de 7,9% na 
comparação com o ano anterior. Essa variação tem destaque no aumento em fornecedores de terminais móveis, decorrente 
das ações estratégicas de reposição de estoques e retomada da atividade comercial. 

Impostos, taxas e contribuições a recolher: Representava, em dezembro de 2021, 1,3% do passivo total, apresentando 
variação negativa de 7,6% na comparação com o ano anterior. Essa variação decorre principalmente da transferência de 
obrigações com taxa Fistel de 2020 para o longo prazo para adequação ao prazo de pagamento, compensada parcialmente 
pelo aumento dos saldos de ICMS. 

Empréstimos, financiamentos, debêntures, arrendamentos e licenças 5G: Representava, em dezembro de 2021, 6,0% 
do passivo total, apresentando variação positiva de 87,6% na comparação com o ano anterior. Essa variação decorre 
principalmente pelo ingresso da parcela de curto prazo das licenças 5G e pelos contratos de arrendamentos. 

Dividendos e juros sobre o capital próprio: Representava, em dezembro de 2021, 3,7% do passivo total, apresentando 
variação positiva de 10,3% na comparação com o ano anterior, decorrente de deliberações de dividendos complementares 
de 2020 e juros sobre o capital próprio e dividendos intermediários de 2021 de R$5.412,2 milhões, compensados 
parcialmente por pagamentos de R$4.901,3 milhões e prescrição de dividendos e outros movimentos de R$111,2 milhões. 

Provisões e contingências: Representava, em dezembro de 2021, 0,6% do passivo total, apresentando variação positiva 
de 68,1% na comparação com o ano anterior, decorrente principalmente da movimentação de provisões cíveis, trabalhistas 
e regulatórias, com ingressos líquidos de R$644,9 milhões e atualizações monetárias de R$186,7 milhões, compensados 
pelas baixas por pagamentos de R$547,0 milhões. 
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Receitas diferidas: Representava, em dezembro de 2021, 0,5% do passivo total, apresentando variação positiva de 19,3% 
na comparação com o ano anterior. Essa variação decorre principalmente do aumento nos saldos de passivos contratuais 
com clientes. 

Outros passivos: Representava, em dezembro de 2021, 0,4% do passivo total, apresentando variação positiva de 11,4% 
na comparação com o ano anterior. Essa variação decorre principalmente do aumento nas obrigações com partes 
relacionadas do grupo. 

 

Passivo Não Circulante e Patrimônio Líquido 

Impostos, taxas e contribuições a recolher: Representava, em dezembro de 2021, 1,5% do passivo total, apresentando 
variação positiva de 454,5% na comparação com o ano anterior. Essa variação decorre principalmente pela transferência 
de curto prazo de obrigações com taxa Fistel de 2020, para adequação ao prazo de pagamento e também pelo ingresso da 
Taxa Fistel de 2021. 

Imposto de renda e contribuição social diferidos: Representava, em dezembro de 2021, 3,6% do passivo total, 
apresentando variação negativa de 5,5% na comparação com o ano anterior, decorrente principalmente pelos tributos 
diferidos reconhecidos sobre juros de atualizações de SELIC de indébitos tributários, aliados às provisões de diferenças 
temporárias sobre demandas judiciais, provisões de fornecedores e outras provisões passivas, compensados por tributos 
diferidos passivos constituídos sobre diferenças temporárias por amortizações fiscais dos ágios, carteira de clientes, marcas 
e licenças (constituídos nas combinações de negócios da Companhia), sobre bens do ativo imobilizado de pequeno valor, 
entre outras. 

Empréstimos, financiamentos, debêntures, arrendamentos e licenças 5G: Representava, em dezembro de 2021, 8,7% 
do passivo total, apresentando variação positiva de 8,9% na comparação com o ano anterior. Essa variação decorre 
principalmente da adição da parcela de longo prazo das licenças 5G e novos ingressos de arrendamentos, compensados 
parcialmente por transferências de debêntures e arrendamentos para o curto prazo para adequação aos prazos de 
realização e respectivos pagamentos. 

Provisões e contingências: Representava, em dezembro de 2021, 4,9% do passivo total, apresentando variação positiva 
de 10,2% na comparação com o ano anterior, decorrente da movimentação de provisões cíveis, trabalhistas, fiscais e 
regulatórias, passivos contingentes e pela provisão de desmantelamento de ativos. Estas movimentações registraram 
aumentos por atualizações monetárias de R$686,5 milhões e ingressos líquidos de R$406,1 milhões, parcialmente 
compensados por baixas por pagamentos de R$564,1 milhões. 

Receitas diferidas: Representava, em dezembro de 2021, 0,1% do passivo total, apresentando variação negativa de 35,7% 
na comparação com o ano anterior. Essa redução decorre principalmente de amortizações e transferências para o curto 
prazo de receitas com alienação de ativos imobilizados não estratégicos, de subvenções governamentais e de passivos 
contratuais com clientes. 

Outros passivos: Representava, em dezembro de 2021, 1,0% do passivo total, apresentando variação negativa de 17,9% 
na comparação com o ano anterior. Essa variação decorre principalmente da redução nas obrigações por planos de 
previdência e outros benefícios pós-emprego com posição deficitária, compensada parcialmente pelo aumento nas 
obrigações com a ANATEL. 

Patrimônio Líquido da controladora: Representava, em dezembro de 2021, 60,5% do passivo total, apresentando 
variação positiva de 0,5% na comparação com o ano anterior, decorrente do lucro líquido do exercício de R$6.239,4 milhões, 
da prescrição de instrumentos patrimoniais de R$116,2 milhões e de outros movimentos de R$333,3 milhões, compensados 
parcialmente por destinações de dividendos complementares de 2020 e juros sobre o capital próprio e dividendos 
intermediários de R$5.822,5 milhões e recompras de ações para manutenção em tesouraria de 496,0 milhões. 

Participação de acionistas não controladores: Representava, em dezembro de 2021, 0,1% do passivo total e não 
apresentava saldo em 2020. A variação refere-se à parcela dos acionistas não controladores da CloudCo e IoTCo no 
patrimônio líquido destas sociedades. 
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2020 x 2019 

R$ milhões 

 

Ativo Circulante 

Caixa e equivalentes de caixa: Representava, em dezembro de 2020, 5,3% do ativo total, apresentando variação positiva 
de 69,8% na comparação com o ano anterior. Essa variação decorre da geração de caixa operacional de R$19.341,8 milhões, 
compensada pelo consumo de caixa nas atividades de financiamento de R$10.564,6 milhões e nas atividades de investimento 
de R$6.408,5 milhões. 

Contas a receber: Representava, em dezembro de 2020, 7,5% do ativo total, apresentando variação negativa de 6,2% na 
comparação com o ano anterior, decorrente principalmente pelo aumento das perdas estimadas para redução do valor 
recuperável das contas a receber e da redução nas contas a receber de clientes dos serviços de tecnologia fixa (STFC) e 
móvel (SMP), compensado parcialmente pelo aumento nas contas a receber de vendas de aparelhos. 

Estoques: Representava, em dezembro de 2020, 0,6% do ativo total, apresentando variação positiva de 9,5% na comparação 
com o ano anterior. Essa variação, concentrada principalmente nos estoques de terminais móveis, decorre das ações 
estratégicas de reposição de estoques, aliados aos efeitos cambiais ocorridas durante o ano, afetando diretamente os preços 
dos estoques. 

Imposto de renda e contribuição social a recuperar: Representava, em dezembro de 2020, 0,5% do ativo total, 
apresentando variação positiva de 26,2% na comparação com o ano anterior. Essa variação decorre principalmente de 
aumentos nos créditos de imposto de renda gerados por rendimentos em aplicações financeiras, prestações de serviços e 
outras origens, para futuros abatimentos de tributos federais a recolher. 

Impostos, taxas e contribuições a recuperar: Representava, em dezembro de 2020, 2,3% do ativo total, apresentando 
variação negativa de 39,8% na comparação com o ano anterior. Essa variação decorre principalmente da utilização dos 
créditos oriundos dos processos judiciais transitados em julgado no STJ, referente ao direito de exclusão do ICMS da base 
de cálculo do PIS e da COFINS. 

Depósitos e bloqueios judiciais: Representava, em dezembro de 2020, 0,2% do ativo total, apresentando variação negativa 
de 36,1% na comparação com o ano anterior, decorrente principalmente de utilizações em encerramentos de contingências 
judiciais e por transferências para o longo prazo para adequação ao prazo de realização. 

Instrumentos financeiros derivativos: Não registrava representatividade no ativo total em dezembro de 2020, apresentando 
variação negativa de 69,4% na comparação com o ano anterior. Essa variação decorre principalmente de liquidações de 
contratos relacionados à cobertura de dívidas e de recebíveis, compensadas por provisões de variações cambiais. 

Despesas antecipadas: Representava, em dezembro de 2020, 0,8% do ativo total, apresentando variação positiva de 25,2% 
na comparação com o ano anterior, decorrente principalmente do aumento em comissionamento sobre contratos de vendas 
a clientes, desenvolvimento e manutenção de softwares e em serviços de propaganda e publicidade. 
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Outros ativos: Representava, em dezembro de 2020, 0,4% do ativo total, apresentando variação positiva de 6,7% na 
comparação com o ano anterior, decorrente principalmente do aumento dos créditos com adiantamentos a fornecedores e 
com planos de previdência e outros benefícios pós-emprego com posição superavitária, compensados parcialmente pelas 
baixas de valores de ativos não estratégicos destinados a venda. 

 

Ativo Não Circulante 

Ativos realizáveis no longo prazo: Representava, em dezembro de 2020, 4,2% do ativo total, apresentando variação 
negativa de 15,1% na comparação com o ano anterior. Essa variação decorre principalmente da redução nos depósitos e 
bloqueios judiciais (levantamento do depósito judicial do processo de aproveitamento fiscal do ágio da antiga Vivendi (GVT) 
e substituição de depósitos e bloqueios judiciais por garantias), planos de previdência e outros benefícios pós-emprego com 
posição superavitária, tributos diferidos, despesas antecipadas, contas a receber e aplicações financeiras de longo prazo. 

Investimentos: Representava, em dezembro de 2020, 0,1% do ativo total, apresentando variação positiva de 38,6% na 
comparação com o ano anterior, decorrente dos efeitos cambiais em equivalência patrimonial em empresas de controle 
conjunto (não consolidadas) e outros investimentos. 

Imobilizado e intangível, líquidos: Representavam, em dezembro de 2020, 78,1% do ativo total, apresentando variação 
positiva de 1,0% na comparação com o ano anterior, decorrente das adições de Capex em 2020 (principalmente referente à 
contratos de arrendamentos enquadrados como IFRS 16, respondendo isoladamente por 36% desse volume), compensadas 
por depreciações, amortizações, provisões e baixas de valor residual líquido. 

 

R$ milhões 

 

 

Passivo Circulante 

Pessoal, encargos e benefícios sociais: Representava, em dezembro de 2020, 0,7% do passivo total, apresentando 
variação positiva de 1,6% na comparação com o ano anterior, decorrente principalmente da transferência para o curto prazo 
de saldos de planos de remuneração baseado em ações para a adequação dos prazos de vencimentos, parcialmente 
compensada por reduções nas provisões de participações de empregados nos resultados, encargos e benefícios sociais. 
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Fornecedores: Representava, em dezembro de 2020, 6,1% do passivo total, apresentando variação negativa de 3,8% na 
comparação com o ano anterior. Essa variação decorre de antecipações de pagamentos em negociações de contratos e de 
ações de financiamentos com fornecedores de mercadorias e equipamentos. 

Impostos, taxas e contribuições a recolher: Representava, em dezembro de 2020, 1,5% do passivo total, apresentando 
variação positiva de 41,0% na comparação com o ano anterior. Essa variação decorre principalmente da postergação de 
pagamento da taxa Fistel, compensada parcialmente pela redução dos saldos de ICMS a recolher e de PIS e COFINS a 
recolher. 

Empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos: Representava, em dezembro de 2020, 3,4% do passivo 
total, apresentando variação negativa de 10,8% na comparação com o ano anterior. Essa variação decorre principalmente 
dos pagamentos (principal e encargos) de debêntures (6ª emissão) e de contratos de arrendamentos, compensada por 
transferências de saldos do longo prazo, apropriação de encargos financeiros e por negociações de financiamentos com 
fornecedores. 

Dividendos e juros sobre o capital próprio: Representava, em dezembro de 2020, 3,6% do passivo total, apresentando 
variação positiva de 7,8% na comparação com o ano anterior, decorrente de deliberações de dividendos complementares de 
2019 e juros sobre o capital próprio e dividendos intermediários de R$5.631,1 milhões, compensados parcialmente por 
pagamentos de R$5.259,4 milhões e prescrição de dividendos e outros movimentos de R$93,1 milhões. 

Provisões e contingências: Representava, em dezembro de 2020, 0,4% do passivo total, apresentando variação positiva 
de 11,5% na comparação com o ano anterior, decorrente principalmente da movimentação de provisões cíveis, trabalhistas 
e regulatórias, com ingressos líquidos de R$412,9 milhões e atualizações monetárias de R$149,5 milhões, compensados 
parcialmente por baixas por pagamentos de R$519,2 milhões. 

Receitas diferidas: Representava, em dezembro de 2020, 0,5% do passivo total, apresentando variação positiva de 0,1% 
na comparação com o ano anterior. Essa variação decorre principalmente do aumento nos saldos de passivos contratuais 
com clientes, compensada parcialmente pela redução em vendas de ativos não estratégicos. 

Outros passivos: Representava, em dezembro de 2020, 0,4% do passivo total, apresentando variação positiva de 11,4% na 
comparação com o ano anterior. Essa variação decorre principalmente do aumento nas obrigações com a ANATEL referentes 
a ônus de renovação de licenças. 

 

Passivo Não Circulante e Patrimônio Líquido 

Impostos, taxas e contribuições a recolher: Representava, em dezembro de 2020, 0,3% do passivo total, apresentando 
variação positiva de 12,0% na comparação com o ano anterior. Essa variação decorre principalmente do aumento dos saldos 
de ICMS a recolher. 

Imposto de renda e contribuição social diferidos: Representava, em dezembro de 2020, 4,1% do passivo total, 
apresentando variação positiva de 40,3% na comparação com o ano anterior, decorrente principalmente dos tributos diferidos 
passivos reconhecidos sobre amortizações fiscais dos ágios, carteira de clientes, marcas e licenças (constituídos nas 
combinações de negócios da Companhia) e sobre bens do ativo imobilizado de pequeno valor, compensados parcialmente 
pelas constituições de provisões para demandas judiciais, perdas estimadas para redução ao valor recuperável das contas a 
receber, fornecedores e outras provisões passivas. 

Empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos: Representava, em dezembro de 2020, 8,8% do passivo 
total, apresentando variação negativa de 1,5% na comparação com o ano anterior. Essa variação decorre principalmente das 
transferências de saldos para o curto prazo de debêntures (5ª emissão) e pela liquidação do passivo de contraprestação 
contingente, compensada por novos ingressos de arrendamentos. 

Provisões e contingências: Representava, em dezembro de 2020, 4,8% do passivo total, apresentando variação positiva 
de 0,6% na comparação com o ano anterior, decorrente da movimentação de provisões cíveis, trabalhistas, fiscais e 
regulatórias, passivos contingentes e pela provisão de desmantelamento de ativos. Estas movimentações registraram 
aumentos por atualizações monetárias de R$421,9 milhões e ingressos líquidos de R$17,4 milhões, parcialmente 
compensados por baixas por pagamentos de R$407,9 milhões. 

Receitas diferidas: Representava, em dezembro de 2020, 0,2% do passivo total, apresentando variação positiva de 13,0% 
na comparação com o ano anterior. Esse aumento decorre principalmente da alienação de ativos imobilizados não 
estratégicos e de passivos contratuais com clientes, compensadas parcialmente por amortizações de subvenções 
governamentais. 
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Outros passivos: Representava, em dezembro de 2020, 1,3% do passivo total, apresentando variação negativa de 0,3% na 
comparação com o ano anterior. Essa variação decorre principalmente da redução nas obrigações por planos de previdência 
e outros benefícios pós-emprego com posição deficitária, compensada parcialmente pelo aumento nas obrigações com a 
ANATEL referentes a licenças de autorização de exploração de frequências. 

Patrimônio Líquido: Representava, em dezembro de 2020, 64,0% do passivo total, apresentando variação negativa de 1,3% 
na comparação com o ano anterior, decorrente das destinações de dividendos complementares de 2019 e juros sobre o 
capital próprio e dividendos intermediários de R$6.025,6 milhões, compensados parcialmente pelo lucro líquido do exercício 
de R$4.770,5 milhões, da prescrição de instrumentos patrimoniais de R$99,8 milhões e de outros movimentos de R$256,5 
milhões. 

 

Demonstrações de Resultados 

2021 x 2020 

 

A receita operacional bruta aumentou 2,2% totalizando R$64.611,5 milhões em 2021 (R$63.195,4 milhões em 2020) como 
resultado da maior receita de serviços e de mercadorias. As variações estão detalhadas a seguir: 

Receita de Serviços: aumentou 1,7% em relação a 2020 refletindo a evolução positiva das receitas core como FTTH, 
IPTV e dados e serviços digitais. 

Receita de Vendas de mercadorias: aumentou 7,6% em relação a 2020, refletindo a retomada após o período em que 
as lojas estiveram fechadas (2020) em função da pandemia do Covid-19. 

Custos dos serviços prestados e mercadorias vendidas: aumentou 9,2% para R$24.781,3 milhões (R$22.693,1 milhões 
em 2020). As principais variações são destacadas a seguir: 
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Custos das mercadorias vendidas: aumentou 11,9% para R$3.222,0 milhões em 2021 (R$2.878,5 milhões em 2020), 
principalmente em função da maior venda de aparelhos e acessórios em função da retomada pós-pandemia. 

Depreciação e amortização: aumentou 9,3% para R$9.688,7 milhões em 2021 (R$8.865,9 milhões em 2020), resultado 
do aumento da base de ativos, refletindo o nível sustentável de investimentos realizados pela Companhia nos últimos 
anos. 

Serviços de terceiros e outros: subiu 12,8% para R$8.116,6 milhões em 2021 (R$7.197,8 milhões em 2020), como 
resultado da maior despesa com serviços de manutenção e conservação de ativos e conteúdos digitais. 

Aluguéis, seguros, meios de conexão e condomínios: reduziu 7,5% para R$1187,9 milhões em 2021 (R$1.284,9 
milhões em 2020), em função da maior eficiência na gestão de contratos de aluguel e manutenção da rede. 

Pessoal: aumentou 11,1% para R$861,9 milhões em 2021 (R$775,8 milhões em 2020), em função do reajuste anual de 
salários e da internalização de áreas estratégicas. 

Impostos, taxas e contribuições: aumentou 0,8% para R$1.704,2 milhões em 2021 (R$1.690,2 milhões em 2020), 
devido principalmente a maiores impostos regulatórios relacionados ao aumento da base de clientes. 

Comercialização de serviços: diminuiu 2,3% para R$11.594,2 milhões em 2021 (R$11.871,5 milhões em 2020), refletindo 
a evolução da Companhia em suas iniciativas de digitalização e automação de atividades relacionadas ao atendimento ao 
cliente e maior volume de vendas através de canais digitais.  

Despesas gerais e administrativas: aumentou 3,6% para R$2.615,8 milhões em 2021 (R$2.525,0 milhões em 2020), 
permanecendo praticamente estável no comparativo anual devido ao contínuo controle de custos nestas rubricas. 

Outras receitas (despesas) operacionais líquidas: registraram receita de R$1.927,6 milhões em 2021 (R$544,0 milhões 
em 2020). Esse incremento é resultado, principalmente, de maiores recuperações tributárias e redução de contingências 
cíveis e trabalhistas. 

 

R$ milhões 2021   2020 

Lucro operacional antes das receitas e despesas financeiras 7.086,2   6.581,6 

Equivalência Patrimonial (117,3)  (0,7) 

Despesas de depreciação e amortização    
 

   Em custos dos serviços prestados  9.688,7   8.865,9 

   Em despesas de comercialização de serviços  1.506,9   1.495,2 

   Em despesas gerais e administrativas 842,7   866,4 

EBITDA  19.007,2   17.808,4 

 

 

 
 

 

Margem EBITDA    
 

 a) EBITDA  19.007,2   17.808,4 

 b) Receita operacional líquida  44.032,6   43.126,5 

Margem EBITDA [a) / b)] 43,2%   41,3% 

 

Em 2021, o EBITDA atingiu R$19.007,2 milhões (R$17.808,4 milhões em 2020), um incremento de 6,7% no comparativo 
anual. A Margem EBITDA alcançada em 2021 foi de 43,2% (41,3% em 2020), refletindo a retomada da atividade comercial 
entre os períodos após os efeitos da pandemia do Covid-19, e a eficiência no controle de custos. 
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2020 x 2019 

 

 

A receita operacional bruta reduziu-se em 5,1% totalizando R$63.195,4 milhões em 2020 (R$66.571,9 milhões em 2019) 
como resultado da menor receita de serviços, tanto fixa quanto móvel, e da queda de receita de venda de mercadorias, 
principalmente em função dos efeitos causados pela pandemia de Covid-19. As variações estão detalhadas a seguir: 

Receita de Serviços: reduziu-se em 4,7% em relação a 2019 refletindo a diminuição das receitas não-core (voz fixa, 
xDSL e DTH), parcialmente compensadas pela evolução positiva das receitas core como FTTH, IPTV e dados e serviços 
digitais. 

Receita de Vendas de mercadorias: reduziu-se 8,4% em relação a 2019, refletindo o período em que as lojas estiveram 
fechadas em função da pandemia do Covid-19, parcialmente compensado pelo aumento expressivo do volume de 
vendas através de canais digitais. 

Custos dos serviços prestados e mercadorias vendidas: aumentou 2,4% para R$22.693,1 milhões em 2020 
(R$22.158,9 milhões em 2019). As principais variações são destacadas a seguir: 

Custos das mercadorias vendidas: reduziu 8,8% para R$2.878,5 milhões em 2020 (R$3.157,0 milhões em 2019), 
principalmente em função da menor venda de aparelhos e acessórios em função da pandemia. 

Depreciação e amortização: aumentou 2,8% para R$8.865,9 milhões em 2020 (R$8.624,2 milhões em 2019), resultado 
do aumento da base de ativos, refletindo o nível sustentável de investimentos realizados pela Companhia nos últimos 
anos. 

Serviços de terceiros e outros: subiu 8,5% para R$7.197,8 milhões em 2020 (R$6.633,7 milhões em 2019), como 
resultado da maior despesa com serviços de manutenção e conservação de ativos e conteúdos digitais. 

Aluguéis, seguros, meios de conexão e condomínios: reduziu 7,4% para R$1.284,9 milhões em 2020 (R$1.388,2 
milhões em 2019), em função da maior eficiência na gestão de contratos de aluguel e manutenção da rede. 
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Pessoal: aumentou 2,3% para R$775,8 milhões em 2020 (R$758,7 milhões em 2019), em função da internalização de 
áreas estratégicas. 

Impostos, taxas e contribuições: aumentou 5,8% para R$1.690,2 milhões em 2020 (R$1.597,1 milhões em 2019), 
devido principalmente a maiores impostos regulatórios relacionados ao aumento da base de clientes. 

Comercialização de serviços: diminuiu 6,5% para R$11.871,5 milhões em 2020 (R$12.701,3 milhões em 2019), refletindo 
a evolução da Companhia em suas iniciativas de digitalização e automação de atividades relacionadas ao atendimento ao 
cliente e maior volume de vendas através de canais digitais.  

Despesas gerais e administrativas: aumentou 1,1% para R$2.525,0 milhões em 2020 (R$2.498,1 milhões em 2019), 
permanecendo praticamente estável no comparativo anual devido ao contínuo controle de custos nestas rubricas. 

Outras receitas (despesas) operacionais líquidas: registraram receita de R$544,0 milhões em 2020 (R$304,0 milhões 
em 2019). Esse incremento é resultado, principalmente, de maiores recuperações tributárias e redução de contingências 
cíveis e trabalhistas. 

 

R$ milhões 2020   2019 

Lucro operacional antes das receitas e despesas financeiras 6.581,6   7.214,6 

Equivalência Patrimonial (0,7)  (0,7) 

Despesas de depreciação e amortização    
 

   Em custos dos serviços prestados  8.865,9   8.624,2 

   Em despesas de comercialização de serviços  1.495,2   1.501,1 

   Em despesas gerais e administrativas 866,4   794,5 

EBITDA  17.808,4   18.133,7 

 

 

 
 

 

Margem EBITDA    
 

 a) EBITDA  17.808,4   18.133,7 

 b) Receita operacional líquida  43,126,5   44.268,2 

Margem EBITDA [a) / b)] 41,3%   41,0% 

 

Em 2020, o EBITDA atingiu R$17.808,4 milhões (R$18.133,7 milhões em 2019), uma redução de 1,8% no comparativo 
anual. A Margem EBITDA alcançada em 2020 foi de 41,3% (41,0% em 2019), refletindo a menor atividade comercial entre 
os períodos em função da pandemia do Covid-19, apesar da eficiência no controle de custos. 

 

Demonstração do Fluxo de Caixa 

R$ mil 
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2021 x 2020 

O fluxo de caixa das operações foi de R$18.072,6 milhões em 2021, uma diminuição de 6,6% em relação aos R$ 19.341,8 
milhões de 2020. A redução do fluxo de caixa das operações deve-se à diminuição dos efeitos de aproveitamento de créditos 
fiscais e pelo aumento de pagamentos de impostos e juros pagos sobre financiamentos, debêntures e arrendamentos.  

O fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento foi de R$8.127,8 milhões em 2021, contra R$6.408,5 milhões em 
2020. A variação do fluxo de caixa de investimentos deve-se ao incremento em aquisição de ativos imobilizados e 
intangíveis, além da redução dos resgates líquidos dos depósitos judiciais.  

O fluxo de caixa utilizado em atividades de financiamento registrou uma saída de R$9.258,4 milhões em 2021, em 
comparação com a saída de R$10.564,6 milhões em 2020. A diminuição no fluxo de caixa utilizado nas atividades de 
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financiamento foi de R$ 1.306,2 milhões em 2021, principalmente por menores pagamentos de financiamentos, debêntures 
e arrendamentos. 

 

2020 x 2019 

O fluxo de caixa das operações foi de R$19.341,8 milhões em 2020, um aumento de 9,1% em relação aos R$17.721,2 
milhões de 2019. O aumento do fluxo de caixa das operações deve-se a melhor performe de cobrança/arrecadação, giro de 
estoque e tributos a recuperar que estão concentrados principalmente em ICMS. Adicionalmente, houve também redução 
nas despesas com call center e comissões.  

O fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento foi de R$6.408,5 milhões em 2020, contra R$7.927,2 milhões em 
2019. A variação do fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento deve-se a nova calendarização de investimentos 
em função da pandemia. 

O fluxo de caixa utilizado em atividades de financiamento registrou uma saída de R$10.564,6 milhões em 2020, em 
comparação com a saída de R$9.782,0 milhões em 2019. O aumento do fluxo de caixa utilizado nas atividades de 
financiamento foi de R$ 782,6 milhões em 2020 em relação a 2019, principalmente por maiores pagamentos de leasing 
(IRFS16). 

 

Fluxo de Caixa Operacional Livre 

Definimos fluxo de caixa operacional livre como o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais, menos o caixa líquido 
usado em atividades de investimento. Fluxo de caixa operacional livre não é uma medida de desempenho financeiro de 
acordo com o IFRS, e não deve ser considerado isoladamente ou como uma alternativa ao lucro líquido, ao fluxo de caixa 
operacional, como uma medida de liquidez, ou como base para a distribuição de dividendos. Outras empresas podem 
calcular o fluxo de caixa operacional livre de maneira diferente da nossa. Consideramos o fluxo de caixa operacional livre 
como uma medida útil do fluxo de caixa disponível para pagar juros sobre o nosso financiamento e dividendos aos nossos 
acionistas. A tabela abaixo apresenta a reconciliação do nosso fluxo de caixa livre operacional. 

 

 
Exercício encerrado em 31 de dezembro 

R$ milhões 2021  2020  2019 

Reconciliação do Fluxo de Caixa Operacional Livre      

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  18.072,6  19.341,8  17.721,2 

Caixa líquido usado em atividades de investimento (8.127,8)  (6.408,5)  (7.927,2) 

Fluxo de caixa operacional livre 9.944,8  12.933,3  9.794,0 
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a) resultados das operações do emissor, em especial: 

i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita 

A receita operacional da Companhia é composta pelos seguintes itens: 

• Serviços de voz fixa, local e de longa distância, em regime público ou privado, incluindo habilitação, assinatura 
mensal, serviço medido e telefones públicos; 

• Serviços de voz e banda larga móvel; 

• Serviços de banda larga fixa, incluindo a venda de equipamentos e acessórios; 

• Serviços de TV por assinatura por meio de tecnologia via satélite DTH (direct to home), IPTV e cabo; 

• Serviços de rede, incluindo o aluguel de instalações, além de outros serviços; 

• Serviços de atacado, incluindo interconexão fixa e móvel, exploração industrial de linha dedicada (EILD) e MVNO; 

• Serviços digitais, incluindo serviços financeiros, M2M (comunicação máquina-a-máquina), soluções de e-health, 
segurança, vídeo e propaganda; 

• Serviços designados especificamente para clientes corporativos; 

• Venda de aparelhos e acessórios; 

• Outros serviços. 
 

ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais 

2020 

Em 2020, a Telefônica Brasil continuou com a estratégia de expansão da rede de fibra óptica pelo país, com o objetivo de 
entregar banda larga de alta qualidade e velocidade, principalmente nesse momento em que a conectividade se mostrou 
mais do que essencial. Evoluímos a proposta de valor com velocidades de até 300 Mbps e ofertas integradas com 
serviços referência no mercado de entretenimento, como Netflix e Disney+. O Vivo Fibra apresentou crescimento recorde 
em 2020 em adições líquidas. Seguimos acelerando também em IPTV, inovando em produto e complementando a 
proposta de valor do Vivo Fibra.  

No pós-pago, a Companhia continua liderando o mercado com 37,7% de participação, amparada no sólido 
posicionamento da empresa nos planos Família, que evoluíram para entregar mais benefícios para os clientes, como mais 
franquia e roaming internacional, com diárias Vivo Travel inclusas para utilização do celular fora do país e na inovação, 
com o lançamento dos planos Selfie, feitos em parceria com algumas das marcas mais desejadas do mercado, como 
Spotify, Netflix, Rappi, Telecine e Premiere. Os planos Selfie oferecem, além de muita franquia para uso individual, a 
assinatura dos serviços.  

Adicionalmente, a empresa alavancou o crescimento no segmento pós-pago por meio da totalização dos clientes, 
oferecendo benefícios, como descontos e bônus em franquias, para clientes que possuem banda larga com a Vivo. Dessa 
forma, a Companhia foi capaz de incrementar o volume de vendas de planos pós-pago.  

Nos planos Controle, mantivemos a estratégia de migração de pré-pago a controle, aproveitando o forte crescimento de 
base do pré-pago para impulsionar as ações de upsell, com foco na rentabilização. Mantendo a aposta na transformação 
digital, continuamos investindo no Vivo Easy, um plano que é customizado pelo cliente através do aplicativo. 

No pré-pago, foi um ano de sólida recuperação de resultados, sustentada pela ampliação do portfólio de ofertas com 
novas opções semanais e quinzenais. Esses lançamentos ampliaram as possibilidades de escolha aos clientes e 
permitiram maximizar a rentabilização da base. Além disso, expandimos a oferta do Giga Chip para os canais de Varejo, 
com internet em dobro por 6 meses, WhatsApp ilimitado e 15 dias grátis, o que nos leva para uma captação de clientes de 
maior qualidade também nestes pontos de vendas. Continuamos acelerando a atuação segmentada, utilizando algoritmos 
e aprendizado de máquina para entender momentos-chave da relação com o cliente e gerar uma experiência mais 
personalizada. 

Em linha com a tendência de entregar uma experiência cada vez mais personalizada para os clientes, o programa de 
relacionamento da Vivo, o Vivo Valoriza, alcançou volumes recordes de utilização, com mais de 2,5 milhões de acessos 
mensais e mais de 250 parceiros cadastrados, que levam seus produtos de maneira segmentada para os diferentes perfis 
de clientes Vivo. 
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Por fim, para ampliar nossa atuação em serviços financeiros, iniciamos o serviço de crédito pessoal Vivo Money. O serviço 
está disponível para clientes controle e pós-pago que podem contratar de R$1 mil a R$30 mil de forma 100% digital, com 
taxas de juros competitivas, a partir de 1,99% ao mês, e com prazo de pagamento de seis a 24 meses. 

O segmento B2B foi amplamente impactado pela pandemia do Covid-19, especialmente no segmento de Pequenas e 
Médias empresas. O alto índice de fechamento destas empresas afetou diretamente as vendas e os níveis de 
inadimplência do segmento. Nas grandes empresas, o cenário também foi decisivo para reduções de investimentos em 
alguns setores, o que impactou em menores vendas. Entretanto, oportunidades de novos negócios com o novo cenário 
ajudaram na redução dos impactos negativos ocasionados pela crise. 

Como plano para recuperação do segmento, realizamos ações em todas as linhas de negócios B2B. No negócio móvel, 
lançamos ofertas com melhor valor em dados, organizamos times de trabalho focados em atender demandas urgentes de 
Home Office dos nossos clientes e customizamos ofertas para segmentos altamente atingidos pela crise, fidelizando 
nossa base de clientes. 

No negócio de Fibra, a estratégia de totalização dos nossos clientes B2B, em que consolidamos nossa presença no 
cliente com produtos móvel e fixo, foi essencial para fidelização da nossa base e garantiu o menor patamar de churn da 
história. Além disso, o forte investimento da Companhia para ampliar a cobertura do Vivo Fibra, levando ultravelocidade a 
um maior número de empresas, possibilitou ampliar a estratégia de totalização de serviços e a recuperação das vendas do 
segmento. 

Em TI Corporativa, conseguimos crescer em todas as linhas de negócio, com destaque para alguns produtos-chave. Em 
cloud, consolidamos nossas parcerias no setor, alcançando um crescimento expressivo em receitas, alavancado por SaaS 
e alguns projetos especiais em grandes clientes. Em segurança e Data Center, o crescimento foi superior a 15%, 
reforçando o posicionamento de parceiro tecnológico na jornada de transformação digital dos nossos clientes. 

 

2019 

Em 2019, pequenos players apresentaram crescimento expressivo no mercado de banda larga fixa. Estes players têm 
estratégias diversas de preço e posicionamento e, em geral, atuam localmente, mas juntos foram os que mais cresceram 
em acessos no ano. Apesar do crescimento destes concorrentes, continuamos apostando na expansão da rede de fibra 
óptica pelo país, com o objetivo de entregar banda larga de alta qualidade e velocidade. Adicionalmente, a Companhia 
continuou investindo para evoluir na transformação digital, aumentando a quantidade de clientes com acesso ao Meu Vivo 
e reduzindo a dependência dos canais tradicionais de contato com os mesmos. 

Com relação às ofertas no negócio fixo, alavancamos a proposta de valor com as ofertas de degustação de velocidade na 
Fibra (FTTH), com foco na entrega de altas velocidades como o 100Mbps e o 200Mbps. 

No pós-pago, a Companhia continuou liderando o mercado com 39,4% de participação, o que ocorreu em função do forte 
posicionamento da empresa na categoria Vivo Pós Família, que evoluiu para entregar mais benefícios para os clientes, 
como mais franquia e diárias inclusas de utilização fora do país para os clientes da categoria. Adicionalmente, neste ano a 
empresa alavancou o crescimento no segmento pós-pago através da totalização dos clientes, oferecendo benefícios, 
como descontos agressivos e bônus em franquias, para clientes que possuíssem uma banda larga com a Companhia. 
Dessa forma, a Companhia foi capaz de incrementar o volume de vendas de planos pós-pago. 

Mantendo sua aposta na transformação digital, continuamos investindo no Vivo Easy, um plano que é customizado pelo 
cliente através do aplicativo. A comunicação continuou reforçando que não há mensalidade e nem validade dos serviços 
comprados, como internet e diárias de apps. Houve também avanços na parte estrutural (back/front-end), contribuindo 
para a performance do produto e, principalmente, na interface e usabilidade do app, melhorando a experiência do cliente. 
Para diversificar ainda mais o portfólio, foram incluídos novos parceiros, como a rede social TIKTOK e app de mobilidade 
MOOVIT. Os preços das franquias de internet foram ajustados tornando-os mais atrativos e competitivos, para os novos e 
atuais clientes. Além dessas mudanças, as ofertas agressivas passaram a contar com recompensas em cashback, uma 
prática bastante difundida nos meios digitais. Os resultados destas ações, somados a uma ampla estratégia de mídia 
digital com foco em conversão, tiveram impacto positivo no último trimestre do ano, com aumento significativo nas 
adesões ao plano Vivo Easy e avaliações positivas dos clientes em relação ao app. 

No Pré-pago, foi um ano de sólida recuperação de resultados, sustentada pela ampliação do portfólio de ofertas com 
novas opções semanais e quinzenais. Esses lançamentos dão mais possibilidades de escolha aos clientes e permitem 
maximizar a rentabilização da base. Além disso, a Companhia manteve a oferta do Giga Chip, com internet em dobro por 
6 meses, WhatsApp ilimitado e 15 dias grátis. Inovamos com uma atuação mais segmentada, utilizando algoritmos e 
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aprendizado de máquina para entender momentos-chave da relação do cliente com a Companhia e gerar uma experiência 
mais personalizada.  

 

2018 

Seguindo a tendência dos últimos anos, em 2018 manteve-se um cenário de concorrência acirrada frente à continuidade 
de queda no total de acessos no mercado de telecomunicações brasileiro. Exceção feita à Banda Larga Fixa, que teve 
grande foco de investimentos e atividade comercial e segue com tendência sólida de expansão. Questões relacionadas ao 
reforço e expansão da qualidade e à transformação digital têm pautado fortemente a atuação das operadoras. 

Diante deste cenário, a estratégia comercial da Companhia no ano foi marcada por intensa atividade de lançamentos e 
novidades no portfólio móvel, para clientes pré-pagos, pós-pagos e controle, suportados por uma consistente expansão da 
rede, como foco na qualidade e na evolução tecnológica por meio do LTE (4,5G). Também nos serviços fixos destacaram-
se as ofertas de Vivo Fibra, em banda larga e em TV, apoiadas num grande esforço de expansão da rede de fibra (FTTH) 
em diversas regiões do país. Além disso, buscando uma melhoria constante da experiência do cliente tiveram cada vez 
mais espaço inciativas de transformação digital e inovação em canais. Cabe destaque ainda à atuação da marca durante 
o ano de Copa do Mundo, com campanhas no período que se utilizaram do mote #joguejunto, contribuindo para reforçar 
nosso papel como Patrocinadora Oficial da Seleção Brasileira. 

No negócio móvel, a Companhia continuou liderando com 31,9% do mercado e manteve sua relevância e atratividade com 
a reformulação de portfólio, introdução de novos benefícios e parcerias em todos os negócios.  

No pós-pago, negócio em que a Companhia mantém forte liderança, teve grande foco o portfólio de planos Família. Como 
diferencial, adicionamos diárias de roaming internacional gratuito em todos os planos dessa categoria, o que promoveu um 
crescimento substancial no uso de internet por clientes da Companhia no exterior. As campanhas dos planos Família 
reforçaram ainda a velocidade e liderança, por meio do 4G+, abordando temas atuais e novas composições familiares. No 
ambiente digital utilizamos uma linguagem próxima e bem-humorada, com o lançamento da websérie “Cacos de Família”. 

No pré-pago a Companhia trouxe novidades relevantes para os clientes, adicionando acesso gratuito ao Twitter através 
dos pacotes Vivo Internet Redes Sociais. Lançamos uma nova oferta, o Vivo Giga Chip, com internet em dobro por 6 
meses e WhatsApp ilimitado e 15 dias grátis. Comunicamos também em TV e Digital a nossa oferta Vivo Turbo com 
características como 1GB de internet e WhatsApp ilimitado. 

Também reformulamos os planos Controle com mais internet, ligações ilimitadas off-net e novos serviços digitais. O 
portfólio de planos Controle foi amplamente divulgado com diversas ofertas cooperadas com smartphones e WhatsApp 
ilimitado e contou com ampla estratégia de mídia digital com foco em conversão. 

A Companhia trouxe ainda uma grande vantagem aos seus clientes por meio do fechamento de parceria com a Netflix 
para oferecer bônus de internet destinado ao portfólio dos planos Família, Controle e Vivo Turbo. 

Preocupada em atender às necessidades dos diversos tipos de clientes, a Companhia também relançou o aplicativo Vivo 
Easy, com novo modelo de oferta de pacotes de internet e diárias de acesso a aplicativos sem mensalidade e validade. 
Oferecemos maior bônus de internet por indicação e, com a campanha “Sua vida no modo Easy”, buscamos ampliar 
nosso posicionamento como operadora digital e disruptiva. 

De forma geral a Companhia buscou reforçar a sua atuação com qualidade e com a campanha institucional 4G+ trouxe as 
mensagens “A nova geração 4.5G com a qualidade que só a Vivo tem” e “Experimente a nova geração 4.5G”. A cobertura 
4G continuou avançando em voLTE (voz sobre 4G) e ativação em 700MHz em diversas regiões do país, com destaque 
para os estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Espírito Santo. 

Em linha com a tendência de transformação digital, a Companhia potencializou a visibilidade e o uso do aplicativo Meu 
Vivo como canal de autoatendimento digital. A campanha destaca as principais funcionalidades do aplicativo, 
principalmente a de solicitação de segunda via da conta. Os resultados foram muito positivos com aumento de penetração 
do aplicativo Meu Vivo, principalmente entre pré-pagos. 

No negócio fixo, as ofertas tiveram grande foco na ultra velocidade de Vivo Fibra 50 e 100 Mega, sustentadas por um 
intenso esforço de expansão nacional da rede de fibra, principalmente no interior dos estados de São Paulo e Minas 
Gerais, Santa Catarina, Bahia, além das cidades de Goiânia, Fortaleza e Londrina. A infraestrutura de FTTH para Vivo 
Fibra atingiu 121 cidades em 2018.  

Do ponto de vista comercial, a Companhia ampliou a gama de canais HD superando a concorrência, desenvolveu novas 
ofertas e parcerias com grandes serviços de streaming: oferecemos o Amazon Prime Video de graça por 3 meses para 

PÁGINA: 201 de 412

Formulário de Referência - 2022 - TELEFÔNICA BRASIL S.A Versão : 11



10.2 - Resultado Operacional E Financeiro                    

 
 

 

 

assinantes, sendo a primeira operadora da América Latina a realizar tal oferta de serviço adicional. Também fechamos 
acordos para distribuir NFL Game Pass no Brasil, o aplicativo de streaming Tidal e concedemos descontos em seleções 
de filmes no Vivo Play. Destaque ainda para o lançamento da funcionalidade que permite a assinantes acessar o Netflix 
diretamente a partir de um canal do decodificador da Vivo e do aplicativo Smart Wi-Fi que permite realizar a gestão 
residencial e corporativa da rede sem necessidade de intervenção técnica. 

Em 2018, as campanhas passaram a acontecer junto com Vivo TV e trouxemos mensagens mais completas, com internet 
e TV, sempre com foco em ultra velocidade e estabilidade. As mensagens destacaram lançamentos como nas campanhas 
de “Novas Cidades” e os diferenciais do serviço nas campanhas “Destrave”, com o objetivo de incentivar clientes a 
mudarem para Vivo Fibra. 

A inovação foi uma constante no ano, sobretudo nos canais de atendimento, físicos e digitais. Expandimos o número de 
lojas com conceito de “pick-up in store”, chegando a 8 estados e ao Distrito Federal. Também inauguramos nossas 
primeiras lojas com o conceito “Iconic Store”, focado em serviços, experiência inesquecível em uma atmosfera premium e 
mais humana, em localidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Ribeirão Preto, Belo Horizonte e Brasília. 

Em 2018, também foi lançada a Aura, a inteligência artificial da Companhia, simplificando e ajudando o cliente a 
solucionar dúvidas sobre serviços contratados, por meio de voz ou texto. Presente em mais de 20 canais de atendimento, 
com destaque para a recente integração com o Google Assistant, a Aura traz ao cliente uma nova relação com a 
tecnologia. 

Ao final de 2018 a Companhia lançou a campanha institucional #temhorapratudo, em que convida as pessoas a refletir 
sobre a relação com o celular e as conexões, estimulando um uso mais consciente, para que possamos de fato aproveitar 
o melhor que a tecnologia tem a oferecer. 

Receitas Operacionais 

Em 2020, a receita operacional bruta totalizou R$63.195,4 milhões, como resultado da menor receita de serviços, tanto 
fixa quanto móvel, e da queda de receita de venda de mercadorias, principalmente em função dos efeitos causados pela 
pandemia do Covid-19. 

Em 2019, a receita operacional bruta totalizou R$66.571,9 milhões, um aumento de 1,2% no comparativo anual, resultado 
da maior receita de dados e serviços digitais móveis, além da banda larga fixa e venda de mercadorias, parcialmente 
compensadas pela redução das receitas de voz e TV por assinatura. 

A receita operacional bruta em 2018 totalizou R$65.794,4 milhões, redução de R$448,8 milhões em relação à 2017 que 
registrou R$66.243,2 milhões, como resultado de uma redução na receita de serviço de telefonia fixa, parcialmente 
compensada pelo aumento na receita de serviços de telefonia móvel e venda de mercadorias. 

 

Despesas Operacionais 

Em 2020, as despesas operacionais totalizaram R$25.318,1 milhões, redução de 3,1% quando comparado a 2019 
(R$26.134,5 milhões), principalmente, pela menor atividade comercial e custo de mercadorias vendidas em função das 
restrições relacionadas à pandemia do Covid-19, além da intensificação do processo de digitalização e automação 
promovido pela Companhia, que resultou na redução de custos relacionados ao atendimento ao cliente e vendas através 
de canais digitais. 

Em 2019, as despesas operacionais totalizaram R$26.134,5 milhões, aumento de 1,9% quando comparado a 2018 (R$ 
25.637,9 milhões), principalmente, pelo efeito não-recorrente relacionado a decisão judicial em favor da Companhia 
referente à contingência tributária registrado em 2018, além do maior custo de mercadorias vendidas, refletindo a 
estratégia de maior foco na venda de terminais e equipamentos com margem. Por outro lado, o intenso processo de 
digitalização e automação promovido pela Companhia resultou na redução de custos com impressão e postagem de 
contas pela adoção do e-billing, redução de custos com comissionamento dado o crescimento do e-commerce de 
produtos, serviços e recargas e menores custos com atendimento ao cliente em função da maior penetração do aplicativo 
Meu Vivo. 

Em 2018, as despesas operacionais totalizaram R$25.637,9 milhões, uma redução de 12,0% quando comparado a 2017 
(R$28.720,9 milhões), principalmente em função do processo de digitalização da Companhia que resultou em menores 
custos com impressão e postagem de contas pela adoção do e-billing, redução de custos com comissionamento dado o 
crescimento do e-commerce de produtos, serviços e recargas e menores custos com atendimento ao cliente em função da 
maior penetração do aplicativo Meu Vivo, além dos menores custos com serviços prestados devido à redução dos valores 
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de interconexão fixa e móvel ocorrida em fevereiro de 2018, parcialmente compensada pelo maior custo de mercadorias 
vendidas, refletindo a estratégia adotada durante o ano de maior foco na venda de terminais e equipamentos com 
margem. Além disso, a Companhia registrou efeito não-recorrente relacionado a decisão judicial em favor da Companhia 
referente à contingência tributária. 

 

b) variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e 
introdução de novos produtos e serviços 

Desde 2006, as tarifas telefônicas de serviços de telefonia fixa são indexadas ao IST - Índice de Serviços de 
Telecomunicações. O IST é composto por uma cesta ponderada de índices nacionais existentes, que refletem os custos 
operacionais do setor de telecomunicações. Conforme estabelecido nos contratos de concessão, a Companhia oferta 
Planos Básicos de Serviços e Planos Alternativos de Serviços. Para os planos básicos de serviços, a Companhia reajusta 
suas tarifas com base no IST, reduzido por um fator de produtividade. Esse fator de produtividade tem por objetivo permitir 
o compartilhamento dos ganhos econômicos entre a concessionária e os usuários. Os planos básicos de serviços são 
demonstrados a seguir: 

• Serviços locais: as tarifas são estabelecidas de acordo com uma cesta de tarifas, que inclui tarifas de tráfego 
medido e de assinatura. No caso de um reajuste de tarifas, cada um dos itens dentro da cesta local tem um peso 
diferente e, contanto que o reajuste da cesta local total não exceda ao resultado da variação do IST, menos o fator 
de produtividade estabelecido pela ANATEL, cada tarifa, individualmente, pode exceder à variação do IST em até 
5%, conforme previsto no contrato de concessão; 

• Tarifa de instalação de linhas residenciais e comerciais e serviços de telefonia pública: os reajustes são limitados 
ao aumento da tarifa no IST menos o fator de produtividade estabelecido pela ANATEL, e 

• Serviços de longa distância nacional: as tarifas são estabelecidas de acordo com uma cesta de tarifas, que inclui 
tarifas de tráfego de longa distância intra-regional e inter-regional. Até março de 2020, as tarifas eram calculadas 
baseadas na média ponderada do tráfego, levando-se em consideração a distância e o tempo de duração da 
ligação. Cada um dos itens dentro da cesta longa distância nacional tinha um peso diferente e, contanto que o 
reajuste da cesta longa distância nacional total não excedesse ao resultado da variação do IST, menos o fator de 
produtividade estabelecido pela ANATEL, cada tarifa, individualmente, podia exceder à variação do IST em até 
5%. Contudo, em 27 de março de 2020, a ANATEL publicou a Resolução 724, na qual foi aprovada a norma para 
implantação e acompanhamento de liberdade tarifária nos serviços de longa distância nacional. A partir desta 
data, a Concessionária passou a determinar suas próprias tarifas desde que a alteração dos valores seja 
comunicada à Agência com antecedência de sete dias de sua vigência. 

Para planos alternativos de serviços, a Companhia reajusta suas tarifas com base na variação do IST. Não há 
obrigatoriedade de aplicação de redução pelo fator de produtividade. A Companhia oferta planos alternativos de serviço 
nas modalidades local e longa distância nacional.   

Dessa forma, destacamos os reajustes recentes de tarifas para a telefonia fixa: 

 

2020 

Planos Básicos de Serviços 

Tarifas Fixo-Fixo – Conforme regras estabelecidas no contrato de concessão do STFC e no regulamento do STFC, a 
Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL aprovou e publicou no DOU de 22 de setembro de 2020 o reajuste de 
2,031% na cesta de tarifas do plano básico de serviço, conforme Ato 5.449 de 21 de setembro de 2020. O valor tarifário 
máximo para o minuto dos Planos Básicos do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, modalidade local para a 
concessionária Telefônica Brasil S.A. (setor 31) foi R$0,08256, líquido de impostos e contribuições sociais. 

Tarifas Fixo-Móvel – Em 25 de fevereiro de 2020, as tarifas de interconexão fixo-móvel (VU-M) sofreram variação 
conforme previsto pelo PGMC e Ato 987 de 18 de fevereiro de 2020, ao qual detalha a variação da VU-M a partir de 2020 
até 2023, com os valores em reais por minuto, líquidos de Impostos e Contribuições Sociais, sendo, 2020 (R$ 0,02687), 
2021 (R$ 0,02814), 2022 (R$ 0,02947) e 2023 (R$ 0,03082). Por força da Resolução nº 438, a variação em termos 
absolutos foi repassada para o preço de público nas chamadas em que a VU-M é aplicável.  
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O Ato 1.041 de 20 de fevereiro de 2020, publicado no DOU de 21 de fevereiro de 2020, estabeleceu os valores tarifários 
máximos dos Planos Básicos das Concessionárias do STFC para chamadas destinadas aos acessos do Serviço Móvel 
Pessoal nas modalidades de Serviço Local (VC-1) e Serviço de Longa Distância Nacional (VC-2 e VC-3). Os valores 
estabelecidos para a Área de Concessão Telefônica Brasil S.A., setor de atuação 31, foram: R$ 0,17617 (VC-1 Tarifa 
Normal) e R$ 0,12331 (VC-1 Tarifa Reduzida); R$ 0,56379 (VC-2 Tarifa Normal) e R$ 0,39465 (VC-2 Tarifa Reduzida); e 
R$ 0,70479 (VC-3 Tarifa Normal) e R$ 0,49335 (VC-3 Tarifa Reduzida).  

Planos alternativos de serviços 

Os planos alternativos de serviços do STFC são reajustados pela Companhia em prazos não inferiores a 12 (doze) meses, 
conforme o IST (Índice de Serviços de Telecomunicações) acumulado durante o período. 

 

2019 

Planos Básicos de Serviços  

Tarifas Fixo-Fixo – Conforme regras estabelecidas no contrato de concessão do STFC e no regulamento do STFC, a 
Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL aprovou e publicou no DOU de 18 de julho de 2019 o reajuste de 
4,944% na cesta de tarifas do plano básico de serviço, conforme Ato 4.298 de 16 de julho de 2019. O valor tarifário 
máximo para o minuto dos Planos Básicos do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, modalidade local para a 
concessionária Telefônica Brasil S.A. (setor 31) foi R$0,08256, líquido de impostos e contribuições sociais. 

Tarifas Fixo-Móvel – Em 25 de fevereiro de 2019, as tarifas de interconexão fixo-móvel (VU-M) sofreram queda conforme 
previsto pelo PGMC e Ato 6.211 de 1 de julho de 2014, ao qual detalha a queda da VU-M a partir de 2016 até 2019, com 
os valores em reais por minuto, líquidos de Impostos e Contribuições Sociais, sendo, 2016 (R$0,11218), 2017 
(R$0,06816), 2018 (R$0,04141) e 2019 (R$0,02517). Por força da Resolução nº 438, a queda em termos absolutos foi 
repassada para o preço de público nas chamadas em que a VU-M é aplicável.  

O Ato 823 de 07 de fevereiro de 2019, publicado no DOU de 13 de fevereiro de 2019, estabeleceu os valores tarifários 
máximos dos Planos Básicos das Concessionárias do STFC para chamadas destinadas aos acessos do Serviço Móvel 
Pessoal nas modalidades de Serviço Local (VC-1) e Serviço de Longa Distância Nacional (VC-2 e VC-3). Os valores 
estabelecidos para a Área de Concessão Telefônica Brasil S.A., setor de atuação 31, foram: R$0,16821 (VC-1 Tarifa 
Normal) e R$ 0,11774 (VC-1 Tarifa Reduzida); R$0,54109 (VC-2 Tarifa Normal) e R$0,37876 (VC-2 Tarifa Reduzida); e 
R$0,67702 (VC-3 Tarifa Normal) e R$0,47391 (VC-3 Tarifa Reduzida).  

Planos alternativos de serviços 

Os planos alternativos de serviços do STFC são reajustados pela Companhia em prazos não inferiores a 12 (doze) meses, 
conforme o IST (Índice de Serviços de Telecomunicações) acumulado durante o período. 

 

2018 

Planos Básicos de Serviços  

Tarifas Fixo-Fixo – Conforme regras estabelecidas no contrato de concessão do STFC e no regulamento do STFC, os 
reajustes tarifários dos Planos Básicos do Serviço Telefônico Fixo Comutado são calculados com base no IST do período, 
reduzido por um fator de produtividade, o Fator de Transferência "X". Ocorre que a Norma que determina a Metodologia 
para Cálculo do Fator X foi atualizada pela Resolução nº 684, de 09 de outubro de 2017. Ao longo do ano de 2018, vários 
ajustes foram feitos nos processos para tornar a nova metodologia viável e, por isso, não houve homologação de Fator X 
para o ano. Em decorrência deste fato, também não foi possível fazer reajuste nas Tarifas Fixo-Fixo. 

Apesar da ausência de reajuste das Tarifas Fixo-Fixo, a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL aprovou e 
publicou no DOU de 24 de abril de 2018 a revisão tarifária em decorrência da incorporação da GVT pela Companhia. As 
tarifas de assinatura dos Planos Básicos do Serviço Telefônico Fixo Comutado tiveram uma redução de 2,653%, conforme 
Ato 3.057 de 23 de abril de 2018. 

Tarifas Fixo-Móvel – Em 25 de fevereiro de 2018, as tarifas de interconexão fixo-móvel (VU-M) sofreram queda conforme 
previsto pelo PGMC e Ato 6.211 de 1 de julho de 2014, ao qual detalha a queda da VU-M a partir de 2016 até 2019, com 
os valores em reais por minuto, líquidos de Impostos e Contribuições Sociais, sendo, 2016 (R$0,11218), 2017 
(R$0,06816), 2018 (R$0,04141) e 2019 (R$0,02517). Por força da Resolução nº 438, a queda em termos absolutos foi 
repassada para o preço de público nas chamadas em que a VU-M é aplicável.  
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O Ato 852 de 05 de fevereiro de 2018, publicado no DOU de 06 de fevereiro de 2018, estabeleceu os valores tarifários 
máximos dos Planos Básicos das Concessionárias do STFC para chamadas destinadas aos acessos do Serviço Móvel 
Pessoal nas modalidades de Serviço Local (VC-1) e Serviço de Longa Distância Nacional (VC-2 e VC-3). Os valores 
estabelecidos para a Área de Concessão Telefônica Brasil S.A., setor de atuação 31, foram: R$0,18306 (VC-1 Tarifa 
Normal) e R$0,12814 (VC-1 Tarifa Reduzida); R$0,56114 (VC-2 Tarifa Normal) e R$0,39279 (VC-2 Tarifa Reduzida); e 
R$0,69604 (VC-3 Tarifa Normal) e R$0,48722 (VC-3 Tarifa Reduzida).  

Além disso, a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL aprovou e publicou no DOU de 19 de dezembro de 2018 
o reajuste de 0,076% para chamadas destinadas aos acessos do Serviço Móvel Pessoal nas modalidades de Serviço 
Local (VC-1) e Serviço de Longa Distância Nacional (VC-2 e VC-3), conforme Ato 9.914 de 17 de dezembro de 2018. 

Planos alternativos de serviços 

Os planos alternativos de serviços do STFC são reajustados pela Companhia em prazos não inferiores a 12 (doze) meses, 
conforme o IST (Índice de Serviços de Telecomunicações) acumulado durante o período. 

 

c) impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no 
resultado operacional e no resultado financeiro do emissor, quando relevante  

 

Resultado Operacional 

2020 

O IPCA subiu 4,5% em 2020, aumento de 0,2 ponto percentual em relação a 2019 (4,3%), ficando acima do centro da 
meta de inflação de 4,00% para 2020, mas dentro do intervalo de tolerância (2,5% a 5,5%). 

Nosso portfólio de serviços fixos e móveis é reajustado anualmente tendo como base a inflação do período. 

Quanto à variação da taxa de câmbio, observou-se depreciação do real em 2020 frente à moeda norte-americana, 
considerando a cotação média do ano. A taxa de câmbio média atingiu R$/US$ 5,16, ante R$/US$ 3,95 em 2019. A 
variação cambial afeta os investimentos feitos principalmente na compra de equipamentos de rede, modems e set-top 
boxes. Cerca de 10,7% dos custos e despesas operacionais estão atrelados a pagamentos em dólar americano ou euros. 
Apesar desta exposição, os impactos nas linhas de investimento e despesas não foram relevantes em face da negociação 
com fornecedores, que neutralizou parcialmente esses efeitos. 

Em 31 de dezembro de 2020, 99,9% de nossa receita era gerada em reais, com exceção dos rendimentos provenientes 
de operações de hedge, tarifas de interconexão de longa distância internacional e serviços para clientes fora do Brasil. 

 

2019 

O IPCA subiu 4,3% em 2019, aumento de 0,6 ponto percentual em relação a 2018 (3,7%), ficando próximo à meta de 
inflação de 4,25% para 2019. 

Nosso portfólio de serviços fixos e móveis é reajustado anualmente tendo como base a inflação do período. 

Quanto à variação da taxa de câmbio, observou-se depreciação do real em 2019 frente à moeda norte-americana, 
considerando a cotação média do ano. A taxa de câmbio média atingiu R$/US$ 3,95, ante R$/US$ 3,65 em 2018. A 
variação cambial afeta os investimentos feitos principalmente na compra de equipamentos de rede, modems e set-top 
boxes. Cerca de 10,2% dos custos e despesas operacionais estão atrelados a pagamentos em dólar americano ou euros. 
Apesar desta exposição, os impactos nas linhas de investimento e despesas não foram relevantes em face da negociação 
com fornecedores, que neutralizou parcialmente esses efeitos. 

Em 31 de dezembro de 2019, 99,9% de nossa receita era gerada em reais, com exceção dos rendimentos provenientes 
de operações de hedge, tarifas de interconexão de longa distância internacional e serviços para clientes fora do Brasil. 

 

2018 

O IPCA de 2018 registrou crescimento de 3,75%, ante 2,95% no ano anterior. A inflação em 2018 manteve-se abaixo da 
meta (4,5%), em função da retomada gradual da atividade econômica e do bom comportamento dos preços monitorados. 
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Nosso portfólio de serviços fixos e móveis é reajustado anualmente tendo como base a inflação do período. Do ponto de 
vista de custos, cerca de 50% estão de alguma forma indexados à inflação. 

Quanto à variação da taxa de câmbio, observou-se depreciação do real em 2018 frente à moeda norte-americana, 
considerando a cotação média do ano. A taxa de câmbio média atingiu R$/US$ 3,65, ante R$/US$ 3,18 em 2017. A 
variação cambial afeta os investimentos feitos principalmente na compra de equipamentos de rede, modems e set-top 
boxes. Cerca de 7,8% das despesas operacionais estão atrelados a pagamentos em dólar americano ou euros. Apesar 
desta exposição, os impactos nas linhas de investimento e despesas não foram relevantes em face da negociação com 
fornecedores que neutralizou parcialmente esses efeitos. 

Em 31 de dezembro de 2018, 99,8% de nossa receita era gerada em reais, com exceção dos rendimentos provenientes 
de operações de hedge, tarifas de interconexão de longa distância internacional e serviços para clientes fora do Brasil. 
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Resultado Financeiro 

2020 x 2019 

A taxa média de juros em 2020 apresentou redução ante o ano de 2019: a taxa média dos Certificados de Depósito 
Interbancário (CDI) atingiu 4,4% ao ano em 2020, ante 6,4% ao ano em 2019.  

O resultado financeiro da Companhia atingiu R$573.429 milhões em 2020 (despesa financeira de R$820.141 milhões em 
2019), principalmente em função do registro de efeito não-recorrente relacionado a decisão judicial em favor da 
Companhia referente à contingência tributária em 2020. 

 

2019 x 2018 

A taxa média de juros em 2019 apresentou redução ante o ano de 2018: a taxa média dos Certificados de Depósito 
Interbancário (CDI) atingiu 4,5% ao ano em 2019, ante 6,5% ao ano em 2018.  

O resultado financeiro da Companhia atingiu despesa de R$ 820,1 milhões em 2019 (receita financeira de R$ 1.827,1 
milhões em 2018), principalmente em função do registro de efeito não-recorrente relacionado a decisão judicial em favor 
da Companhia referente à contingência tributária em 2018. 

R$ milhões Exercício encerrado em 31 de dezembro de

2020 2019 2018

Receitas Financeiras

Receitas de Aplicações Financeiras 177.236        272.158        246.083        

Juros Ativos (clientes, tributos e outros) 98.233          177.636        118.476        

Ganho com operações de derivativos 181.162        315.351        305.996        

Variações cambiais de emprestimos e financiamentos -               5.140            32.326          

Outras receitas com variações cambiais e monetárias 780.663        209.447        3.341.211     

Outras receitas financeiras 114.237        153.138        68.548          

1.351.530     1.132.870     4.112.641     

Despesas Financeiras

Encargos de Emprestimos, Financeiros, Debentures e Arrendamentos Financeiros (648.816)       (827.867)       (510.397)       

Variações cambiais de emprestimos e financiamentos -               (4.036)           (61.174)         

Perda com operações de derivativos (179.128)       (263.388)       (295.208)       

Juros Passivos (instituições financeiras, provisões, fornecedores, tributos e outros) (129.030)       (144.778)       (186.238)       

Outras despesas com variações cambiais e monetárias (805.823)       (615.291)       (963.464)       

IOF Pis/Cofins sobre juros sobre capital proprio recebido (162.162)       (97.650)         (269.006)       

(1.924.959)    (1.953.011)    (2.285.487)    

Resultado Financeiro Líquido (573.429)       (820.141)       1.827.154      
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a) introdução ou alienação de segmento operacional 
Não se aplica, tendo em vista a ausência de introdução ou alienação de segmento operacional nos exercícios sociais 
encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019. 

 

b) constituição, aquisição ou alienação de participação societária 
 

Eventos ocorridos no ano de 2021 

Operação FiBrasil 

Em 2 de julho de 2021, a Telefônica Brasil S.A. informou aos seus acionistas e ao mercado em geral que, após a aprovação 
por seu Conselho de Administração em 2 de março de 2021 e a obtenção das autorizações regulatórias pertinentes, 
consumou os acordos com a Caisse de dépôt et placement du Québec (“CDPQ”), um grupo global de investimentos, e com 
a Telefónica Infra, S.L.U. (“TEF Infra”), uma sociedade sediada na Espanha, 100% controlada pela Telefónica S.A., tendo 
portanto o mesmo acionista controlador da Telefônica Brasil S.A., para a construção, desenvolvimento e exploração de 
rede de fibra ótica neutra e independente de atacado no mercado brasileiro por meio da FiBrasil Infraestrutura e Fibra Ótica 
S.A. (“FiBrasil”). 

Em decisão publicada no DOU em 6 de abril de 2021, a Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (“CADE”) aprovou sem restrições o contrato de joint venture entre Telefônica Brasil S.A., TEF Infra e CDPQ, via 
FiBrasil. Em 23 de abril de 2021, após o prazo cabível para interposição de recurso ou avocação, o CADE certificou o 
trânsito em julgado com a aprovação sem restrições da decisão da Superintendência-Geral do CADE de 6 de abril de 2021. 
Na análise do ato de concentração, a Superintendência-Geral do CADE não identificou preocupações concorrenciais nos 
mercados avaliados. Além disso, ficou demonstrado que a operação poderá ter efeitos pró-competitivos, na medida em que 
representa a desverticalização, em parte, entre a Telefônica Brasil S.A. e a FiBrasil, com relação à operação de redes de 
fibra como infraestrutura para telecomunicações e serviços do atacado para outras operadoras de serviços de 
telecomunicações.  

Como a TEF Infra faz parte do Grupo Telefónica (Espanha), esta Operação estava sujeita à aprovação da autoridade de 
defesa da concorrência da União Europeia, ocorrida em 22 de abril de 2021.  

Em 7 de junho de 2021, a ANATEL concedeu a anuência prévia à implementação da Operação, com validade pelo prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias, contada a partir da publicação do Ato no DOU, ocorrida em 8 de junho de 2021, prorrogável, 
a pedido, uma única vez, por igual período, se mantidas as condições societárias. 

A IFRS 10 e CPC 36 (R3) contêm orientações sobre as contabilizações de mudanças na participação em controlada quando 
ocorre perda de controle. Neste caso, a regra estabelece que a participação retida deve ser avaliada pelo seu valor justo 
(com base no preço da alienação realizada) e eventual diferença deve ser registrada no resultado (além da baixa da parcela 
alienada). O Grupo Telefónica adotou a aplicação das referidas normas para os registros da Operação em suas controladas 
(Telefônica Brasil S.A. e TEF Infra). 

A FiBrasil era controlada pela Telefônica Brasil S.A., que detinha 100 ações, representados por R$100,00 (Cem Reais). 

Com a conclusão da Operação em 2 de julho de 2021, o controle acionário da FiBrasil passou a ser de conjunto entre o 
Grupo CDPQ com 50% e a Telefónica 50% (25% para a Telefônica Brasil S.A. e 25% para a TEF Infra).  

 

 

 

Alienação de participação acionária na Telefônica Cloud e Tecnologia do Brasil (“CloudCo Brasil”) 

A Telefônica Brasil. informou aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em reunião realizada em 2 de agosto de 
2021, o Conselho de Administração da Telefônica Brasil aprovou a celebração, na mesma data, do Contrato de Compra e 
Venda e Subscrição de Ações, por meio do qual a Telefônica Brasil S.A. alienou parte das ações de sua titularidade e de 
emissão de sua controlada Telefônica Cloud e Tecnologia do Brasil S.A. (“CloudCo Brasil”), representativas de 20% do 
capital social desta, para a Telefónica Cybersecurity & Cloud Tech, S.L. (“TC&CT”), controlada indireta da Telefónica S.A..  

Esta Operação não estava sujeita à obtenção de quaisquer autorizações regulatórias ou de aprovações adicionais àquelas 
já obtidas por órgãos da Telefônica Brasil S.A.e não altera a estrutura acionária da Telefônica Brasil nem causa qualquer 
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diluição aos seus acionistas, gerando valor a estes através de aceleração do seu crescimento e aumento da eficiência 
operacional. 

A Companhia adotou a aplicação da IFRS 10 e do CPC 36 (R3) para os registros da Operação, que contêm orientações 
sobre as contabilizações de mudanças na participação em controlada. 

A CloudCo Brasil era controlada pela Telefônica Brasil S.A., que detinha 100 ações ordinárias, todas nominativas e sem 
valor nominal, representadas por R$100,00 (Cem Reais). 

Com a conclusão da Operação, a partir de 2 de agosto de 2021, a CloudCo Brasil passou a ser controlada pela Telefônica 
Brasil. com 50,01% de seu capital social (49,99% pela TC&CT). Desta forma, a relação entre a Telefônica Brasil S.A. e a 
TC&CT no âmbito da CloudCo Brasil será regulada por um Acordo de Acionistas também celebrado nesta mesma data. 

 

Alienação de participação acionária na Telefônica IoT, Big Data e Tecnologia do Brasil S.A. (“IoTCo Brasil”) 

A Telefônica Brasil. informou aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em reunião realizada em 1º de novembro de 
2021, o Conselho de Administração da Telefônica Brasil. aprovou a celebração, na mesma data, do Contrato de Compra e 
Venda e Subscrição de Ações, por meio do qual a Telefônica Brasil. alienou parte das ações de sua titularidade e de 
emissão de sua controlada Telefônica IoT, Big Data e Tecnologia do Brasil S.A. (“IoTCo Brasil”), representativas de 0,02% 
do capital social da IoTCo Brasil, para a Telefónica IoT & Big Data Tech, S.A. (“TI&BDT”), controlada indireta da Telefónica 
S.A.. 

A Operação não estava sujeita à obtenção de quaisquer autorizações regulatórias ou de aprovações adicionais àquelas já 
obtidas de órgãos internos da Telefônica Brasil e não altera a estrutura acionária da Telefônica Brasil. nem causa qualquer 
diluição aos seus acionistas, gerando valor a estes através de aceleração do seu crescimento e aumento da eficiência 
operacional. 

A Telefônica Brasil adotou a aplicação da IFRS 10 e do CPC 36 (R3) para os registros da Operação, que contêm orientações 
sobre as contabilizações de mudanças na participação em controlada. 

A IoTCo Brasil era controlada pela Telefônica Brasil., que detinha 500.200 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor 
nominal, representadas por R$100,00 (Cem Reais). 

Com a conclusão da Operação, a partir de 1º de novembro de 2021, a IoTCo Brasil passou a ser controlada pela Telefônica 
Brasil. com 50,01% de seu capital social (49,99% pela TI&BDT). Desta forma, a relação entre a Telefônica Brasil e a TI&BDT 
no âmbito da IoTCo Brasil será regulada por um Acordo de Acionistas também celebrado nesta mesma data. 

 

Aporte no Vivo Money Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Durante o exercício de 2021, a Telefônica Brasil realizou novos aportes no FIDC no montante de R$26,0 milhões, com a 
emissão de mais 26.000 (vinte e seis mil) quotas subordinadas juniores com valor nominal unitário inicial de R$1.000,00 (mil 
reais). 

Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia detinha 30.000 (trinta mil) quotas subordinadas juniores com valor nominal 
unitário inicial de R$1.000,00 (mil reais), as quais não terão parâmetro de remuneração definido e subordinam-se às quotas 
seniores e às quotas subordinadas mezanino, nessa ordem de prioridade, para efeito de amortização e resgate. 

 

Eventos ocorridos no ano de 2020 

Estruturação do Vivo Money Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Em agosto de 2020, ocorreu a estruturação do Vivo Money Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (“FIDC” ou “Vivo 
Money”), sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado. O FIDC poderá ser liquidado por 
deliberação da Assembleia Geral em conformidade com seu regulamento. 

O objetivo do FIDC é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas quotas por meio da aplicação de seu patrimônio 
líquido na aquisição de: (i) direitos creditórios elegíveis, formalizados pelos documentos comprobatórios, que atendam aos 
critérios de elegibilidade e às condições de cessão, e (ii) ativos financeiros, observados todos os índices de composição e 
diversificação da carteira do fundo.  
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A aquisição dos direitos creditórios elegíveis e demais ativos financeiros terão origem em operações de crédito realizadas 
eletronicamente por clientes da Companhia, no âmbito do programa Vivo Money, exclusivamente mediante plataforma 
eletrônica disponibilizada pela Companhia. 

O FIDC iniciou suas operações em 14 de setembro de 2020, após a concessão do registro automático de que trata o artigo 
8º da Instrução CVM nº 356/01, emitindo 2.000 (duas mil) quotas subordinadas juniores com valor nominal unitário inicial 
de R$1.000,00 (mil reais). 

Em 1º de dezembro de 2020, a Companhia realizou um novo aporte no FIDC no montante de R$2,0 milhões, com a emissão 
de mais 2.000 (duas mil) quotas subordinadas juniores com valor nominal unitário inicial de R$1.000,00 (mil reais). 

Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia detinha 4.000 (quatro mil) quotas subordinadas juniores com valor nominal 
unitário inicial de R$1.000,00 (mil reais), as quais não terão parâmetro de remuneração definido e subordinam-se às quotas 
seniores e às quotas subordinadas mezanino, nessa ordem de prioridade, para efeito de amortização e resgate. 

O FIDC é administrado e custodiado pela Brl Trust Distribuidor de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição financeira,  
com sede na cidade de São Paulo - SP, credenciada pela CVM para o exercício de atividade de administração de carteira 
por meio do ato declaratório n. 11.784, de 30 de junho de 2011.  

 

Aquisição e alienação do controle da Telefônica Cibersegurança e Tecnologia do Brasil Ltda. 

Aquisição do controle da Telefônica Cibersegurança e Tecnologia do Brasil Ltda. 

Em setembro de 2020, a Companhia adquiriu o controle da Telefônica Cibersegurança e Tecnologia do Brasil Ltda. 
(“CyberCo Brasil”), pelo montante de R$10.000,00 (dez mil reais), por um patrimônio líquido de R$500,00 (quinhentos reais).  

A CyberCo Brasil era controlada pelo Terra Networks Brasil Ltda. (“Terra Networks”), subsidiária integral da Companhia e 
tem como principais atividades a exploração de soluções integradas, gestão, consultoria, outsourcing, e prestação de 
serviços relacionados à segurança da informação e da comunicação; prestação de serviços de pesquisa, desenvolvimento 
tecnológico, consultoria, elaboração, implantação e instalação de projetos relacionados às áreas de tecnologia da 
informação, segurança da informação e de inteligência; gerenciamento e a prestação de serviços de reparação, 
manutenção, assistência técnica e suporte técnico em informática, entre outros serviços.  

Esta Operação envolveu sociedades sob controle comum, sendo contabilizada pelo valor contábil dos ativos líquidos 
adquiridos (“Predecessor Value Method”), por não terem sido atendidos determinados requisitos para a utilização do método 
de aquisição previsto no CPC 15 (R1) / IFRS 3 (R). Consequentemente, a diferença entre a contraprestação dada em troca 
da participação societária obtida e o valor dos ativos líquidos adquiridos foi registrada no patrimônio líquido da Companhia 
e de sua controlada. 

Em 28 de outubro de 2020, a Companhia efetuou um aporte de capital na CyberCo Brasil no montante de R$7,0 milhões 
em recursos financeiros (caixa). 

Em 1º de novembro de 2020, e como passo preliminar à implementação da Operação, foram transferidos à CyberCo Brasil 
pela Companhia certos ativos (R$19,0 milhões em bens dos ativos imobilizado e intangível), contratos e empregados, todos 
estritamente relacionados às atividades de cybersecurity. 

 

Alienação do controle da Telefônica Cibersegurança e Tecnologia do Brasil Ltda. 

Em reunião realizada em 1º de novembro de 2020, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a celebração do 
Contrato de Compra e Venda de Quotas, nos termos do qual a Companhia alienou a totalidade das quotas de que era 
titular, representativas da integralidade do capital social de sua controlada CyberCo Brasil, à Telefónica Cybersecurity Tech, 
S.L. (“TTech”), controlada indireta da Telefónica S.A., pelo valor total de R$116,4 milhões, tendo gerado um ganho líquido 
de tributos de R$39,5 milhões, contabilizado no patrimônio líquido, com base em laudo externo independente elaborado 
por empresa especializada.  

A Operação permite que a Companhia, como distribuidor exclusivo da CyberCo Brasil, se fortaleça no mercado de 
cybersecurity através da ampliação de seu portfólio de produtos e serviços. Além disso, a Companhia se beneficiará de 
maior competividade em função da escala global do parceiro dedicado a tais atividades. 

A Operação assegura, ainda, a continuidade de prestação de serviços de cybersecurity pela área de B2B da Companhia a 
seus clientes finais, na medida que inclui a celebração de determinados contratos que regulamentam a prestação de 
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serviços entre CyberCo Brasil e a Companhia. O Contrato de Compra e Venda contém termos e disposições comuns a 
esse tipo de transação.  

Esta Operação envolveu sociedades sob controle comum e, por não terem sido atendidos determinados requisitos para 
que pudesse ser contabilizada como uma combinação de negócios previsto no CPC 15 (R1) / IFRS 3 (R), a diferença entre 
a contraprestação recebida em troca da participação societária alienada foi registrada no patrimônio líquido da Companhia. 

Com a conclusão da Operação, a partir de 1º de novembro de 2020, a CyberCo Brasil deixou de ser controlada pela 
Companhia. 

 

Eventos ocorridos em 2019 

Em 26 de setembro de 2019, a subsidiária integral da Companhia, Terra Networks Brasil S.A. (“Terra Networks”), adquiriu 
a totalidade das quotas representativas do capital social da Telefônica Infraestrutura e Segurança Ltda (“TIS”), pertencentes 
à Telefónica Ingeniería de Seguridad S.A. e Telefónica Digital Espanã, S.L.U..  

A TIS é uma sociedade que se dedica à exploração e fornecimento de serviços e tecnologia de sistemas de segurança da 
informação, suporte técnico e outros serviços relacionados à infraestrutura, tecnologia e informação, entre outras.  

A Operação permitiu que a Terra Networks, que tem como atividades, dentre outras, o desenvolvimento de sistemas de 
informática, ampliasse a consultoria e assistência operacional, maximize a comercialização de sistemas, licenças e 
aplicativos, possibilitando a ampliação do portfólio de serviços profissionais e gerenciados e a integração das ofertas 
comerciais da TIS e da Terra Networks, propiciando a geração de valor agregado para a carteira de clientes da Companhia 
graças à atuação das empresas envolvidas sob a mesma gestão, nas atividades de tecnologia da informação, segurança, 
IoT e conectividade.  

O preço total pago como contraprestação pela aquisição das quotas de emissão da TIS foi de R$70,8 milhões, em parcela 
única, sem necessidade de qualquer financiamento, utilizando-se apenas o caixa disponível da Terra Networks. O referido 
valor foi calculado com base no valor econômico da TIS, segundo o critério de fluxo de caixa descontado, conforme laudo 
de avaliação contratado pela Diretoria da Terra Networks.  

O contrato de venda e compra contém termos e disposições comuns a esse tipo de transação, tais como declarações e 
garantias das vendedoras, indenização e outras. A Operação foi, ainda, precedida de uma auditoria contábil, financeira, 
legal e procedimental em relação à TIS.  

A Operação não foi sujeita à obtenção de quaisquer autorizações regulatórias ou de aprovações por órgãos da Companhia, 
tendo sido aprovada pela Diretoria da Terra Networks nos termos de estatuto social desta.  

A Operação não alterou a estrutura acionária da Companhia nem causou qualquer diluição aos seus acionistas, gerando 
valor a estes através de aceleração do seu crescimento e aumento da eficiência operacional. 

Esta Operação envolveu sociedades sob controle comum, foi contabilizada pelo valor contábil dos ativos líquidos adquiridos 
(“Predecessor Value Method”), por não terem sido atendidos determinados requisitos para a utilização do método de 
aquisição previsto no CPC 15 (R1) / IFRS 3 (R). Consequentemente, a diferença entre a contraprestação dada em troca da 
participação societária obtida e o valor dos ativos líquidos adquiridos foi registrada no patrimônio líquido da Terra Networks. 

Com a conclusão da Operação, a TIS passou a ser controlada direta da Terra Networks e indireta da Companhia. 

 

c) eventos ou operações não usuais 
A Companhia não possui eventos ou operações não usuais. 
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a) mudanças significativas nas práticas contábeis 

 

2021 

As políticas contábeis adotadas na preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia 
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 são consistentes com as utilizadas na elaboração das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2020. 

A Companhia não adotou antecipadamente qualquer pronunciamento ou interpretação que tenha sido emitido, cuja 
aplicação não é obrigatória.  

 

2020 

As políticas contábeis adotadas na preparação das demonstrações financeiras da Companhia para o exercício findo em 31 
de dezembro de 2020 são consistentes com as utilizadas na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas do 
exercício findo em 31 de dezembro de 2019, exceto pelas mudanças exigidas pelos novos pronunciamentos, interpretações 
e alterações, aprovados pelo International Accounting Standards Board (IASB), que entraram em vigor a partir 1º de janeiro 
de 2020, conforme segue: 

 

Alterações ao CPC 15 (R1): Definição de negócios  

Em outubro de 2018, o IASB emitiu alterações à definição de negócios em IFRS 3, sendo essas alterações refletidas na 
revisão 14 do CPC, divulgada em dezembro de 2019, alterando o CPC 15 (R1) para ajudar as entidades a determinar se 
um conjunto adquirido de atividades e ativos consiste ou não em um negócio. Elas esclarecem os requisitos mínimos, 
eliminam a avaliação sobre se os participantes no mercado são capazes de substituir qualquer elemento ausente, incluem 
orientações para ajudar entidades a avaliar se um processo adquirido é substantivo, delimitam melhor as definições de 
negócio e de produtos e introduzem um teste de concentração de valor justo opcional. 

 

Alterações ao CPC 26 (R1) e IAS 8: Definição de omissão material  

Em outubro de 2018, o IASB emitiu alterações à IAS 1 e IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and 
Errors, sendo essas alterações refletidas na revisão 14 do CPC, divulgada em dezembro de 2019, alterando o CPC 26 (R1) 
e o CPC 23 para alinhar a definição de “omissão material” ou “divulgação distorcida material” em todas as normas e 
esclarecer certos aspectos da definição. A nova definição declara que “a informação é material se sua omissão, distorção 
ou obscurecimento pode influenciar, razoavelmente, decisões que os principais usuários das demonstrações financeiras de 
propósito geral fazem com base nessas demonstrações financeiras, que fornecem informações financeiras sobre relatório 
específico da entidade”. 

A adoção dessas alterações não causou nenhum impacto nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas no 
período inicial de adoção (1º de janeiro de 2020). 

 

Novos pronunciamentos do IFRS, emissões, alterações e interpretações do IASB, aplicáveis ao CPC 

Além das normas emitidas e alteradas mencionadas anteriormente, na data de elaboração destas demonstrações 
financeiras, o IASB havia emitido a IFRS 17 - Contratos de Seguro (norma ainda não emitida pelo CPC no Brasil, mas que 
substituirá o CPC 11 - Contratos de Seguro), uma nova norma contábil abrangente para contratos de seguro que inclui 
reconhecimento e mensuração, apresentação e divulgação.  

A IFRS 17 entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021, sendo necessária a apresentação de valores comparativos. 
Essa norma não se aplica à Companhia. 

A Companhia não adotou antecipadamente qualquer pronunciamento ou interpretação que tenha sido emitido, cuja 
aplicação não é obrigatória. 
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2019 

As políticas contábeis adotadas na preparação das demonstrações financeiras da Companhia para o exercício findo em 31 
de dezembro de 2019 são consistentes com as utilizadas na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas do 
exercício findo em 31 de dezembro de 2018, exceto pelas mudanças exigidas pelos novos pronunciamentos, interpretações 
e alterações, aprovados pelo International Accounting Standards Board (IASB), que entraram em vigor a partir 1º de janeiro 
de 2019, conforme segue: 

  

A adoção dessas normas, alterações e interpretações não causou nenhum impacto significativo nas demonstrações 
financeiras consolidadas no período inicial de adoção, exceto para os efeitos da IFRS 16 e IFRIC 23, que causaram impactos 
significativos na posição financeira individual e consolidada no momento da sua adoção e prospectivamente. 

A Companhia não adotou antecipadamente qualquer pronunciamento ou interpretação que tenha sido emitido, cuja 
aplicação não é obrigatória. 

 

IFRS 16 - Arrendamentos 

A IFRS 16 exige que os arrendatários reconheçam os ativos e passivos decorrentes de todos os arrendamentos (exceto 
arrendamentos de curto prazo e arrendamentos de ativos de baixo valor) na demonstração da posição financeira.  

A Companhia atua como arrendatária em um número significativo de contratos de arrendamento sobre diferentes ativos, 
como torres, e o respectivo terreno onde estão localizadas, circuitos, escritórios, lojas e imóveis comerciais, principalmente. 

A Companhia concluiu o processo do impacto dessa nova norma em tais contratos. Esta análise incluiu uma estimativa do 
prazo de arrendamento, com base no período não cancelável e os períodos cobertos por opções para estender o contrato 
de arrendamento, quando o exercício depende apenas da Companhia e onde esse exercício é razoavelmente certo. Isso 
dependeu, em grande medida, dos fatos e circunstâncias específicos aplicáveis as principais classes de ativos no setor de 
telecomunicações (tecnologia, regulamentação, concorrência, modelo de negócios, entre outros). Além disso, a Companhia 
adotou premissas para calcular a taxa de desconto, que foi baseada na taxa incremental de juros para o prazo estimado. 
Por outro lado, a Companhia considerou não reconhecer separadamente os componentes de não arrendamento de 
componentes de arrendamento para as classes de ativos em que os componentes de não arrendamento não são relevantes 
em relação ao valor total do arrendamento. 

A norma permite ainda dois métodos de transição: retrospectivamente para todos os períodos apresentados ou uma 
abordagem retrospectiva modificada, onde o efeito cumulativo da adoção é reconhecido na data da aplicação inicial. A 
Companhia decidiu adotar a abordagem retrospectiva modificada. A Companhia optou pelo expediente prático que permite 
não reavaliar se um contrato é ou contém um contrato de arrendamento na data da adoção inicial da IFRS 16, mas para 
aplicar diretamente os novos requisitos a todos os contratos que, nos termos da norma atual, foram identificados como 
arrendamento. Além disso, certos expedientes práticos estão disponíveis na primeira aplicação em conexão com o direito 
de uso, mensuração de ativos, taxas de desconto, impairment, arrendamentos que terminam dentro dos doze meses 
subsequentes à data da adoção inicial, custos iniciais diretos e prazo do contrato de arrendamento.  

Desta forma, a Companhia optou por adotar os seguintes expedientes práticos na transição para os novos critérios: (i) 
utilização de taxas de desconto comuns para grupos de contratos com características semelhantes em termos de prazo, 
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ativo objeto do contrato, moeda e ambiente econômico; (ii) aplicação do expediente prático que permite não adotar os novos 
critérios para os contratos que expiram em 12 meses da data da adoção inicial; e (iii) exclusão dos custos diretos iniciais da 
valoração inicial do ativo por direito de uso na data da adoção inicial.  

 

IFRIC 23 – Incertezas sobre tratamentos de imposto de renda 

A IFRIC 23, trata da contabilização do imposto de renda quando os tratamentos tributários envolvem incertezas que afetam 
a aplicação da IAS 12. Esta interpretação esclarece que a abordagem que prediz melhor a resolução incerteza deve ser 
seguida e aborda especificamente as premissas que uma entidade faz sobre o exame de tratamentos fiscais pelas 
autoridades tributárias e como uma entidade determina o lucro tributável, base do imposto, prejuízos fiscais e créditos 
tributários não utilizados e alíquotas de imposto, onde houver incerteza quanto ao tratamento do imposto de renda. 

 

IFRS 9 – Recursos de pré-pagamento com compensação negativa 

De acordo com o IFRS 9, um instrumento de dívida pode ser mensurado pelo custo amortizado ou pelo valor justo por meio 
de outros resultados abrangentes, desde que os fluxos de caixa contratuais sejam “apenas pagamentos de principal e juros 
sobre o valor principal pendente” (critério SPPI) e o instrumento é mantido dentro do modelo de negócios apropriado para 
essa classificação. As alterações à IFRS 9 esclarecem que um ativo financeiro passa no critério SPPI independentemente 
do evento ou circunstância que causa a rescisão antecipada do contrato e independentemente de qual parte paga ou recebe 
uma compensação razoável pela rescisão antecipada do contrato. 

 

IAS 19 – Alteração, redução ou liquidação dos planos de benefícios a empregados 

As emendas à IAS 19 especificam que, quando uma alteração, redução ou liquidação do plano ocorre durante o período do 
relatório anual, uma entidade é obrigada a: 

• Determinar o custo atual do serviço para o restante do período após a alteração, redução ou liquidação do plano, 
usando as premissas atuariais usadas para mensurar novamente o passivo de benefício definido líquido (ativo) refletindo 
os benefícios oferecidos pelo plano e os ativos do plano após esse evento. 

• Determinar os juros líquidos para o restante do período após a alteração, redução ou liquidação do plano usando: 
o passivo de benefício definido líquido (ativo) que reflete os benefícios oferecidos pelo plano e os ativos do plano após esse 
evento; e a taxa de desconto usada para mensurar novamente esse passivo (ativo) de benefício definido líquido. 

As emendas também esclarecem que uma entidade determina primeiro qualquer custo de serviço passado ou um ganho ou 
perda na liquidação, sem considerar o efeito do teto do ativo. Esse valor é reconhecido na demonstração do resultado. Uma 
entidade determina o efeito do teto do ativo após a alteração, redução ou liquidação do plano. Qualquer alteração nesse 
efeito, excluindo os valores incluídos nos juros líquidos, é reconhecida em outros resultados abrangentes. 

 

IAS 28 – Participações de longo prazo em coligadas e joint ventures 

As alterações esclarecem que uma entidade aplica a IFRS 9 a participações de longo prazo em uma coligada ou controle 
conjunto ao qual o método da equivalência patrimonial não é aplicado, mas que, em substância, faz parte do investimento 
líquido na coligada ou controle conjunto. Esse esclarecimento é relevante porque implica que o modelo de perda de crédito 
esperado na IFRS 9 se aplica a essas participações de longo prazo. As alterações também esclarecem que, ao aplicar a 
IFRS 9, uma entidade não leva em consideração quaisquer perdas da coligada ou controle conjunto, ou quaisquer perdas 
por redução ao valor recuperável do investimento líquido, reconhecidas como ajustes ao investimento líquido na coligada 
ou controle conjunto que decorrem da aplicação da IAS 28. 

 

Melhorias anuais nas IFRS - Ciclo 2015-2017 

Inclui várias melhorias nas IFRSs existentes, principalmente para eliminar inconsistências e esclarecer a redação de 
algumas dessas normas. 
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IFRS 3 - Combinações de Negócios 

As alterações esclarecem que, quando uma entidade obtém o controle de um negócio que é uma operação conjunta, aplica 
os requisitos para uma combinação de negócios alcançada em estágios, incluindo a remensuração de investimentos 
anteriormente detidos nos ativos e passivos da operação conjunta a valor justo. Ao fazê-lo, a adquirente remensura toda a 
sua participação anteriormente detida na operação conjunta. 

 

IFRS 11 - Acordos Conjuntos 

Uma parte que participa, mas não possui controle conjunto, de uma operação conjunta pode obter o controle conjunto da 
operação conjunta na qual a atividade da operação conjunta constitui um negócio conforme definido na IFRS 3. As 
alterações esclarecem que os investimentos anteriormente detidos nessa operação conjunta, não são mensurados 
novamente. 

 

IAS 12 - Imposto de Renda 

As alterações esclarecem que as consequências do imposto de renda dos dividendos estão mais diretamente vinculadas a 
transações ou eventos que geraram lucros distribuíveis do que para distribuições aos proprietários. Portanto, uma entidade 
reconhece as consequências do imposto de renda dos dividendos no resultado, outros resultados abrangentes ou patrimônio 
líquido de acordo com o local em que a entidade reconheceu originalmente essas transações ou eventos passados. 

 

 

IAS 23 - Custos de Empréstimos 

As emendas esclarecem que uma entidade trata como parte de empréstimos gerais qualquer empréstimo originalmente 
feito para desenvolver um ativo qualificado quando substancialmente todas as atividades necessárias para prepará-lo para 
o uso ou venda pretendidos estiverem concluídas. 

 

Novos pronunciamentos do IFRS, emissões, alterações e interpretações do IASB, aplicáveis ao CPC 

Além das normas emitidas e alteradas mencionadas anteriormente, na data de elaboração destas demonstrações 
financeiras, as seguintes emissões e alterações nas IFRS e IFRICs haviam sido publicadas, porém não eram de aplicação 
obrigatória para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019. 

 

  

A adoção dessas normas, alterações e interpretações pela Companhia não causou impactos significativos nas 
demonstrações financeiras consolidadas no período inicial de adoção. 

A Companhia não adotou antecipadamente qualquer pronunciamento ou interpretação que tenha sido emitido, cuja 
aplicação não é obrigatória.  

 

b) efeitos significativos das alterações em práticas contábeis 
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Com relação ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020 não ocorreram alterações de práticas contábeis que 
causaram efeitos significativos nas Demonstrações Financeiras da Companhia. 

Com relação ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, descrevemos os efeitos significativos decorrentes da adoção 
inicial da IFRS 16 e IFRIC 23, conforme segue: 

• IFRS 16: Com base no volume de contratos afetados, bem como na magnitude dos compromissos de 
arrendamentos futuros, a adoção da IFRS 16 pela Companhia causou um impacto significativo nas suas demonstrações 
financeiras a partir da data da sua adoção (1º de janeiro de 2019), incluindo o reconhecimento no balanço dos ativos 
de direito de uso e suas correspondentes obrigações de arrendamento em conexão com a maioria dos contratos. 

Os efeitos consolidados gerados pela adoção inicial da IFRS 16, em 1º de janeiro de 2019 foram de R$8.618.1 milhões, 
contabilizados como “Ativo imobilizado” em contrapartida a “Empréstimos, financiamentos, debêntures e 
arrendamentos”. 

A amortização dos ativos de direito de uso e o reconhecimento de custos de juros sobre a obrigação de arrendamento 
nas demonstrações do resultado substituíram os valores reconhecidos como despesas operacionais de locação de 
acordo com a norma de arrendamento vigente anteriormente. A classificação dos pagamentos de arrendamentos na 
demonstração dos fluxos de caixa também foi afetada pelos requisitos da nova norma de arrendamento.  

• IFRIC 23: Com a aplicação dos requisitos desta norma, em 1º de janeiro de 2019, a Companhia efetuou a 
reclassificação patrimonial no montante de R$68,9 milhões entre os grupos “Provisões e Contingências” e “Imposto de 
Renda e Contribuição Social a Recolher”. 

c) ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor 

c.1) Ressalvas 

Os Diretores da Companhia afirmam que não há ressalvas presentes no relatório dos auditores independentes sobre as 
demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019.  

Na opinião dos auditores independentes, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas para os exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019 apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira individual e consolidada da Companhia, o desempenho de suas operações e os seus respectivos 
fluxos de caixa, bem como o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o 
respectivo exercício findo, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório 
financeiro (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”). 

 

c.2) Ênfases 

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, não há ênfases no relatório dos auditores 
independentes sobre a Avaliação de Investimentos nas demonstrações financeiras, visto que as atualizações dos 
pronunciamentos técnicos contábeis emitidos pelo IASB e o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) eliminaram as 
diferenças entre as práticas contábeis adotadas no Brasil e IFRS. 

O relatório dos auditores independentes, inclui os itens “Principais assuntos de auditoria” e “Outros assuntos”. Os Principais 
Assuntos de Auditoria (“PAA”) são aqueles que, no julgamento profissional dos auditores independentes, foram os mais 
significativos na auditoria do exercício. 

Esses assuntos foram tratados no contexto da auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um 
todo e na formação da opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não há uma 
opinião separada sobre esses assuntos. 

 

Principais assuntos de auditoria  

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a auditoria foi planejada e executada considerando que as operações 
da Companhia e suas controladas não apresentaram mudanças significativas em relação ao exercício anterior. Nesse 
contexto, os Principais Assuntos de Auditoria, assim como a abordagem de auditoria, mantiveram-se substancialmente 
alinhados àqueles do ano anterior, exceto pela inclusão do PAA sobre o teste de impairment do ágio, que mereceu maior 
foco da auditoria e pela exclusão do PAA sobre a adoção inicial do CPC 06(R2)/IFRS 16, pois a auditoria julgou que, entre 
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os assuntos comunicados aos responsáveis pela governança, esse não foi considerado como um dos mais significativos na 
auditoria do exercício corrente. 

 

Provisão para contingências tributárias e regulatórias 

De acordo com as Notas 8(g) e 20 às demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a 
Companhia e suas controladas são parte em diversos processos judiciais e administrativos relativos a assuntos nas áreas 
cível, trabalhista, tributária e regulatória, que surgem no curso normal de seus negócios. Relativamente às áreas tributária 
e regulatória, em 31 de dezembro de 2021, a Companhia e suas controladas tinham assuntos em discussão em diversas 
esferas, nos montantes de R$ 50.572,1 milhões e de R$ 6.531,6 milhões, respectivamente, dos quais R$ 2.245,0 milhões e 
R$ 1.986,2 milhões, respectivamente, encontravam-se provisionados por apresentarem prognóstico de perda provável, 
como avaliado por sua administração a partir de posição de seus assessores jurídicos. 

Considerando a complexidade do ambiente tributário e regulatório, a relevância dos valores envolvidos e a necessidade de 
julgamento crítico em relação à probabilidade de perda nas mencionadas discussões, qualquer mudança de prognóstico 
e/ou julgamento pode trazer impacto relevante nas demonstrações financeiras da Companhia e suas controladas. Por essas 
razões, a avaliação, mensuração e divulgação dessas contingências foi mantida como área de foco na auditoria. 

Os procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (a) atualização de nosso entendimento e avaliação dos controles 
internos relevantes relacionados ao processo de identificação, mensuração, registro e divulgação de contingências; (b) para 
as posições tributárias relacionadas a tributos sobre o lucro, nos reunimos com a administração para entender e avaliar os 
controles internos relacionados a identificação e monitoramento dos tratamentos fiscais incertos e mensuração e 
reconhecimento da obrigação, quando aplicável; (c) obtenção de confirmação junto aos assessores jurídicos da Companhia 
para os processos tributários e regulatórios em andamento, bem como a respectiva avaliação pela administração dos valores 
e as probabilidades de perda; (d) seleção, em base amostral, de processos tributários e regulatórios relevantes, para a 
avaliação de nossos especialistas quanto a razoabilidade dos prognósticos de perda, argumentos e/ou teses de defesa; (e)
 reunião com a administração e com os encarregados pela governança para discutir e avaliar, quando aplicável, as 
conclusões obtidas pela Companhia para as contingências mais relevantes; e (f) leitura das divulgações apresentadas em 
nota explicativa.  

A auditoria considerou que os critérios e premissas adotados pela administração para a determinação das provisões, bem 
como as divulgações efetuadas, estão consistentes com as posições dos assessores jurídicos. 

 

Reconhecimento de receita 

Conforme descrito na Nota 25 às demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a receita 
reconhecida pela Companhia e suas controladas foi de R$ 44.032,6 milhões em 2021, decorrente de vários produtos 
vendidos e serviços de telecomunicações prestados.  

O processo de reconhecimento de receita da Companhia é complexo, devido ao grande volume de transações e ampla 
gama de mercadorias/serviços que podem ser vendidos/prestados de forma separada ou agregada, em condições 
comerciais distintas. Além disso, há dependência significativa dos sistemas de informação e estrutura tecnológica, que inclui 
grande número de aplicativos e sistemas.  

Adicionalmente, o processo de reconhecimento de receita ao final de cada período considera determinados cálculos para 
mensuração da receita incorrida e ainda não faturada ao final do período. Eventual distorção nos referidos cálculos pode 
impactar de forma relevante as demonstrações financeiras da Companhia e suas controladas. 

Por essas razões, essa área foi mantida como foco na auditoria. 

Os procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (a) atualização de nosso entendimento e testes dos controles internos 
relevantes relacionados ao processo de receita, incluindo os sistemas relevantes de Tecnologia da Informação ("TI"), 
execução de testes relacionados com a segurança da informação, gestão de acessos privilegiados e segregação de função 
com impacto sobre as demonstrações financeiras; (b) testes de transações de receitas de vendas de serviços e mercadorias, 
em base amostral, inspecionando a correspondente documentação-suporte; (c) entendimento dos critérios adotados pela 
administração da Companhia e suas controladas para mensuração da receita incorrida e ainda não faturada no final do 
exercício, bem como recálculo da estimativa da receita incorrida e ainda não faturada no final do exercício, bem como 
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comparação dessa estimativa com a receita efetivamente faturada no mês subsequente após o fechamento; e (d) leitura 
das divulgações apresentadas em nota explicativa. 

Como resultado da aplicação destes procedimentos, a auditoria entendeu que os controles internos mantidos, bem como 
as estimativas utilizadas pela administração, proporcionaram uma base razoável de reconhecimento de receita. 

Teste de impairment do ágio 

Conforme descrito na Nota 14 às demonstrações financeiras, a Companhia tem registrado em seu ativo intangível, ágio no 
valor de R$ 22.868,3 milhões em 31 de dezembro de 2021, fundamentado em expectativa de rentabilidade futura, decorrente 
de combinações de negócios ocorridas em anos anteriores. A administração realiza ao menos uma vez por ano o teste de 
recuperação do ágio associado com a única Unidade Geradora de Caixa ("UGC") da Companhia que fornece todos os 
serviços de telecomunicações por meio de uma rede amplamente integrada.  

A administração determinou o valor recuperável de sua única UGC pela abordagem do valor em uso, calculado com base 
na metodologia do fluxo de caixa descontado. As projeções de caixa incluem dados e premissas que envolvem julgamentos 
significativos por parte da administração, tais como crescimento de receita, taxa de desconto e taxa de crescimento na 
perpetuidade. 

Este assunto foi novamente considerado como um dos principais assuntos de auditoria tendo em vista a relevância do saldo 
do ágio, bem como o fato de que variações nas principais premissas utilizadas podem impactar significativamente os fluxos 
de caixa projetados e o valor recuperável do ágio, com o consequente impacto nas demonstrações financeiras. 

Os procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, a avaliação e teste dos controles internos relevantes relacionados 
com o processo de mensuração do valor recuperável da UGC, incluindo o ágio. 

Com o apoio dos especialistas em avaliação de ativos, foi analisada a razoabilidade do modelo de cálculo utilizado pela 
administração para preparar as projeções e das principais premissas utilizadas, como crescimento de receita, taxa de 
desconto e taxa de crescimento na perpetuidade, comparando-as, quando disponíveis, com dados de mercado.  

Foram testadas a coerência lógica e consistência aritmética do modelo preparado pela Companhia, bem como confrontadas 
as principais premissas das projeções de caixa com orçamentos aprovados pelo Conselho de Administração da Companhia.  

Foram efetuadas, também, análise de sensibilidade das principais premissas para avaliar situações em que as variações 
resultariam em eventual necessidade de registro de impairment. 

Por fim, a auditoria efetuou leitura das divulgações efetuadas nas notas explicativas.  

A auditoria considerou que os critérios e premissas adotados pela administração da Companhia na avaliação do valor 
recuperável para fins do teste de impairment do ágio são razoáveis e consistentes com dados e informações obtidos. 

 

Outros assuntos  

Demonstrações do Valor Adicionado 

As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado ("DVA") referentes ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2021, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentadas como informação suplementar 
para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das 
demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação da opinião da auditoria, foi avaliado se essas demonstrações 
estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo 
estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - "Demonstração do Valor Adicionado". Na 
opinião da auditoria, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos 
relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto. 
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Estimativas contábeis 

A preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas requer o uso de certas estimativas contábeis 
críticas e o exercício do julgamento por parte da Administração da Companhia na aplicação das suas políticas contábeis. 
Essas estimativas são baseadas na experiência, melhor conhecimento, informações disponíveis na data do encerramento 
do exercício social e outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros que se acredita serem razoáveis nas 
circunstâncias. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes dos 
registrados nas demonstrações financeiras devido aos critérios inerentes ao processo de estimativas. A Companhia revisa 
suas estimativas pelo menos anualmente. 

As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes fontes de incerteza em 
estimativas na data do balanço, envolvendo risco significativo de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos 
e passivos no próximo exercício financeiro, são descritas a seguir: 

 

Ativos tangíveis e intangíveis, incluindo ágio 

A Companhia avalia os ativos imobilizados e intangíveis (com vida útil definida) quando há indicativos de não recuperação 
do seu valor contábil. Os ativos intangíveis que têm vida útil indefinida, como o ágio por expectativa de rentabilidade futura, 
têm a recuperação do seu valor testada anualmente, independentemente de haver indicativos de perda de valor. 

Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou unidade geradora de caixa 
excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo menos custos de venda e o valor em uso. Esses cálculos 
exigem o uso de julgamentos e premissas. O cálculo do valor justo menos custos de vendas é baseado em informações 
disponíveis de transações de venda de ativos similares ou preços de mercado menos custos adicionais para descartar o 
ativo. O cálculo do valor em uso é baseado no modelo de fluxo de caixa descontado.  

O processo de determinação do valor em uso envolveu a utilização de premissas, julgamentos e estimativas sobre os fluxos 
de caixa, tais como: taxas de crescimento de receitas, custos e despesas; estimativas de investimentos e capital de giro 
futuros e taxas de descontos. 

Além disso, essas suposições e estimativas podem ser influenciadas por diferentes fatores externos e internos, tais como 
tendências econômicas, tendências da indústria e tecnológicas, mudanças nas estratégias de negócios e mudanças no tipo 
de serviços e produtos que a Companhia fornece ao mercado. O uso de diferentes premissas pode alterar de maneira 
significativa nossas demonstrações financeiras. 

 

Reconhecimento de Receita 

Reconhecimento de receita – receitas de serviços não faturadas 

A Companhia possui sistemas de faturamento de serviços com datas de corte intermediárias. Desta forma, ao final de cada 
mês existem receitas já auferidas pela Companhia, mas não efetivamente faturadas a seus clientes. Essas receitas não 
faturadas são registradas com bases em estimativas, que levam em consideração dados históricos de consumo, número de 
dias transcorridos desde a última data de faturamento, entre outros. Como são utilizados dados históricos, essas estimativas 
estão sujeitas a incertezas significativas. 

As informações adicionais sobre o reconhecimento de receita estão divulgadas na nota explicativa 25 das demonstrações 
financeiras consolidadas de 2021. 

 

Perdas Estimadas para Redução ao Valor Recuperável das Contas a Receber 

Na preparação das demonstrações financeiras devemos estimar nossa capacidade para cobrança de nossas contas a 
receber. Ao determinar se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente desde o reconhecimento 
inicial e ao estimar as perdas de crédito esperadas, a Companhia considera informações razoáveis e suportáveis que são 
relevantes e disponíveis. Isso inclui informações e análises quantitativas e qualitativas, com base na experiência histórica, 
na avaliação de crédito e considerando informações prospectivas. Ainda que a Companhia acredite que as premissas 
utilizadas são razoáveis, os resultados podem ser diferentes. 
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Tributos diferidos 

Existem incertezas com relação à interpretação de regulamentos tributários complexos e ao valor e época de resultados 
tributáveis futuros. A Companhia constitui provisões, com base em estimativas, para eventuais consequências de 
interpretação divergente por parte das autoridades fiscais. O valor dessas provisões baseia-se em vários fatores, como 
experiência de auditorias fiscais anteriores e interpretações divergentes dos regulamentos tributários pela entidade tributável 
e pela autoridade fiscal responsável. Essas diferenças de interpretação podem surgir numa ampla variedade de assuntos, 
dependendo das condições vigentes no respectivo domicílio da Companhia. 

A Companhia avalia a recuperabilidade do ativo fiscal diferido com base nas estimativas de resultados futuros. Essa 
recuperabilidade depende, em última instância, da capacidade de geração de lucros tributáveis ao longo do período em que 
o ativo fiscal diferido é dedutível. Na análise é considerado o calendário previsto de reversão de passivo fiscal diferido, bem 
como as estimativas de lucros tributáveis, com base em projeções internas atualizadas de modo a refletir as tendências 
mais recentes.  

A determinação da classificação adequada dos itens fiscais depende de vários fatores, incluindo a estimativa do momento 
e a realização do ativo fiscal diferido e do momento esperado dos pagamentos desses impostos. O fluxo real de entradas e 
saídas do imposto de renda pode divergir das estimativas realizadas pela Companhia e suas controladas, como 
consequência de mudanças na legislação fiscal, ou de transações futuras não previstas que possam afetar os saldos fiscais. 

 

Planos de Previdência e Outros Benefícios Pós-Emprego 

O custo de planos de aposentadoria com benefícios definidos e de outros benefícios de assistência médica pós-emprego e 
o valor presente da obrigação de aposentadoria são determinados utilizando métodos de avaliação atuarial. A avaliação 
atuarial envolve o uso de premissas sobre as taxas de desconto, aumentos salariais futuros, taxas de mortalidade e 
aumentos futuros de benefícios de aposentadorias e pensões. A obrigação de benefício definido é altamente sensível a 
mudanças nessas premissas. Todas as premissas são revisadas anualmente. 

A taxa de mortalidade se baseia em tábuas de mortalidade disponíveis no país. Aumentos futuros de salários e de benefícios 
de aposentadoria e de pensão se baseiam nas taxas de inflação futuras esperadas para o país. 

Esses cálculos exigem o uso de estimativas e premissas. O uso de diferentes estimativas e premissas poderiam resultar na 
necessidade de revisão das provisões para benefícios de aposentadoria, que poderiam afetar de maneira significativa os 
resultados da Companhia e/ou de sua controlada.  

Os ganhos e perdas atuariais são reconhecidos no período em que eles ocorrem e são registrados na demonstração dos 
resultados abrangentes. 

 

Valor Justo de Instrumentos Financeiros 

Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados no balanço patrimonial não puder ser obtido de 
mercados ativos, é determinado utilizando técnicas de avaliação, incluindo o método de fluxo de caixa descontado. Os 
dados para esses métodos se baseiam naqueles praticados no mercado, quando possível. 

Contudo, quando isso não for viável, um determinado nível de julgamento é requerido para estabelecer o valor justo. O 
julgamento inclui considerações sobre os dados utilizados como, por exemplo, risco de liquidez, risco de crédito e 
volatilidade. Mudanças nas premissas sobre esses fatores podem afetar o valor justo apresentado nos instrumentos 
financeiros. 

 

Ativo Imobilizado e Intangível de Vida Útil Definida 

Ativos imobilizados e intangíveis, exceto ágio, são registrados pelo custo de aquisição. Ativos imobilizados e intangíveis 
com vida útil definida são depreciados ou amortizados em uma base linear de acordo com sua vida útil estimada. Ativos 
intangíveis com vida útil indefinida não são amortizados, mas estão sujeitos ao teste de redução ao valor recuperável em 
uma base anual ou sempre que houver um indicativo de que tais ativos podem ser recuperados. 

A contabilização de ativos de vida longa e ativos intangíveis envolve o uso de estimativas para a determinação do valor 
justo em suas datas de aquisição, particularmente para ativos adquiridos em combinações de negócios e para determinar a 
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vida útil dos ativos durante a qual eles devem ser depreciados ou amortizados, bem como seu valor residual. As vidas úteis 
de ativos são avaliadas anualmente e alteradas quando necessário para refletir a avaliação atual sobre as demais vidas à 
luz da evolução tecnológica, planos de investimento da rede, utilização prospectiva e condição física dos ativos em questão. 

Os valores contábeis e as vidas úteis aplicadas às principais categorias do imobilizado e ativos intangíveis, são divulgados 
nas notas explicativas 13 e 14 das nossas demonstrações financeiras consolidadas de 2021. 

 

Provisões para Riscos Tributários, Cíveis, Trabalhistas e Regulatórios 

A Companhia reconhece provisões para ações fiscais, trabalhistas, cíveis, e regulatórias onde uma saída de recursos é 
considerada provável e uma estimativa razoável pode ser feita a partir do resultado provável. A obrigação oriunda das 
provisões pode ser legal ou tácita, derivada de, entre outros fatores, regulamentações, contratos, práticas habituais ou 
compromissos públicos que criam perante terceiros uma expectativa válida de que a Companhia ou suas controladas 
assumirão determinadas responsabilidades. A determinação do montante da provisão está baseada na melhor estimativa 
do desembolso que será necessário para liquidar a obrigação correspondente, tomando em consideração toda a informação 
disponível na data de encerramento, incluída a opinião de peritos independentes, como consultores jurídicos. 

As informações adicionais sobre as provisões para processos fiscais, trabalhistas, cíveis e regulatórios são divulgadas na 
nota explicativa 20 das nossas demonstrações financeiras consolidadas de 2021. 
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a) os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço 
patrimonial (off-balance sheet items), tais como: 

i. arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos 

ii. carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando 
respectivos passivos 

iii. contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços 

iv. contratos de construção não terminada 

v. contratos de recebimentos futuros de financiamentos 

Não existem itens relevantes de valor material que não tenham sido incluídos nas demonstrações financeiras. 

 

b) outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras 

A Companhia não possui outros itens que não estejam registrados nas demonstrações financeiras. 
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a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas 
financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor 

b. natureza e o propósito da operação 

c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da 
operação 

A Companhia não detém outros itens que não estejam registrados nas demonstrações financeiras. 
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10.8 - Plano de Negócios

a) investimentos, incluindo:  

i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos 

Para atender uma sociedade cada vez mais conectada, investimentos significativos foram feitos para suportar o forte 
crescimento da demanda por dados dos clientes da Companhia, sejam eles nos serviços de dados fixos e móveis ou em 
serviços de alta velocidade dedicados ao mercado corporativo. 

Em 2021, continuamos expandindo nossos serviços de banda larga implantando serviços de fibra ótica (FTTH) em 61 novas 
cidades e construindo aproximadamente 4,7 milhões de novos home passed. Desta forma, a Telefônica Brasil está presente 
com FTTH em 321 cidades com aproximadamente 19,6 milhões de homes passed no território nacional. 

Fizemos importantes investimentos na manutenção e expansão do serviço de voz e internet móvel, responsáveis por parte 
importante das nossas receitas. Em 2021, continuamos expandindo o 4G atingindo a marca expressiva de 4.381 municípios. 
Além disso, melhoramos a qualidade de sinal em diversas regiões e aplicamos recursos importantes em ações de 
manutenção (proativa e reativa).  

A Telefônica Brasil investiu também na integração dos sistemas do negócio fixo e móvel, além de melhorar a nossa 
infraestrutura de suporte ao negócio (sistemas, pontos de venda e atendimento). Em 2021, continuamos investindo na 
melhoria dos sistemas operacionais, expansão e integração de sistemas, com destaque para a continua transformação do 
ambiente de faturamento e dos projetos de Big Data, que darão suporte ao lançamento de novos produtos e serviços, com 
foco principal na experiência do cliente. 

A tabela a seguir mostra nossos dispêndios de capital referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, 2020 
e 2019. 

 
Exercício findo em 31 de dezembro 

R$ milhões 2021 2020 2019 

Rede  7.102,5 6.327,9 7.273,6 

Tecnologia, Sistema de Informação e outros  1.582,2 1.461,1 1.570,7 

Investimentos ex-licenças 8.684,7 7.789,0 8.844,3 

Licenças 4.496,3 184,3 - 

Total Capex 13.180,9 7.973,3 8.844,3 

 

Em 2021, a Companhia investiu R$ 8.684,7 milhões, valor 11,5% superior ao montante investido em 2020 (R$ 7.789,0 
milhões), principalmente direcionados à expansão da rede de fibra da Companhia e na manutenção e expansão da rede 
móvel. Além disso, contabilizamos os investimentos relativos às licenças 5G leiloadas pela ANATEL em novembro de 2021 
e as respectivas obrigações atreladas aos espectros adquiridos (R$4.459,4 milhões). 

Ademais, a Companhia consumou o fechamento da transação, em que celebrou acordos com a Caisse de dépôt et 
placement du Québec e com a Telefónica Infra, S.L.U. para a construção, desenvolvimento e exploração de rede de fibra 
ótica neutra e independente de atacado no mercado brasileiro por meio da FiBrasil Infraestrutura e Fibra Ótica S.A., de 
forma a acelerar a expansão da rede fiber-to-the-home para novas localidades, enquanto capturam valor pela penetração 
de terceiros.  

 

ii. fontes de financiamento dos investimentos 

Os investimentos da Companhia são financiados principalmente por geração própria de caixa, operações de mercado de 
capitais e empréstimos de bancos de fomento e comerciais. 

 

iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos 

Em 2019 não houve desinvestimentos relevantes. 
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Em 2020, a Companhia celebrou Contrato de Compra e Venda de Quotas, nos termos do qual alienou a totalidade das 
quotas de que era titular, representativas da integralidade do capital social de sua controlada CyberCo Brasil, à Telefónica 
Cybersecurity Tech, S.L., controlada indireta da Telefónica S.A., pelo valor total de R$116,4 milhões, com base em laudo 
externo independente elaborado por empresa especializada. Com a conclusão da operação, a CyberCo Brasil deixou de 
ser controlada pela Companhia. 

Além disso, iniciamos o processo para o fim da operação de DTH, e continuamos com a iniciativa de compartilhamento de 
infraestrutura com a Tim S.A., iniciada em 2019, visando otimização da rede GSM e da rede móvel em municípios com 
menos de 30 mil habitantes. 

Em 2021, a Companhia alienou parte das ações de sua titularidade e de emissão de sua controlada Telefônica Cloud e 
Tecnologia do Brasil S.A. (“CloudCo Brasil”), representativas de 20% do capital social desta, para a Telefónica Cybersecurity 
& Cloud Tech, S.L. (“TC&CT”), controlada indireta da Telefónica S.A., sem alteração da sua estrutura acionária e sem 
qualquer diluição dos seus acionistas. Dessa forma, a CloudCo Brasil passou a ser controlada pela Telefônica Brasil S.A. 
com 50,01% de seu capital social (49,99% detido pela TC&CT). 

Ainda em 2021, a Companhia alienou parte das ações de sua titularidade e de emissão de sua controlada Telefônica IoT, 
Big Data e Tecnologia do Brasil S.A. (“IoTCo Brasil”), representativas de 0,02% do capital social da IoTCo Brasil, para a 
Telefónica IoT & Big Data Tech, S.A. (“TI&BDT”), controlada indireta da Telefónica S.A., sem alteração da sua estrutura 
acionária e sem qualquer diluição dos seus acionistas. Dessa forma, a IoTCo Brasil passou a ser controlada pela Telefônica 
Brasil S.A. com 50,01% de seu capital social (49,99% detido pela TI&BDT). 

 

b) desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam 
influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor 

Em novembro de 2021, a Companhia adquiriu, em leilão realizado pela Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, 
faixas de radiofrequência de 3.500MHz, 2.300MHz e 26GHz, garantindo incremento da capacidade de sua rede em áreas 
urbanas mais densas e capacidade espectral para implantação da tecnologia de quinta geração (5G) em todo o território 
nacional. 

Também em 2021, a Companhia celebrou Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (“Contrato”), por e 
entre Oi Móvel S.A. – Em Recuperação Judicial, na qualidade de Vendedora; a Companhia, Tim S.A. e Claro S.A., na 
qualidade de Compradoras e a Oi S.A. – Em Recuperação Judicial e Telemar Norte Leste S.A. – Em Recuperação Judicial, 
na qualidade de intervenientes-anuentes e garantidoras das obrigações da Vendedora, para aquisição dos ativos da 
operação de telefonia móvel do Grupo Oi. Em abril de 2022, a operação foi concluída após o atendimento de determinadas 
condições precedentes, entre elas, a anuência da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL e a aprovação do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE. 

Em 2020, a Companhia renovou a licença 850 MHz do Rio de Janeiro.  

Em 2019, a Companhia não realizou investimento em novas licenças uma vez que não houve ofertas de leilão, mas firmou 
acordo com parceiros para utilização de rede neutra de fibra para acelerar a expansão de FTTH. 

 

c) novos produtos e serviços, indicando: 

i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas 

Operamos em um setor dinâmico, convergente e de ritmo acelerado, que exige que nossos produtos e serviços sejam 
constantemente modernizados para manter as expectativas de crescimento. Com o objetivo de manter o ritmo de inovação 
constante, contamos com uma incubadora de negócios do Grupo Telefónica, que ajuda a organização a tratar oportunidades 
de negócios emergentes, que caso contrário seriam difíceis de gerenciar no contexto de unidades de negócios atuais. 

 

ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços 

Em 2021, não realizamos investimentos em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços. 

 

iii. projetos em desenvolvimento já divulgados 
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Dependemos principalmente de fornecedores de produtos de telecomunicações para desenvolvimento de novo hardware. 

A Companhia atua em um setor dinâmico, convergente e de ritmo acelerado, que exige que seus produtos e serviços sejam 
constantemente modernizados para manter as expectativas de crescimento.  

Além disso, com o objetivo de manter o ritmo de inovação constante, contamos com uma incubadora de negócios do Grupo 
Telefónica que nos ajuda a tratar oportunidades de negócios, que de outra forma seriam difíceis de gerenciar no contexto 
de unidades de negócios atuais.  

 

iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços 

Dentre os gastos com o desenvolvimento de novos produtos e serviços, a Companhia investiu R$43,9 milhões em 2021, 
R$27,4 milhões em 2020 e R$50,3 milhões em 2019 na evolução dos sistemas existentes ou implantação de novos 
sistemas para suportar novos produtos e ser 
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A Companhia não detém outros fatores com influência relevante. 
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11.1 - Projeções Divulgadas E Premissas

A Companhia planeja realizar investimentos (“CapEx”) em valor estimado de até R$ 9 bilhões (excluindo 
eventuais investimentos em licenças e arrendamentos) ao longo do ano de 2023. 

Em 2023, o CapEx será direcionado principalmente ao reforço da qualidade da rede móvel, ampliação 
da cobertura do 5G, expansão de domicílios conectados na rede de fibra óptica e transformação de 
sistemas com o objetivo de fortalecer a liderança da Companhia no setor. 

Esclarecemos que o montante acima é estimado, sujeito a alterações diante de eventuais mudanças 
no ambiente de negócio e macroeconômico. 
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11.2 - Acompanhamento E Alterações Das Projeções Divulgadas

a. informar quais estão sendo substituídas por novas projeções incluídas no formulário e quais 
delas estão sendo repetidas no formulário 
 
A projeção de Investimentos divulgada pela Companhia para o triênio 2018-2020 era de R$24 bilhões, 
além de investimento adicional de R$2,5 bilhões no período. Não houve projeção para o exercício social 
findo em 31 de dezembro de 2021 e 2022.  
 
Em 2023, a Companhia planeja realizar investimentos (“CapEx”) em valor estimado de até R$ 9 bilhões 
(excluindo eventuais investimentos em licenças e arrendamentos) ao longo do ano. 
 
 
b. quanto às projeções relativas a períodos já transcorridos, comparar os dados projetados com 
o efetivo desempenho dos indicadores, indicando com clareza as razões que levaram a desvios 
nas projeções 
 
Em 2022, os investimentos da Companhia totalizaram R$9,5 bilhões (excluindo licenças e os efeitos 
do IFRS16). Os investimentos foram direcionados ao reforço da nossa rede móvel, com destaque para 
a ativação do 5G nas capitais, além do investimento na expansão da rede de fibra. No ano de 2022, 
destes R$9,5 bilhões, foram investidos R$ 544 milhões no reforço da rede para a integração dos 
clientes da Oi Móvel. 
 
Em 2021, os investimentos da Companhia totalizaram R$8,7 bilhões (excluindo licenças e os efeitos 

do IFRS16). Os investimentos foram direcionados, principalmente, ao reforço da rede móvel e à 
expansão da rede de fibra (FTTH).  

 
 
Em 2020, os investimentos da Companhia totalizaram R$7,8 bilhões, dentro da expectativa para a 
execução de nosso plano trienal, e foram direcionados, principalmente, para as seguintes frentes: 
 

I. Ampliação da rede de fibra (FTTH), implantando esta tecnologia em 102 novas cidades em 
2020, além da ampliação da adoção desta tecnologia; e 
 

II. Ampliação da cobertura e capacidade das redes móveis 4G e 4.5G. 
 
 
Em 2019, os investimentos da Companhia totalizaram R$8,8 bilhões, dentro da expectativa para a 
execução de nosso plano trienal, e foram direcionados, principalmente, para as seguintes frentes: 
 

III. Ampliação da rede de fibra (FTTH), implantando esta tecnologia em 43 novas cidades em 2019, 
além da ampliação da adoção desta tecnologia; e 
 

IV. Ampliação da cobertura e capacidade das redes 4G e 4,5G, que levou à expansão do número 
de cidades que são cobertas por estas tecnologias para 3.206 e 1.208 cidades, 
respectivamente, ao final de 2019. 

 
 
c. quanto às projeções relativas a períodos ainda em curso, informar se as projeções 
permanecem válidas na data de entrega do formulário e, quando for o caso, explicar por que 
elas foram abandonadas ou substituídas 
 
As projeções relativas ao ano de 2023 permanecem válidas. 
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12.1 - Descrição da Estrutura Administrativa

a) atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes que reportam ao conselho de 
administração, indicando: 

 

(i) se possuem regimento interno próprio, informando, em caso positivo, órgão responsável pela aprovação, data 
da aprovação e, caso o emissor divulgue esses regimentos, locais na rede mundial de computadores onde esses 
documentos podem ser consultados 

De acordo com Estatuto Social, a administração da Companhia compete ao Conselho de Administração e à Diretoria, com 
as atribuições conferidas por lei e pelo Estatuto Social. Os seus membros são eleitos para um mandato de 3 (três) anos, 
sendo permitida a reeleição, estando eles dispensados de oferecer garantia para o exercício de suas funções. O Conselho 
de Administração é composto de, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 17 (dezessete) membros, eleitos e destituíveis do 
órgão pela assembleia geral de acionistas, observado o disposto na legislação aplicável.  

Compete ao Conselho de Administração, além das atribuições previstas em lei, aprovar o orçamento e o plano anual de 
negócio; aprovar as demonstrações financeiras e o relatório de administração e submetê-los à Assembleia Geral de 
Acionistas; fiscalizar a gestão dos Diretores da Companhia, dentre outras atribuições previstas no Estatuto Social e no 
Regimento Interno do Conselho de Administração. 

O Conselho de Administração e Comitês não estatutários possuem regimento interno próprio, aprovado pelo referido órgão 
em reunião realizada em 14 de dezembro de 2017, sendo que a última alteração consolidada foi aprovada em 15 de abril 
de 2020, podendo ser consultado no website da Companhia (www.telefonica.com.br/ri). 

A Legislação Societária Brasileira não exige que a Companhia mantenha Comitês responsáveis pela ética, governança 
corporativa ou remuneração. Entretanto, nosso Conselho de Administração criou os seguintes Comitês não-estatutários: 

• Comitê de Auditoria e Controle; 

• Comitê de Nomeações, Vencimentos e Governança Corporativa;  

• Comitê de Qualidade e Sustentabilidade; e 

• Comitê de Estratégia. 

A Companhia não dispõe, atualmente, de Comitês estatutários. 

Abaixo a descrição das atribuições de cada Comitê: 

 

Comitê de Auditoria e Controle 

O Comitê de Auditoria e Controle foi constituído por nosso Conselho de Administração em 10 de dezembro de 2002, e 
compreende um mínimo de 3 (três) e um máximo de 5 (cinco) membros, eleitos pelo Conselho de Administração entre seus 
pares, com mandato unificado de três anos, permitida a reeleição. O término do prazo de mandato dos seus membros 
sempre coincide com o término do prazo de mandato dos membros do Conselho de Administração. No entanto, e desde 
que vigente o seu mandato como membro do Conselho de Administração, os membros do Comitê permanecem em seus 
respectivos cargos até eleição de seus substitutos pelo Conselho de Administração.  

De acordo com seu regimento interno, o Comitê de Auditoria e Controle deve reunir-se, ordinariamente, 4 (quatro) vezes ao 
ano e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente do Comitê de Auditoria. 

Além das competências legais e daquelas que venham a ser atribuídas pelo Conselho de Administração, são competências 
e atribuições do Comitê de Auditoria e Controle: 

 

(a) propor ao Conselho a indicação dos auditores independentes bem como a substituição de tais auditores 
independentes, cabendo ao Comitê de Auditoria: (i) recomendar ao Conselho a remuneração a ser paga aos 
auditores independentes da Companhia; (ii) opinar sobre a contratação do auditor independente para prestação de 
qualquer outro serviço à Companhia; e (iii) supervisionar as atividades dos auditores independentes, a fim de avaliar 
a sua independência, a qualidade de serviços prestados e a adequação dos serviços às necessidades da 
Companhia; 
 

(b) analisar o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, inclusive orçamentos de 
capital, efetuando as recomendações que entender necessárias ao Conselho; 
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(c) analisar as informações financeiras elaboradas e divulgadas periodicamente pela Companhia; 

 
(d) analisar o reporte de transações com partes relacionadas, nos termos estabelecidos na Política para Transações 

com Partes Relacionadas; 
 

(e) avaliar a efetividade e a suficiência da estrutura de controles internos e dos processos de auditoria interna e 
independente da Companhia, apresentando as recomendações de aprimoramento de políticas, práticas e 
procedimentos que entender necessárias, cabendo ao Comitê de Auditoria: (i) acompanhar as atividades da área 
de controles internos da Companhia; (ii) acompanhar as atividades da auditoria interna e compliance da Companhia, 
inclusive aquelas relacionadas as denúncias recebidas pelo canal de denúncias da Companhia conexas ao escopo 
de suas respectivas atividades, opinando ou dando o devido encaminhamento e providências às denúncias; e (iii) 
avaliar a efetividade e suficiência dos sistemas de controles e de gerenciamento de riscos e contingências; 
 

(f) analisar as propostas dos órgãos de administração relativas à modificação do capital social, emissão de debêntures 
conversíveis em ações ou bônus de subscrição, transformação, incorporação, fusão ou cisão, efetuando as 
recomendações que entender necessárias ao Conselho; 
 

(g) avaliar a observância, pela diretoria da Companhia, das recomendações feitas pelas auditorias independente e 
interna, bem como se pronunciar junto ao Conselho quanto a eventuais conflitos entre a auditoria interna, a externa 
e/ou a diretoria da Companhia; e  
 

(h) elaborar parecer anual a ser apresentado juntamente com as demonstrações financeiras da Companhia, nos termos 
da legislação aplicável. 

 

Há algumas funções similares entre o Comitê de Auditoria e Controle e nosso Conselho Fiscal estatutário. 

 

Comitê de Nomeações, Vencimentos e Governança Corporativa 

O Comitê de Nomeações, Vencimentos e Governança Corporativa foi constituído em 12 de novembro de 1998, e foi 
reestruturado em 18 de outubro de 2004, e é composto de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros, eleitos 
pelo Conselho de Administração entre seus pares, com mandato unificado de três anos, permitida a reeleição. O término do 
prazo de mandato dos seus membros sempre coincide com o término do prazo de mandato dos membros do Conselho de 
Administração. No entanto, e desde que vigente o seu mandato como membro do Conselho de Administração, os membros 
do Comitê permanecem em seus respectivos cargos até eleição de seus substitutos pelo Conselho de Administração.  

De acordo com seu regimento interno, o Comitê de Nomeações, Vencimentos e Governança Corporativa deve reunir-se, 
ordinariamente, 2 (duas) vezes ao ano e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente do Comitê de 
Nomeações, Vencimentos e Governança Corporativa. 

Além das competências que venham a ser atribuídas pelo Conselho de Administração, são competências e atribuições do 
Comitê de Nomeações, Vencimentos e Governança Corporativa: 

 

(a) recomendar propostas de alteração ao estatuto social da Companhia; 
 

(b) apreciar as propostas de nomeação de membros dos demais Comitês, para posterior aprovação pelo Conselho; 
 

(c) recomendar propostas de nomeação e de destituição dos diretores estatutários da Companhia, para posterior 
aprovação pelo Conselho; 
 

(d) deliberar sobre as propostas de contratação, remuneração e promoção de vice-presidentes e diretores não-
estatutários de níveis A, B e C da Companhia; 
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(e) analisar, anualmente, o montante global da remuneração dos administradores, inclusive benefícios de qualquer 
natureza e verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, 
sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado; 
 

(f) deliberar sobre os reajustes anuais dos colaboradores dos níveis gerenciais (programa anual, premissas e 
orçamento) e não-gerenciais (programa, premissas e orçamento), incluindo os acordos coletivos de trabalho da 
Companhia (estratégia da negociação e orçamento) a serem firmados com os sindicatos representativos das 
categorias dos empregados da Companhia, bem como analisar e aprovar os programas de participação nos lucros 
ou resultados da Companhia, sempre e quando os mesmos tenham suas regras alteradas; e 
 

(g) apreciar temas de governança corporativa submetidos pela diretoria estatutária da Companhia, recomendando-os, 
quando aplicável, ao Conselho. 

 

Comitê de Qualidade e Sustentabilidade 

O Comitê de Qualidade e Sustentabilidade foi constituído em 16 de dezembro de 2004 e é composto de, no mínimo, 3 (três) 
e, no máximo, 5 (cinco) membros, eleitos pelo Conselho de Administração entre seus pares, com mandato unificado de três 
anos, permitida a reeleição. O término do prazo de mandato dos seus membros coincide com o término do prazo de mandato 
dos membros do Conselho de Administração. No entanto, e desde que vigente o seu mandato como membro do Conselho 
de Administração, os membros do Comitê permanecem em seus respectivos cargos até eleição de seus substitutos pelo 
Conselho de Administração. 

De acordo com seu regimento interno, o Comitê de Qualidade e Sustentabilidade deve reunir-se, ordinariamente, 2 (duas) 
vezes ao ano e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente do Comitê de Qualidade e Sustentabilidade. 

Além das competências que venham a ser atribuídas pelo Conselho, são competências e atribuições do Comitê de 
Qualidade e Sustentabilidade: 

 

(a) avaliar e monitorar a adequação da estratégia de qualidade e sustentabilidade da Companhia, bem como propor 
melhorias quando forem encontradas oportunidades; 
 

(b) examinar, analisar e acompanhar, periodicamente, o Plano de Negócio Responsável, bem como os índices de 
sustentabilidade da Companhia, recomendando eventuais ações quando forem identificadas oportunidades; 
 

(c) examinar, analisar e acompanhar, periodicamente, os índices de satisfação e qualidade dos principais serviços 
prestados pela Companhia, bem como os níveis de qualidade do atendimento aos clientes, nos diversos canais, 
recomendando eventuais ações quando forem identificadas oportunidades; e 
 

(d) examinar, analisar e acompanhar, periodicamente, os planos e as ações de qualidade e sustentabilidade da 
Companhia. 

 

Comitê de Estratégia 

O Comitê de Estratégia foi criado por nosso Conselho de Administração em 07 de outubro de 2016 e, quando instalado, é 
composto de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros, eleitos pelo Conselho de Administração entre seus 
pares, com mandato unificado de três anos, permitida a reeleição. O término do prazo de mandato dos seus membros 
coincide com o término do prazo de mandato dos membros do Conselho de Administração. No entanto, e desde que vigente 
o seu mandato como membro do Conselho de Administração, os membros do Comitê permanecem em seus respectivos 
cargos até eleição de seus substitutos pelo Conselho de Administração. 

O Comitê de Estratégia deve reunir-se, ordinariamente, 2 (duas) vezes ao ano e, extraordinariamente, sempre que 
convocado pelo Presidente do Comitê de Estratégia. 

Além das competências que venham a ser atribuídas pelo Conselho de Administração, são competências e atribuições do 
Comitê de Estratégia: 

(a) analisar e acompanhar a política de estratégia da Companhia; e 
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(b) apreciar outros assuntos de interesse estratégico da Companhia, submetidos pela diretoria estatutária da 

Companhia. 

 

Auditoria Interna 

A Companhia possui estrutura de Auditoria Interna, cujo titular se reporta ao Conselho de Administração, por intermédio do 
Comitê de Auditoria e Controle. A Auditoria Interna é responsável por apoiar a administração, de forma independente, na 
avaliação periódica e na eficácia dos controles internos junto aos processos operacionais e financeiros, apontando melhorias 
àquelas situações identificadas como deficientes ou desprovidas de controles visando a conformidade com as políticas, 
normas, procedimentos e regulamentações internas e externas. A metodologia da Telefônica Brasil é focada em risco e 
fundamentada nos modelos COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) e COBIT (Control 
Objectives for Information and Related Technology).  

As não conformidades são discutidas com as áreas auditadas e registradas em relatório de auditoria para reporte à Diretoria 
Executiva e apresentado ao Comitê de Auditoria e Conselho de Administração, de acordo com sua relevância.  

 

(ii) se o emissor possui comitê de auditoria estatutário, informando, caso positivo, suas principais atribuições, 
forma de funcionamento e se o mesmo atende aos requisitos da regulamentação emitida pela CVM a respeito do 
assunto 

A Companhia não possui, atualmente, Comitê de Auditoria Estatutário. 

 

(iii) de que forma o conselho de administração avalia o trabalho da auditoria independente, indicando se o 
emissor possui uma política de contratação de serviços de extra-auditoria com o auditor independente, e 
informando o órgão responsável pela aprovação da política, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a 
política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado 

O trabalho da auditoria independente é reportado trimestralmente ao Comitê de Auditoria e Controle, que por sua vez, 
reporta ao Conselho de Administração.  

A Companhia possui uma política de contratação de serviços de extra-auditoria com o auditor independente, aprovada pelo 
Comitê de Auditoria e Controle em reunião realizada em 21/11/2005. 

 

b) em relação aos membros da diretoria estatutária, suas atribuições e poderes individuais, indicando se a 
diretoria possui regimento interno próprio, e informando, em caso positivo, órgão responsável pela aprovação, 
data da aprovação e, caso o emissor divulgue o regimento, locais na rede mundial de computadores onde o 
documento pode ser consultado 

A Diretoria estatutária é composta de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 15 (quinze) membros, acionistas ou não, residentes 
no país, que são eleitos pelo Conselho de Administração, conforme segue: 

a) Diretor Presidente; 
b) Diretor de Finanças e de Relações com Investidores; 
c) Secretário Geral e Diretor Jurídico; e 
d) demais Diretores sem designação específica. 

Compete à Diretoria estatutária e aos seus membros, individualmente, cumprir e fazer cumprir o estabelecido no Estatuto 
Social; as deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de Acionistas e praticar todos os atos 
necessários ou convenientes à gestão dos negócios sociais. Compete à Diretoria estatutária, coletivamente, o quanto 
estabelecido no Estatuto Social, nas regras de alçadas vigente, na legislação em vigor e no Regimento Interno da Diretoria 
Estatutária. 

De acordo com o Estatuto Social são as seguintes as competências específicas dos membros da Diretoria estatutária: 

 

Diretor Presidente: 
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1. Representar a Companhia, em juízo ou fora dele, perante os acionistas e o público em geral, podendo nomear 
procuradores em conjunto com outro Diretor e designar prepostos, delegar competência aos demais Diretores para 
a prática de atos específicos; 

2. Acompanhar e fiscalizar a implementação das determinações do Conselho de Administração em relação às suas 
atividades e atribuições; 

3. Estabelecer diretrizes, coordenar e supervisionar as atividades da Companhia relacionadas com: finanças e 
controle; recursos corporativos; a área jurídica em geral; relações institucionais; regulação; comunicação 
corporativa; Fundação Telefônica; recursos humanos; redes e operações de campo; estratégia e planejamento 
corporativo; tecnologia da informação; atendimento ao cliente e qualidade; negócios empresariais; negócios móvel; 
negócios fixa; 

4. Convocar as reuniões de Diretoria; 
5. Praticar atos de urgência "ad referendum" da Diretoria; e 
6. Exercer outras atribuições que lhe sejam determinadas pelo Conselho de Administração. 

 

Diretor de Finanças e de Relações com Investidores: 

1. Estabelecer diretrizes e supervisionar as atividades da Companhia na área econômico-financeira e de gestão dos 
títulos mobiliários de emissão da Companhia, contábil e controle de gestão, bem como supervisionar a 
administração de fundos de previdência complementar; 

2. Representar a Companhia perante a Comissão de Valores Mobiliários – CVM, as bolsas de valores e demais órgãos 
de fiscalização do mercado de valores mobiliários; 

3. Delegar, se for o caso, competência aos demais Diretores para a prática de atos específicos; 
4. Representar a Companhia na forma prevista no presente Estatuto Social; e 
5. Executar outras atividades que lhe sejam determinadas pelo Conselho de Administração. 

 

Secretário Geral e Diretor Jurídico: 

1. Estabelecer diretrizes e supervisionar as atividades da Companhia na área jurídica em geral; 
2. Delegar, se for o caso, competência aos demais Diretores para a prática de atos específicos; 
3. Representar a Companhia na forma prevista no presente Estatuto Social; e 
4. Executar outras atividades que lhe sejam determinadas pelo Conselho de Administração. 

 

Diretores Sem Designação Específica: 

1. Exercer as funções e atribuições individuais que lhes forem determinadas pelo Conselho de Administração; 
2. Assinar em conjunto com outro Diretor estatutário os documentos e atos que reclamem a assinatura de dois 

Diretores; e 
3. Representar a Sociedade na forma prevista no presente Estatuto Social. 

 

A Diretoria possui seu regimento interno próprio, o qual foi aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada 
em 14 de dezembro de 2017.  

 

c) data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, informando se possui regimento interno 
próprio, e indicando, em caso positivo, data da sua aprovação pelo conselho fiscal e, caso o emissor divulgue 
o regimento, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado 

A Companhia possui Conselho Fiscal permanente, composto de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros 
efetivos e igual número de suplentes. 

Conforme previsão legal, compete ao Conselho Fiscal fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento de 
seus deveres legais e estatutários; opinar sobre o relatório anual da administração; opinar sobre as propostas dos órgãos 
de administração relativas à modificação de capital social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, planos de 
investimento ou orçamento de capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão; examinar e 
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opinar sobre as demonstrações financeiras do exercício social, dentre outras atribuições estabelecidas na legislação vigente 
e no Regimento Interno do Conselho Fiscal. 

O Conselho Fiscal possui seu regimento interno próprio, o qual foi aprovado pelo Conselho Fiscal em reunião realizada em 
14 de dezembro de 2017.  

 

d) se há mecanismos de avaliação de desempenho do conselho de administração e de cada órgão ou comitê que 
se reporta ao conselho de administração, informando, em caso positivo: (i) a periodicidade da avaliação e sua 
abrangência, indicando se a avaliação é feita somente em relação ao órgão ou se inclui também a avaliação 
individual de seus membros; (ii) metodologia adotada e os principais critérios utilizados na avaliação; (iii) como os 
resultados da avaliação são utilizados pelo emissor para aprimorar o funcionamento deste órgão; e  (iv) se foram 
contratados serviços de consultoria ou assessoria externos 
 
Foi apresentada ao Conselho de Administração, por intermédio do reporte do Comitê de Nomeações, Vencimentos e 
Governança Corporativa, em 18 de fevereiro de 2022, o resultado do processo de avaliação de desempenho anual do 
Conselho de Administração referente ao ano de 2020, que ocorreu de forma individualizada, através de questionário 
eletrônico com 19 perguntas, com uma escala de 5 níveis de avaliação, divididas em 5 temas: Composição e Funcionamento 
do Conselho (7 perguntas); Composição e Funcionamento das Comissões (4 perguntas); Desempenho do Presidente do 
Conselho (1 pergunta); Direitos e Deveres dos Conselheiros (6 perguntas) e uma pergunta aberta para Sugestões e 
Propostas de Melhoria.  

Este processo é elaborado por um time interno, formado por representantes da área de Pessoas da Companhia. 

Para cada tema foi apresentado a média da pontuação, a comparação da nota em relação ao ano anterior, as fortalezas 
através das perguntas com maior pontuação, as oportunidades através das perguntas com menor pontuação e as sugestões 
e propostas feitas na avaliação. Após a apresentação, os conselheiros debateram sobre os resultados e oportunidades e 
junto com o Presidente do Conselho, decidiram sobre melhorias a serem trabalhadas ao longo de 2022.  
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a) prazos de convocação 

Na forma da Lei das Sociedades Anônimas, as Assembleias Gerais são convocadas com, no mínimo, 21 dias de 
antecedência em primeira convocação e com 8 dias de antecedência em segunda convocação. De acordo com o Estatuto 
Social da Companhia, nas hipóteses do art. 136 da Lei das Sociedades Anônimas, a primeira convocação da Assembleia 
Geral é feita com, no mínimo, 30 dias de antecedência e com antecedência mínima de 10 dias, em segunda convocação. 
Ainda, conforme recomendação da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, a Companhia convoca suas Assembleias 
Gerais com ao menos 30 dias de antecedência. 

 

b) competências 

A Companhia observa a regulamentação aplicável referente às matérias de competência da Assembleia Geral. 

Ademais, de acordo com o artigo 8º do Estatuto Social, deverá ser submetida à aprovação prévia da Assembleia Geral: (i) 
a celebração de contratos com partes relacionadas, cujos termos e condições sejam mais onerosos para a Companhia do 
que os normalmente adotados pelo mercado em contratações da mesma natureza, observado, em qualquer caso, o disposto 
no artigo 117 da Lei das Sociedades Anônimas, e (ii) a celebração de contratos de prestação de serviços de gerência, 
inclusive de assistência técnica, com entidades estrangeiras vinculadas ao acionista controlador da Sociedade. 

 

c) endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à Assembleia Geral estarão à disposição dos 
acionistas para análise  

Endereço físico: sede da Companhia, localizada na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, 17º andar, Cidade 
Monções, CEP 04571-936, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, aos cuidados da Diretoria de Relações com 
Investidores.  

Endereço eletrônico: www.telefonica.com.br/ri, www.b3.com.br e www.cvm.gov.br.  

 

d) identificação e administração de conflitos de interesses 

A despeito de inexistir previsão expressa nesse sentido em seu Estatuto Social, a Telefônica Brasil S.A. cumpre 
integralmente a regulamentação aplicável referente a eventual conflito de interesses envolvendo acionistas. Eventuais 
situações de conflito de interesses nas votações deverão ser analisadas/identificadas pelo presidente da assembleia, que 
deverá adotar as medidas cabíveis, inclusive no sentido de anular eventuais votos proferidos em conflito.  

 

e) solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto 

A administração não solicita procurações para tal finalidade. 

 

f) formalidades necessárias para aceitação de procurações outorgadas por acionistas, indicando se o emissor exige 
ou dispensa reconhecimento de firma, notarização, consularização e tradução juramentada e se o emissor admite 
procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico 

Seguem abaixo descritas as formalidades necessárias para aceitação de procurações outorgadas por acionistas.  

• Representação na Assembleia Geral por Procuradores: 

Observados os termos e condições do artigo 126 da Lei das Sociedades Anônimas, caso os acionistas optem por 
comparecer e votar na Assembleia Geral através de seus respectivos procuradores, deverão encaminhar as vias físicas dos 
seguintes documentos à Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 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 feiras, das 9:00 às 18:00 horas, até 72 horas antes da data designada para a assembleia: 

 

Procurador de Acionista Pessoa Física 

-  cópia autenticada de procuração com poderes específicos, com firma reconhecida; e 
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- apresentação de cédula de identidade e CPF do procurador. 

 
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 dos atos societários que comprovem a 
representação legal do acionista pessoa jurídica; e 

- apresentação da cédula de identidade e CPF do procurador.  

 
Representante de Fundo de Investimento 

- cópia autenticada de 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 

- apresentação de cédula de identidade e CPF do procurador.  

 

Caso a participação do acionista seja por procurador, 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. 

Ainda, tais acionistas deverão enviar, com até 72 horas de antecedência da data marcada para a realização da assembleia, 
via física do extrato atualizado contendo a respectiva participação acionária, expedido pelo órgão custodiante. 

Conforme disposto do art. 10 do Estatuto Social da Companhia, somente poderão tomar parte e votar na Assembleia Geral 
os acionistas cujas ações estejam registradas em seu nome, no livro próprio, até 72 horas antes da data designada para a 
respectiva assembleia. 

Em caráter excepcional, a Companhia poderá determinar que o encaminhamento dos documentos indicados acima ocorra 
por meios digitais, bem como dispensar a notarização, apostilação e tradução juramentada dos documentos assinados fora 
do país, bem como a autenticação e o reconhecimento de firma dos documentos necessários para fins de representação 
nas assembleias gerais. Mudanças, autorizações e dispensas neste sentido constarão do “Manual da Assembleia” para 
cada assembleia geral. 

 

• Voto a Distância: 

Nos termos da Instrução CVM nº 481/09, conforme alterada, favor verificar o item “g” abaixo sobre os documentos 
necessários dos acionistas que optarem por exercer o voto pelo boletim de voto a distância. 

A Companhia não tem mecanismos para admitir procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico. 

 

g) formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto a distância, quando enviados diretamente à 
companhia, indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma, notarização e consularização 

O acionista pode optar por exercer o seu direito de voto a distância enviando o boletim 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 para a Companhia.  

O acionista que optar por enviar o boletim diretamente para a Companhia, nos termos da Instrução CVM nº 481/09, conforme 
alterada, deverá encaminhar pelo correio ou entregar pessoalmente as vias físicas dos seguintes documentos na Avenida 
Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 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 feiras, das 9:00 às 
18:00 horas: 
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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. 
 
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 do ato societário que comprova a 
representação legal do acionista pessoa jurídica (incluindo a procuração, se for o caso), com firma reconhecida; 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; e 

- cópia autenticada do documento de identidade e CPF.  

 

Caso o acionista opte por exercer seu direito de voto a distância, os documentos lavrados no exterior em língua estrangeira 
deverão estar notarizados, apostilados, vertidos para o português e registradas as suas traduções no Registro de Títulos e 
Documentos. 

Ainda, tais acionistas deverão enviar via física do extrato atualizado contendo a respectiva participação acionária, expedido 
pelo órgão custodiante. 

Os documentos relativos à participação do acionista através de voto a distância devem ser enviados nos prazos 
estabelecidos pela regulamentação vigente. 

Em caráter excepcional, a Companhia poderá determinar que o encaminhamento dos documentos indicados acima ocorra 
por meios digitais, bem como dispensar o reconhecimento de firma, a notarização, apostilação e tradução juramentada dos 
boletins de voto a distância assinados fora do país, bem como a autenticação dos documentos necessários para exercício 
do direito de voto a distância. Mudanças, autorizações e dispensas neste sentido constarão do “Manual da Assembleia” 
para cada assembleia geral. 

 

 

h) se a companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto a distância ou de participação 
a distância 

A Companhia não disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto a distância ou de participação a 
distância. 

Em caráter excepcional, a Companhia poderá realizar assembleias de modo parcial ou exclusivamente digital em 
conformidade com os requisitos da Instrução CVM nº 481/09.  

 

i) instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de deliberação, chapas ou candidatos a 
membros do conselho de administração e do conselho fiscal no boletim de voto a distância 

Caso o acionista queira incluir propostas de deliberação, chapas ou candidatos a membros do conselho de administração 
ou do conselho fiscal no boletim de voto a distância, será necessário apresentar tais propostas por meio de correspondência 
enviada ao endereço Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 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, juntamente com 
os documentos e informações exigidos pela ICVM 481/09, conforme alterada, observados os percentuais e prazos lá 
estabelecidos. 
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j) se a companhia disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e 
compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias 

A Companhia não mantém fóruns e página na rede mundial de computadores destinados a receber e compartilhar 
comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias. 

 

k) outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do direito de voto a distância 

Os acionistas detentores de ações de emissão da Companhia que estejam depositadas em depositária central poderão 
transmitir as instruções de voto para preenchimento do boletim de voto a distância por meio dos seus respectivos agentes 
de custódia, caso esses prestem esse tipo de serviço. Além disso, os acionistas poderão optar por transmitir as instruções 
de voto para preenchimento de voto a distância diretamente ao Escriturador, em qualquer das agências do Banco Bradesco 
S.A., ou diretamente para a Companhia, conforme descrito no item g. 

Instruções específicas relativas à participação a distância em assembleias que, em caráter excepcional, a Companhia decida 
realizar de modo parcial ou exclusivamente digital serão divulgadas no respectivo “Manual da Assembleia”, além de outros 
meios que a Companhia entender adequados. 

 

Voto Múltiplo 

De acordo com as Instruções CVM nº 165 e nº 282, o percentual mínimo de participação no capital social votante para 
requerer a adoção do processo de voto múltiplo, para eleição de membros do Conselho de Administração é de 5%, 
observado o prazo legal de 48 horas de antecedência da realização da Assembleia para tal requisição. Assim, a Companhia 
destaca a importância de que os pedidos de voto múltiplo sejam feitos com antecedência, de modo a facilitar seu 
processamento e a participação dos demais acionistas, nacionais e estrangeiros. 

Quando do cômputo de votos oriundos de boletins de voto a distância, notadamente em questões envolvendo a distribuição 
de votos em caso de a eleição ocorrer por voto múltiplo, a Companhia cumprirá o quanto determinado na Instrução CVM nº 
594/17 no que se refere as regras para o arredondamento de porcentagens. Assim, a distribuição igualitária considerará a 
divisão do percentual de 100% entre os candidatos escolhidos até as duas primeiras casas decimais, sem arredondamento, 
e as frações de ações apuradas a partir da aplicação do percentual resultante não serão alocadas para nenhum candidato, 
sendo desconsideradas no procedimento de voto múltiplo. 

Uma vez adotado o processo de voto múltiplo para eleição dos membros do conselho de administração, os votos proferidos 
por acionistas que, via boletim de voto a distância, tenham optado por “ABSTER-SE” no item de distribuição prévia de votos 
nos candidatos informados no boletim, serão considerados como abstenção na respectiva deliberação da Assembleia, de 
modo que os votos de tais acionistas não serão computados no quórum de deliberação e, portanto, esses acionistas não 
participarão da eleição dos membros do conselho de administração. 
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12.3 - Regras, Políticas E Práticas Relativas ao Conselho de Administração

a) número de reuniões realizadas no último exercício social, discriminando entre número de reuniões ordinárias e 
extraordinárias 

O Conselho de Administração se reuniu no último exercício social, ordinariamente, em 06 reuniões e, extraordinariamente, 
em 14 reuniões.  

 

b) se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação ao exercício do 
direito de voto de membros do conselho 

Não há qualquer disposição que estabeleça restrição ou vinculação ao exercício do direito de voto dos membros do 
Conselho de Administração. 

 

c) regras de identificação e administração de conflitos de interesses 

Conforme estabelece o Regimento Interno do Conselho de Administração, o Conselheiro que tiver interesse conflitante com 
o da Companhia deverá abster-se de examinar os documentos e informações dos itens da pauta objeto do conflito, bem 
como abster-se de discutir e votar tais itens na reunião, inclusive se afastando fisicamente das discussões e deliberações, 
cumprindo-lhe cientificar os demais membros do seu impedimento e fazer consignar a natureza e extensão do seu interesse 
em ata de reunião do Conselho. Caso o Conselheiro com interesse conflitante não se manifeste sobre o seu impedimento, 
qualquer outro Conselheiro que tenha ciência do impedimento poderá fazê-lo em seu lugar, quando o Conselho deverá 
deliberar sobre a natureza e extensão do impedimento previamente à discussão e votação da pauta objeto do conflito, sendo 
tomadas as medidas cabíveis como se o próprio Conselheiro tivesse manifestado o seu impedimento. 

 

d) se o emissor possui política de indicação e de preenchimento de cargos do conselho de administração 
formalmente aprovada, informando, em caso positivo: (i) órgão responsável pela aprovação da política, data da 
aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode 
ser consultado e; (ii) principais características da política, incluindo regras relativas ao processo de indicação dos 
membros do conselho de administração, à composição do órgão e à seleção de seus membros 

Não há política de indicação e de preenchimento de cargos do conselho de administração formalmente aprovada na 
Companhia. 
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12.4 - Descrição da Cláusula Compromissória Para Resolução de Conflitos Por Meio de
Arbitragem

Não há cláusula compromissória no Estatuto Social da Companhia para a resolução de conflitos entre acionistas e entre 
estes e a Companhia por meio de arbitragem. 
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Membro do Comitê de Nomeações, 
Vencimentos e de Governança 
Corporativa.

144.876.518-83 Advogada 22 - Conselho de Administração 
(Efetivo)

26/04/2022 Sim 100.00%

José María del Rey Osorio 11/09/1951 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

26/04/2022 3 anos até a data da AGO a 
ser realizada em 2025.

2

Não se aplica Diretor de Negócios

Ricardo Guillermo Hobbs 28/02/1977 Pertence apenas à Diretoria 15/03/2023 até a data da primeira 
reunião do Conselho de 
Administração após a AGO 
a ser realizada em 2025

0

202.791.548-60 Administrador de empresas 19 - Outros Diretores 15/03/2023 Sim 0.00%

Ana Theresa Masetti Borsari 01/09/1971 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

26/04/2022 3 anos até a data da AGO a 
ser realizada em 2025.

1

Alex Martins Salgado 26/08/1978 Pertence apenas à Diretoria 15/03/2023 até a data da primeira 
reunião do Conselho de 
Administração após a AGO 
a ser realizada em 2025

0

267.046.658-38 Engenheiro Elétrico 19 - Outros Diretores 15/03/2023 Sim 0.00%

Não se aplica Diretor de Estratégia

Alfredo Arahuetes García 08/01/1956 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

26/04/2022 3 anos até a data da AGO a 
ser realizada em 2025.

0

717.949.781-94 Licenciado em Direito e Licenciado 
em Ciências Econômicas e 
Empresariais

22 - Conselho de Administração 
(Efetivo)

26/04/2022 Sim 100.00%

Membro do Comitê de Auditoria e 
Controle.

Juan Carlos Ros Brugueras 10/06/1961 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

26/04/2022 3 anos até a data da AGO a 
ser realizada em 2025.

1

817.483.020-00 Advogado 22 - Conselho de Administração 
(Efetivo)

26/04/2022 Sim 100.00%

Membro do Comitê de Auditoria e Controle

12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal

Nome Data de nascimento Orgão administração Data da eleição Prazo do mandato Número de Mandatos 
Consecutivos

Outros cargos e funções exercidas no emissor Descrição de outro cargo / função

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador Percentual de participação 
nas reuniões
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Não se aplica.

Não se aplica.

717.955.621-10 Economista 22 - Conselho de Administração 
(Efetivo)

26/04/2022 Sim 100.00%

Jordi Gual Solé 12/06/1957 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

26/04/2022 3 anos até a data da AGO a 
ser realizada em 2025

0

Denise Soares dos Santos 23/07/1968 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

31/01/2023 3 anos até a data da AGO a 
ser realizada em 2025

0

147.428.088-94 Engenheira elétrica 27 - Conselho de Adm. Independente 
(Efetivo)

31/01/2023 Sim 0.00%

717.956.951-88 Economista 22 - Conselho de Administração 
(Efetivo)

26/04/2022 Sim 100.00%

219.917.108-60 Economista e Administrador de 
Empresas

22 - Conselho de Administração 
(Efetivo)

26/04/2022 Sim 100.00%

Presidente do Comitê de Auditoria e 
Controle.

Francisco Javier de Paz Mancho 24/07/1958 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

26/04/2022 3 anos até a data da AGO a 
ser realizada em 2025.

5

531.710.556-00 Engenheiro metalúrgico 20 - Presidente do Conselho de 
Administração

26/04/2022 Sim 100.00%

Membro do Comitê de Nomeações, 
Vencimentos e de Governança 
Corporativa e Presidente do Comitê de 
Qualidade e Sustentabilidade.

Ignácio Maria Moreno Martínez 30/07/1957 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

26/04/2022 3 anos até a data da AGO a 
ser realizada em 2025

0

241.088.728-78 Publicitário 22 - Conselho de Administração 
(Efetivo)

26/04/2022 Sim 100.00%

Presidente do Comitê de Nomeações, 
Vencimentos e Governança Corporativa

Eduardo Navarro de Carvalho 30/01/1963 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

26/04/2022 3 anos até a data da AGO a 
ser realizada em 2025.

4

12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal

Nome Data de nascimento Orgão administração Data da eleição Prazo do mandato Número de Mandatos 
Consecutivos

Outros cargos e funções exercidas no emissor Descrição de outro cargo / função

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador Percentual de participação 
nas reuniões
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Cremênio Medola Netto 16/07/1946 Conselho Fiscal 13/04/2023 Até a data da AGO a ser 
realizada em 2024

0

Não se aplica.

Gabriela Soares Pedercini 27/01/1989 Conselho Fiscal 13/04/2023 Até a data da AGO a ser 
realizada em 2024

3

085.995.616-42 Engenheira Eletricista 45 - C.F.(Efetivo)Eleito 
p/Minor.Ordinaristas

13/04/2023 Não 0.00%

Membro do Comitê de Qualidade e 
Sustentabilidade.

Andrea Capelo Pinheiro 13/08/1966 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

26/04/2022 3 anos até a data da AGO a 
ser realizada em 2025

0

256.600.043-34 Administradora 22 - Conselho de Administração 
(Efetivo)

26/04/2022 Sim 100.00%

Solange Sobral Targa 20/09/1972 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

26/04/2022 3 anos até a data da AGO a 
ser realizada em 2025

0

171.825.598-54 Cientista da Computação 22 - Conselho de Administração 
(Efetivo)

26/04/2022 Sim 100.00%

Diretor de Finanças

Christian Mauad Gebara 29/09/1972 Pertence à Diretoria e ao Conselho de 
Administração

29/04/2022 Dir: até a data da 1ª RCA 
após a AGO 2025; 
Conselho: Até a data da 
AGO a ser realizada em 
2025.

2

203.838.628-50 Administrador de Empresas 33 - Conselheiro(Efetivo) e Dir. 
Presidente

29/04/2022 Sim 100.00%

Membro do Comitê de Qualidade e 
Sustentabilidade.

David Melcon Sanchez Friera 05/08/1970 Pertence à Diretoria e ao Conselho de 
Administração

29/04/2022 3 anos até a data da 
primeira Reunião do 
Conselho de Administração 
após a AGO de 2025.

3

238.558.708-45 Economista e Administrador de 
Empresas

30 - Presidente do C.A. e Diretor 
Presidente

29/04/2022 Sim 0.00%

12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal

Nome Data de nascimento Orgão administração Data da eleição Prazo do mandato Número de Mandatos 
Consecutivos

Outros cargos e funções exercidas no emissor Descrição de outro cargo / função

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador Percentual de participação 
nas reuniões
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374.378.958-20 Administrador de Empresas 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador 13/04/2023 Sim 0.00%

Não se aplica.

Stael Prata Silva Filho 16/08/1951 Conselho Fiscal 13/04/2023 Até a data da AGO a ser 
realizada em 2024

0

Secretário Geral do Conselho de 
Administração

Não se aplica.

Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira 20/07/1975 Conselho Fiscal 29/04/2022 3 anos até a data da 
primeira reunião do 
Conselho de Administração 
após a AGO de 2025.

4

711.936.930-04 Advogado 40 - Pres. C.F.Eleito p/Controlador 29/04/2022 Sim 0.00%

Não se aplica.

Luciana Doria Wilson 06/09/1979 Conselho Fiscal 13/04/2023 Até a data da AGO a ser 
realizada em 2024

0

268.475.448-99 Bacharel em Ciências Contábeis e 
Bacharel em Ciências Econômicas

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador 13/04/2023 Sim 0.00%

Não se aplica.

026.676.068-68 Economista 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador 13/04/2023 Sim 0.00%

669.820.148-00 Economista 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador 13/04/2023 Sim 0.00%

Alexandre Pedercini Issa 06/03/1982 Conselho Fiscal 13/04/2023 Até a data da AGO a ser 
realizada em 2024

3

Charles Edwards Allen 07/03/1951 Conselho Fiscal 13/04/2023 Até a data da AGO a ser 
realizada em 2024

0

Não se aplica.

054.113.616-05 Administrador 48 - C.F.(Suplent)Eleito 
p/Minor.Ordinaristas

13/04/2023 Não 0.00%

12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal

Nome Data de nascimento Orgão administração Data da eleição Prazo do mandato Número de Mandatos 
Consecutivos

Outros cargos e funções exercidas no emissor Descrição de outro cargo / função

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador Percentual de participação 
nas reuniões

Alex Martins Salgado  -  267.046.658-38

Experiência profissional / Critérios de Independência
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Ana Theresa Masetti Borsari  -  144.876.518-83

Alfredo Arahuetes García  -  717.949.781-94

É membro do Conselho de Administração e membro do Comitê de Auditoria e Controle da Companhia. 

Outras sociedades ou organizações do terceiro setor: é Professor Ordinário (Titular) de Economia Aplicada do Departamento de Economia, Faculdade de Ciências Econômicas e Empresariais (ICADE) - 
Universidade Pontificia Comillas (Madrid, Espanha), setor educacional (desde janeiro/2019); Diretor Adjunto da Cátedra de América Latina, Faculdade de Ciências Econômicas e Empresariais (ICADE) - Universidade 
Pontificia Comillas (Madrid, Espanha), setor educacional (desde fevereiro/2020); Pesquisador Sênior da Real Instituto Elcano (Madrid, Espanha), setor educacional e pesquisa (desde janeiro/2012); membro do 
Conselho Acadêmico do Fórum da Economia da Água - Universidade de Alcalá de Henares e Universidade de Granada (España), setor educacional (desde fevereiro/2016). Foi Pesquisador Associado Visitante do 
Latin American Center, St. Antony´s College - University of Oxford, setor educacional (janeiro/2018 - dezembro/2018); “Decano” da Faculdade de Ciências Econômicas e Empresariais (ICADE) - Universidade 
Pontificia Comillas (Madrid, España), setor educacional (dezembro/2008 - dezembro/2017); Professor Ordinario (Titular) de Economia Aplicada do Departamento de Economia, Faculdade de Ciências Econômicas e 
Empresariais (ICADE) - Universidade Pontificia Comillas (Madrid, España), setor educacional (julho/2014 - dezembro/2017); membro do Comitê de Doutorado, Faculdade de Ciências Econômicas e Empresariais 
(ICADE) - Universidade Pontificia Comillas (Madrid, España), setor educacional (dezembro/2005 - março/2018); membro do Conselho Científico do Real Instituto Elcano (Madrid, España), setor educacional e 
pesquisa (janeiro/2012 - fevereiro/2020). 

Licenciado em Direito pela Universidade de Deusto/Bilbao, España (1973-1978); Licenciado em Ciências Econômicas e Empresariais, Universidade Pontificia Comillas/ Madrid, España (1973-1979); Pós-graduado 
(Mestrado) em Planejamento Geral e Política Econômica, Comissão Econômica para América Latina e o Caribe - Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (CEPALILPES)/Santiago de Chile, 
Chile (1981); Pós-graduado (Mestrado) em Economia, Universidade Estadual de Campinas, Unicamp/São Paulo, Brasil (1983-1984); Doutorado em Ciências Econômicas e Empresariais, Universidade Pontificia 
Comillas/Madrid, España (1996).

Não possui condenação criminal ou administrativa que o impeça de exercer cargos de administração. Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada 
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse membro da administração da Companhia. Não é pessoa politicamente 
exposta. É membro independente. Critério de independência: alinhado aos parâmetros fixados pelo Regulamento do Novo Mercado.

Juan Carlos Ros Brugueras  -  817.483.020-00

É membro do Conselho de Administração e membro do Comitê de Auditoria e Controle da Companhia. 

Outras sociedades ou organizações do terceiro setor: É sócio do escritório de advocacia Brugueras, Alcantara & García Bragado sediado em Madrid/Espanha, setor jurídico (desde 2013). 

Formado em Direito pela University of Barcelona (1985).

Não possui condenação criminal ou administrativa que o impeça de exercer cargos de administração. Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada 
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse membro da administração da Companhia. Não é pessoa politicamente 
exposta. É membro independente. Critério de independência: alinhado aos parâmetros fixados pelo Regulamento do Novo Mercado.

Ricardo Guillermo Hobbs  -  202.791.548-60

Empresas integrantes do grupo econômico do emissor: é (i) Vice-Presidente do Conselho de Administração da Fibrasil Infraestrutura e Fibra Ótica S.A. (desde julho/2022), setor de telecomunicações e fibra óptica; 
(ii) Diretor da Vale Saúde, Administradora de Cartões S.A. (desde março/2023), setor de meio de pagamento no segmento de saúde; (iii) Presidente do Conselho de Administração da VivaE Educação Digital S.A. 
(desde abril/2022), setor de educação digital; foi (v) Vice-Presidente de Estratégia e Novos Negócios da Companhia (de junho/2018 a março/2023); (vi) Presidente do Conselho de Administração da Fibrasil 
Infraestrutura e Fibra Ótica S.A. (de julho/2021 até julho/2022); (vii) Diretor da Garliava RJ Infraestrutura e Redes de Telecomunicações S.A. (de abril/2022 até junho/2022), empresa do setor de telecomunicações; 
(iv) Diretor na VivaE Educação Digital S.A. (de fevereiro/2022 até abril/2022); (viii) Diretor de Marketing e Diretor Geral na VivaE Educação Digital S.A. (de abril/2022 até agosto/2022). É formado em Administração 
de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e possui MBA pela London Business School. Nos últimos 5 anos, não houve condenação criminal, condenação em processo administrativo da CVM, bem como 
não houve condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou objeto de decisão final administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse membro da 
administração da Companhia. Não é pessoa politicamente exposta. É membro não independente.

Empresas integrantes do grupo econômico do emissor: é (i) Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração na Telefônica Cloud e Tecnologia do Brasil S.A. (desde agosto/2021), setor de 
armazenamento e processamento de dados e data center; (ii) Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração na Telefônica IoT, Big Data e Tecnologia do Brasil S.A. (desde novembro/2021), setor de 
Iot e Big Data; (iii) Diretor na Vita IT Comércio e Serviços de Soluções em TI Ltda. (desde outubro/2022), setor de informática; foi (iv) Vice-Presidente B2B (de janeiro/2018 a janeiro/2019) e Vice-Presidente B2B & 
Atacado (de janeiro/2019 até fevereiro/2023), sendo ambos os cargos na Companhia. É formado em Engenharia Elétrica pelo Instituto Mauá de Tecnologia e Administração de Empresas pelo IBMEC e possui 
University Extension, Multinational Financial Management e Extension Program, Global Marketing Management pela University of California, Riverside, e Costumer Focused Innovation Program pela Stanford 
University Graduate School of Business. Nos últimos 5 anos, não houve condenação criminal, condenação em processo administrativo da CVM, bem como não houve condenação transitada em julgado, na esfera 
judicial ou objeto de decisão final administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse membro da administração da Companhia. Não é pessoa politicamente 
exposta. É membro não independente.
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Eduardo Navarro de Carvalho  -  531.710.556-00

Francisco Javier de Paz Mancho  -  241.088.728-78

É membro do Conselho de Administração e Presidente do Comitê de Nomeações, Vencimentos e de Governança Corporativa da Companhia. 

Empresas integrantes do grupo econômico do emissor: É membro do Conselho de Administração da Telefónica S.A., da Telefónica Audiovisual Digital, S.L.U, e membro do Conselho Consultivo da Telefónica de 
España e Telefónica Hispanoamérica, setor de telecomunicações.. Foi Presidente do Conselho de Administração da Telefónica Ingenieria de Seguridad S.A., setor de sistemas e serviços de segurança (julho/2016 – 
dezembro/2021); membro do Conselho de Administração da Telefónica Móviles Argentina S.A., setor de telecomunicações (abril/2018 – abril/2021), Pegaso PCS, S.A. de CV, setor de telecomunicações (julho/2020 – 
maio/2021) e Telefónica Móviles México S.A, setor de telecomunicações (setembro/2016 – julho/2020).

Formado em Informação e Publicidade em Estudos de Direito pelo Programa de Gestão de Executivos da IESE (Universidad de Navarra). 

Não possui condenação criminal ou administrativa que o impeça de exercer cargos de administração. Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada 
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse membro da administração da Companhia. Não é pessoa politicamente 
exposta. É membro independente. Critério de independência: alinhado aos parâmetros fixados pelo Regulamento do Novo Mercado.

Denise Soares dos Santos  -  147.428.088-94

É CEO do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo (desde abril/2013); membro independente do Conselho de Administração da Inspiralli – Grupo Ânima, (desde abril/2022); membro independente do 
Conselho de Administração da Raia Drogasil, (desde maio/2021); e membro do Conselho Consultivo pro-bono da GK Ventures, (desde março/21).

É formada em Engenharia Elétrica pela Faculdade de Engenharia Industrial de São Paulo – FEI e Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, possui MBA pela São Paulo Business 
School/Universidade de Toronto, e Executive Learning Program pela Universidade Babson.

Nos últimos 5 anos, não houve condenação criminal, condenação em processo administrativo da CVM, do Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privados, bem como não houve condenação 
transitada em julgado, na esfera judicial ou objeto de decisão final administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse membro da administração da Companhia. 
Não é pessoa politicamente exposta. É membro independente. Critério de independência: Critérios fixados na Resolução CVM nº 80/2022.

José María del Rey Osorio  -  219.917.108-60

É membro do Conselho de Administração e Presidente do Comitê de Auditoria e Controle da Companhia.

Empresas integrantes do grupo econômico do emissor: É membro da Comision de Auditoria y Control y del Directorio da Telefónica del Perú, setor de telecomunicações. 

Outras sociedades ou organizações do terceiro setor: foi economista no Servicio de Estudios Económicos de EDES E INITEC, setor energético; foi economista em empresas pertencentes ao Instituto Nacional de 
Industria (INI) e na direção de planejamento de corporação do INI. 

É formado em Economia e Administração de Empresas pela Universidade Autónoma de Madrid. 

Não possui condenação criminal ou administrativa que o impeça de exercer cargos de administração. Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada 
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse membro da administração da Companhia. Não é pessoa politicamente 
exposta. É membro independente. Critério de independência: alinhado aos parâmetros fixados pelo Regulamento do Novo Mercado.

É membro do Conselho de Administração e membro do Comitê de Nomeações, Vencimentos e de Governança Corporativa da Companhia. 

Outras sociedades ou organizações do terceiro setor: É responsável pela Experiência Profissional do Cliente em nível global do Grupo Stellantins (Peugeot, Citroen, Fiat, Jeep, RAM), setor automotivo (desde 
maio/2021). Foi Diretora Geral da Peugeot Citroen Automóveis do Brasil (Peugeot, Citroën e DS - Groupe PSA), setor automotivo (outubro/2015 – abril/2021).

Formada em Direito pela Universidade de São Paulo e é Mestre em Direito pela Universidade de São Paulo.

Não possui condenação criminal ou administrativa que o impeça de exercer cargos de administração. Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada 
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse membro da administração da Companhia. Não é pessoa politicamente 
exposta. É membro independente. Critério de independência: alinhado aos parâmetros fixados pelo Regulamento do Novo Mercado.
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Solange Sobral Targa  -  171.825.598-54

Jordi Gual Solé  -  717.955.621-10

É membro do Conselho de Administração da Companhia. 



Empresas integrantes do grupo econômico do emissor: Foi membro do Conselho de Administração da Telefónica S.A., setor de telecomunicações (janeiro/2018 – dezembro/2021). 



Outras sociedades ou organizações do terceiro setor: É Presidente do Conselho de Administração não executivo da VidaCaixa, setor securitário (desde abril/2021); Professor de Economia na IESE Business School, 
setor educacional (desde abril/1987); Vice-Presidente do Círculo de Economia, setor sem fins lucrativos (desde dezembro/2016); membro do Conselho de Administração da CEDE Foundation, setor sem fins 
lucrativos (desde setembro/2016); membro do Conselho de Administração do Institució Cultural del CIC, setor educacional (desde 2014); “CEPR Research Fellow” do Centre for Economic Policy Research, setor de 
pesquisa (desde março/1989); “SUERF Fellow” da The European Money and Finance Forum, setor de pesquisa (desde setembro/2021); é membro do Conselho Consultivo do Instituto Español de Analistas 
Financieros, setor de pesquisa (desde janeiro/2022). Foi Presidente do Conselho de Administração do CaixaBank, setor bancário (junho/2016 – março/2021); membro do Conselho Consultivo do Erste Group Bank, 
setor bancário (maio/2017 – dezembro/2021); membro do Conselho de Administração da Repsol, setor de energia (dezembro/2017 – setembro/2018); Presidente do Conselho de Administração da FEDEA, setor de 
pesquisa (junho/2016 – junho/2021). 



Licenciado em Economia e Ciências Empresariais pela Universidad de Barcelona (1979) e possui PhD em Economia pela University of California at Berkeley (1987).



Não possui condenação criminal ou administrativa que o impeça de exercer cargos de administração. Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada 
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse membro da administração da Companhia. Não é pessoa politicamente 
exposta. É membro independente. Critério de independência: alinhado aos parâmetros fixados pelo Regulamento do Novo Mercado.

Ignácio Maria Moreno Martínez  -  717.956.951-88

É membro do Conselho de Administração da Companhia. 



Empresas integrantes do grupo econômico do emissor: Foi membro do Conselho de Administração da Telefónica S.A., setor de telecomunicações (novembro/2011 – dezembro/2021). 



Outras sociedades ou organizações do terceiro setor: É Presidente do Conselho de Administração da Metrovacesa S.A., setor imobiliário (desde outubro/2016); Diretor da General Alquiler de Maquinaria S.A., setor 
de maquinaria (desde setembro/2019); membro do Conselho de Administração da Roadis Transportation Holdings SLU, setor de infraestrutura (desde novembro/2018); membro do Conselho de Administração da 
Spear Investments 1, setor de investimentos (desde novembro/2021); Consultor Sênior da Apollo Investment Consulting Europe ltd. for Spain, setor de fundos de investimento (desde maio/2019). 



Formado em Economia e Estudos do Negócio pela University of Bilbao e possui MBA pela INSEAD.



Não possui condenação criminal ou administrativa que o impeça de exercer cargos de administração. Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada 
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse membro da administração da Companhia. Não é pessoa politicamente 
exposta. É membro independente. Critério de independência: alinhado aos parâmetros fixados pelo Regulamento do Novo Mercado.

É Presidente do Conselho de Administração, Presidente do Comitê de Qualidade e Sustentabilidade e membro do Comitê de Nomeações, Vencimentos e de Governança Corporativa da Companhia. 

Empresas integrantes do grupo econômico do emissor: É Chief of Corporate Affairs and Sustainability Officer da Telefónica S.A., setor de telecomunicações (desde setembro/2021). É também Patrono Nato da 
Fundación Telefónica, organização do terceiro setor (desde setembro/2012). Foi Chief of Strategy and Corporate Affairs Officer da Telefónica S.A., setor de telecomunicações (fevereiro/2020 – setembro/2021); 
Conselheiro da Telefónica Audiovisual Digital, setor audiovisual (junho/2016 – abril/2018); Communications, Corporate Business, Trademark and Sustainability Officer da Telefónica Group, setor de telecomunicações 
(Janeiro/2019 – Fevereiro/2020); Presidente do Conselho de Administração da Telefônica Factoring do Brasil Ltda., setor financeiro (dezembro/2016 - fevereiro/2019); Diretor Presidente da Companhia, setor de 
telecomunicações (novembro/2016 – dezembro/2018); Presidente do Conselho Curador da Fundação Telefônica, organização do terceiro setor (até Dezembro/2019); Diretor Presidente da Telefônica Data S.A. (até 
novembro/2018 quando e empresa foi extinta em decorrência da sua incorporação pela Companhia), setor de serviços de valor adicionado; Diretor Presidente da SP Telecomunicações Participações Ltda., setor de 
telecomunicações (até janeiro/2019); Diretor Presidente da POP Internet Ltda. e do Terra Networks Brasil Ltda., empresas do setor de internet e de serviços de valor adicionado (até janeiro/2019), e Innoweb Ltda. 
(antiga denominação social da Recicla V Comércio e Reciclagem de Sucatas e Metais Ltda.), setor de internet (até janeiro/2019).

Outras sociedades ou organizações do terceiro setor: Foi Diretor da Conexis , organização do terceiro setor (de novembro/2016 até julho/2019).

É formado em Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil.

Não possui condenação criminal ou administrativa que o impeça de exercer cargos de administração. Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada 
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse membro da administração da Companhia. Não é pessoa politicamente 
exposta. Não é membro independente.
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Gabriela Soares Pedercini  -  085.995.616-42

Christian Mauad Gebara  -  203.838.628-50

É Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração da Companhia, desde janeiro/2019. Empresas do grupo econômico do emissor: É Diretor Presidente da POP Internet Ltda., setor de internet e serviços 
de valores adicionados, do Terra Networks Brasil Ltda, setor de informática, Recicla V Comércio e Reciclagem de Sucatas e Metais Ltda., (atual denominação social da Innoweb Ltda.), setor de internet e comércio de 
reciclagem, da Telefônica Infraestrutura e Segurança Ltda., setor de infraestrutura e segurança; e Presidente do Conselho Curador da Fundação Telefônica.. Foi Diretor Presidente da SP Telecomunicações 
Participações Ltda., setor de telecomunicações (até outubro/2022, data que esta sociedade foi extinta); da Garliava RJ Infraestrutura e Redes de Telecomunicações S.A, setor de telecomunicações (até 
fevereiro/2023, data que esta companhia foi extinta devido a sua incorporação pela Telefônica Brasil S.A.) e da Telefônica Data S.A., empresa do setor de serviços de valor adicionado (até novembro/2018, data que 
esta companhia foi extinta devido a sua incorporação pela Telefônica Brasil S.A.), bem como Presidente do Conselho de Administração da Telefônica Factoring do Brasil Ltda., setor financeiro (março/2019 a 
setembro 2022); Ocupou vários cargos na Companhia: Chief Operating Officer (março/2017 – dezembro/2018); Vice Presidente Executivo - Chief Revenue Officer (setembro/2015 – fevereiro/2017). Outras 
sociedades ou organizações do terceiro setor: É 1º Vice-Presidente da Diretoria Estatutária do Conexis, setor sindical (desde julho/2019). Formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas de 
São Paulo e com MBA pela Graduate School of Business da Universidade de Stanford. Não possui condenação criminal ou administrativa que o impeça de exercer cargos de administração. Nos últimos 5 anos, não 
houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou 
comercial desse membro da administração da Companhia. Não é pessoa politicamente exposta. Não é membro independente.

David Melcon Sanchez Friera  -  238.558.708-45

É Chief Financial Officer – Diretor de Finanças e Relações com Investidores da Companhia. Empresas integrantes do grupo econômico do emissor: É Diretor de Finanças da POP Internet Ltda., setor de internet e de 
serviços de valor adicionado; Recicla V Comércio e Reciclagem de Sucatas e Metais Ltda., setor de internet e comércio de reciclagem; Terra Networks Brasil Ltda., setor de informática; Telefônica Infraestrutura e 
Segurança Ltda., setor de infraestrutura e segurança; ; Vice-Presidente do Conselho da Telefônica Corretora de Seguros Ltda., setor de seguros; Membro do Conselho de Administração da Telefônica Cloud e 
Tecnologia do Brasil S.A.;; Vice-Presidente do Conselho de Administração da Telefônica Factoring do Brasil Ltda., setor financeiro. Foi Diretor da SP Telecomunicações Participações Ltda., setor de telecomunicações 
(até outubro/2022, data que esta sociedade foi extinta); Membro do Conselho Curador da Fundação Telefônica – organização no segmento de terceiro setor; Diretor de Finanças da Garliava RJ Infraestrutura e 
Redes de Telecomunicações S.A, setor de telecomunicações (até fevereiro/2023, data que esta companhia foi extinta devido a sua incorporação pela Telefônica Brasil S.A.) e da Telefônica Data S.A., antiga empresa 
do setor de serviços de valor adicionado (até novembro/2018, data que esta empresa foi extinta devido a sua incorporação pela Telefônica Brasil S.A.). O Sr. Melcon possui mais de 25 anos de experiência global 
como Executivo de Finanças na área de Telecomunicações em países da América Latina e Europa. Licenciado em Economia e Administração de Negócios pela Universidade de Zaragoza (Espanha), e é Mestre em 
Auditoria e Análise de Negócios pela Universidade Complutense – Madri (Espanha). Não possui condenação criminal ou administrativa que o impeça de exercer cargos de administração. Nos últimos 5 anos, não 
houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou 
comercial desse membro da administração da Companhia. Não é pessoa politicamente exposta. Não é membro independente.

Andrea Capelo Pinheiro  -  256.600.043-34

É membro do Conselho de Administração e membro do Comitê de Qualidade e Sustentabilidade da Companhia. 

Outras sociedades ou organizações do terceiro setor: é Embaixadora da Endeavor, organização do terceiro setor (desde setembro/2019); membro fundadora do Fundo Dona de Mim, organização do terceiro setor 
(desde setembro/2021); Diretora da Fundação Bienal de São Paulo, organização do terceiro setor (desde janeiro/2019). Foi Sócia Fundadora e COO da BR Partners, setor bancário (janeiro/2010 - abril/2021); e 
Conselheira da Associação Brasileira de Bancos (ABBC), associação de classe (maio/2019 - abril/2021). 

Formada em Administração de Empresas, pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) (1990) e possui MBA em Administração de Empresas, com foco em Finanças pela Stern School of Business, 
Universidade de Nova York (EUA) (1994-1996).

Não possui condenação criminal ou administrativa que o impeça de exercer cargos de administração. Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada 
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse membro da administração da Companhia. Não é pessoa politicamente 
exposta. É membro independente. Critério de independência: alinhado aos parâmetros fixados pelo Regulamento do Novo Mercado.

É membro do Conselho de Administração e membro do Comitê de Qualidade e Sustentabilidade da Companhia. 

Outras sociedades ou organizações do terceiro setor: é Vice-Presidente Partner, da CI&T, setor de tecnologia (desde junho/2018); membro do Conselho de Administração da Unidas, setor de locação de veículos 
(desde fevereiro/2021); consultora do Comitê Consultivo de Diversidade do Itaú, setor bancário (desde maio/2021); co-líder do Comitê ESG da CI&T, setor de tecnologia (desde dezembro/2020); consultora do 
Conselho Regional (Campinas) do Capitalismo Consciente Brasil, setor de consultoria de liderança (desde maio/2021); colunista do Meio&Mensagem, setor de comunicação e marketing (desde setembro/2020). Foi 
Diretora Executiva de Negócios da CI&T (julho/2008 a maio/2018), quando foi promovida à Estatutária, Vice-Presidente Partner, setor de tecnologia.

Formada em Ciências da Computação, pela UFSCAR – Universidade Federal de São Carlos (1991-1994) e possui Mestrado em Ciências da Computação, pela UNICAMP – Universidade de Campinas (1995-1997).

Não possui condenação criminal ou administrativa que o impeça de exercer cargos de administração. Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada 
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse membro da administração da Companhia. Não é pessoa politicamente 
exposta. É membro independente. Critério de independência: alinhado aos parâmetros fixados pelo Regulamento do Novo Mercado.
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Stael Prata Silva Filho  -  374.378.958-20

É membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia. 

Empresas do grupo econômico do emissor: É Membro do Conselho Deliberativo da Visão Prev Sociedade de Previdência Complementar, empresa do setor de previdência complementar; e membro do Conselho 
Deliberativo da Sistel, Sociedade de Previdência Complementar dos ex-empregados do grupo Telebrás (últimos 20 anos). 

Foi membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia (abril/2014- abril/2023). Formado em Administração de Empresas (Faculdade Luzwell), com cursos de especialização em Gestão de Telecomunicações - Telia 
Academy AB - Sweden e Master em Gestão Empresarial pelo IESE Business School - Barcelona.

Não possui condenação criminal ou administrativa que o impeça de exercer cargos de administração. Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada 
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse membro do conselho fiscal da Companhia. Não é pessoa politicamente 
exposta. É membro independente. Critério de independência: nos termos do artigo 162 da Lei das Sociedades Anônimas.

Charles Edwards Allen  -  669.820.148-00

É membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia. 

Empresas do grupo econômico do emissor: Foi membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia (março/2011 - abril/2014) e membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia (abril/2014 - abril/2023). 

É Mestre em Economia do Meio Ambiente pela Universidade Mackenzie. Pós-graduado em Administração Financeira / Economia de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas – FGV (CEAG) e Bacharel em Ciências 
Econômicas pela Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP.

Não possui condenação criminal ou administrativa que o impeça de exercer cargos de administração. Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada 
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse membro do conselho fiscal da Companhia. Não é pessoa politicamente 
exposta. É membro independente. Critério de independência: nos termos do artigo 162 da Lei das Sociedades Anônimas.

Alexandre Pedercini Issa  -  054.113.616-05

É membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia.

Outras sociedades ou organizações do terceiro setor: É membro titular do Conselho Fiscal da Companhia Energética de Brasília S.A. – CEB, setor de fornecimento de energia elétrica (desde 2022); membro titular do 
Conselho de Administração do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S.A. - BANDES, setor bancário (desde 2021), é membro titular do Conselho Fiscal da COMGÁS - Companhia de Gás de São Paulo S.A., 
setor de distribuição de gás (desde 2020). É membro titular do Conselho Fiscal da CASAN - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento S.A, setor de saneamento (desde 2020). É membro do Conselho de 
Administração da São Paulo Turismo S.A., setor de turismo e eventos (desde 2018). Foi membro titular do Conselho de Administração do Banco da Amazônia S.A. - BASA, setor bancário (de 2017 a 2021), membro 
titular do Conselho Fiscal da Cia. de Saneamento do Estado de São Paulo S.A. – SABESP, setor de saneamento (de 2017 a 2020), e membro titular do Conselho Fiscal da Transmissora Aliança de Energia Elétrica 
S.A. – TAESA, setor de transmissão de energia elétrica (de 2015 a 2018).

Formado em Administração pela Faculdade Milton Campos (2004) e possui MBA – Pós Graduação em Gestão Estratégica de Negócios pela Universidade Fumec (2012). Conselheiro de Administração Certificado 
pelo IBGC na Modalidade CCIe.

Não possui condenação criminal ou administrativa que o impeça de exercer cargos de administração. Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada 
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse membro do conselho fiscal da Companhia. Não é pessoa politicamente 
exposta. É membro independente. Critério de independência: nos termos do artigo 162 da Lei das Sociedades Anônimas.

Cremênio Medola Netto  -  026.676.068-68

É membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia. 

Empresas do grupo econômico do emissor: Foi membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia (março/2011 - abril/2023). Outras sociedades ou organizações do terceiro setor: É gestor de sua empresa, no setor 
hoteleiro, Pousada Girassol Monte Verde Ltda, desde o ano de 2000. 

Formou-se em Ciências Econômicas pela Faculdade Metropolitana Unidas – FMU (1971), tendo realizado cursos de: (a) MBA na área de Projetos e Planejamento, na FIPE da Universidade de São Paulo - USP 
(1973); (b) MBA em Gestão Empresarial na FIA da Universidade de São Paulo – USP (2005); e (c) Curso de especialização em Gestão de Telecomunicações, IPTM-International Programm on Telecommunications 
Management, no Centro de Treinamento da Telia, em Kalmar/Suécia (1997). 

Não possui condenação criminal ou administrativa que o impeça de exercer cargos de administração. Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada 
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse membro do conselho fiscal da Companhia. Não é pessoa politicamente 
exposta. É membro independente. Critério de independência: nos termos do artigo 162 da Lei das Sociedades Anônimas.

É membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia. 

Outras sociedades ou organizações do terceiro setor: É membro titular do Conselho Fiscal do Banco ABC Brasil S.A., setor bancário (desde abril/2022). Atua também como Engenheira de Projetos e Obras da 
GASMIG – Companhia de Gás de Minas Gerais, setor de distribuição de gás (desde novembro/2013). Foi membro titular do Conselho Fiscal do IRB Brasil RE – Instituto de Resseguros do Brasil, setor de resseguros 
(março/2019 - julho/2020). 

Formada em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Minas Gerais (2013) e possui MBA Finanças, pelo Instituto Brasileiro de Capitais – IBMEC (2017).

Não possui condenação criminal ou administrativa que o impeça de exercer cargos de administração. Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada 
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse membro do conselho fiscal da Companhia. Não é pessoa politicamente 
exposta. É membro independente. Critério de independência: nos termos do artigo 162 da Lei das Sociedades Anônimas.
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Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira  -  711.936.930-04

É Secretário Geral do Conselho de Administração e Secretário Geral e Diretor Jurídico da Companhia. Empresas integrantes do grupo econômico do emissor: É Secretário Geral e Diretor Jurídico da POP Internet 
Ltda., setor de internet e de serviços de valor adicionado; Recicla V Comércio e Reciclagem de Sucatas e Metais Ltda., setor de internet e comércio de reciclagem; Terra Networks Brasil Ltda., setor de informática; 
Telefônica Infraestrutura e Segurança Ltda., setor de infraestrutura e segurança. É Diretor na empresa Vita IT Comércio e Serviços de Soluções em TI Ltda., setor de informática; Vale Saúde, Administradora de 
Cartões S.A., setor de meio de pagamento no segmento de saúde, e TLF 01 Empreendimentos e Participações Ltda., atuante no setor de holding. É Diretor Jurídico da Telefônica IoT Big Data e Tecnologia do Brasil 
S.A., setor de Iot e Big Data; e Telefônica Cloud e Tecnologia do Brasil S.A., setor de armazenamento e processamento de dados e data center. É Presidente e membro do Conselho Deliberativo da Visão Prev 
Sociedade de Previdência Complementar, setor de previdência complementar; Secretário e Membro do Conselho de Administração da Telefônica Corretora de Seguros Ltda., setor de seguros; Presidente do 
Conselho de Administração da Telefônica Factoring do Brasil Ltda., setor financeiro; e membro do Conselho Curador da Fundação Telefônica, organização no segmento de terceiro setor. Foi Diretor da SP 
Telecomunicações Participações Ltda., setor de telecomunicações (até outubro/2022, data que esta sociedade foi extinta); Secretário Geral e Diretor Jurídico da Garliava RJ Infraestrutura e Redes de 
Telecomunicações S.A, setor de telecomunicações (até fevereiro/2023, data que esta companhia foi extinta devido a sua incorporação pela Telefônica Brasil S.A.) e da Telefônica Data S.A., empresa do setor de 
serviços de valor adicionado (até novembro/2018, data que esta companhia foi extinta devido a sua incorporação pela Telefônica Brasil S.A.). Foi Diretor da FiBrasil Infraestrutura e Fibra Ótica S.A., setor de 
telecomunicações e fibra óptica. Outras sociedades ou organizações do terceiro setor: É membro do Conselho Deliberativo da Fundação Sistel, setor de previdência complementar; Presidente do Conselho de 
Administração da Companhia ACT de Participações e Companhia AIX de Participações, setor de execução, conclusão e exploração comercial de redes subterrâneas de dutos para fibras ópticas. Formado em Direito 
pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS, Brasil. Não possui condenação criminal ou administrativa que o impeça de exercer cargos de administração. Nos últimos 5 anos, não houve qualquer 
condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse 
membro da administração da Companhia. Não é pessoa politicamente exposta. Não é membro independente.

Luciana Doria Wilson  -  268.475.448-99

É membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia. Outras sociedades ou organizações do terceiro setor: É coordenadora e membro do Comitê de Auditoria da Priner S.A., setor de serviços e manutenção 
industrial (desde janeiro/2020); Presidente e membro do Conselho Fiscal da Fleury S.A., setor de saúde (desde abril/2019); membro suplente do Conselho Fiscal da Anima Educação S.A., setor educacional (desde 
abril/2019); membro do Conselho Fiscal da Eztec Empreendimentos e Participações S.A., setor de incorporação e construção (desde abril/2018); sócia-diretora da Managrow – São Paulo/Brasil, setor de consultoria 
financeira (desde março/2016); membro do Conselho da Stanford Woman of Impact Network (WIN), setor social (desde setembro/2022); e membro do Conselho de Administração da Alliance of International 
Corporate Advisors (AICA), setor de consultoria financeira (desde maio/2022). Foi membro suplente do Conselho Fiscal da Enel S.A., setor elétrico (abril/2019 – abril/2022); coordenadora e membro efetivo do 
Conselho Fiscal da Smartcoat S.A., setor de construção (abril/2020 – maio/2021); e membro suplente do Conselho Fiscal da Camil Alimentos S.A., setor de alimentos (junho/2018 – julho/2019).

Formada em Ciências Contábeis pela FIPECAFI – USP; e em Ciências Econômicas pela PUC-SP. Possui Mestrado em Finanças e Economia Empresarial pela São Paulo Business School, e Educação Executiva – 
Stanford Lead Certificate Program – Corporate Innovation pela Stanford Business School. 

Não possui condenação criminal ou administrativa que o impeça de exercer cargos de administração. Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada 
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse membro do conselho fiscal da Companhia. Não é pessoa politicamente 
exposta. É membro independente. Critério de independência: nos termos do artigo 162 da Lei das Sociedades Anônimas.

Tipo de Condenação Descrição da Condenação

Denise Soares dos Santos  -  147.428.088-94

José María del Rey Osorio  -  219.917.108-60

N/A

Ana Theresa Masetti Borsari  -  144.876.518-83

N/A

Alfredo Arahuetes García  -  717.949.781-94

N/A

Juan Carlos Ros Brugueras  -  817.483.020-00

N/A

Ricardo Guillermo Hobbs  -  202.791.548-60

N/A Não se aplica.

Alex Martins Salgado  -  267.046.658-38

N/A Não se aplica.
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Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira  -  711.936.930-04

N/A

Luciana Doria Wilson  -  268.475.448-99

N/A

Stael Prata Silva Filho  -  374.378.958-20

N/A

Charles Edwards Allen  -  669.820.148-00

N/A

Alexandre Pedercini Issa  -  054.113.616-05

N/A

Cremênio Medola Netto  -  026.676.068-68

N/A

Gabriela Soares Pedercini  -  085.995.616-42

N/A

Christian Mauad Gebara  -  203.838.628-50

N/A

David Melcon Sanchez Friera  -  238.558.708-45

N/A

Andrea Capelo Pinheiro  -  256.600.043-34

N/A

Solange Sobral Targa  -  171.825.598-54

N/A

Jordi Gual Solé  -  717.955.621-10

N/A

Ignácio Maria Moreno Martínez  -  717.956.951-88

N/A

Eduardo Navarro de Carvalho  -  531.710.556-00

N/A

Francisco Javier de Paz Mancho  -  241.088.728-78

N/A

N/A
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241.088.728-78 Comitê de Nomeações, 
Vencimentos e Governança 
Corporativa

Publicitário 29/04/2022 3 100.00%

Conselheiro da Adminstração

Eduardo Navarro de Carvalho Outros Comitês Outros 30/01/1963 29/04/2022 3 anos até a data da AGO 
a ser realizada em 2025.

000.000.000-00 Comitê de Auditoria e Controle Licenciado em Direito e 
Licenciado em Ciências 
Econômicas e Empresariais

29/04/2022 0 100.00%

Conselheiro da Adminstração

Francisco Javier de Paz Mancho Outros Comitês Presidente do Comitê 24/07/1958 29/04/2022 3 anos até a data da AGO 
a ser realizada em 2025

531.710.556-00 Comitê de Nomeações, 
Vencimentos e Governança 
Corporativa e Comitê de Qualidade 
e Sustentabilidade

Engenheiro metalúrgico Membro do Com. de Nomeações, 
Vencimentos e de Gov. 
Corporativa e Pres. do Com. de 
Qual e Sustentab

29/04/2022 2 100.00%

Conselheiro da Administração

José María del Rey Osorio Outros Comitês Comitê de Auditoria Não 
estatutário

Presidente do Comitê 11/09/1951 29/04/2022 3 anos até a data da AGO 
a ser realizada em 2025.

256.600.043-34 Comitê de Qualidade e 
Sustentabilidade

Administradora 29/04/2022 0 100.00%

Alfredo Arahuetes García Outros Comitês Comitê de Auditoria Não 
estatutário

Membro do Comitê (Efetivo) 08/01/1956 29/04/2022 3 anos até a data da AGO 
a ser realizada em 2025

Andrea Capelo Pinheiro Outros Comitês Membro do Comitê (Efetivo) 13/08/1966 29/04/2022 3 anos até a data da AGO 
a ser realizada em 2025

817.483.020-00 Comitê de Auditoria e Controle Advogado 29/04/2022 1 100.00%

Conselheiro da Administração

Juan Carlos Ros Brugueras Outros Comitês Membro do Comitê (Efetivo) 10/06/1961 29/04/2022 3 anos até a data da AGO 
a ser realizada em 2025

219.917.108-60 Comitê de Auditoria e Controle Economista e Administrador 
de Empresas

29/04/2022 2 100.00%

Conselheiro da Administração

12.7/8 - Composição Dos Comitês

Nome Tipo comitê Tipo de Auditoria Cargo ocupado Data de 
nascimento

Data posse Prazo mandato

Outros cargos/funções exercidas no emissor

CPF Descrição outros comitês Profissão Descrição outros cargos 
ocupados

Data eleição Número de 
Mandatos 
Consecutivos

Percentual de 
participação nas 
reuniões
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171.825.598-54 Comitê de Qualidade e 
Sustentabilidade

Cientista da Computação 29/04/2022 0 100.00%

Conselheiro da Adminstração

Conselheiro da Administração

144.876.518-83 Comitê de Nomeações, 
Vencimentos e de Governança 
Corporativa

Advogada 29/04/2022 0 100.00%

Ana Theresa Masetti Borsari Outros Comitês Membro do Comitê (Efetivo) 01/09/1971 29/04/2022 3 anos até a data da AGO 
a ser realizada em 2025.

Solange Sobral Targa Outros Comitês Membro do Comitê (Efetivo) 20/09/1972 29/04/2022 3 anos até a data da AGO 
a ser realizada em 2025

Presidente do Conselho da Administração

12.7/8 - Composição Dos Comitês

Nome Tipo comitê Tipo de Auditoria Cargo ocupado Data de 
nascimento

Data posse Prazo mandato

Outros cargos/funções exercidas no emissor

CPF Descrição outros comitês Profissão Descrição outros cargos 
ocupados

Data eleição Número de 
Mandatos 
Consecutivos

Percentual de 
participação nas 
reuniões

Juan Carlos Ros Brugueras  -  817.483.020-00

José María del Rey Osorio  -  219.917.108-60

É membro do Conselho de Administração e Presidente do Comitê de Auditoria e Controle da Companhia.

Empresas integrantes do grupo econômico do emissor: É membro da Comision de Auditoria y Control y del Directorio da Telefónica del Perú, setor de telecomunicações. 

Outras sociedades ou organizações do terceiro setor: foi economista no Servicio de Estudios Económicos de EDES E INITEC, setor energético; foi economista em empresas pertencentes ao Instituto Nacional de 
Industria (INI) e na direção de planejamento de corporação do INI. 

É formado em Economia e Administração de Empresas pela Universidade Autónoma de Madrid. 

Não possui condenação criminal ou administrativa que o impeça de exercer cargos de administração. Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada 
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse membro da administração da Companhia. Não é pessoa politicamente 
exposta. É membro independente. Critério de independência: alinhado aos parâmetros fixados pelo Regulamento do Novo Mercado.

Andrea Capelo Pinheiro  -  256.600.043-34

É membro do Conselho de Administração e membro do Comitê de Qualidade e Sustentabilidade da Companhia. 

Outras sociedades ou organizações do terceiro setor: é Embaixadora da Endeavor, organização do terceiro setor (desde setembro/2019); membro fundadora do Fundo Dona de Mim, organização do terceiro setor 
(desde setembro/2021); Diretora da Fundação Bienal de São Paulo, organização do terceiro setor (desde janeiro/2019). Foi Sócia Fundadora e COO da BR Partners, setor bancário (janeiro/2010 - abril/2021); e 
Conselheira da Associação Brasileira de Bancos (ABBC), associação de classe (maio/2019 - abril/2021). 

Formada em Administração de Empresas, pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) (1990) e possui MBA em Administração de Empresas, com foco em Finanças pela Stern School of Business, 
Universidade de Nova York (EUA) (1994-1996).

Não possui condenação criminal ou administrativa que o impeça de exercer cargos de administração. Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada 
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse membro da administração da Companhia. Não é pessoa politicamente 
exposta. É membro independente. Critério de independência: alinhado aos parâmetros fixados pelo Regulamento do Novo Mercado.

Experiência profissional / Critérios de Independência
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Eduardo Navarro de Carvalho  -  531.710.556-00

É Presidente do Conselho de Administração, Presidente do Comitê de Qualidade e Sustentabilidade e membro do Comitê de Nomeações, Vencimentos e de Governança Corporativa da Companhia. 

Empresas integrantes do grupo econômico do emissor: É Chief of Corporate Affairs and Sustainability Officer da Telefónica S.A., setor de telecomunicações (desde setembro/2021). É também Patrono Nato da 
Fundación Telefónica, organização do terceiro setor (desde setembro/2012). Foi Chief of Strategy and Corporate Affairs Officer da Telefónica S.A., setor de telecomunicações (fevereiro/2020 – setembro/2021); 
Conselheiro da Telefónica Audiovisual Digital, setor audiovisual (junho/2016 – abril/2018); Communications, Corporate Business, Trademark and Sustainability Officer da Telefónica Group, setor de telecomunicações 
(Janeiro/2019 – Fevereiro/2020); Presidente do Conselho de Administração da Telefônica Factoring do Brasil Ltda., setor financeiro (dezembro/2016 - fevereiro/2019); Diretor Presidente da Companhia, setor de 
telecomunicações (novembro/2016 – dezembro/2018); Presidente do Conselho Curador da Fundação Telefônica, organização do terceiro setor (até Dezembro/2019); Diretor Presidente da Telefônica Data S.A. (até 
novembro/2018 quando e empresa foi extinta em decorrência da sua incorporação pela Companhia), setor de serviços de valor adicionado; Diretor Presidente da SP Telecomunicações Participações Ltda., setor de 
telecomunicações (até janeiro/2019); Diretor Presidente da POP Internet Ltda. e do Terra Networks Brasil Ltda., empresas do setor de internet e de serviços de valor adicionado (até janeiro/2019), e Innoweb Ltda. 
(antiga denominação social da Recicla V Comércio e Reciclagem de Sucatas e Metais Ltda.), setor de internet (até janeiro/2019).

Outras sociedades ou organizações do terceiro setor: Foi Diretor da Conexis , organização do terceiro setor (de novembro/2016 até julho/2019).

É formado em Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil.

Não possui condenação criminal ou administrativa que o impeça de exercer cargos de administração. Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada 
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse membro da administração da Companhia. Não é pessoa politicamente 
exposta. Não é membro independente.

Francisco Javier de Paz Mancho  -  241.088.728-78

É membro do Conselho de Administração e Presidente do Comitê de Nomeações, Vencimentos e de Governança Corporativa da Companhia. 

Empresas integrantes do grupo econômico do emissor: É membro do Conselho de Administração da Telefónica S.A., da Telefónica Audiovisual Digital, S.L.U, e membro do Conselho Consultivo da Telefónica de 
España e Telefónica Hispanoamérica, setor de telecomunicações.. Foi Presidente do Conselho de Administração da Telefónica Ingenieria de Seguridad S.A., setor de sistemas e serviços de segurança (julho/2016 – 
dezembro/2021); membro do Conselho de Administração da Telefónica Móviles Argentina S.A., setor de telecomunicações (abril/2018 – abril/2021), Pegaso PCS, S.A. de CV, setor de telecomunicações (julho/2020 
– maio/2021) e Telefónica Móviles México S.A, setor de telecomunicações (setembro/2016 – julho/2020).

Formado em Informação e Publicidade em Estudos de Direito pelo Programa de Gestão de Executivos da IESE (Universidad de Navarra). 

Não possui condenação criminal ou administrativa que o impeça de exercer cargos de administração. Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada 
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse membro da administração da Companhia. Não é pessoa politicamente 
exposta. É membro independente. Critério de independência: alinhado aos parâmetros fixados pelo Regulamento do Novo Mercado.

Alfredo Arahuetes García  -  000.000.000-00

É membro do Conselho de Administração e membro do Comitê de Auditoria e Controle da Companhia. 

Outras sociedades ou organizações do terceiro setor: é Professor Ordinário (Titular) de Economia Aplicada do Departamento de Economia, Faculdade de Ciências Econômicas e Empresariais (ICADE) - 
Universidade Pontificia Comillas (Madrid, Espanha), setor educacional (desde janeiro/2019); Diretor Adjunto da Cátedra de América Latina, Faculdade de Ciências Econômicas e Empresariais (ICADE) - 
Universidade Pontificia Comillas (Madrid, Espanha), setor educacional (desde fevereiro/2020); Pesquisador Sênior da Real Instituto Elcano (Madrid, Espanha), setor educacional e pesquisa (desde janeiro/2012); 
membro do Conselho Acadêmico do Fórum da Economia da Água - Universidade de Alcalá de Henares e Universidade de Granada (España), setor educacional (desde fevereiro/2016). Foi Pesquisador Associado 
Visitante do Latin American Center, St. Antony´s College - University of Oxford, setor educacional (janeiro/2018 - dezembro/2018); “Decano” da Faculdade de Ciências Econômicas e Empresariais (ICADE) - 
Universidade Pontificia Comillas (Madrid, España), setor educacional (dezembro/2008 - dezembro/2017); Professor Ordinario (Titular) de Economia Aplicada do Departamento de Economia, Faculdade de Ciências 
Econômicas e Empresariais (ICADE) - Universidade Pontificia Comillas (Madrid, España), setor educacional (julho/2014 - dezembro/2017); membro do Comitê de Doutorado, Faculdade de Ciências Econômicas e 
Empresariais (ICADE) - Universidade Pontificia Comillas (Madrid, España), setor educacional (dezembro/2005 - março/2018); membro do Conselho Científico do Real Instituto Elcano (Madrid, España), setor 
educacional e pesquisa (janeiro/2012 - fevereiro/2020). 

Licenciado em Direito pela Universidade de Deusto/Bilbao, España (1973-1978); Licenciado em Ciências Econômicas e Empresariais, Universidade Pontificia Comillas/ Madrid, España (1973-1979); Pós-graduado 
(Mestrado) em Planejamento Geral e Política Econômica, Comissão Econômica para América Latina e o Caribe - Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (CEPALILPES)/Santiago de Chile, 
Chile (1981); Pós-graduado (Mestrado) em Economia, Universidade Estadual de Campinas, Unicamp/São Paulo, Brasil (1983-1984); Doutorado em Ciências Econômicas e Empresariais, Universidade Pontificia 
Comillas/Madrid, España (1996).

Não possui condenação criminal ou administrativa que o impeça de exercer cargos de administração. Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada 
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse membro da administração da Companhia. Não é pessoa politicamente 
exposta. É membro independente. Critério de independência: alinhado aos parâmetros fixados pelo Regulamento do Novo Mercado.

É membro do Conselho de Administração e membro do Comitê de Auditoria e Controle da Companhia. 

Outras sociedades ou organizações do terceiro setor: É sócio do escritório de advocacia Brugueras, Alcantara & García Bragado sediado em Madrid/Espanha, setor jurídico (desde 2013). 

Formado em Direito pela University of Barcelona (1985).

Não possui condenação criminal ou administrativa que o impeça de exercer cargos de administração. Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada 
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse membro da administração da Companhia. Não é pessoa politicamente 
exposta. É membro independente. Critério de independência: alinhado aos parâmetros fixados pelo Regulamento do Novo Mercado.
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Ana Theresa Masetti Borsari  -  144.876.518-83

É membro do Conselho de Administração e membro do Comitê de Nomeações, Vencimentos e de Governança Corporativa da Companhia. 

Outras sociedades ou organizações do terceiro setor: É responsável pela Experiência Profissional do Cliente em nível global do Grupo Stellantins (Peugeot, Citroen, Fiat, Jeep, RAM), setor automotivo (desde 
maio/2021). Foi Diretora Geral da Peugeot Citroen Automóveis do Brasil (Peugeot, Citroën e DS - Groupe PSA), setor automotivo (outubro/2015 – abril/2021).

Formada em Direito pela Universidade de São Paulo e é Mestre em Direito pela Universidade de São Paulo.

Não possui condenação criminal ou administrativa que o impeça de exercer cargos de administração. Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada 
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse membro da administração da Companhia. Não é pessoa politicamente 
exposta. É membro independente. Critério de independência: alinhado aos parâmetros fixados pelo Regulamento do Novo Mercado.

Solange Sobral Targa  -  171.825.598-54

É membro do Conselho de Administração e membro do Comitê de Qualidade e Sustentabilidade da Companhia. 

Outras sociedades ou organizações do terceiro setor: é Vice-Presidente Partner, da CI&T, setor de tecnologia (desde junho/2018); membro do Conselho de Administração da Unidas, setor de locação de veículos 
(desde fevereiro/2021); consultora do Comitê Consultivo de Diversidade do Itaú, setor bancário (desde maio/2021); co-líder do Comitê ESG da CI&T, setor de tecnologia (desde dezembro/2020); consultora do 
Conselho Regional (Campinas) do Capitalismo Consciente Brasil, setor de consultoria de liderança (desde maio/2021); colunista do Meio&Mensagem, setor de comunicação e marketing (desde setembro/2020). Foi 
Diretora Executiva de Negócios da CI&T (julho/2008 a maio/2018), quando foi promovida à Estatutária, Vice-Presidente Partner, setor de tecnologia.

Formada em Ciências da Computação, pela UFSCAR – Universidade Federal de São Carlos (1991-1994) e possui Mestrado em Ciências da Computação, pela UNICAMP – Universidade de Campinas (1995-1997).

Não possui condenação criminal ou administrativa que o impeça de exercer cargos de administração. Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada 
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse membro da administração da Companhia. Não é pessoa politicamente 
exposta. É membro independente. Critério de independência: alinhado aos parâmetros fixados pelo Regulamento do Novo Mercado.

Tipo de Condenação Descrição da Condenação

Ana Theresa Masetti Borsari  -  144.876.518-83

N/A

Solange Sobral Targa  -  171.825.598-54

N/A

Eduardo Navarro de Carvalho  -  531.710.556-00

N/A

Francisco Javier de Paz Mancho  -  241.088.728-78

N/A

Alfredo Arahuetes García  -  000.000.000-00

N/A

Juan Carlos Ros Brugueras  -  817.483.020-00

N/A

José María del Rey Osorio  -  219.917.108-60

N/A

Andrea Capelo Pinheiro  -  256.600.043-34

N/A
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A Companhia não tem conhecimento de existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até segundo grau 
entre: (a) administradores do emissor; (b) (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou 
indiretas, do emissor; (c) (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas; e (ii) controladores 
diretos ou indiretos do emissor; e (d) (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras 
diretas e indiretas do emissor.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas 
A Administradores do Emissor, Controladas E Controladores
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Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Diretor Presidente

Terra Networks Brasil Ltda. 91.088.328/0001-67

Observação

Christian Mauad Gebara 203.838.628-50 Prestação de serviço Controlada Direta

Administrador do Emissor

Observação

Administrador do Emissor

Em 02 de janeiro de 2019 passou a ocupar o referido cargo.

Pessoa Relacionada

Recicla V Comércio e Reciclagem de Sucatas e Metais Ltda. 07.621.112/0001-09

Diretor Presidente

Diretor Presidente

Secretário Geral e Diretor Jurídico

Administrador do Emissor

Christian Mauad Gebara 203.838.628-50 Prestação de serviço Controlada Indireta

Secretário Geral e Diretor Jurídico

Pessoa Relacionada

POP Internet Ltda. 03.809.228/0001-15

Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira 711.936.930-04 Prestação de serviço Controlada Direta

Observação

Em 02 de janeiro de 2019 passou a ocupar o referido cargo.

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2021

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Christian Mauad Gebara 203.838.628-50 Prestação de serviço Controlada Direta

Administrador do Emissor

Diretor Presidente

Pessoa Relacionada

Telefônica Infraestrutura e Segurança Ltda. 03.441.668/0001-62

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Em setembro/2019 passou a ocupar o referido cargo.

Observação

Observação

Diretor

Administrador do Emissor

TLF01 - Empreendimentos e Participações Ltda 35.144.940/0001-39

Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira 711.936.930-04 Prestação de serviço Controlada Indireta

Diretor Presidente

Pessoa Relacionada

Secretário Geral e Diretor Jurídico

Em setembro/2019 passou a ocupar o referido cargo.

Observação

Christian Mauad Gebara 203.838.628-50 Prestação de serviço Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Secretário Geral e Diretor Jurídico

Secretário Geral e Diretor Jurídico

Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira 711.936.930-04 Prestação de serviço Controlada Indireta

Telefônica Infraestrutura e Segurança Ltda. 03.441.668/0001-62

Pessoa Relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Secretário Geral e Diretor Jurídico

Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira 711.936.930-04 Prestação de serviço Controlada Direta

Telefônica IoT, Big Data e Tecnologia do Brasil S.A. 35.308.475/0001-24

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Membro do Conselho de Administração

Eleito em 23 de fevereiro de 2022.

Observação

Diretor Jurídico

Administrador do Emissor

Em 02 de janeiro de 2019 passou a ocupar o referido cargo.

Diretor de Finanças e de Relações com Investidores

David Melcon Sanchez Friera 238.558.708-45 Prestação de serviço Controlada Indireta

POP Internet Ltda. 03.809.228/0001-15

Telefônica Cloud e Tecnologia do Brasil S.A. 35.473.014/0001-07

Observação

Diretor Presidente

Pessoa Relacionada

David Melcon Sanchez Friera 238.558.708-45 Prestação de serviço Controlada Direta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor de Finanças e de Relações com Investidores

Diretor de Finanças

Telefônica Infraestrutura e Segurança Ltda. 03.441.668/0001-62

Em dezembro/2019 passou a ocupar o referido cargo.

Observação

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Diretor Presidente

Garliava RJ Infraestrutura e Redes de Telecomunicações S.A. 37.178.485/0001-18

Christian Mauad Gebara 203.838.628-50 Prestação de serviço Controlada Direta

Observação

Administrador do Emissor

Exerceu referido cargo até a extinção da companhia em 28 de fevereiro de 2023

Exerceu referido cargo até a extinção da companhia em 28 de fevereiro de 2023

Observação

Membro do Conselho de Administração

Ignácio Moreno Martínez Prestação de serviço Controlador Direto

Telefónica S.A. 05.721.582/0001-19

Pessoa Relacionada

Observação

Secretário Geral e Diretor Jurídico

Administrador do Emissor

Secretário Geral e Diretor Jurídico

Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira 711.936.930-04 Prestação de serviço Controlada Direta

Garliava RJ Infraestrutura e Redes de Telecomunicações S.A. 37.178.485/0001-18

Pessoa Relacionada

Observação

Membro do Conselho de Administração

Administrador do Emissor

Em dezembro/2021 deixou de ocupar o referido cargo.

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Administrador do Emissor

Exerceu referido cargo até a extinção da sociedade em 31 de outubro de 2022

Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira 711.936.930-04 Prestação de serviço Controlada Indireta

Secretário Geral e Diretor Jurídico

Pessoa Relacionada

SP Telecomunicações Participações Ltda 01.900.954/0001-13

Observação

Diretor Presidente

Membro do Conselho de Administração

Telefónica S.A. 05.721.582/0001-19

Observação

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Diretor Presidente

Membro do Conselho de Administração

Francisco Javier de Paz Mancho 241.088.728-78 Prestação de serviço Controlador Direto

Administrador do Emissor

Exerceu o cargo de Chief of Strategy and Corporate Affairs Officer de fevereiro/2020 até setembro/2021.

Observação

Christian Mauad Gebara 203.838.628-50 Prestação de serviço Controlador Direto

Administrador do Emissor

Chief of Corporate Affairs and Sustainability Officer

Presidente do Conselho de Administração

Eduardo Navarro de Carvalho 531.710.556-00 Prestação de serviço Controlador Direto

Telefónica S.A. 05.721.582/0001-19

Pessoa Relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Diretor de Finanças e de Relações com Investidores

David Melcon Sanchez Friera 238.558.708-45 Prestação de serviço Controlada Indireta

Recicla V Comércio e Reciclagem de Sucatas e Metais Ltda. 07.621.112/0001-09

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Diretor

SP Telecomunicações Participações Ltda 01.900.954/0001-13

Exerceu referido cargo até a extinção da sociedade em 31 de outubro de 2022

Observação

Diretor de finanças

Observação

Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira 711.936.930-04 Prestação de serviço Controlador Direto

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Pessoa Relacionada

Secretário Geral e Diretor Jurídico

Recicla V Comércio e Reciclagem de Sucatas e Metais Ltda. 07.621.112/0001-09

Secretário Geral e Diretor Jurídico

Administrador do Emissor

Exerceu referido cargo até a extinção da sociedade em 31 de outubro de 2022

Diretor de Finanças e de Relações com Investidores

David Melcon Sanchez Friera 238.558.708-45 Prestação de serviço Controlador Direto

SP Telecomunicações Participações Ltda 01.900.954/0001-13

Pessoa Relacionada

Observação

Diretor

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Pessoa Relacionada

Diretor de Finanças e de Relações com Investidores

Diretor de Finanças

Terra Networks Brasil Ltda. 91.088.328/0001-67

David Melcon Sanchez Friera 238.558.708-45 Prestação de serviço Controlada Direta

Observação

Administrador do Emissor

Observação

Administrador do Emissor

Diretor de Finanças e de Relações com Investidores

David Melcon Sanchez Friera 238.558.708-45 Prestação de serviço Controlada Direta

POP Internet Ltda. 03.809.228/0001-15

Pessoa Relacionada

Observação

Secretário Geral e Diretor Jurídico

Administrador do Emissor

Secretário Geral e Diretor Jurídico

Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira 711.936.930-04 Prestação de serviço Controlada Direta

Terra Networks Brasil Ltda. 91.088.328/0001-67

Pessoa Relacionada

Observação

Diretor de Finanças

Administrador do Emissor

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira 711.936.930-04 Prestação de serviço Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Secretário Geral e Diretor Jurídico

Pessoa Relacionada

Telefónica S.A. 05.721.582/0001-19

Pessoa Relacionada

Membro do Conselho de Administração

Em dezembro/2021 deixou de ocupar o referido cargo.

Observação

Observação

Prestador de Serviços de Assessoramento Legal

Administrador do Emissor

Deixou de prestar serviços de assessoramento legal em abril/2021

Telefónica S.A. 05.721.582/0001-19

Juan Carlos Ros Brugueras 817.483.020-00 Prestação de serviço Controlador Direto

Membro do Conselho de Administração

Pessoa Relacionada

Membro do Conselho de Administração

Observação

Jordi Gual Solé Prestação de serviço Controlador Direto

Administrador do Emissor

Diretor Jurídico

Secretário Geral e Diretor Jurídico

Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira 711.936.930-04 Prestação de serviço Controlada Direta

Telefônica Cloud e Tecnologia do Brasil S.A. 35.473.014/0001-07

Pessoa Relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Alex Martins Salgado 267.046.658-38 Prestação de serviço Controlada Direta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor de Negócios

Exerceu referido cargo até a extinção da companhia em 28 de fevereiro de 2023

Pessoa Relacionada

Observação

Diretor de Finanças

Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração

Telefônica Cloud e Tecnologia do Brasil S.A. 35.473.014/0001-07

Observação

Observação

Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira 711.936.930-04 Prestação de serviço Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Diretor

Garliava RJ Infraestrutura e Redes de Telecomunicações S.A. 37.178.485/0001-18

Vita IT Comércio e Serviços de Soluções em TI Ltda. 18.261.828/0001-69

Administrador do Emissor

Diretor de Finanças e de Relações com Investidores

David Melcon Sanchez Friera 238.558.708-45 Prestação de serviço Controlada Direta

Observação

Pessoa Relacionada

Secretário Geral e Diretor Jurídico

Diretor

Vale Saúde, Administradora de Cartões S.A. 14.336.330/0001-67

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
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Pessoa Relacionada

Presidente do Conselho de Administração

Chief of Corporate Affairs and Sustainability Officer.

Terra Networks Brasil Ltda. 91.088.328/0001-67

Eduardo Navarro de Carvalho 531.710.556-00 Prestação de serviço Controlador Direto

Observação

Membro do Conselho de Administração e Lead Director

Administrador do Emissor

Observação

Administrador do Emissor

Telefónica S.A. 05.721.582/0001-19

Francisco Javier de Paz Mancho 241.088.728-78 Prestação de serviço Controlador Direto

Pessoa Relacionada

Membro do Conselho de Administração

Exercício Social 31/12/2020

Alex Martins Salgado 267.046.658-38 Prestação de serviço Controlada Direta

Diretor de Negócios

Eleito para ambos os cargos em 02 de agosto de 2021.

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Observação

Eleito para ambos os cargos em 01 de novembro de 2021.

Telefônica IoT, Big Data e Tecnologia do Brasil S.A. 35.308.475/0001-24

Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Administrador do Emissor

Exerceu referido cargo até a extinção da sociedade em 31 de outubro de 2022

Pessoa Relacionada

Secretário Geral e Diretor Jurídico

SP Telecomunicações Participações Ltda 01.900.954/0001-13

Observação

Diretor

Telefónica Chile S.A. 05.779.359/0001-22

Pessoa Relacionada

Observação

Vice-Presidente do Conselho de Administração

Membro do Conselho de Administração

Exerce o cargo desde setembro de 2021. Exerceu o cargo de Chief of Strategy and Corporate Affairs Officer de fevereiro/2020 até setembro/2021.

Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira 711.936.930-04 Prestação de serviço Controlador Direto

Narcis Serra Serra 241.097.408-27 Prestação de serviço Controlador Direto

Administrador do Emissor

Observação

Secretário Geral e Diretor Jurídico

Administrador do Emissor

POP Internet Ltda. 03.809.228/0001-15

Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira 711.936.930-04 Prestação de serviço Controlada Direta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Secretário Geral e Diretor Jurídico

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Administrador do Emissor

Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira 711.936.930-04 Prestação de serviço Controlada Direta

Terra Networks Brasil Ltda. 91.088.328/0001-67

Diretor de Finanças

Observação

Secretário Geral e Diretor Jurídico

Pessoa Relacionada

Pessoa Relacionada

Exerceu referido cargo até a extinção da sociedade em 31 de outubro de 2022

Observação

Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira 711.936.930-04 Prestação de serviço Controlada Direta

Administrador do Emissor

Diretor

Diretor de Finanças e de Relações com Investidores

David Melcon Sanchez Friera 238.558.708-45 Prestação de serviço Controlador Direto

SP Telecomunicações Participações Ltda 01.900.954/0001-13

Pessoa Relacionada

Observação

Administrador do Emissor

Diretor de Finanças e de Relações com Investidores

David Melcon Sanchez Friera 238.558.708-45 Prestação de serviço Controlada Direta

Pessoa Relacionada

Secretário Geral e Diretor Jurídico

Terra Networks Brasil Ltda. 91.088.328/0001-67

Secretário Geral e Diretor Jurídico

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
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Observação

Em 20.12.2019 passou a ocupar o referido cargo

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Telefônica Infraestrutura e Segurança Ltda. 03.441.668/0001-62

Secretário Geral e Diretor Jurídico

Telefônica Infraestrutura e Segurança Ltda. 03.441.668/0001-62

Diretor de Finanças

Observação

David Melcon Sanchez Friera 238.558.708-45 Prestação de serviço Controlada Indireta

Diretor de Finanças e de Relações com Investidores

Pessoa Relacionada

Pessoa Relacionada

Em 26.09.2019 passou a ocupar o referido cargo

Administrador do Emissor

Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira 711.936.930-04 Prestação de serviço Controlada Indireta

Secretário Geral e Diretor Jurídico

Diretor Presidente

Christian Mauad Gebara 203.838.628-50 Prestação de serviço Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2019

Diretor

FiBrasil Infraestrutura e Fibra Ótica S.A. 36.619.747/0001-70

Observação

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
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Observação

Diretor Presidente

Telefônica Infraestrutura e Segurança Ltda. 03.441.668/0001-62

Em 26.09.2019 passou a ocupar o referido cargo

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
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12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores

A Companhia e suas subsidiárias têm contratado Seguro de Responsabilidade Civil aos Executivos (D&O), junto a 
seguradoras locais, os quais protegem o patrimônio pessoal dos administradores de prejuízos causados a terceiros, no 
exercício de suas funções, no período de cobertura da apólice, a título de reparação de danos, que resultem em indenização 
ou custos de defesa, incluindo importância resultante de composição amigável, tais como termo de ajustamento de conduta 
e termo de compromisso.  

O seguro D&O também abrange a cobertura para multas ou penalidades cíveis ou administrativas impostas aos 
administradores, sempre que consideradas seguráveis pela legislação aplicável, em virtude de atos danosos praticados no 
exercício da sua respectiva função, como resultado de procedimentos ou processos conduzidos por qualquer órgão 
governamental ou pelo Poder Judiciário.  

A Administração da Companhia entende que os pagamentos de multas pelas seguradoras visam o melhor interesse da 
Companhia, uma vez que permite aos administradores maior segurança no exercício de suas funções. Ademais, não estão 
abrangidas pelo seguro, dentre outras e observadas as condições da apólice, condutas resultantes de ato ilícito doloso ou 
culpa grave equiparável ao dolo praticado. O prêmio total pago pelo seguro perfaz o montante de R$ 2.178.136,00 

A Companhia e suas subsidiárias não possuem compromisso de indenidade prevendo o pagamento ou o reembolso de 
despesas suportadas pelos administradores decorrentes de reparação de danos causados a terceiros ou à Companhia ou 
do pagamento de multas e acordos administrativos. 
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12.12 - Outras informações relevantes

Informamos que foram dispensadas as publicações pela Companhia de Aviso aos Acionistas comunicando a 
disponibilização das Demonstrações Financeiras nos últimos três exercícios sociais, nos termos do art.133, § 5º, da Lei 
das Sociedades por Ações. 
 
As atribuições dos Comitês que assessoram o Conselho de Administração, de acordo com seu regimento interno, estão 
dispostas no item 12.1. Referidos comitês reportam-se ao Conselho de Administração. 
 
Apresentamos abaixo relação das datas e quórum de instalação das Assembleias Gerais da Companhia realizadas nos 
últimos 3 (três) anos. As referidas assembleias foram instaladas em primeira convocação: 
 

Data da Assembleia Quórum de Instalação 
(Ações Ordinárias) 

Quórum de Instalação 
(Ações Preferenciais) 

   

   

11/04/2019 Mais de 95% Mais de 62% 

28/05/2020 Mais de 95% Mais de 35% 

01/10/2020 Mais de 95% - 

01/10/2020* - Mais de 86% 

15/04/2021 Mais de 89% N/A 

26/04/2022 Mais de 90% 

 

Mas 

 

N/A 

* Assembleia Geral Especial dos Acionistas Titulares de Ações Preferenciais. 

 
O Diretor de Relações com Investidores tem relacionamento permanente com o Conselho de Administração, conforme 
aplicável, mediante apresentação periódica de temas específicos nas reuniões deste Colegiado. 
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a) objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política de remuneração foi formalmente 
aprovada, órgão responsável por sua aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na 
rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado 

A Companhia adota políticas de remuneração compatíveis com as melhores práticas de mercado, com o objetivo de atrair 
e reter os melhores profissionais, contribuindo para o retorno e aumento de valor da Companhia, reconhecendo o 
desempenho individual de acordo com as metas alcançadas.   

A remuneração global anual do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária, do Conselho Fiscal e dos Comitês, é 
formalmente aprovada em Reuniões do Comitê de Nomeações, Vencimentos e Governança Corporativa, do Conselho de 
Administração e na Assembleia Geral Ordinária. 

A remuneração da Diretoria não estatutária foi definida pelo Vice-Presidente de cada área, em conjunto com a Vice-
Presidência de Pessoas, de acordo com critérios de meritocracia e respeitando os limites estabelecidos no orçamento anual. 

 

b) composição da remuneração, indicando: 

i. descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles 

 

Conselho de Administração 

Os membros do Conselho de Administração recebem remuneração fixa mensal, com o objetivo de remunerar as atividades 
desempenhadas no exercício do cargo. 

Por política do Grupo Telefónica, os membros do Conselho de Administração que ocupam cargos executivos em empresas 
do mesmo grupo econômico, não recebem remuneração pela participação no Conselho de Administração da Companhia, 
nem pela participação no Comitê de Auditoria e Controle. O pagamento ocorre apenas para membros do Conselho de 
Administração da Companhia que não são executivos do Grupo Telefónica e o valor pago é o mesmo para todos os 
membros. 

 

Comitês Internos  

Os membros do Comitê de Auditoria e Controle, que também são membros do Conselho de Administração, recebem uma 
remuneração fixa mensal adicional ao valor mensal recebido pela participação no Conselho de Administração, com o objetivo 
de remunerar as atividades desempenhadas no exercício do cargo de membro do Comitê. 

Embora existam outros comitês de assessoramento do Conselho de Administração compostos por membros do Conselho 
de Administração (Comitê de Nomeações, Vencimentos e Governança Corporativa; Comitê de Qualidade e 
Sustentabilidade; e Comitê de Estratégia), os membros destes comitês não recebem qualquer remuneração adicional. 

 

Conselho Fiscal 

Os membros do Conselho Fiscal recebem uma remuneração fixa mensal, com o objetivo de remunerar as atividades 
desempenhadas no exercício do cargo, atendendo o limite legal aplicável da Lei das Sociedades por Ações, não inferior a 
10% do que, em média, for atribuído de remuneração fixa a cada Diretor Estatutário, não computados benefícios de qualquer 
natureza, verbas de representação e participação nos lucros. 

 

 

Diretoria Estatutária e Não Estatutária 

A remuneração dos membros das diretorias estatutária e não estatutária é composta conforme abaixo, com o objetivo de 
remunerar as atividades desempenhadas no exercício do cargo: 

 

1 - Remuneração fixa  
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2 - Benefícios diretos e indiretos:  

· Diretos: previdência privada, vale refeição/alimentação, seguro de vida, plano de saúde e dental, complemento 
salarial por afastamento, academia, farmácia, auxílio creche/babá e benefícios do país de origem. 

· Indiretos: veículo, assessoria fiscal, aluguel e escola. 

3 - Remuneração variável de curto prazo – Compreende a participação anual nos resultados, aferida a partir das metas 
individuais e das metas da Companhia. 

4 - Incentivo de longo prazo – É a parte da remuneração que visa ao comprometimento e superação dos resultados a 
longo prazo. Refere-se a um programa que entrega ações aos elegíveis, desde que se cumpram os objetivos e metas 
preestabelecidas deste programa (vide item 13.4). 

 

ii. em relação aos 3 últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada elemento na remuneração total 

 

Exercício 2021 

PROPORÇÃO DE CADA ELEMENTO DA REMUNERAÇÃO TOTAL  

  
Honorários 

Fixos 

Benefícios 
Diretos e 
Indiretos 

Remuneração 
Variável 

Incentivo 
Longo 
Prazo 

Total 

Conselho de Administração 100% 0% 0% 0% 100% 

Comitês 100% 0% 0% 0% 100% 

Diretoria Estatutária 28% 14% 50% 8% 100% 

Conselho Fiscal 100% 0% 0% 0% 100% 

Diretoria Não Estatutária1 50% 11% 28% 11% 100% 

1 – Percentuais atualizados para os valores realizados no exercício. Anteriormente foi mantida a informação de valores previstos. 

 

 

Exercício 2020 

PROPORÇÃO DE CADA ELEMENTO DA REMUNERAÇÃO TOTAL  

  
Honorários 

Fixos 

Benefícios 
Diretos e 
Indiretos 

Remuneração 
Variável 

Incentivo 
Longo 
Prazo 

Total 

Conselho de Administração 100% 0% 0% 0% 100% 

Comitês 100% 0% 0% 0% 100% 

Diretoria Estatutária 34% 14% 40% 13% 100% 

Conselho Fiscal 100% 0% 0% 0% 100% 

Diretoria Não Estatutária1 48% 12% 27% 13% 100% 

1 – Percentuais atualizados para os valores realizados no exercício. Anteriormente foi mantida a informação de valores previstos. 

 

Exercício 2019 

PROPORÇÃO DE CADA ELEMENTO DA REMUNERAÇÃO TOTAL  

  
Honorários 

Fixos 

Benefícios 
Diretos e 
Indiretos 

Remuneração 
Variável 

Incentivo 
Longo 
Prazo 

Total 

Conselho de Administração 100% 0% 0% 0% 100% 

Comitês 100% 0% 0% 0% 100% 
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Diretoria Estatutária 35% 13% 36% 16% 100% 

Conselho Fiscal 100% 0% 0% 0% 100% 

Diretoria Não Estatutária 47% 12% 27% 14% 100% 

 

iii. metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração 

Metodologia de 
Cálculo e Reajuste 

Remuneração fixa Benefícios Diretos e 
Indiretos 

Remuneração 
Variável Curto Prazo 

Incentivos de 
Longo Prazo 

Conselho de 
Administração, 
Comitê de Auditoria e 
Controle e Conselho 
Fiscal 

Pagamento em 12 
parcelas/ano, reajustadas 
anualmente conforme 
pesquisas salariais  

n/a n/a n/a 

Diretoria Estatutária   São oferecidos 
conforme práticas de 
mercado por 
intermédio de 
pesquisas salariais e 
avaliação de cargos, 
sendo alguns deles 
com processo de 
aprovação e reajuste 
via Acordos Coletivos 
junto aos Sindicatos 

Constituída por um 
percentual da 
remuneração fixa 
conforme grupo 
hierárquico. Este 
percentual possui a 
avaliação conforme 
conjunto de metas 
corporativas e de 
avaliação individual. A 
metodologia é 
reajustada anualmente 
em função das metas, 
bem como eventuais 
práticas de mercado 

Conforme política 
corporativa de 
aplicação de 
incentivos do Grupo 
Telefónica, de 
acordo com cada 
programa 

Diretoria Não 
Estatutária 

Pagamento em 12 
parcelas/ano, acrescida do 
13º salário + 0,3333 de 
férias e reajustadas 
periodicamente conforme 
pesquisas salariais, bem 
como evolução da 
experiência e 
responsabilidade do 
profissional 

 

iv. razões que justificam a composição da remuneração 

A Companhia adota estratégias de remuneração compatíveis com as melhores práticas de mercado, de forma a atrair e 
reter os talentos, bem como reconhecer o desempenho individual. 

 

v. a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato   

Membros do Conselho de Administração que ocupam cargos executivos em empresas do mesmo grupo econômico, não 
são remunerados, pela Companhia, pela participação no Conselho de Administração, nem pela participação no Comitê de 
Auditoria e Controle, conforme política corporativa do Grupo Telefónica. 

Membros do Comitê de Qualidade e Sustentabilidade; do Comitê de Nomeações, Vencimentos e de Governança 
Corporativa e do Comitê de Estratégia, não são remunerados por esta participação. 

 

c) principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada elemento da 
remuneração 

A apuração da remuneração variável considera indicadores financeiros e não financeiros da Companhia: Receita Total, 
Resultado Operacional, Fluxo de Caixa Livre, NPS (Net Promoter Score, que mede o grau de fidelidade dos clientes), GAP 
NPS (diferença entre o nosso NPS e o do nosso melhor competidor), Reptrack (índice de reputação corporativa), emissão 
de gases de efeito estufa e percentual de mulheres em cargos de alta liderança.  

Nenhum indicador de desempenho determina remuneração fixa ou benefícios, sendo estes estabelecidos em função de 
fatores como meritocracia, responsabilidade do cargo, atratividade e permanência na Companhia.  

Os indicadores de incentivo de longo prazo são determinados nos programas de ações com critérios e metas definidos em 
regulamento (vide item 13.4).  
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d) como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho 

A remuneração variável é estruturada considerando as metas corporativas com base nos indicadores de desempenho e na 
avaliação individual: 

 

Importe Máximo: 194,25% como consequência de 129,5% de resultados do negócio (70% do atingimento da Telefônica 
Brasil e 30% do atingimento corporativo) x 150% de avaliação individual.  

Importe Mínimo: 0%, sempre que o resultado das Metas Corporativas e/ou Avaliação Individual for 0%. 

A parte referente ao incentivo de longo prazo se dá por intermédio de programas de ações com critérios definidos em 
regulamento e metas pré-estabelecidas (vide item 13.4). 

 

e) como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, médio e longo prazo 

As metas definidas preveem a evolução em escala crescente para os negócios da Companhia. Uma vez que a Companhia 
considera, principalmente, os resultados financeiros como parâmetro para determinação dos limites da remuneração 
variável anteriormente detalhada, assegura desta forma uma remuneração autossustentável (self funding), sem 
comprometimento de quaisquer outros investimentos. 

 

f) existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos 

Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019 não houve remuneração suportada por 
subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos. 

 

g) existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento societário, tal 
como a alienação do controle societário do emissor 

Não existe regra associada a eventos societários. 

 

h) práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a remuneração individual do 
conselho de administração e da diretoria, indicando: 

 

i. os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, identificando de que forma participam  

O órgão que aprova a remuneração individual do Conselho de Administração e Diretoria Estatutária é o Conselho de 
Administração. 

A remuneração individual da Diretoria Não Estatutária é definida pelo Vice-Presidente de cada área em conjunto com a Vice-
Presidência de Pessoas, de acordo com critérios de meritocracia e respeitando os limites estabelecidos no orçamento anual, 
aprovado pelo Conselho de Administração. 

 

ii. critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual, indicando se há a utilização de estudos para a 
verificação das práticas de mercado, e, em caso positivo, os critérios de comparação e a abrangência desses estudos    

A estratégia de remuneração do Conselho de Administração, das Diretorias Estatutária e Não Estatutária é baseada em 
pesquisas de mercado, realizadas por intermédio de consultorias externas especializadas, considerando a prática adotada 
por empresas de porte, receita e segmento comparáveis, a fim de manter competitividade frente ao mercado.  
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iii. com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a adequação da política de remuneração do 
emissor 

Anualmente o Conselho de Administração avalia a adequação da remuneração do Conselho de Administração e Diretoria 
Estatutária.  

Não há participação do Conselho de Administração na aprovação da remuneração da diretoria não-estatutária, que é 
avaliada pelo Vice-Presidente de cada área em conjunto com a Vice-Presidência de Pessoas. 

As avaliações consideram pesquisas de mercado e critérios de meritocracia, respeitando os limites estabelecidos no 
orçamento anual aprovado pelo Conselho de Administração. 

 

PÁGINA: 278 de 412

Formulário de Referência - 2022 - TELEFÔNICA BRASIL S.A Versão : 11



Remuneração variável

Bônus 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00

Pós-emprego 0,00 397.087,92 0,00 397.087,92

Participação de resultados 0,00 11.178.565,30 0,00 11.178.565,30

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00 0,00

Participações em comitês 157.712,14 0,00 0,00 157.712,14

Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 3.488.809,93 0,00 3.488.809,93

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

Observação

Nº total de membros 12,00 3,00 3,00 18,00

Salário ou pró-labore 4.380.897,57 6.606.333,22 757.830,79 11.745.061,58

Benefícios direto e indireto 0,00 2.608.103,95 0,00 2.608.103,95

Nº de membros remunerados 10,00 3,00 3,00 16,00

Remuneração fixa anual

Total da remuneração 4.538.609,71 24.278.900,32 757.830,79 29.575.340,82

13.2 - Remuneração Total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho Fiscal

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total

Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2022 - Valores Anuais

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº total de membros 12,00 3,00 3,00 18,00

Nº de membros remunerados 10,00 3,00 3,00 16,00

Benefícios direto e indireto 0,00 2.400.845,72 0,00 2.400.845,72

Participações em comitês 144.913,12 0,00 0,00 144.913,12

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore 4.065.433,94 6.268.258,55 698.297,31 11.031.989,80

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2021 - Valores Anuais

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total
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Pós-emprego 0,00 3.160.451,04 0,00 3.160.451,04

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00

Observação

Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 0,00 0,00 0,00

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00 0,00

Bônus 0,00 0,00 0,00 0,00

Remuneração variável

Descrição de outras 
remunerações fixas

Comissões 0,00 0,00 0,00 0,00

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00 0,00

Participação de resultados 0,00 9.387.289,93 0,00 9.387.289,93

Total da remuneração 4.210.347,06 21.603.909,08 698.297,31 26.512.553,45

Bônus 0,00 0,00 0,00 0,00

Participação de resultados 0,00 7.978.416,21 0,00 7.978.416,21

Descrição de outras 
remunerações fixas

o valor corresponde ao gasto com 
INSS aplicado sobre as 
remunerações

o valor corresponde ao gasto 
com INSS aplicado sobre as 
remunerações.

o valor corresponde ao gasto 
com INSS aplicado sobre as 
remunerações.

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 1.423.837,48 0,00 1.423.837,48

Outros 812.105,98 1.004.155,86 135.613,47 1.951.875,31

Nº total de membros 12,00 3,00 3,00 18,00

Remuneração variável

Nº de membros remunerados 10,00 3,00 3,00 16,00

Benefícios direto e indireto 0,00 2.078.310,58 0,00 2.078.310,58

Participações em comitês 140.731,02 0,00 0,00 140.731,02

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore 3.919.798,89 5.989.531,06 678.067,35 10.587.397,30

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2020 - Valores Anuais

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total
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Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 2.352.975,84 0,00 2.352.975,84

Observação

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Pós-emprego 0,00 385.881,12 0,00 385.881,12

Total da remuneração 4.872.635,89 21.213.108,15 813.680,82 26.899.424,85

Bônus 0,00 0,00 0,00 0,00

Participação de resultados 0,00 6.064.762,99 0,00 6.064.762,99

Descrição de outras 
remunerações fixas

INSS INSS INSS

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00 0,00

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

N/A. INSS N/A

Pós-emprego 0,00 374.349,42 0,00 374.349,42

Comissões 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 1.304.374,13 0,00 1.304.374,13

Outros 0,00 1.136.343,96 130.896,38 1.267.240,34

Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 2.660.669,45 0,00 2.660.669,45

Nº total de membros 12,00 3,00 3,00 18,00

Remuneração variável

Nº de membros remunerados 10,00 3,00 3,00 16,00

Benefícios direto e indireto 0,00 1.827.441,55 0,00 1.827.441,55

Participações em comitês 144.913,12 0,00 0,00 144.913,12

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore 4.065.433,94 5.791.185,36 654.481,90 10.511.101,20

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total
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Observação

Total da remuneração 4.210.347,06 19.159.126,86 785.378,27 24.575.598,68
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Remuneração prevista para o exercício social corrente – 2022 

Exercício 2022 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal Total  

Número de membros 12 3 3 18 

Número de membros 
remunerados 10 3 3 16 

Bônus 

    - 

-  

-  

- 

Valor mínimo previsto no 
plano de remuneração (R$)         N/A     N/A     N/A     N/A 

Valor máximo previsto no 
plano de remuneração (R$)         N/A     N/A     N/A     N/A 

Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas 
estabelecidas sejam 
atingidas (R$)         N/A     N/A     N/A     N/A 

Valor a ser reconhecido no 
resultado (R$/unidade)         N/A     N/A     N/A     N/A 

Participação no Resultado 

    - 

-  

-  

- 

Valor mínimo previsto no 
plano de remuneração (R$)         N/A     N/A     N/A     N/A 

Valor máximo previsto no 
plano de remuneração (R$)     N/A 16.192.357,49      N/A 16.192.357,49 

Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas 
estabelecidas sejam 
atingidas (R$)     N/A 

        
6.436.937,43     N/A 6.436.937,43 

Valor a ser reconhecido no 
resultado (R$/unidade)     N/A 11.178.565,30     N/A 11.178.565,30 
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Remuneração do exercício social encerrado – 2021 

Exercício 2021 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal Total  

Número de membros 12 3 3 18 

Número de membros 
remunerados 10 3 3 16 

Bônus 

    - 

-  

-  

- 

Valor mínimo previsto no 
plano de remuneração (R$)         N/A     N/A     N/A     N/A 

Valor máximo previsto no 
plano de remuneração (R$)         N/A     N/A     N/A     N/A 

Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas 
estabelecidas sejam 
atingidas (R$)         N/A     N/A     N/A     N/A 

Valor a ser reconhecido no 
resultado (R$/unidade)         N/A     N/A     N/A     N/A 

Participação no Resultado 

    - 

-  

-  

- 

Valor mínimo previsto no 
plano de remuneração (R$)         N/A     N/A     N/A     N/A 

Valor máximo previsto no 
plano de remuneração (R$)     N/A 15.387.087,38      N/A 15.387.087,38 

Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas 
estabelecidas sejam 
atingidas (R$)     N/A 

        
6.116.818,92     N/A 6.116.818,92 

Valor a ser reconhecido no 
resultado (R$/unidade)     N/A 10.794.463,52     N/A 10.794.463,52 
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Remuneração do exercício social encerrado – 2020 

Exercício 2020 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal Total  

Número de membros 12 3 3 18 

Número de membros 
remunerados 10 3 3 16 

Bônus 

    - 

-  

-  

- 

Valor mínimo previsto no 
plano de remuneração (R$)     N/A N/A   N/A  N/A 

Valor máximo previsto no 
plano de remuneração (R$)     N/A N/A N/A N/A 

Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas 
estabelecidas sejam 
atingidas (R$)     N/A N/A N/A N/A 

Valor efetivamente 
reconhecido no resultado 
(R$/unidade) 

    N/A N/A N/A N/A 

Participação no Resultado 

    - 

-  

-  

- 

Valor mínimo previsto no 
plano de remuneração (R$)     N/A N/A N/A N/A 

Valor máximo previsto no 
plano de remuneração (R$) N/A 15.344.130,34  N/A 15.344.130,34 

Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas 
estabelecidas sejam 
atingidas (R$) N/A 

        
6.099.742,24 N/A 6.099.742,24 

Valor efetivamente 
reconhecido no resultado 
(R$/unidade) 

N/A 7.178.607,05 N/A 7.178.607,05 
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Remuneração do exercício social encerrado – 2019 

Exercício 2019 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal Total  

Número de membros 12,25 3 3 18,25 

Número de membros 
remunerados 10 3 3 16 

Bônus 

    - 

-  

-  

- 

Valor mínimo previsto no 
plano de remuneração (R$)     N/A N/A N/A N/A 

Valor máximo previsto no 
plano de remuneração (R$)     N/A N/A N/A N/A 

Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas 
estabelecidas sejam 
atingidas (R$)     N/A N/A N/A N/A 

Valor efetivamente 
reconhecido no resultado 
(R$/unidade) 

    N/A N/A N/A N/A 

Participação no Resultado 

    - 

-  

-  

- 

Valor mínimo previsto no 
plano de remuneração (R$)     N/A N/A N/A N/A 

Valor máximo previsto no 
plano de remuneração (R$) N/A 14.080.721,16 N/A 14.080.721,16 

Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas 
estabelecidas sejam 
atingidas (R$) N/A 5.597.500,00 N/A 5.597.500,00 

Valor efetivamente 
reconhecido no resultado 
(R$/unidade) 

N/A 6.064.762,99 N/A 6.064.762,99    
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a) termos e condições gerais  

A Companhia possui 02 (dois) planos, quais sejam: (i) Performance Share Plan (“PSP TEF”); e (ii) Plano de Incentivo via 
Unidades de Performance, com Liquidação em Caixa (“PSP VIVT3”), abaixo descritos: 

O PSP TEF consiste em conceder aos beneficiários selecionados um determinado número de ações da Telefónica S.A. 
(“Ações TEF”), sua controladora, desde que sejam cumpridos os requisitos e objetivos previstos no plano. A Companhia 
reembolsa à Telefónica S.A. o valor justo do benefício entregue na data de concessão aos beneficiários.  

Já o PSP VIVT3 consiste em conceder aos beneficiários um determinado número de unidades representativas de 01 (uma) 
ação de emissão da Companhia (VIVT3), sendo que cada unidade representa a expectativa do direito ao recebimento do 
valor integral de 01 (uma) ação, a qual servirá de base, tendo em vista o número de unidades recebidas, para determinar o 
valor do incentivo a ser pago pela Companhia em dinheiro aos participantes (“Unidades de Performance”), desde que sejam 
cumpridos os requisitos e objetivos previstos no plano.  

Nenhum dos nossos Conselheiros ou Diretores possuem individualmente 1% (um por cento) ou mais das ações ordinárias 
(incluindo ADRs representando ações ordinárias), ou do total de nosso capital social. Ambos os planos foram aplicados 
apenas para nível de diretoria estatutária e não estatutária, não incluindo membros de Conselhos de Administração e Fiscal, 
e estão detalhados a seguir:   

 

Performance Share Plan (PSP TEF)  

Em 2018 a Telefónica S.A. aprovou o PSP TEF aos executivos da Telefónica S.A. e de outras entidades dentro do Grupo 
Telefónica. 

O plano consiste na possibilidade de, os executivos convidados a participar, receberem um determinado número de Ações 
TEF, dependendo do cumprimento dos objetivos estabelecidos no PSP TEF.  

Inicialmente o plano possuía duração total de 05 (cinco) anos e foi dividido em 03 (três) ciclos independentes com período 
de medição de 03 (três) anos cada, iniciados respectivamente em 2018, 2019 e 2020. 

Ao final de cada ciclo acima indicado é realizada a análise para determinar se as condições mínimas de desempenho foram 
atendidas. São elas: (i) Total Shareholder Return ou o Retorno Total ao Acionista (TSR) da Telefónica S.A., e (ii) Fluxo de 
Caixa Livre (FCF), conforme melhor explicado abaixo: 

- TSR é a métrica para determinar a geração de valor para os acionistas do Grupo, no médio e longo prazo, definido para 
os fins do plano, como o retorno sobre o investimento levando em conta a mudança cumulativa no valor da ação da 
Telefónica S.A. e dividendos e outros itens similares recebidos pelo acionista durante o ciclo em questão. A ponderação 
correspondente a este objetivo é de 50% (cinquenta por cento) do número total de ações, a serem entregues aos 
participantes. 

- FCF é a métrica para incentivar o comprometimento com o atingimento sustentável de objetivos estratégicos de longo 
prazo, sendo que 50% (cinquenta por cento) do número de ações entregues no plano são determinadas com base no nível 
de FCF gerado pelo Grupo em cada ano, comparando com o valor definido nos orçamentos aprovados para cada ano. A 
este respeito, a realização parcial deste objetivo é calculada anualmente, e a realização final do FCF é uma média das 
realizações parciais calculadas a cada ano. 

Em 2021 a Telefónica S.A. aprovou 03 (três) novos ciclos independentes, com período de medição de 03 (três) anos cada, 
tendo o primeiro e o segundo ciclo iniciado, respectivamente, em 2021 e 2022 , e o terceiro ciclo terá início no ano de 2023. 
Assim como realizado nos três primeiros ciclos, nesta nova etapa do PSP TEF os executivos convidados a participar devem 
receber um determinado número de Ações TEF, dependendo do cumprimento dos objetivos estabelecidos no PSP TEF. 
Ademais, foi incluído como um objetivo adicional o índice de neutralização de emissão de CO2 pela Companhia, conforme 
explicado abaixo: 

- Neutralização de Emissões de CO2 da Companhia: 10% (dez por cento) do Coeficiente Multiplicador, conforme definido 
no PSP VIVT3, será determinado em função do nível de neutralização de emissões de CO2 atingido pela Companhia no 
final do ciclo, sendo necessário, adicionalmente, para que o incentivo seja adquirido e passe a ser devido pela Companhia, 
que seja alcançado um nível mínimo de redução de emissões de alcance 1 + 2, em sintonia com o cenário 1,5º C do Acordo 
de Paris (SBTi) e com o objetivo marcado pela Companhia de zero emissões líquidas para o ano de 2025 para os alcances 
1 + 2 (“Neutralização de Emissão”). 
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Plano de Incentivo via Unidades de Performance, com Liquidação em Caixa (”PSP VIVT3)  

Em 2022 a Companhia aprovou o PSP VIVT3 aos executivos da Companhia e/ou de suas controladas. 

O plano consiste na possibilidade de os executivos convidados a participar receberem um determinado número de Unidades 
de Performance, desde que sejam cumpridos os requisitos e objetivos previstos no plano.   

O plano possuí duração total de 04 (quatro) anos e foi dividido em 02 (dois) ciclos independentes, com período de medição 
de 03 (três) anos cada, tendo o primeiro ciclo iniciado em 2022, e o segundo ciclo terá início no ano de 2023.  

Ao final de cada ciclo acima indicado é realizada a análise para determinar se as condições mínimas de desempenho foram 
atendidas. São elas: (i) Total Shareholder Return ou o Retorno Total ao Acionista (TSR) da Telefônica Brasil S.A., (ii) Fluxo 
de Caixa Livre (FCF), e (iii) Neutralização de Emissão, conforme explicado abaixo: 

- TSR é a métrica para determinar a geração de valor para os acionistas do Grupo, no médio e longo prazo, definido para 
os fins do plano, como o retorno sobre o investimento levando em conta a mudança cumulativa no valor da ação da 
Telefônica Brasil S.A. e dividendos e outros itens similares recebidos pelo acionista durante o ciclo em questão. A 
ponderação correspondente a este objetivo é de 50% (cinquenta por cento) do número total de ações, a serem entregues 
aos participantes. 

- FCF é a métrica para incentivar o comprometimento com o atingimento sustentável de objetivos estratégicos de longo 
prazo, sendo que 40% (quarenta por cento) do número de ações entregues no plano são determinadas com base no nível 
de FCF gerado pela Telefônica Brasil S.A. em cada ano, comparando com o valor definido nos orçamentos aprovados para 
cada ano. A este respeito, a realização parcial deste objetivo será calculada anualmente, e a realização final do FCF será 
uma média das realizações parciais calculadas a cada ano. 

- Neutralização de Emissão: conforme definido anteriormente. 

 

b) principais objetivos do plano   

Os planos de incentivo (PSP TEF e PSP VIVT3) têm como objetivo reconhecer a contribuição dos beneficiários no resultado 
do negócio, estimulando a sua permanência na Companhia. 

 

c) forma como o plano contribui para esses objetivos    

Os planos de incentivo (PSP TEF e PSP VIVT3) estimulam os beneficiários a permanecerem na Companhia, alcançar e 
superar os resultados do negócio, contribuindo para a valorização da ação da Companhia. 

 

 

 

d) como o plano se insere na política de remuneração do emissor 

Os planos de incentivo (PSP TEF e PSP VIVT3) fortalecem o envolvimento dos beneficiários com as estratégias e resultados 
de longo prazo da Companhia, sendo um instrumento de atração, retenção e reconhecimento do desempenho individual no 
aumento de valor da Companhia. 

 

e) como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio e longo prazo      

Os planos de incentivo (PSP TEF e PSP VIVT3) fortalecem o compromisso dos diretores do Grupo com o plano estratégico 
da organização, vinculando a remuneração de longo prazo à consecução sustentável dos objetivos estratégicos. 

 

f) número máximo de ações abrangidas    

Para o PSP TEF, a quantidade de Ações  TEF abrangidas nos ciclos vigentes 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024 e 2023-
2025 é indicada no quadro abaixo: 
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Ciclo Quantidade de Ações 
TEF iniciais 

2020 – 2022 606.723 

2021 – 2023 1.970.207 

2022 – 2024 711.219 

2023 - 2025 
Ciclo ainda não 

iniciado 

 

Para o PSP VIVT3, a quantidade de Unidades de Performance abrangidas nos ciclos vigentes 2022-2024 e 2023-2025 é 
indicada no quadro abaixo: 

Ciclo 
Quantidade de 
Unidades de 

Performance iniciais 

2022 – 2024 363.141 

2023 - 2025 
Ciclo ainda não 

iniciado 

 

g) número máximo de opções a serem outorgadas 

Não se aplica, uma vez que não há a outorga de uma opção de compra, mas uma transferência de Ações TEF e/ou Unidades 
de Performance, condicionada ao cumprimento de requisitos e objetivos previstos nos planos. 

 

 

 

 

 

 

h) condições de aquisição de ações        

 

CONDIÇÕES/MÉTRICAS CICLO 
2020-2022 

CICLOS 
2021-2023 
2022-2024 
2023-2025 

PERMANÊNCIA MÍNIMA 
EXIGIDA 

Os participantes deverão manter, por 
pelo menos 12 (doze) meses do ciclo, 
uma relação ativa com alguma empresa 
do Grupo Telefónica na data de início de 
cada ciclo, e na respectiva data de 
entrega. 

os participantes deverão manter, por pelo 
menos 12 (doze) meses do ciclo, uma 
relação ativa com alguma empresa do 
Grupo Telefónica na data de início de cada 
ciclo, e na respectiva data de entrega.  

 

TSR Se o TSR da Telefónica S.A. estiver entre 
a mediana e o terceiro quartil, o 
percentual será calculado por 
interpolação linear. Se o período de 
vencimento terminar com um grau de 
cumprimento do TSR tendo atingido um 
multiplicador de 0 (zero), o direito de 
receber 50% (cinquenta por cento) das 

Tanto para o PSP TEF quanto para o PSP 
VIVT3, se o TSR estiver entre a mediana e 
o terceiro quartil, o percentual será 
calculado por interpolação linear. Se o 
período de vencimento terminar com um 
grau de cumprimento do TSR tendo 
atingido um multiplicador de 0 (zero), o 
direito de receber 50% (cinquenta por 
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ações a serem entregues no atual ciclo 
do plano será extinto. 

Poderá ser aplicado quaisquer ajustes 
devido a eventos corporativos que 
possam distorcer os resultados e/ou em 
situações excepcionais. 

cento) das ações a serem entregues no 
atual ciclo do plano será extinto. 

 

FCF 50% (cinquenta por cento) do número de 
ações a serem entregues dependerá do 
nível de FCF gerado pelo Grupo em cada 
ano, comparando com o valor definido 
nos orçamentos aprovados para cada 
ano. A realização parcial deste objetivo 
será apurada anualmente e o resultado 
final será a média dos resultados parciais 
de cada ano. O grau de cumprimento do 
FCF e do multiplicador correspondente a 
ser aplicado será determinado de acordo 
com uma escala de realização, conforme 
metas estabelecidas. 

Se o período de vencimento terminar 
com um grau de cumprimento do FCF 
abaixo do limite mínimo, o direito de 
receber 50% (cinquenta por cento) das 
ações a serem entregues no atual ciclo 
do plano será extinto. 

Poderá ser aplicado quaisquer ajustes 
devido a eventos corporativos que 
possam distorcer os resultados e/ou em 
situações excepcionais. 

Tanto para o PSP TEF quanto para o PSP 
VIVT3, 40% (cinquenta por cento) do 
número de ações a serem entregues 
dependerá do nível de FCF em cada ano, 
comparando com o valor definido nos 
orçamentos aprovados para cada ano. A 
realização parcial deste objetivo será 
apurada anualmente e o resultado final 
será a média dos resultados parciais de 
cada ano. O grau de cumprimento do FCF 
e do multiplicador correspondente a ser 
aplicado será determinado de acordo com 
uma escala de realização, conforme metas 
estabelecidas. 

Se o período de vencimento terminar com 
um grau de cumprimento do FCF abaixo do 
limite mínimo, o direito de receber 40% 
(cinquenta por cento) das ações a serem 
entregues no atual ciclo do plano será 
extinto. 

 

Neutralização de 
Emissão 

Não aplicável 10% (dez por cento) do Coeficiente 
Multiplicador, conforme definido no PSP 
VIVT3, é determinado em função do nível 
de neutralização de emissões de CO2 
atingido pela Companhia no final do Ciclo, 
sendo necessário, adicionalmente, para 
que o Incentivo seja adquirido e passe a 
ser devido pela Companhia, que seja 
alcançado um nível mínimo de redução de 
emissões de alcance 1 + 2, em sintonia 
com o cenário 1,5º C do Acordo de Paris 
(SBTi) e com o objetivo marcado pela 
Companhia de zero emissões líquidas para 
o ano de 2025 para os alcances 1 + 2. 

 

i) critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício         

Para o PSP TEF, considera-se o valor da ação na Bolsa de Valores na data de concessão. 

Para o PSP VIVT3, considera-se o preço de fechamento de uma ação da Companhia no último pregão imediatamente 
anterior à data de concessão.   

 

j) critérios para fixação do prazo de exercício          
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Não se aplica, pois não há exercício e sim entrega de Ações TEF e/ou Unidades de Performance. 

  

k) forma de liquidação           

Para o PSP TEF, a liquidação ocorre por meio da entrega das Ações TEF, condicionada ao cumprimento de requisitos e 
objetivos previstos no plano. 

Para o PSP VIVT3, a liquidação ocorre por meio da entrega das Unidades de Performance, condicionada ao cumprimento 
de requisitos e objetivos previstos no plano. 

 

l) restrições à transferência das ações           

Para o PSP TEF, após o recebimento das Ações TEF, não há  restrição à transferência das referidas ações.  

Para o PSP VIVT3, não se aplica, uma vez que trata-se de recebimento de Unidades de Performance. 

 

m) critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção do plano    

Para o PSP TEF e PSP VIVT3, há os seguintes critérios e eventos: (i) não permanência do executivo na Companhia nos 
prazos estabelecidos no plano; e (ii) não atingimento do nível de êxito do plano, que está baseado na comparação da 
evolução da remuneração ao acionista, obtida através dos índices TSR e FCF, e quando aplicável, Neutralização de 
Emissão. 

 

n) efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos no plano de remuneração 
baseado em ações             

Para o PSP TEF e PSP VIVT3, no caso de saída do Grupo Telefónica, o administrador somente fará jus aos direitos previstos 
no plano de remuneração baseado em ações nas seguintes hipóteses, cumulativamente:  

- após 12 (doze) meses a contar da data de entrada do administrador no plano; e 

- desde que seu desligamento do Grupo Telefónica ocorra nos seguintes casos: (i) desistência unilateral da Empresa 
Participante em permanecer participando do plano; (ii) demissão por motivos não disciplinares; (iii) demissão disciplinar 
declarada injustificada ou não por justa causa; (iv) falecimento; (v) aposentadoria; ou (vi) declaração de invalidez 
permanente, ou incapacidade do participante, ou de contingências que, se aplicável, sejam equivalentes ao precedente em 
cada jurisdição. 

Nestas situações, o participante ou, conforme o caso, seus herdeiros, terão direito a receber no ciclo em andamento, um 
número de ações, calculado de acordo com a provisão. 
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A Companhia possui 02 (dois) planos, quais sejam: (i) Performance Share Plan (“PSP TEF”); e (ii) Plano de Incentivo via 
Unidades de Performance, com Liquidação em Caixa (“PSP VIVT3”), abaixo descritos: 

O PSP TEF consiste em conceder aos beneficiários selecionados um determinado número de ações da Telefónica S.A. 
(“Ações TEF”), sua controladora, desde que sejam cumpridos os requisitos e objetivos previstos no plano. A Companhia 
reembolsa à Telefónica S.A. o valor justo do benefício entregue na data de concessão aos beneficiários.  

Já o PSP VIVT3 consiste em conceder aos beneficiários um determinado número de unidades representativas de 01 (uma) 
ação de emissão da Companhia (VIVT3), sendo que cada unidade representa a expectativa do direito ao recebimento do 
valor integral de 01 (uma) ação, a qual servirá de base, tendo em vista o número de unidades recebidas, para determinar o 
valor do incentivo a ser pago pela Companhia em dinheiro aos participantes (“Unidades de Performance”), desde que sejam 
cumpridos os requisitos e objetivos previstos no plano. 

No item 13.2, são elencados os valores provisionados dos programas de remuneração baseada em ações que efetivamente 
afetaram cada exercício de cada ciclo do programa, conforme apresentado no item 13.4. 

No item 13.7 é apresentada a informação das ações entregues de cada exercício e é esclarecido que, quando não há 
atingimento das metas estabelecidas no programa, as ações não são adquiridas e distribuídas aos executivos.  

Por fim, é esclarecido no item 13.6 que a Companhia não possui programa que envolva outorga de opção de compra. 
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Não se aplica, uma vez que não há outorga de opção de compra. 
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A Companhia não realizou outorga de opção de compra e, em função do não atingimento das condições do programa (TSR), 
não foram entregues ações da Telefónica S.A. no ciclo 2015-2018. 

No Ciclo 2018-2020 (1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2020) houve atingimento parcial dos indicadores do ciclo 
e entrega para executivos da Companhia, incluindo 03 diretores estatutários, conforme tabelas abaixo: 

 

Exercício social encerrado em 31/12/2021  

 Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Nº total de membros 12 3 

Nº de membros remunerados 10 3 

Opções exercidas 

Número de ações N/A N/A 

Preço médio ponderado de exercício N/A N/A 

Valor total da diferença entre o valor de exercício e o 
valor de mercado das ações relativas às opções exercidas 

N/A N/A 

Ações entregues 

Número de ações  N/A 57.878 

Preço médio ponderado de aquisição N/A € 3,8770 

Valor total da diferença entre o valor de aquisição e o 
valor de mercado das ações adquiridas N/A N/A 

 

Exercício social encerrado em 31/12/2020  

 Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Nº total de membros 12 3 

Nº de membros remunerados 10 3 

Opções exercidas 

Número de ações N/A N/A 

Preço médio ponderado de exercício N/A N/A 

Valor total da diferença entre o valor de exercício e o 
valor de mercado das ações relativas às opções exercidas 

N/A N/A 

Ações entregues 

Número de ações  N/A N/A 

Preço médio ponderado de aquisição N/A N/A 

Valor total da diferença entre o valor de aquisição e o 
valor de mercado das ações adquiridas N/A N/A 
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13.7 - Opções Exercidas E Ações Entregues                    

 

 

 

Exercício social encerrado em 31/12/2019  

 Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Nº total de membros 12,25 3 

Nº de membros remunerados 10 3 

Opções exercidas 

Número de ações N/A N/A 

Preço médio ponderado de exercício N/A N/A 

Valor total da diferença entre o valor de exercício e o 
valor de mercado das ações relativas às opções exercidas 

N/A N/A 

Ações entregues 

Número de ações N/A N/A 

Preço médio ponderado de aquisição N/A N/A 

Valor total da diferença entre o valor de aquisição e o 
valor de mercado das ações adquiridas N/A N/A 
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13.8 - Precificação Das Ações/opções                    

 

 

 

a) modelo de precificação 

As Ações TEF e Unidades de Performance são concedidas integralmente aos elegíveis, de acordo com as regras dos 
planos, não tendo custo para os mesmos. 

 

b) dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio ponderado das ações, preço 
de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção, dividendos esperados e a taxa de juros livre de risco 

Não se aplica. 

 

c) método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de exercício antecipado 

Não se aplica. 

 

d) forma de determinação da volatilidade esperada 

Não se aplica. 

 

e) se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor justo 

Não se aplica.  
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13.9 - Participações Detidas Por Órgão                    

 

 

 

2021 
   

Participação acionária na Telefônica Brasil S.A.: 
  

31.12.2021 Conselho de 
Administração 

Diretoria Conselho Fiscal 

Ações Ordinárias  25.555 10.000 395 

ADR’s  0 0 0 

    
Participação acionária na Telefónica S.A.: 

  

31.12.2021 Conselho de 
Administração 

Diretoria Conselho Fiscal 

Ações Ordinárias  1.278.199 13.598 0 

 

Nenhum dos nossos Conselheiros ou Diretores possui individualmente 1% ou mais das ações ordinárias (incluindo ADRs 
representando ações ordinárias), ou do total de nosso capital social. 
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13.10 - Informações Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de
Administração E Aos Diretores Estatutários

                    

 

 

 

a) Órgão  Diretoria Estatutária 

b) Número de membros / 

c) Número de membros remunerados 
3 / 2 

d) Nome do Plano 

Visão Prev Sociedade Complementar  

(PLANOS VISÃO TELEFÔNICA E VISÃO 
MULTI) 

e) Quantidade de administradores que reúnem 
as condições para se aposentar  

0 

f) Condições para se aposentar 
antecipadamente  

Aposentadoria a partir dos 50 anos de 
idade, com 5 anos de serviço na empresa 
ou participação no plano e quebra do 
vínculo empregatício. Ao se aposentar, o 
valor do benefício será calculado com 
base em 100% do saldo acumulado no 
plano (parte empresa e parte participante) 
e é pago em renda financeira (por prazo 
ou percentual do saldo). 

g) valor atualizado das contribuições 
acumuladas no plano de previdência até o 
encerramento do último exercício social, 
descontada a parcela relativa a contribuições 
feitas diretamente pelos administradores  

 

R$ 3.341.284,15 

h) valor total acumulado das contribuições 
realizadas durante o último exercício social, 
descontada a parcela relativa a contribuições 
feitas diretamente pelos administradores  

R$ 382.507,23 

i) se há a possibilidade de resgate antecipado e 
quais as condições  

Participante que se desligar ou que seja 
desligado, desde que não esteja 
recebendo benefício e não opte pelo 
instituto do auto patrocínio e do benefício 
proporcional diferido, terá direito, 
mediante termo de opção, a receber 100% 
(cem por cento) do saldo da conta de 
participante acrescido de um percentual 
do saldo da conta de patrocinadora 
(conforme regulamento). 

 

Não são reportadas informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de administração, uma 
vez que tais administradores não fazem jus a tal benefício. 
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Valor da menor 
remuneração(Reais)

3.116.315,75 3.200.997,35 2.906.913,41 487.852,02 469.103,93 454.014,72 281.304,08 271.226,94 261.792,76

Valor da maior 
remuneração(Reais)

14.340.962,04 12.686.844,26 10.823.903,40 546.394,21 525.396,24 508.496,44 281.304,08 271.226,94 261.792,76

Valor médio da 
remuneração(Reais)

8.358.002,51 7.071.036,05 6.386.375,56 505.414,68 487.263,59 463.186,46 281.304,08 271.226,94 261.792,76

Observação

Diretoria Estatutária Conselho de Administração Conselho Fiscal

Valores anuais

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019

Nº de membros 
remunerados

3,00 3,00 3,00 10,00 10,00 10,00 3,00 3,00 3,00

Nº de membros 3,00 3,00 3,00 12,00 12,00 12,25 3,00 3,00 3,00

31/12/2019 1 - O valor da maior remuneração anual individual em cada órgão considerou o exercício da função pelo período de 12 meses. 

2- O valor da menor remuneração anual individual foi apurado com a exclusão de todos os membros do respectivo órgão que tenham exercido o cargo por menos de 12 meses. 

3 – O valor médio da remuneração anual individual foi apurado considerando a divisão do valor total da remuneração anual de cada órgão pelo número de membros remunerados.

31/12/2020 1 - O valor da maior remuneração anual individual em cada órgão considerou o exercício da função pelo período de 12 meses. 

2- O valor da menor remuneração anual individual foi apurado com a exclusão de todos os membros do respectivo órgão que tenham exercido o cargo por menos de 12 meses.

 3 – O valor médio da remuneração anual individual foi apurado considerando a divisão do valor total da remuneração anual de cada órgão pelo número de membros remunerados.

Diretoria Estatutária

31/12/2021 1 - O valor da maior remuneração anual individual em cada órgão considerou o exercício da função pelo período de 12 meses. 

2- O valor da menor remuneração anual individual foi apurado com a exclusão de todos os membros do respectivo órgão que tenham exercido o cargo por menos de 12 meses.

 3 – O valor médio da remuneração anual individual foi apurado considerando a divisão do valor total da remuneração anual de cada órgão pelo número de membros remunerados.

31/12/2019 1 - O valor da maior remuneração anual individual em cada órgão considerou o exercício da função pelo período de 12 meses. 

2- O valor da menor remuneração anual individual foi apurado com a exclusão de todos os membros do respectivo órgão que tenham exercido o cargo por menos de 12 meses. 

3 – O valor médio da remuneração anual individual foi apurado considerando a divisão do valor total da remuneração anual de cada órgão pelo número de membros remunerados.

31/12/2020 1 - O valor da maior remuneração anual individual em cada órgão considerou o exercício da função pelo período de 12 meses.

2- O valor da menor remuneração anual individual foi apurado com a exclusão de todos os membros do respectivo órgão que tenham exercido o cargo por menos de 12 meses.

3 – O valor médio da remuneração anual individual foi apurado considerando a divisão do valor total da remuneração anual de cada órgão pelo número de membros remunerados.

Conselho de Administração

31/12/2021 1 - O valor da maior remuneração anual individual em cada órgão considerou o exercício da função pelo período de 12 meses. 

2- O valor da menor remuneração anual individual foi apurado com a exclusão de todos os membros do respectivo órgão que tenham exercido o cargo por menos de 12 meses.

 3 – O valor médio da remuneração anual individual foi apurado considerando a divisão do valor total da remuneração anual de cada órgão pelo número de membros remunerados.

Conselho Fiscal

13.11 - Remuneração Individual Máxima, Mínima E Média do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária E do Conselho 
Fiscal
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31/12/2019 1 - O valor da maior remuneração anual individual em cada órgão considerou o exercício da função pelo período de 12 meses. 

2- O valor da menor remuneração anual individual foi apurado com a exclusão de todos os membros do respectivo órgão que tenham exercido o cargo por menos de 12 meses. 

3 – O valor médio da remuneração anual individual foi apurado considerando a divisão do valor total da remuneração anual de cada órgão pelo número de membros remunerados.

31/12/2021 1 - O valor da maior remuneração anual individual em cada órgão considerou o exercício da função pelo período de 12 meses. 

2- O valor da menor remuneração anual individual foi apurado com a exclusão de todos os membros do respectivo órgão que tenham exercido o cargo por menos de 12 meses.

 3 – O valor médio da remuneração anual individual foi apurado considerando a divisão do valor total da remuneração anual de cada órgão pelo número de membros remunerados.

31/12/2020 1 - O valor da maior remuneração anual individual em cada órgão considerou o exercício da função pelo período de 12 meses.

 2- O valor da menor remuneração anual individual foi apurado com a exclusão de todos os membros do respectivo órgão que tenham exercido o cargo por menos de 12 meses. 

3 – O valor médio da remuneração anual individual foi apurado considerando a divisão do valor total da remuneração anual de cada órgão pelo número de membros remunerados.
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13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria

                    

 

 

 

Cada um dos nossos diretores estatutários possui contratos baseados em negociações específicas, pautadas nos critérios 
de relevância do cargo e do executivo, condições anteriores à nomeação como estatutários e aderência às práticas de 
mercado. 

Os contratos dos diretores estatutários, conforme o caso, podem ou não prever condições específicas de indenização em 
caso de destituição sem justa causa ou por aposentadoria. 

Em nenhum dos contratos vigentes estas condições superam o valor de 2,5 Remunerações Globais Anuais (RGA), 
deduzindo-se ainda deste valor, quaisquer outras indenizações ajustadas ou que venham a ser ajustadas no decorrer do 
contrato. Obtém-se a RGA através da soma das Remunerações Fixas (12 vezes a última remuneração fixa mensal recebida) 
com a Remuneração Variável (média aritmética das duas últimas Remunerações Variáveis recebidas). 

Em função das indenizações previstas, a Companhia estabelece o denominado “Pacto de Não Concorrência”, em que no 
limite máximo, o diretor estatutário não poderá, durante determinado prazo, em meses imediatamente posteriores à data de 
rescisão do contrato, prestar serviços, direta ou indiretamente, por conta própria ou de terceiros, em qualquer negócio 
desenvolvido por empresa concorrente em território nacional e internacional. 
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13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores

                    

 

 

 

Exercício 2021  

Órgão 
Percentual de remuneração reconhecida no resultado 
da Companhia referente aos membros que são partes 

relacionadas aos controladores 

Conselho de Administração 8% 

Comitês N/A 

Diretoria Estatutária 100% 

Conselho Fiscal N/A 

 

Exercício 2020   

Órgão 
Percentual de remuneração reconhecida no resultado 
da Companhia referente aos membros que são partes 

relacionadas aos controladores 

Conselho de Administração 17% 

Comitês 8% 

Diretoria Estatutária 100% 

Conselho Fiscal N/A 

 

Exercício 2019  

Órgão 
Percentual de remuneração reconhecida no resultado 
da Companhia referente aos membros que são partes 

relacionadas aos controladores 

Conselho de Administração 17% 

Comitês 28% 

Diretoria Estatutária 100% 

Conselho Fiscal N/A 
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13.14 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal, Agrupados Por
Órgão, Recebida Por Qualquer Razão Que Não A Função Que Ocupam

                    

 

 

Nos últimos três exercícios sociais não foram reconhecidos valores no resultado do emissor como remuneração dos 
membros do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária e do Conselho Fiscal, por qualquer razão que não a função 
que ocupam, como por exemplo, comissões e serviços de consultoria ou assessoria prestados. 

Exceção apenas para os membros de Conselho de Administração, que também são membros do Comitê de Auditoria e 
Controle, que recebem honorários por esta participação. 

 

Exercício Remuneração do Comitê de Auditoria e Controle 

2021 R$ 146.355,48 

2020 R$ 140.731,02 

2019 R$ 136.204,36 
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13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de

Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor

                    

 

 

Nos exercícios sociais de 2021, 2020 e 2019, não foram reconhecidos valores de remuneração de membros do Conselho 
de Administração, da Diretoria Estatutária ou do Conselho Fiscal do emissor no resultado de controladores, diretos ou 
indiretos, de sociedade sob controle comum e de controladas do emissor. 
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13.16 - Outras Informações Relevantes                    

 
 

 

 

 
Não existem outras informações relevantes ao item 13. 
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

a) número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização 
geográfica) 
 

Empregados Dez/21     Dez/20          Dez/19  
Comercial 11.440     11.727           11.997  
Produção e Operações 12.894     12.715           12.609  
Atenção ao Cliente 5.811       5.960             5.885  
Apoio 2.406       2.357             2.302  
Total 32.551     32.759           32.793  

 

Localização Geográfica Dez/21     Dez/20           Dez/19  
Região Centro-oeste 1.814       1.903              2.084  
Região Nordeste 3.540       3.330              3.398  
Região Norte 562          583                 610  
Região Sudeste 18.353     17.739            17.395  
Região Sul 8.282       9.204              9.306  
Total 32.551     32.759            32.793  

 

 

b) número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização 
geográfica) 

 

Empregados Dez/21     Dez/20          Dez/19  
Comercial 43.979      44.443          50.374  
Produção e Operações 39.051      39.512          38.527  
Atenção ao Cliente 9.556        8.465          10.504  
Apoio 8.336        8.770            8.339  
Total 100.922    101.190        107.744  

 

Localização Geográfica Dez/21     Dez/20          Dez/19  
Região Centro-oeste 3.727        3.182            4.114  
Região Nordeste 5.811        5.415            7.712  
Região Norte 1.870        1.294            1.356  
Região Sudeste 80.477      82.102          83.411  
Região Sul 9.037        9.197          11.151  
Total 100.922    101.190        107.744  

 

 

c) índice de rotatividade 
 Dez/21      Dez/20         Dez/19  
Índice de Rotatividade 23,6%        13,9%         19,8%  
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14.2 - Alterações Relevantes - Recursos Humanos

Houve diminuição nos números de terceirizados em 2021 indicados no item 14.1 comparado aos números divulgados em 

2020 devido a desmobilização de fornecedores que atendem a área Comercial e Atendimento ao Cliente.  
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

a) Política de salários e remuneração variável 

A Companhia adota estratégias de remuneração compatíveis com as melhores práticas de mercado, de forma a atrair e 
reter os talentos, bem como reconhecer o desempenho individual. 

São realizadas pesquisas de mercado considerando empresas com porte comparáveis, a fim de manter competitividade de 
mercado e equidade interna.   

Nossos colaboradores da força de vendas, campo e call center, por sua vez, contam com uma remuneração variável por 
vendas ou comissão, proporcional aos resultados alcançados. A evolução do salário ocorre pelo atendimento aos requisitos 
legais, ajuste em função de acordo coletivo, diretrizes orçamentárias e pela avaliação de desempenho. Para os incentivos 
de curto prazo, o modelo de Participação de Lucros e Resultados (PLR), é atrelado ao planejamento estratégico que 
considera indicadores de desempenho financeiros e não financeiros, tais como Receita Total, Resultado Operacional, Fluxo 
de Caixa Livre, NPS (Net Promoter Score, que mede o grau de fidelidade dos clientes), GAP NPS (Diferença entre o nosso 
NPS e do nosso melhor competidor), Reptrack (índice de reputação corporativa), Redução da emissão de gases de efeito 
estufa e percentual de mulheres em cargos de alta liderança, e, está baseado em uma tabela de múltiplos de salários. 

 

b) Política de benefícios  

Em benefícios, nossa estratégia é criarmos uma empresa ainda mais humana e conectada à vida das pessoas,  o que nos 
inspira a adotar um modelo de benefícios flexíveis, que em 2020 passou a se chamar VIBE.  Composto por oito benefícios, 
o programa foi planejado para que colaboradores e suas famílias possam pensar no bem-estar de forma integral: assistência 
médica e odontológica; vale-alimentação e vale-refeição; complemento salarial em caso de afastamento pelo INSS; 
desconto farmácia; seguro de vida, academia e reembolso educação. O índice de satisfação com este modelo para as 
escolhas de 2021 foi de 94%, medido por pesquisa respondida pelos colaboradores ao final da jornada de escolhas na 
ferramenta.  

Além do VIBE, a Companhia oferta outros benefícios como auxílio creche, auxílio babá, auxílio especial para dependentes 
com necessidades especiais e previdência privada. Para o plano de previdência privada, oferecemos o modelo de 
contribuição definida em que a contrapartida de contribuição é de acordo com o tempo de empresa e pode atingir até 
125% da contribuição do colaborador, o que demonstra preocupação da Companhia por apoiar o colaborador em seu futuro, 
e em sua educação financeira. 

 

c) Características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados não-administradores  

A Companhia oferece 3 (três) programas com características dos planos de remuneração, baseados em ações para os 
colaboradores não-administradores: Performance Shares Plan (PSP) para Diretores e Vice-Presidentes; o Talent for the 
Future Share Plan (TFSP) para Gerentes Sênior, Gerentes e Especialistas e o programa Plano Global Employee Share Plan  
(GESP), para  qualquer colaborador que queira aderir. 

 

Performance Shares Plan (PSP) e Talent for the Future Share Plan (TFSP) 

A Assembleia Geral de Acionistas da Telefónica S.A., realizada em 08 de junho de 2018, aprovou este plano de ações 
dirigido aos executivos da Telefónica S.A. e de outras entidades dentro do Grupo Telefónica.  

O plano consiste na possibilidade, para executivos convidados a participar, de receber um determinado número de ações 
da Telefónica depois de um período de 3 anos, mediante a concessão prévia de um determinado número de unidades de 
ações, dependendo da realização dos objetivos estabelecidos para cada um dos ciclos em que o plano é dividido. Os planos 
possuem duração de cinco anos e são divididos em três ciclos independentes com período de avaliação de três anos, 
indicados abaixo: 

· 1º  CICLO: de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2020 

· 2º  CICLO: de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2021 

· 3º  CICLO: de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022 
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

Ao final de cada ciclo é realizada a análise para determinar se as condições mínimas de desempenho foram atendidas: 
Total Shareholder Return, ou o Retorno Total ao Acionista (TSR) da Telefónica contra um grupo de comparação e meta de 
Fluxo de Caixa Livre (FCF). 

O TSR é a métrica para determinar a geração de valor para os acionistas do Grupo, no médio e longo prazo, definido para 
os fins do plano, como o retorno sobre o investimento, levando em conta a mudança cumulativa no valor da ação da 
Telefónica e dividendos e outros itens similares recebidos pelo acionista durante o ciclo em questão. A ponderação 
correspondente a este objetivo será cinquenta (50) por cento do número total de ações a serem entregues aos participantes. 

O FCF é a métrica para incentivar o comprometimento com o atingimento sustentável de objetivos estratégicos de longo 
prazo, que será aprovado anualmente pela Diretoria. Cinquenta por cento (50) do número de ações a serem entregues no 
plano serão determinadas com base no nível de FCF gerado pelo Grupo em cada ano, comparando com o valor definido 
nos orçamentos aprovados pelo Conselho para cada ano. A este respeito, a realização parcial deste objetivo será calculada 
anualmente, e a realização final do FCF será uma média das realizações parciais calculadas a cada ano. 

 

PSP - Ciclo 2019-2021: previsto para ocorrer em dezembro de 2021, para 77 executivos da Telefônica Brasil com potencial 
de receber 792.868 ações da Telefónica S.A. que, em 31 de dezembro de 2021, estavam provisionadas em R$ 
18.601.461,47. 

 

TFSP - Ciclo 2019-2021: previsto para ocorrer em dezembro de 2021, para 130 Gerentes Sênior, Gerentes e Especialistas 
da Telefônica Brasil, com potencial de receber 100.500 ações da Telefónica, SA que, em 31 de dezembro de 2021, estavam 
provisionadas em R$ 2.324.569,82.  

 

PSP - Ciclo 2020-2022: previsto para ocorrer em dezembro de 2022, para 90 executivos da Telefônica Brasil com potencial 
de receber 532.657 ações da Telefónica S.A. que, em 31 de dezembro de 2021, estavam provisionadas em R$ 4.680.102,27.  

 

TFSP - Ciclo 2020-2022: previsto para ocorrer em dezembro de 2022, para 146 Gerentes Sênior, Gerentes e Especialistas 
da Telefônica Brasil, com potencial de receber 117.200 ações da Telefónica, SA que, em 31 de dezembro de 2021, estavam 
provisionadas em R$ 1.326.435,13.  

 

Plano Global Employee Share Plan (GESP) 

A Assembleia Geral Ordinária da Telefónica, realizada em 08 de julho de 2018, aprovou um plano de incentivo para a 
aquisição das ações da Telefónica por parte dos colaboradores do Grupo Telefónica e suas subsidiárias denominado Global 
Employee Share Plan (GESP). Este programa não está disponível aos membros do Conselho de Administração ou do 
Conselho Fiscal. 

O GESP visa promover a cultura de acionista e fomentar um sentimento de pertencimento de todos os colaboradores. 

O plano tem duração de dois anos, iniciada a aplicação em 2019, sendo:  

1º Ano - Período de compras de ações da Telefónica S.A.: o colaborador pode investir de R$ 108,00 a R$ 648,00 mensais, 
que serão descontados em folha de pagamento mensalmente, por 12 meses. 

2º Ano - Período de retenção das ações compradas.  Ao final do 2º ano serão entregues ações de recompensa, ou seja, a 
cada duas ações compradas pelo colaborador (limitado a um total 840 Euros), ele receberá uma ação gratuita em agosto 
de 2021.  

A entrega está condicionada à permanência na Companhia pela duração do programa e às condições gerais do plano. 

Em 31 de julho de 2021 o ciclo do Global Employee Share Plan (“GESP”) foi finalizado, com a entrega das ações em 04 de 

agosto de 2021 aos empregados que cumpriram as condições estabelecidas pelo plano. A Assembleia Geral de Acionistas 

da Telefónica S.A. (nosso controlador indireto), realizada em 22/23 de abril de 2021, aprovou novos planos de incentivo de 

longo prazo, Performance Share Plan (“PSP”) e Talent for the Future Plan ("TFSP"), para os executivos da Telefónica S.A. 

e de outras empresas do Grupo Telefónica, incluindo a Companhia. 
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

Os Planos consistem na possibilidade, para os executivos do Grupo Telefónica que forem convidados a participar, de 

receber um certo número de ações da Telefónica após um período de três anos, mediante a atribuição prévia de um certo 

número de ações ou unidades teóricas (“Unidades”), que servirão de base para definir o número de ações ordinárias do 

capital social da Telefónica (“Ações”) que podem ser entregues de acordo com o Plano como remuneração variável, em 

função do cumprimento dos objetivos estabelecidos para cada um dos ciclos nos quais o Plano está dividido. Os planos 

terão duração total de cinco (5) anos e serão divididos em três (3) ciclos independentes (os "Ciclos"), cada um com um 

período de medição de três (3) anos, de acordo com o seguinte calendário de medição: 

• Primeiro ciclo: de 1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2023. 

• Segundo Ciclo: de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2024. 

• Terceiro Ciclo: de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2025. 

No final de cada ciclo, há uma avaliação para determinar se as condições mínimas de desempenho foram atendidas: O 

retorno total aos acionistas da Telefónica (“TSR”) em relação a um grupo de comparação, as metas de fluxo de caixa livre 

("FCF") e a neutralização e redução de emissões de CO2. 

O TSR é considerado como a métrica para determinar a geração de valor para os nossos acionistas no médio e longo prazo, 

para os fins do Plano, como o retorno sobre o investimento levando em conta a mudança cumulativa no valor da Ação da 

Telefónica e dividendos e outros itens similares recebidos pelo acionista durante o ciclo em questão. A Ponderação 

correspondente a este objetivo será de cinquenta 50% (cinquenta por cento) do número total de Ações a serem entregues 

aos participantes do PSP. 

O FCF é estabelecido como a métrica do plano visando incentivar o compromisso com o desenvolvimento sustentável dos 

objetivos estratégicos de longo prazo. Este objetivo deve ser estabelecido e aprovado anualmente pelo nosso Conselho de 

Administração. 40% (quarenta por cento) do número de ações a serem entregues pelo Plano será determinado com base 

no nível de FCF gerado pela Companhia a cada ano, comparando-o com o valor definido nos orçamentos aprovados pelo 

nosso Conselho de Administração anualmente. Nesse sentido, a realização parcial deste objetivo será calculada 

anualmente, e a realização final do FCF será uma média das realizações parciais calculadas a cada ano. 

10% (dez por cento) do número de ações a serem entregues pelo Plano será determinada em função do nível de 

neutralização de emissões de CO2 (“Neutralização de Emissões”) alcançado ao final do ciclo, sendo necessário para o 

atingimento alcançar um nível determinado de redução de emissões de 1 +2 (“Redução de Emissões), em linha com o 

cenário 1,5ºC do Acordo de Paris (SBTi) e com a meta estabelecida pela Companhia de zero emissões líquidas para o ano 

de 2025 em seus principais mercados para os escopos 1 + 2. 

Para receber as ações de acordo com o Plano, os participantes devem cumprir os seguintes requisitos em cada um dos 

ciclos: 

• Ter mantido durante pelo menos (12) meses do Ciclo uma relação ativa com a Companhia ou com qualquer uma 

de nossas subsidiárias e que, na data de início de cada ciclo, participe do plano e esteja de acordo com suas 

Condições Gerais (a “Filial” ou a “Companhia Participante”). 

• Manter na data de entrega, uma relação ativa com uma empresa participante. 

• Superar os níveis mínimos de atingimento dos objetivos do Plano. 

Em caso de rescisão, somente se ocorrer após 12 (doze) meses da data de início e se estiver de acordo com outras regras 

da PSP. 

Os planos vigentes em 31 de dezembro de 2021 eram: 

• PSP - Ciclo 2021-2023: com 96 executivos (incluindo 3 executivos indicados pelo Estatuto Social) da Telefônica Brasil com 

direito de potencialmente receber 1.855.383 ações da Telefônica S.A. 

• TFSP - Ciclo 2021-2023: com 190 executivos da Telefônica Brasil com direito de potencialmente receber 325.500 ações 

da Telefônica S.A. 
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14.4 - Descrição Das Relações Entre O Emissor E Sindicatos

Todos os nossos colaboradores estão cobertos por acordos coletivos de trabalho, firmados com os sindicatos 
representantes da categoria.   

Temos 15.9% dos nossos colaboradores sindicalizados, representados por vinte e oito sindicatos, sendo vinte e seis 
sindicatos estaduais, um sindicato no Distrito Federal e o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. As 
negociações são conduzidas via Federações, que estão vinculados a estes sindicatos, exceto o Sindicato dos Engenheiros 
no Estado de São Paulo, que tem as negociações realizadas diretamente com esta categoria. Desses sindicatos, doze estão 
associados à Federação Nacional dos Trabalhadores em Telecomunicações (Fenattel), oito à Federação Interestadual dos 
Trabalhadores e Pesquisadores em Telecomunicações (Fitratelp), e sete à Federação A Livre. 

O acordo coletivo de trabalho foi renovado para 100% de nossos colaboradores em 1º de setembro de 2020, com vigência 
até 31 de agosto de 2022, para cláusulas sociais e econômicas. 

A administração considera que as relações com nossa força de trabalho são muito boas. Nunca enfrentamos uma 
paralisação de trabalho que tenha tido um efeito relevante em nossas operações. 
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14.5 - Outras Informações Relevantes - Recursos Humanos

a)  Atuação em Recursos Humanos 

Em 2021, reforçamos ainda mais Propósito Digitalizar para Aproximar e os pilares: #tem Vivo pra tudo, #tem tudo na Vivo, 
# DNA em tudo que fazemos, # DNA em tudo que somos e #Vivo Sustentável. 

Foi essa inspiração que nos guiou na identificação e definição da nossa “cultura digital colaborativa”, cujos norteadores são 
curiosidade, atitude digital, abertura e fazer acontecer com responsabilidade. A curiosidade representa uma cultura feita de 
pessoas movidas por explorar, aprender e crescer. Com a atitude digital, cria-se uma cultura em que se vive a tecnologia e 
suas possibilidades. A abertura convida as pessoas a serem quem são e colocarem suas ideias. Fazer acontecer com 
responsabilidade reforça a cultura de alta performance, que realiza e entrega resultado, sempre com propósito.  

Mais de 9,1 mil colaboradores participaram de ao menos uma vivência dos norteadores culturais. Foram 96 diretorias 
representadas com 320 gerências sêniores e eNPS médio de 94. Segundo pesquisa de motivação realizada em dezembro, 
71% dos colaboradores da Vivo conhecem a Cultura Digital Colaborativa e acreditam que os norteadores culturais 
direcionam a empresa para um futuro de sucesso. 

Esses norteadores vão desde o nível individual (Curiosidade) até o nível de ação (Fazer Acontecer com Responsabilidade). 
Cada norteador tem três comportamentos que apresentam o que é esperado de cada colaborador Vivo. A Cultura da Vivo 
é a intersecção dos norteadores com os comportamentos e os sistemas que estes comportamentos valorizam e reforçam: 
Avaliação de Performance, Recrutamento Interno e Externo, Promoção, Meritocracia, Ações de Reconhecimento. 

Nosso principal indicador de engajamento dos colaboradores é o eNPS (Employee Net Promoter Score). Em 2021, a 
pesquisa teve 87% de adesão e, com base na pergunta “Qual a probabilidade de você recomendar a empresa como um 
bom lugar para trabalhar para as pessoas próximas a você em uma escala de 1 a 10?”, alcançamos um resultado de 80 
pontos, contra os 79 do ano anterior.Voltada às transformações para apoiar o negócio em seu plano de crescimento, a Vice-
Presidência de Pessoas seguiu com quatro desafios estratégicos: Impulsionar uma cultura de alta performance; Atrair e 
reter os melhores talentos; Alavancar gestão eficiente com foco em automação de processos e gestão de pessoas; e 
Melhorar a satisfação e orgulho dos nossos colaboradores em trabalhar na Vivo.  

Diante deste desafio, a vice-presidência vem evoluindo a forma de trabalhar e entregar os resultados e reforçou a adoção 
de métodos de gestão assertivos e inovadores, como a gestão por OKRs (Objectives and Key Results) e práticas de Design 
Thinking, no planejamento e entrega dos seus desafios estratégicos. 

Em 2021, continuamos com as ações de prevenção à Covid-19 e priorizamos ainda mais o bem-estar dos nossos 

colaboradores, considerando a saúde física e mental, além de garantir um ambiente de trabalho cada vez melhor.  

Pilar fundamental da cultura da Vivo, acreditamos que não existe inovação sem a diversidade de pessoas, vivências, 
comportamentos, habilidades e atitudes. Lutamos por um ambiente livre de preconceito. Em 2021 nosso programa Vivo 
Diversidade acelerou a transformação de nossa cultura e trouxe reconhecimentos de mercado que orgulham e aumentam 
o compromisso da companhia com o tema. 

Neste ano, a empresa foi reconhecida como uma das mais diversas do país pelo Guia Exame Diversidade, como uma das 
melhores empresas para mulheres trabalharem pelo GPTW e pela pesquisa Empresas Incríveis para se trabalhar da FIA. 
Também ficamos em primeiro lugar no Índice de Equidade Racial nas Empresas, estudo feito pela Iniciativa Empresarial 
pela Equidade Racial e Gênero. Também fomos destaque no prêmio Raça Negra, oferecido pela Universidade Zumbi dos 
Palmares, pelo destaque na atuação contra a discriminação racial.  

O programa Vivo Reconhece 2021 seguiu a tradição de valorizar equipes que produziram entregas inovadoras e relevantes, 
alinhadas ao nosso propósito Digitalizar para Aproximar. Foram 360 projetos inscritos e cerca de 2.808 participantes. 

A Companhia encerrou o ano de 2021 com 32.630, sendo 7.586 novos colaboradores admitidos ao longo do ano, com um 
modelo de integração totalmente digital. Ainda durante o ano de 2021, 4.765 profissionais foram promovidos e 1.405 foram 
contemplados nos processos de revisão salarial executiva, totalizando 3.045 profissionais com aumento de remuneração, 
além dos reajustes legais aplicados. 

Além disso, foram investidos cerca de R$37,1 milhões em educação, fundamentado em plataformas digitais que permitiram 
manter as ações de capacitação mesmo durante a pandemia.  

 

b)  Ambiente em Evolução 
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14.5 - Outras Informações Relevantes - Recursos Humanos

Em 2021, a VP Pessoas atuou para um ambiente em que a autoexpressão, a flexibilidade e a diversidade de pessoas e 
ideias estejam nos princípios da gestão, capaz de atrair e reter os melhores talentos. Com um ano de existência, o programa 
Vivo Diversidade valorizou a diversidade de pontos de vista, origens, identidades e orientação, para que todos se sintam à 
vontade para serem como são, tendo suas diferenças respeitadas atuando nos pilares de Gênero, Raça, Pessoa com 
Deficiência, LGBTI+ e mais recentemente, incluímos o tema 50+.   

Para a governança do programa, cada pilar conta com executivos sponsors, comitês e grupos de afinidade com a 
participação ativa dos nossos colaboradores.  

A jornada anual Vivo Diversidade, apresenta temas discutidos ao longo do ano e mobilizando toda a empresa. Cada assunto 
é acompanhado do lançamento de uma ação, política ou benefício.  

Em 2021, discutimos com toda a empresa temas como o colorismo, o empreendedorismo negro, a síndrome de impostora 
e as micro-agressões, dentre outros temas, trazendo especialistas e colaboradores para educar e compartilhar visões de 
mundo de quem vive a diversidade genuinamente, seja por afinidade ao tema ou por decisão de se engajar com essa 
transformação. 

Também já tratamos dos temas de Violência contra a Mulher, como o Mote #SaiDoMudo, divulgando nosso canal de 
acolhimento e desenvolvendo um treinamento sobre violência para nossos líderes.  

Com foco no desenvolvimento e aumento de visibilidade de oportunidade de nossos talentos diversos lançamos em 2021em 
parceria com o Instituto Modo Parités, um programa de desenvolvimento de carreira para 100 colaboradores negros, 
trabalhando com a descoberta das potencialidades de cada indivíduo, abordando aspectos pessoais e profissionais.  

Nossa política de recrutamento e seleção é inclusiva com vagas destinadas para Gênero, Raça, Pessoas com Deficiência 
e LGBTI+.Também, sensibilizamos nossos gestores quanto aos vieses inconscientes para garantir uma inclusão nas 
equipes.   

Fazemos parte dos principais movimentos pela inclusão no Brasil, e temos metas de aumento de representatividade em 
todos os pilares que acompanhamos. 

Temos meta de chegar a 31% de mulheres em cargos diretivos até final de 2021 - meta Global e que impacta no bônus 
executivo. No Brasil, também definimos metas para os demais níveis, pois acreditamos que o aumento da equidade em 
todos os níveis irá tornar essa sucessão cada vez mais orgânica e sustentável. 

Para mantermos essa evolução, garantimos a presença de pelo menos um currículo feminino entre as finalistas dos 
processos de lideranças. Temos um banco de talento de mulheres identificadas como “alta performance”, que também 
passam por treinamentos e processos de aprendizados para ampliar suas habilidades e torná-las cada vez mais aptas aos 
cargos. 

Temos o Projeto Mulheres em Áreas técnicas para a inclusão de mulheres em áreas que eram, em 2018, 100% masculinas. 
Hoje, já temos mais de 293 mulheres nessas frentes e uma meta de chegar a 300 até o final de 2021. Esse projeto também 
já influenciou nossos aliados que também iniciaram programas para contratação de mulheres em seus quadros. 

Queremos atingir 40% de representatividade negra em todos os cargos e 30% de representatividade na liderança até 2024. 
Ampliamos a contratação de profissionais negros e a última edição do Programa de Trainee teve 43% das vagas 
preenchidas por eles, superando o mínimo de 30% destinado para esse público. Atualmente, temos 30.2% de profissionais 
negros em todos os cargos (19.4% de negros na liderança). Também lançamos em 2021 nosso programa de estágio com 
750 vagas sendo 50% dedicadas a profissionais negros. Para garantir uma inclusão efetiva, retiramos barreiras de 
contratação como exigência de inglês e idade mínima.  

Em 2021, a Vivo ficou em 12º lugar no índice de Igualdade de Equidade Racial nas Empresas – IERE, uma iniciativa da 
Universidade Zumbi dos Palmares que pesquisou as empresas sobre ações afirmativas para redução da desigualdade 
racial.  

Fechamos o ano com 4% de nossos colaboradores autodeclarados com parte da comunidade LGBTI+ e desses 42 são 
profissionais transgêneros. Temos uma sólida governança corporativa, que reforça a transparência nas relações com os 
nossos 33 mil colaboradores, investidores, clientes, comunidade e governo.  

Sabemos que o sucesso de qualquer empresa hoje depende do valor compartilhado com a sociedade e o planeta. 

Desde 2016, mantemos um Comitê de Sustentabilidade e Qualidade, que se reporta ao Conselho do Grupo Telefônica, em 
Madri. Atuamos a partir do Plano de Negócio Responsável (PNR) baseado em 6 pilares para atuar sobre as principais 
expectativas dos nossos stakeholders: Experiência do Cliente, Ética e Transparência, Responsabilidade Social Corporativa, 
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Gestão Ambiental e Mudanças Climáticas, Sustentabilidade na Cadeia de Valor e Diversidade e Talentos, com 60 
indicadores avaliados anualmente.  

Temos metas de Sustentabilidade - Diversidade de Gênero e Redução de Emissões de CO2 - atreladas diretamente ao pool 
de bônus dos nossos executivos.   

No aspecto de Diversidade, que tem a liderança da VP Pessoas, contamos com adesão do CEO, dos demais gestores e 
acompanhamos constantemente os indicadores junto às áreas. Também temos muitas iniciativas disseminadas. 

 

c)  Proposta de Valor ao Colaborador 

Para atrair e reter os melhores talentos, ao longo dos últimos anos implantamos novas metodologias e digitalizamos a 
jornada de Atração e Seleção da Vivo, que transformou e descomplicou a experiência e inovou o processo no mercado. Em 
2021 tivemos um posicionamento extremamente positivo, apesar de um cenário mundialmente delicado, reforçamos que a 
Vivo é uma empresa que contrata, referência e desejada por profissionais e jovens talentos do mercado. Superamos 8 mil 
vagas publicadas e mais de 870 mil de inscrições completas na ferramenta Gupy (ATS de Recrutamento e Seleção), cuja 
inteligência artificial contribui com o indicador de 55% dos candidatos aprovados no primeiro quartil de inscritos.  

Tivemos a implementação da primeira parte de um grande projeto que visa contribuir com a formação do futuro pipeline de 
jovens talentos da Vivo. Nosso Programa de Estágio foi estruturado com objetivos de curto, médio e longo prazo, onde até 
2024 teremos 4,5% do nosso headcount composto por estagiários (1.500). A primeira parte implementada em 2021 foi o 
lançamento do programa com 750 vagas (600% a mais que o volume de 2020) e um compromisso de 50% dessas vagas 
(375) serem exclusivas para pessoas negras. As vagas estão distribuídas entre 17 cidades, em todas as regiões do Brasil. 
Lançamos o programa em setembro de 2021 e alcançamos o recorde de inscrições, mais de 26 mil pessoas. As ondas de 
admissão estão programadas para o primeiro semestre de 2022. Outro diferencial deste projeto foi a oferta de uma 
comunidade de desenvolvimento pessoal e profissional para todos os inscritos em nosso programa (independentemente de 
sua evolução no processo seletivo), com conteúdo técnicos e comportamentais. Foram mais de 6 mil jovens ativos na 
comunidade. Somente neste projeto de contratação citado anteriormente executamos um plano de comunicação orgânico 
na imprensa, com aproximadamente 147 matérias publicadas, com repercussão positiva superior a 1,3 Mi. 

Recebemos premiações relevantes em 2021, as duas principais conquistas foram: somos umas das 25 Top Companies 
LinkedIn e a 3ª Melhor Empresas para Trabalhar, segundo a GPTW, entre as grandes empresas no Brasil. Tivemos uma 
ascensão surpreendente em nossa página corporativa no LinkedIn, superamos os 700 mil seguidores, tornando a Vivo a 
empresa de telecomunicação com mais seguidores do Brasil  

Outro marco importante foi a manutenção da nossa nota geral na plataforma Glassdoor, maior site sobre reputação de 
marca empregadora do mundo, em um patamar muito bom. Numa escala de 0 a 5, alcançamos a nota 4,5. Com quase 
7.200 avaliações, 91% de atuais e ex colaboradores recomendam a Vivo para um amigo. Esse indicador nos coloca a frente 
de empresas como Amazon, Itaú, Nubank e Microsoft e nos iguala a Magalu e Google.Seguindo a nossa cultura digital 
colaborativa, implantamos a estratégia de reforçar o posicionamento da Vivo como uma empresa de tecnologia, inspirada 
da diversidade e na inovação.  

Construímos uma nova identidade visual para a estratégia de atratividade, mais moderna e com uma narrativa especial que 
convida as pessoas para “Virem realizar com a gente!”. Além disso, implantamos também a nossa estratégia de Inbound 
Recruiting, pautado em um funil de atratividade composto pelos cinco pilares:  

• FAMILIARIDADE: Neste pilar, o objetivo é fortalecer todos os canais digitais de Atração de Talentos da Vivo (Site 
de carreiras, LinkedIn, Gupy, Indeed, Glassdoor, Vagas.com e outros). Além desses canais que foram repaginados, 
lançamos dois novos canais: Nosso Instagram de Carreiras (@vempravivo com mais de 3 mil seguidores) e nosso 
Blog de Carreiras (https://blogdecarreiras.vivo.com.br/). 

• CONSIDERAÇÃO: Este pilar trata o desenvolvimento de conteúdos para posicionar a Vivo no mercado e impactar 
atuais e novos leads/talentos. Desenvolvemos e publicamos diversos conteúdos em nosso LinkedIn, Instagram e 
Blog. Todos os materiais foram pautados em três categorias: Tecnologia, Carreira e Cultura e Diversidade. Também 
implantamos uma ferramenta de CRM de Talentos, para automatizarmos jornada de relacionamento com talentos 
de mercado, com o objetivo de engajá-los com a marcar, gerar brand awareness e conversão de contratações em 
médio prazo. 

• DESEJO: Aqui, nosso plano foi nos aproximar ainda mais dos leads/talentos por meio de eventos de atratividade e 
recrutamento. Realizamos pelo menos 5 feiras de recrutamento e lives. 
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• INSCRIÇÃO: Neste último pilar do funil, o objetivo é trabalhar a conversão de leads/ talentos em candidatos e por 
consequência em colaboradores. Aqui os principais indicadores de sucesso do funil de atratividade são: 
conquistamos mais de 670 mil novos candidatos e mais de 870 mil inscrições completas em nossas vagas na Gupy 
e os mais de 26 mil inscritos em nosso Programa de Estágio. 

 

Para concluir, nossas equipes estão sempre atentas as melhores práticas de mercado, as experiências dos candidatos, 
gestores e recrutadores, buscando incrementar soluções que facilitem a operação, melhore a jornada de todos e fortaleça 
as áreas de negócios da companhia.  

 

d) Educação e Programas de Desenvolvimento 

Em 2021, foram investidos cerca de R$44,9 milhões em educação (R$39,5 milhões em 2020), fundamentado na estratégia 
de capacitações presenciais e online A Vivo revisa constantemente os treinamentos, digitalizando suas metodologias com 
a inclusão de ambientes virtuais e uso de metodologias ativas de aprendizagem.  

 

 

 

 

Em 2021 as ações educacionais corporativas foram direcionadas pelo Programa Vivo Explore, que é dividido em 4 pilares 
de atuação que desenvolvem as seguintes competências: 

 

Digital: Pessoas interessadas por tecnologia e pelas possibilidades que ela abre. Com foco em Produtos e Serviços Vivo, 

Novas Tecnologias (5G, IA, Cloud, Virtualização), UX, Design de Experiência, Programação, Dados. 

Criativo: Pessoas capazes de colocar seu conhecimento em movimento gerando ideias e valor para o mundo. Com foco 

em curiosidade, criatividade, colaboração, comunicação, execução, agilidade etc. 

Protagonista: Pessoas que assumem responsabilidades e fazem a diferença nas suas relações. Com foco em pensamento 

sistêmico, foco, tomada de decisão, modo criação vs modo execução, inteligência, emocional, empatia assertiva e 

empoderamento, paradoxos das culturas inovadoras 

Humano: pessoas saudáveis e engajadas com foco em consciência corporal (atividades físicas, sono, alimentação), saúde 

mental (meditação), propósito social, ambiental (consciência e impacto nos negócios). 

 

No programa Lean Six Sigma, tivemos em 2021 a participação de mais de 1.900 colaboradores. Foram certificados 1.226 
profissionais. Hoje temos mais de 11.000 colaboradores capacitados em Yellow, Green e Black Belt e mais de 7.000 
certificados. Não há registro no Brasil de outra empresa, além da Vivo, que tenha alcançado essa marca.  

Seguimos com a promoção de certificações técnicas importantes para o negócio e subsídios a cursos de especialização 
profissional e idiomas. Inclui subsídios de 100% dos cursos de primeira graduação, pós-graduação, extensões, idiomas, 
cursos de certificação técnica e bootcamps. Oferecemos ainda convênio com cerca de 65 instituições de ensino, entre 
Universidades e escolas de idiomas, que concedem descontos de até 80% para colaboradores que buscam o 
desenvolvimento pessoal e profissional. 

39.224
73.828

Efetivos Parceiros

C O L A B O R A D O R E S  
P A R T I C I P A N T E S

3.400.65
9

6.470.31
3

Efetivos Parceiros

C A P A C I T A Ç Ã O  E M  H O R A S
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Como principal ação de desenvolvimento para a liderança, considerando o público de Coordenador, Especialistas, Gerente 
e Gerentes Seniores e para os potenciais gestores, seguimos com a Academia de Líderes, promovendo a cultura e a 
estratégia organizacional, por meio de ações de workshops e treinamentos 100% digitais. Todas as ações da Academia 
seguiram de forma digitalizada. Os participantes realizaram todo o acompanhamento e a gestão das suas atividades por 
meio da Plataforma Online da Academia de Líderes, que conta também com um portfólio de mais de 150 temas no formato 
e-learning. 

No ano de 2021, tivemos mais de 253 Mil Participações em ações de treinamento e desenvolvimento, o que representa 440 
Mil horas de formação (1,7 horas por participação e 12 por participante). Um indicador muito importante que acompanhamos 
é a movimentação de colaboradores após a participação em alguma ação da Academia de Líderes e, dos elegíveis que 
concluíram cursos na Academia de Líderes em 2021, 336 (29,8%) tiveram mérito e 791(70,2%) tiveram promoção, 
totalizando 1.111 movimentações em até 12 meses após a realização da ação de desenvolvimento. 

Em 2021 seguimos com o modelo implementado em 2020 contando com todas as metodologias (presencial, virtual, e-
learning, autoestudo, estudos dirigidos, etc). Ao todo atingimos uma média de 138 mil participações/mês, de colaboradores 
próprios (35%) e terceiros (65%), nos treinamentos técnicos e comportamentais para os públicos de Campo, Call Center e 
Lojas. Foram mais de 786 mil horas de treinamento/mês, dedicadas a capacitações para a força de vendas, gerentes de 
negócios, call center, televenda, atendimento técnico, entre outros profissionais.  

Fortalecemos nossos treinamentos à distância com ações de desenvolvimento e mais ágeis com redução de carga horária, 
estimulando mais a participação dos treinandos. Em 2021 tivemos aproximadamente 837 mil horas de treinamento para o 
público próprios e 3.7 milhões para terceiros. 

O Management Review é um programa voltado ao público executivo (aproximadamente 1700 profissionais), que tem por 
objetivo identificar os talentos da cia, mapeamento de sucessores, risco de saída e impacto ao negócio. No ciclo 2021 
tivemos a participação de 1709 executivos elegíveis e 97% de adesão.  

Para a realização desse estudo, fazemos a intersecção de PERFORMANCE e POTENCIAL (baseado na metodologia do 
Learning Agility) e o resultado desse cruzamento é plotado em uma matriz 9inbox, onde é possível visualizar o momento 
atual do profissional, de forma assertiva e singular. 

Esse programa gera insumos para várias áreas do RH, sendo que uma delas é a área de Desenvolvimento, que resultou 
na iniciativa Vivo Acelera, que oferece diversas ações de desenvolvimento, dedicada aos executivos que mais se 
destacaram no exercício com ações como: Programa Mentoring Corporativo e Assessment Center. Neste ano foram 58 
mentores e 56 mentorados, no objetivo de compartilhar conhecimentos, trocar experiências e expandir o networking, 
promovendo o mindset de crescimento bidirecional. O Assessment Center proporcionou oportunidade de profundo 
autoconhecimento e geração de inputs para o plano de desenvolvimento. Ao todo, mais de 300 executivos participaram 
dessa ação, incluindo Gerentes e Diretores.  

Um importante processo da empresa, para o apoio da gestão das equipes e direcionador dos planos de desenvolvimento 
individual e profissional, é a Avaliação de Performance. Aplicada anualmente a 100% dos colaboradores e gestores da cia, 
que a partir do alinhamento dos objetivos organizacionais aos desafios das áreas, aproxima líderes e liderados, gera 
produtividade, eficiência e desenvolvimento profissional. No ciclo de 2021 tivemos a participação de 23400 colaboradores 
elegíveis e atingimos 88% de conclusão desse processo.  

 

e) Segurança e Prevenção 

Em 2021, realizamos treinamentos e reciclagens obrigatórios para atividades em altura NR 35, totalizando mais de 16.150 
horas, para atividade com proximidade a energia elétrica NR 10, foram mais de 39150 horas de treinamento, além do público 
de Call Center, para atendimento a NR 17 que receberam aproximadamente 17 mil horas de treinamento. 

 

CIPA:  

Nº de Comitês em regionais: 50 

Total de Cipeiros: 378 

Horas de treinamentos: aprox. 7.560 horas  
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Implantamos o sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho, desenvolvido e implementado com base na norma 
internacional ISO 45001 – sendo a 1ª empresa de telefonia no Brasil a conquistar a certificação no Estado de São Paulo, e 
com o objetivo de obter a certificação do sistema no próximo ano na Regional Sul.  

O sistema abrange 100% das operações e dos colaboradores da Vivo, estabelecendo diretrizes para a redução dos riscos 
de acidentes e a gestão de risco é realizada através da ferramenta SOGI usando o modulo PRSSO (Perigo e riscos de 
SSO). 

Uma das principais práticas implantadas em 2021 foi o Líder em Ação, um programa para a liderança de campo da área de 
Experiência de Serviço ao Cliente, nesse programa realizamos encontros mensais e abordados temas pertinentes para a 
prática segura das atividades, atualizações e ações a serem tomadas em Saúde e Segurança do Trabalho. Seguimos 
trabalhando e desenvolvendo novas funcionalidades no sistema de inspeção digital com o aplicativo AUDIT com isso 
atingimos a marca de 4.227 inspeções de Segurança do Trabalho em diversas áreas e ampliamos a rede de inspeção 
incluindo supervisores de campo de norte a sul do país.  

A Gestão de EPI e EPC – Equipamento de Proteção Individual e Coletiva, passou a ser realizada de forma digital reforçando 

nosso propósito de Digitar para Aproximar, agora os colaboradores fazem uso do AppEPI, que envolve todo o fluxo, desde 

a solicitação até o registro de entrega, substituindo integralmente as fichas físicas para o formato digital.  

A digitalização também impulsiona a segurança em nossas atividades. Em 2021, implementamos controle de ações das 
CIPAS e Acidentes no Teams, uma ferramenta que nos permite visualizar as ações de todo Brasil.  

Os indicadores de segurança do trabalho passaram a serem visualizados no PowerBI, o que permite visualização de todas 
as áreas. 

Os treinamentos de CIPA foram realizados online na plataforma Success Factors, e todas as lojas do Brasil passaram a ter 
um designado afim de informar e reforçar sobre a importância e responsabilidade do Time Lojas nos processos do Sistema 
de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho (SGSST). 

O Sistema de Gestão de Saúde e Segurança também contempla o controle de terceiros, considerando controles e 
monitoramentos de requisitos legais aplicáveis, auditorias, inspeções gestão de indicadores e avaliação documental, e 
outros. 

 

f) Saúde e Bem-Estar 

O bem-estar sempre foi uma preocupação da Vivo e tem sido ainda maior durante a pandemia. Um colaborador com uma 
boa qualidade de vida é mais produtivo, presente e inovador. Promover a saúde física, mental e um ambiente de trabalho 
cada vez mais diverso e inclusivo traz benefícios tangíveis (redução do absenteísmo) e intangíveis (engajamento e 
motivação). 

Em 2021 lançamos o Vivo Bem-Estar, um programa pautado no cuidado da companhia nos pilares corpo, mente e ambiente. 
Neste mesmo sentido realizamos ações para proporcionar um ambiente de convivência saudável e de bem-estar aos 
colaboradores, tais como: reforma das principais sedes adequando identidade visual, layout e mobiliário para um espaço 
mais colaborativo; disponibilização de bicicletários nos prédios com grande concentração; espaços de conveniência como 
Starbucks, Hirota e restaurantes no Eco Berrini; Sala de meditação e Gaming House 

Dentro das ações de bem-estar oferecemos também horário flexível e day off no dia do aniversário, horas livres em 
celebrações especiais (Dia das Mães e Pais) e o Vem de Você. 

Temos o Conte Comigo, o programa de saúde emocional da Vivo. Com foco no acolhimento de colaboradores e 
dependentes, oferecendo acompanhamento psicológico e assistência social. Neste último ano tivemos 7x mais 
acionamentos em comparação aos anos anteriores. 

Com lives iniciamos o tema de educação financeira e com um curso sobre planejamento financeiro, com o objetivo de 
promover conhecimento e mudanças de hábitos para manter a saúde financeira e emocional. 

Essas iniciativas e outras que virão fazem parte de uma jornada de bem-estar que visam a transformação na cultura, mas 
também em nós mesmos, como indivíduos. 

Em 2021 realizamos a Semana do Bem-Estar totalmente online e com muito conteúdo, sendo que a cada dia tem uma 
temática diferente: saúde emocional, atividade física, alimentação saudável, autoconhecimento e felicidade. Nesta semana 
tivemos práticas de yoga, meditação e exercícios. 
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Para promover a cultura do bem-estar e incentivar a prática de hábitos criamos 4 tribos no Workplace - Bike, Corrida e 
Caminhada, Crossfit e Musculação, e Meditação e Yoga. Nas tribos nossos colaboradores podem encontrar motivação para 
cuidar de seu bem-estar inspirador pelos seus próprios colegas de trabalho. 

Lançamos o “Desafio Bem-Estar”, um game com práticas esportivas divididas em 5 rankings: geral, velocidade, força, 
habilidade e meditação. Esta iniciativa é aberta a todos os colaboradores da Vivo e terá duração de 60 dias. 

Inauguramos o Espaço Bem-Estar (+ de 600m2), uma iniciativa que reúne equipe multidisciplinar de acupunturistas, 
psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e instrutores de meditação guiada e que pode ser acessada de forma presencial 
ou online.  

Quando falamos de cuidado, na Vivo oferecemos a Atenção Primaria. Nesta iniciativa temos a Clínica Einstein, em nosso 
edifício sede, e também nas operadoras de saúde com mais de 3000 vidas em acompanhamento. 

Além disso damos acesso gratuito ao app Atma. E mensalmente temos um evento interno de meditação com o Monge 
Satyanatha com os temas de Setembro Amarelo, Dia das Crianças, Dia da Gentileza, Aproveite o hoje onde quer que esteja.  

Realizamos campanhas de conscientização como Janeiro Branco (Saúde Mental), Setembro Amarelo (Prevenção ao 
Suicídio), Outubro Rosa (Prevenção ao Câncer de Mama), Novembro Azul (Prevenção ao Câncer de Próstata); e a SIPAT 
(Semana Interna de Prevenção de Acidentes).  

Oferecemos para todos os colaboradores e seus dependentes a telemedicina em parceria com o Einstein, que se 
fortaleceu principalmente após o início da pandemia e vem se tornando cada vez mais popular e importante pra quem 
quer se cuidar, onde estiver e a hora que precisar. 

O modelo de trabalho home office, adotado para 100% dos colaboradores das áreas administrativas e call centers em 2020, 
já era uma prática institucionalizada e normatizada na companhia, como forma de promover o bem-estar dos colaboradores. 
Antes da pandemia, a atuação de casa poderia ocorrer até duas vezes por semana, com apoio de toda a infraestrutura de 
equipamentos e sistemas para a condução das atividades. 

Esse modelo facilitou a rápida migração das equipes para o regime de teletrabalho que adotamos como forma de prevenir 
a contaminação pelo novo coronavírus. Quando iniciamos a volta gradual das atividades presenciais, desenvolvemos 
aplicações digitais para monitorar a ocupação dos escritórios e garantir a segurança de todos nas atividades.  

Implantamos o protocolo de saúde para casos suspeitos ou confirmados de Covid, e divulgamos em nossos canais internos 
as orientações sobre as medidas preventivas contra a Covid-19. Para monitoramento da saúde dos nossos colaboradores 
disponibilizamos um aplicativo onde os colaboradores informam seu estado de saúde e recebem o acompanhamento de 
uma equipe de saúde dedicada a monitorar a evolução dos casos de suspeita/confirmação de Covid-19.  

E para garantir a saúde e segurança dos nossos colaboradores da linha de frente (campo e lojas) e realizamos testes de 
Covid-19 para retorno ao trabalho. 

 

g)  Remuneração  

Diante dos desafios e objetivos relacionados ao desenvolvimento de novos negócios, transformação digital, virtualização da 
rede e novas formas de trabalhar, entendemos que é necessário investir no desenvolvimento de novos conhecimentos e 
habilidades. É neste contexto que foi iniciado o trabalho de Reskilling, que visa identificar quais são os conhecimentos e 
habilidades técnicas e de negócios que serão necessárias num futuro próximo, bem como aquelas que deixarão de ser 
demandas. Este trabalho inclui o mapeamento desses conhecimentos e habilidades e, posteriormente, evoluirá para a 
criação de jornadas de aprendizagem para os colaboradores. Buscamos um modelo de gestão que combine competências 
para nossas estratégias atuais e futuras, que incluem o uso das plataformas digitais para real time feedback e remuneração, 
reforçando cada vez mais uma cultura de alta performance e meritocrática, além da inclusão dos métodos ágeis de trabalho, 
construindo times multidisciplinares que suportem o negócio na construção de novos produtos, serviços e melhorias de 
processos. 

. 
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AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração: 04/11/2022

9.605.440 0,573% 0 0,000% 9.605.440 0,573%

OUTROS

339.408.110 20,239% 0 0,000% 339.408.110 20,239%

Chilena Não Sim 26/04/2022

Telefonica Chile S.A.

936.513 0,056% 0 0,000% 936.513 0,056%

Não

05.721.582/0001-19 Espanhola Não Sim 04/11/2022

Não

634.399.555 37,831% 0 0,000% 634.399.555 37,831%

Telefónica S.A.

Espanhola Não Sim 04/11/2022

Telefónica Latinoamérica Holding, S.L.

608.905.051 36,311% 0 0,000% 608.905.051 36,311%

Não

EUA Não Não 26/04/2022

Artisan Partners Limited Partnership

83.683.602 4,990% 0 0,000% 83.683.602 4,990%

Sim Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários SA Juridica 33.868.597/0001-40

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %
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TOTAL

1.676.938.271 100,000% 0 0,000% 1.676.938.271 100,000%

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

957.157.085 100,000 0 0,000 957.157.085 100,000

TOTAL 0 0.000

05.721.582/0001-19 Espanhola Não Não 09/11/2009

Telefónica S.A.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

936.921.075 97,890 0 0,000 936.921.075 97,890

OUTROS

20.236.010 2,110 0 0,000 20.236.010 2,110

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Telefonica Chile S.A.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

198.375.275 100,000 0 0,000 198.375.275 100,000

TOTAL 0 0.000

05.721.582/0001-19 Espanhola Não Sim 31/12/2015

Telefónica S.A.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

198.375.275 100,000 0 0,000 198.375.275 100,000

OUTROS

0 0,000 0 0,000 0 0,000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Telefónica Latinoamérica Holding, S.L.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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OUTROS

4.405.870.247 84,857 0 0,000 4.405.870.247 84,857

TOTAL 0 0.000

Não

Espanhola Não Não 31/12/2019

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

259.606.584 5,000 0 0,000 259.606.584 5,000

Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”

TOTAL 0 0.000

Norte-americana Não Não 31/12/2019

Blackrock, Inc

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

258.740.860 4,983 0 0,000 258.740.860 4,983

TOTAL 0 0.000

Espanhola Não Não 31/12/2019

Banco Bilbao Viscaya Argentaria, S.A.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

267.913.995 5,160 0 0,000 267.913.995 5,160

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Telefónica S.A. 05.721.582/0001-19

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

5.192.131.686 100,000 0 0,000 5.192.131.686 100,000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Telefónica S.A. 05.721.582/0001-19

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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OUTROS

4.405.870.247 84,857 0 0,000 4.405.870.247 84,857

TOTAL 0 0.000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Espanhola Não Não 31/12/2019

Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”

259.606.584 5,000 0 0,000 259.606.584 5,000

Não

TOTAL 0 0.000

Norte-americana Não Não 31/12/2019

Blackrock, Inc

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

258.740.860 4,983 0 0,000 258.740.860 4,983

TOTAL 0 0.000

Espanhola Não Não 31/12/2019

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, s.A.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

267.913.995 5,160 0 0,000 267.913.995 5,160

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Telefónica S.A. 05.721.582/0001-19

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 325 de 412
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TOTAL

5.192.131.686 100,000 0 0,000 5.192.131.686 100,000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Telefónica S.A. 05.721.582/0001-19

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 326 de 412
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OUTROS

4.405.870.247 84,857 0 0,000 4.405.870.247 84,857

TOTAL 0 0.000

Não

Espanhola Não Não 31/12/2019

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

259.606.584 5,000 0 0,000 259.606.584 5,000

Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”

TOTAL 0 0.000

Norte-americana Não Não 31/12/2017

Blackrock, Inc

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

258.740.860 4,983 0 0,000 258.740.860 4,983

TOTAL 0 0.000

Espanhola Não Não 31/12/2019

Banco Bilbao Viscaya Argentaria, S.A.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

267.913.995 5,160 0 0,000 267.913.995 5,160

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Telefónica S.A. 05.721.582/0001-19

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 327 de 412

Formulário de Referência - 2022 - TELEFÔNICA BRASIL S.A Versão : 11



TOTAL

5.192.131.686 100,000 0 0,000 5.192.131.686 100,000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Telefónica S.A. 05.721.582/0001-19

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 328 de 412
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TOTAL

302.205.736 100,000 0 0,000 302.205.736 100,000

OUTROS

302.205.736 100,000 0 0,000 302.205.736 100,000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Banco Bilbao Viscaya Argentaria, S.A.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 329 de 412

Formulário de Referência - 2022 - TELEFÔNICA BRASIL S.A Versão : 11



TOTAL

177.257.649 100,000 0 0,000 177.257.649 100,000

OUTROS

177.257.649 100,000 0 0,000 177.257.649 100,000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Blackrock, Inc

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 330 de 412
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TOTAL

249.501.612 100,000 0 0,000 249.501.612 100,000

OUTROS

249.501.612 100,000 0 0,000 249.501.612 100,000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 331 de 412
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TOTAL

302.205.736 100,000 0 0,000 302.205.736 100,000

OUTROS

302.205.736 100,000 0 0,000 302.205.736 100,000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Banco Bilbao Viscaya Argentaria, S.A.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 332 de 412
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TOTAL

302.205.736 100,000 0 0,000 302.205.736 100,000

OUTROS

302.205.736 100,000 0 0,000 302.205.736 100,000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, s.A.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 333 de 412
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TOTAL

177.257.649 100,000 0 0,000 177.257.649 100,000

OUTROS

177.257.649 100,000 0 0,000 177.257.649 100,000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Blackrock, Inc

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 334 de 412
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TOTAL

177.257.649 100,000 0 0,000 177.257.649 100,000

OUTROS

177.257.649 100,000 0 0,000 177.257.649 100,000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Blackrock, Inc

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 335 de 412
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249.501.612 100,000 0 0,000 249.501.612 100,000

TOTAL

OUTROS

249.501.612 100,000 0 0,000 249.501.612 100,000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 336 de 412
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TOTAL

249.501.612 100,000 0 0,000 249.501.612 100,000

OUTROS

249.501.612 100,000 0 0,000 249.501.612 100,000

Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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Total 423.091.712 25,230%

Ações em circulação correspondente a  todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele 
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Ações em Circulação

Quantidade preferenciais (Unidades) 0 0,000%

Quantidade ordinárias (Unidades) 423.091.712 25,230%

Quantidade acionistas pessoa física 
(Unidades)

1.460.877

Data da última assembleia / Data da 
última alteração

26/04/2022

Quantidade acionistas pessoa jurídica 
(Unidades)

254.123

Quantidade investidores institucionais 
(Unidades)

4.700

15.3 - Distribuição de Capital
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15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico
 

 

Organograma atual dos acionistas e grupo econômico 

 

 

a) todos os controladores diretos e indiretos e, caso o emissor deseje, os acionistas com 
participação igual ou superior a 5% de uma classe ou espécie de ações  

A Companhia é controlada pelas acionistas Telefónica S.A., Telefônica Latinoamérica Holding, S.L., e 
Telefónica Chile S/A, as quais possuem, em conjunto, 74,20% de seu capital social.  

A Telefonica Chile S/A, por sua vez, é controlada pela Telefónica S.A. (97,89%).  

A Telefônica Latinoamérica Holding, S.L. também é controlada pela Telefónica S.A. (100%).  

Por fim, a Telefónica S.A. possui capital pulverizado, cujos acionistas relevantes estão descritos no 
item 15.1/2. As ações da Telefónica S.A. são negociadas nas bolsas de valores de Madri, Nova York e 
Lima. 

A Telefónica é uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo em termos de capitalização 
de mercado e número de clientes. Com suas redes móvel, fixa e de banda larga best-in-class, e seu 
portfólio inovador de soluções digitais, a Telefónica está se transformando em uma "Telco Digital", uma 
companhia que vai estar ainda mais bem posicionada para atender às necessidades de seus clientes 
e capturar novas receitas. O grupo Telefónica tem operações em 13 países, com aproximadamente 
113 mil funcionários, mais de 345 milhões de acessos e uma receita de €43.076 milhões em 2020. 

Para informações adicionais acerca das controladoras diretas e indiretas da Companhia, vide item 
15.1/2. 

 

b) principais controladas e coligadas do emissor  

Em 03/10/2011 foi aprovada a incorporação da Vivo Participações com extinção da mesma, bem como 
a alteração da denominação social da Companhia para Telefônica Brasil S.A. 

A Vivo Participações foi incorporada na Companhia e consequentemente a Vivo S.A. passou a ser 
subsidiária integral da Companhia. 
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15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico
 

 

Em 1 de julho de 2013, foi aprovada em Assembleia Geral de Acionistas da Companhia, a 
reestruturação societária descrita em Reunião de Conselho de 11 de junho de 2013, na qual 
estabeleceu a incorporação pela Companhia (i) do acervo líquido cindido da Telefônica Data S.A 
(“TData”); (ii) de parcela do patrimônio cindido da Vivo S.A., (iii) de parcela do patrimônio cindido da A. 
Telecom S.A.; e (iv) da Telefônica Sistema de Televisão S.A., com a manutenção de apenas duas 
sociedades operacionais, sendo elas a Companhia e a sua subsidiária integral, TData. 

Sendo assim, a Companhia possuía, em 31 de dezembro de 2014, as seguintes subsidiárias e 
controladas em conjunto: TData, Aliança Atlântica Holding B.V., Companhia AIX de Participações, 
Companhia ACT de Participações. 

No dia 28 de maio de 2015, foi aprovada a aquisição e incorporação das ações da GVT Participações 
S.A. 

Em 1º de abril de 2016, a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia aprovou reestruturação 
societária na qual (i) a Global Village Telecom S.A. foi cindida, sendo que parte de seu acervo líquido 
foi incorporado pela GVT Participações S.A. e parte pela POP Internet Ltda.; e (ii) a GVT Participações 
S.A foi incorporada pela Companhia. Desta maneira, a partir desta data, tais companhias deixaram de 
existir. 

Em 30 de novembro de 2018, a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia aprovou a incorporação 
da subsidiária integral da Companhia, TData, pela Telefônica Brasil. Desta maneira, a partir dessa data, 
a TData deixou de existir. 

Em 17 de dezembro de 2020, a Telefônica Cloud e Tecnologia do Brasil S.A. foi adquirida pela 
Telefônica Brasil S.A. 

Em 19 de fevereiro de 2021, a FiBrasil Infraestrutura e Fibra Ótica S.A. foi adquirida pela Companhia e 
em 02 de Julho de 2021 foi consumada a Transação celebrada com a Caisse de dépôt et placement 
du Québec (CDPQ) e com a Telefónica Infra, S.L.U. (TEF Infra). 

Em 02 de Agosto de 2021, a Telefônica Brasil S.A. a Companhia alienou parte das ações de sua 
titularidade e de emissão de sua controlada Telefônica Cloud e Tecnologia do Brasil S.A. - CloudCo 
Brasil - , representativas de 20% do capital social desta, para a Telefónica Cybersecurity & Cloud Tech, 
S.L. - TC&CT- , controlada indireta da Telefónica S.A. e (ii) a TC&CT subscreveu 190.000 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal da CloudCo Brasil. Em decorrência da Operação, 50,01% 
do capital social da CloudCo Brasil passou a ser detido pela Companhia.Em 01 de novembro de 2021, 
o Conselho de Administração da Companhia, aprovou a operação onde a Telefônica Brasil S.A alienou 
parte das ações de sua titularidade e de emissão de sua controlada Telefônica IoT, Big Data e 
Tecnologia do Brasil S.A. - IoTCo Brasil - , representativas de 0,02% do capital social da IoTCo Brasil, 
para a Telefónica IoT & Big Data Tech, S.A. - TI&BDT -, controlada indireta da Telefónica S.A., pelo 
valor total de R$18.992,40; e (ii) a TI&BDT subscreveu 499.800 ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal da IoTCo Brasil por um preço de emissão total de R$94.943.015,19. Em decorrência da 
Operação, 50,01% do capital social da IoTCo Brasil passou a ser detido pela Companhia e 49,99% 
pela TI&BDT e, portanto, a relação entre a Companhia e a TI&BDT no âmbito da IoTCo Brasil será 
regulada por um Acordo de Acionistas também celebrado nesta data. 

Em 08 de abril de 2022, a Companhia e a Ânima Holding S.A. formalizaram a criação da VivaE 
Educação Digital S.A., joint-venture na área de educação digital. Após o cumprimento de determinadas 
condições precedentes (incluindo a aprovação da operação, com trânsito em julgado, pelo Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica-CADE), foram celebrados documentos societários e acordos 
comerciais para início da operação da joint-venture, que oferecerá, por meio de uma plataforma digital 
de educação, cursos livres de capacitação com foco em educação continuada e empregabilidade em 
áreas como, por exemplo, Tecnologia, Gestão, Negócios e Turismo, com trilhas personalizadas e 
conteúdo atual e aderente à demanda do mercado de trabalho contemporâneo.  
 

As participações em Controladas Diretas e Coligadas é a demonstrada na tabela a seguir:  
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15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico
 

 

Controladas diretas e Coligadas Atual 2021 2020 2019 

Telefônica Transporte Logística Ltda. 100% 100% 99,99% 99,99% 

Terra Networks Brasil S.A. 100% 100% 100% 100% 

Aliança Atlântica Holding B.V. 50% 50% 50% 50% 

Companhia AIX de Participações 50% 50% 50% 50% 

Companhia ACT de Participações 50% 50% 50% 50% 

POP Internet Ltda. 100% 100% 99,99% 99,99% 

Telefônica Cloud e Tecnologia do Brasil S.A. 50,01% 50,01% 100% - 

FiBrasil Infraestrutura e Fibra Ótica S.A. 25,01% 25,01% - - 

Telefônica IoT Big Data e Tecnologia do Brasil S.A. 50,01% 50,01% - - 

VivaE Educação Digital S.A. 50% - - - 

     

 
 

c) participações do emissor em sociedades do grupo  

Na data de arquivamento deste Formulário de Referência, a Companhia não detinha participação em 
outras sociedades do grupo que não suas controladas e coligadas. 

 

d) participações de sociedades do grupo no emissor  

Na data de arquivamento deste Formulário de Referência, nenhuma sociedade do grupo, que não os 
controladores, detinha participação na Companhia. 

 

e) sociedades sob controle comum da Companhia na data de arquivamento deste 
Formulário de Referência 

Na data de arquivamento deste Formulário de Referência, nenhuma sociedade estava sob o controle 
comum da Companhia.
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15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte

Informações sobre Acordo de Voto 

A Companhia não possui acordo de acionistas arquivado em sua sede ou do qual o controlador seja parte. 
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15.6 - Alterações Relevantes Nas Participações Dos Membros do Grupo de Controle E
Administradores do Emissor

Em 2019, não houve alteração relevante nas participações dos membros do grupo de controle e 
administradores. 

Em 23 de Novembro de 2020, a Companhia efetivou a conversão da totalidade das ações preferenciais 
de sua emissão em ações ordinárias. A tabela a seguir demonstra a participação dos membros do grupo 
de controle naquela data: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em 2021, não houve alteração relevante nas participações dos membros do grupo de controle e 
administradores. 

Em 31 de outubro de 2022, houve alteração relevante nas participações das acionistas Telefónica S.A. 
e Telefónica Latinoamérica Holding S.L. no capital social da Companhia. Tal alteração decorreu da 
liquidação e extinção da SP Telecomunicações Participações Ltda. (“SP Telecom”), com a consequente 
entrega das ações de emissão da Companhia de titularidade da SP Telecom às suas sócias Telefónica 
S.A. e Telefónica Latinoamérica Holding S.L., na proporção de suas respectivas participações no capital 
social da SP Telecom no âmbito da partilha do patrimônio líquido. A tabela a seguir demonstra a 
participação dos membros do grupo de controle naquela data: 

 

 

Acionistas 
Ordinárias Total 

Quantidade % Quantidade % 

Telefónica Latinoamérica Holding, S.L. 407.279.213 24,09% 407.279.213 24,09% 

Telefónica S/A 503.329.803 29,77% 503.329.803 29,77% 

SP Telecomunicações Participações Ltda. 332.695.590 19,67% 332.695.590 19,67% 

Telefónica Chile S/A 936.513 0,06% 936.513 0,06% 

Outros acionistas 444.219.852 26,27% 444.219.852 26,27% 

Ações em Tesouraria 2.523.952 0,15% 2.523.952 0,15% 

TOTAL 1.690.984.923 100,00% 1.690.984.923 100,00% 

Acionistas 
Ordinárias Total 

Quantidade % Quantidade % 

Telefónica Latinoamérica Holding, S.L. 
608.905.051 

 
36,31% 

 
608.905.051 

36,31% 
 

Telefónica S/A 634.399.555 
37,83% 

 
634.399.555 

37,83% 
 

Telefónica Chile S/A 936.513 0,06% 936.513 0,06% 

Outros acionistas 423.091.712 25,23% 423.091.712 25,23% 

Ações em Tesouraria 9.605.440 
0,57% 

 
9.605.440 

0,57% 
 

TOTAL 1.676.938.271 100,00% 1.676.938.271 100,00% 
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Reestruturação Societária envolvendo subsidiárias integrais e sociedades controladas da 
Companhia 

 

Aprovação da aquisição e proposta de incorporação de ações da GVT Participações S.A. 

a) Evento 

Aquisição e incorporação das ações da GVT Participações S.A. pela Companhia. 

 

b) Principais condições do negócio 

Em 18 de setembro de 2014, a Telefónica S.A., a Companhia, a Vivendi S.A. e determinadas 
subsidiárias desta firmaram um contrato de compra e venda das ações da GVT Participações S.A., 
acionista controladora da Global Village Telecom S.A. As ações foram adquiridas mediante pagamento 
em dinheiro (€ 4.663.000.000,00) e ações ordinárias e preferenciais da Companhia representando 12% 
do total do capital social após o aumento de capital da oferta global.  

Em conexão com o financiamento desta aquisição, em 28 de abril de 2015 a Companhia realizou uma 
oferta pública global de distribuição primária de ações de R$ 15.812.000.038,80.  

No dia 28 de maio de 2015, foi aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária a incorporação das 
ações da GVT Participações S.A. pela Companhia. 

Em 24 de junho de 2015, foi concluída a operação de troca de ações da Companhia recebidas pela 
venda da GVT Participações S.A. Nesta operação, a Société D’Investissements et de Gestion 108 SAS 
(subsidiária da Vivendi S.A.) transferiu para a Telefónica S.A. 76.656.559 ações representando 4,5% 
do capital social da Companhia, incluindo 68.597.306 ações ordinárias, representando 12% das ações 
desta classe, e 8.059.253 ações preferenciais representando 0,72% das ações desta classe, em troca 
de 1.110.000.000 ações representativas de 8,2% das ações ordinárias da Telecom Italia, S.p.A. 
pertencentes a Telco TE, S.p.A. (subsidiária da Telefónica S.A.). 

 

c) Sociedades envolvidas 

Telefônica Brasil S.A., Vivendi S.A., Société d’Investissement et de Gestion 72 S.A., Société 
d’Investissement et de Gestion 108 SAS, Telefônica S.A., GVT Participações S.A., Global Village 
Telecom S.A., Telecom Italia S.p.A., Telco TE S.p.A. 

 

d) Efeitos resultantes da operação no quadro societário 

• Emissão de 12% de ações para Vivendi S.A. 

• Incorporação da sociedade GVT Participações S.A. 

 

e) Quadro societário antes e depois da operação 
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Antes 

 

 

 

Depois 

 

 

 

f) mecanismos utilizados para garantir o tratamento equitativo entre os acionistas 

A relação de substituição das ações de emissão da GVT Participações S.A. incorporadas pela 
Companhia foi determinada por esta e pela Vivendi, enquanto partes independentes, durante o 
processo de negociação da aquisição, de modo que nos termos do contrato de compra e venda, a 
Société d’Investissement et de Gestion 108 SAS recebesse o número de ações ordinárias e 
preferenciais da Companhia que corresponda a 12% das ações da Telefônica Brasil existentes após o 
aumento de capital e a incorporação de ações. A Société d’Investissement et de Gestion 72 SA não 
recebeu ações em virtude da incorporação de ações, visto que a ação por ela detida na GVTPar foi 
transferida à Telefônica Brasil em decorrência do pagamento da parcela em dinheiro, deixando de ser 
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acionista da GVT Participações e da Global Village Telecom S.A. imediatamente antes da incorporação 
de ações. 

A Planconsult declarou no laudo de avaliação anexo ao protocolo e justificação da incorporação ser 
independente em relação às companhias, aos acionistas controladores, diretos ou indiretos, das 
companhias, ou no tocante à própria Incorporação de Ações que pudesse impedir ou afetar a 
preparação dos respectivos documentos, e não terem os acionistas das companhias direcionado, 
limitado, dificultado ou praticado quaisquer atos que tenham ou possam ter comprometido o acesso, a 
utilização ou o conhecimento de informações, bens, documentos ou metodologias de trabalho 
relevantes para a qualidade das suas respectivas conclusões. 

Os acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais da Companhia em 19 de setembro de 2014 
que dissentiram da operação tiveram o direito de se retirar no período de 30 (trinta) dias contados a 
partir da data da publicação da ata da respectiva Assembleia Geral Extraordinária que deliberou a 
respeito da operação aqui contemplada, mediante o reembolso de suas ações. O valor do reembolso 
por ação ordinária ou preferencial pago em virtude do exercício do direito de recesso foi apurado com 
base no patrimônio líquido da Companhia constante das demonstrações financeiras relativas ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014. 

 

Swap de ações entre Telefónica e SIG 108  

a) Evento 

Troca de ações da Companhia entre Telefónica S.A. e a subsidiária da Vivendi, Société 
d’Investissements et de Gestion 108 SAS. 

 

b) Principais condições do negócio 

Em 29 de julho de 2015, a Vivendi S.A. vendeu 67,9 milhões de ações preferenciais, representando 
4% do capital social da Companhia. No mesmo dia, a Telefónica S.A. anunciou que firmou um contrato 
com a subsidiária da Vivendi, Société d’Investissements et de Gestion 108 SAS, pelo qual a Telefónica 
se comprometeu a entregar 46 milhões de suas ações em tesouraria, representando 0,95% de sua 
participação, em troca de 58,4 milhões de ações preferenciais da Telefônica Brasil S.A. (recebidas pela 
Société d’Investissements et de Gestion 108 SAS, no contexto da aquisição da aquisição da GVT 
Participações S.A.). 

Em 16 de setembro de 2015, a troca de ações foi concluída. Consequentemente, a participação da  
Telefónica S.A. na Companhia aumentou 5,2% em relação ao total de ações preferenciais da 
Companhia, e 3,5% em relação ao total do capital social da Companhia. Assim, a partir desta data, a 
Société d’Investissements et de Gestion 108 SAS deixou de ter participação indireta na Companhia. 

 

c) Sociedades envolvidas 

Vivendi S.A., Société d’Investissements et de Gestion 108 SAS, Telefónica S.A., Telefônica Brasil S.A. 

 

d) Efeitos resultantes da operação no quadro societário 

Saída do Grupo Vivendi do quadro societário da Telefônica Brasil S.A. 

 

e) Quadro societário antes e depois da operação 
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Antes 

 

 
Depois 
 

 

 

f) mecanismos utilizados para garantir o tratamento equitativo entre os acionistas 

Não aplicável, visto que a operação foi realizada entre os acionistas sem a intervenção da Companhia. 

 

Aquisição da Telefônica Transporte Logística Ltda. (TGLOG) pela Telefônica Data 

a) Evento 

Aquisição da Telefônica Transporte e Logística Ltda., controlada pela Telefónica Gestión de Servicios 
Compartidos España S.A pela Telefônica Data. 
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b) Principais condições do negócio 

Em 28 de outubro de 2015, a Telefônica Data S.A., como compradora, e Telefónica Gestión de 
Servicios Compartidos España S.A., como vendedora, firmaram contrato de compra e venda que 
resultou na aquisição da Telefônica Transporte e Logística Ltda. por R$15,8 milhões. 

 

c) Sociedades envolvidas 

Telefônica Transporte e Logística Ltda., Telefônica Data S.A. e Telefónica Gestión de Servicios 
Compartidos España S.A.. 

 

d) Efeitos resultantes da operação no quadro societário 

Ingresso de uma Subsidiária integral da TDATA. 

 

e) Quadro societário antes e depois da operação 
 

 
Antes 
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Depois 
 

 

 

f) mecanismos utilizados para garantir o tratamento equitativo entre os acionistas 

A entidade independente especializada Planconsult Planejamento e Consultoria Ltda. foi contratada 
pela Telefônica Data S.A. para realizar a avaliação econômico-financeira (a valores de mercado) da 
empresa Telefônica Transporte e Logística Ltda. A avaliação foi conduzida com base no critério de 
rentabilidade futura utilizando o método de fluxo de caixa descontado a valor presente. 

 
 

Reestruturação societária envolvendo a Companhia e sua subsidiária integral GVT 
Participações S.A.  

a) evento 

Reestruturação societária envolvendo a Companhia e sua subsidiária integral GVT Participações S.A., 
e as sociedades controladas destas, Global Village Telecom S.A. e POP Internet Ltda em 1º de abril 
de 2016. 

 

b) principais condições do negócio 

Em 1º de abril de 2016, foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a 
reestruturação societária envolvendo a Companhia, sua subsidiária integral GVT Participações S.A. e 
a sociedade controlada dessa, Global Village Telecom S.A..  

Este evento societário teve como objetivo a simplificação da estrutura societária da Companhia, bem 
como a padronização dos serviços prestados pelas sociedades envolvidas e, ainda, ao final, propiciou 
a concentração das atividades concernentes à prestação de serviços de telecomunicações em uma 
única sociedade, a Companhia, e a migração das atividades prestadas pela Global Village Telecom 
S.A que não sejam serviços de telecomunicação para a POP. 

Na mesma data e imediatamente antes da Incorporação, a Global Village Telecom S.A. foi cindida e o 
seu acervo líquido foi em parte vertido para a GVT Participações S.A. e em parte vertido para a POP, 
sendo que a parcela do acervo líquido cindido da  Global Village Telecom S.A. concernente aos bens, 
direitos e obrigações relacionados às atividades de telecomunicações foi absorvido pela GVTPart e a 
parcela restante, concernente aos bens, direitos e obrigações relacionados às demais atividades que 
não de telecomunicações, foi absorvida pela POP. 
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Com base no laudo de avaliação do patrimônio líquido da GVT Participações S.A., o valor do patrimônio 
líquido desta que foi incorporado pela Companhia é de R$11 bilhões. Com a incorporação e a 
consequente versão de todo o seu patrimônio para a Telefônica, a GVT Participações foi extinta.  

Esta Reestruturação Societária aprovada não resultou em aumento de capital ou alteração nas 
participações dos acionistas da Companhia. 

 

c) sociedades envolvidas 

Telefônica Brasil S.A., GVT Participações S.A., Global Village Telecom S.A. e POP Internet Ltda. 

 

d) efeitos resultantes da operação no quadro acionário 

Simplificação da estrutura societária. 

 

e) quadro societário antes e depois da operação 

Antes 

 

 
Depois 
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f) mecanismos utilizados para garantir o tratamento equitativo entre os acionistas 

Considerando que a restruturação societária não acarretou alteração nas participações dos acionistas 
da Companhia, uma vez que a GVT Participações S.A. (incorporada) é subsidiária integral da 
Companhia (incorporadora), não há que se falar em relação de substituição de ações dos acionistas 
da incorporada por ações da incorporadora. A operação também não acarretará qualquer direito de 
recesso aos acionistas da Companhia. Não há, por consequência, interesses de acionistas minoritários 
a serem tutelados. 

Não obstante, a Companhia deu ampla divulgação da operação e conduziu todos os procedimentos 
legais e estatutários pertinentes, tais como:  

• Realizações de Assembleias e Reuniões (Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, 
Reuniões de Conselho de Administração), para deliberar sobre as decisões a serem tomadas 
a respeito da Reestruturação; 

• Elaboração de laudos de avaliação patrimonial por empresa independente, de renome, de 
amplo acesso e a disposição de todos os acionistas, justificando os valores envolvidos na 
operação; 

• Disponibilização do Protocolo e Instrumento de Justificação de Incorporação firmado entre a 
Companhia e as empresas incorporadas para apreciação dos acionistas; 

• Divulgações de comunicados e fatos relevantes ao mercado. 

 

 

Aquisição da Terra Networks Brasil S.A. pela Telefônica Data 

a) Evento 

Aquisição da Terra Networks Brasil S.A., controlado pela SP Telecomunicações Participações S.A. 
(“SPTE”) pela Telefônica Data. 

 

b) Principais condições do negócio 

Em 3 de julho de 2017, a Companhia comunicou que sua então subsidiária integral Telefônica Data 
S.A. (“TData”) adquiriu naquela data a totalidade das ações representativas do capital social da Terra 
Networks Brasil S.A. (“Terra Networks”), pertencentes à SP Telecomunicações Participações S.A. 
(“SPTE”), acionista controladora da Companhia (“Operação”).  

A Terra Networks é prestadora de serviços digitais (serviços de valor agregado (“SVA”) próprios e de 
terceiros e carrier billing, bem como canais mobile para vendas e relacionamento) e publicidade.  

A TData, então subsidiária da Telefônica Brasil S.A., se dedicava à exploração de SVA, bem como de 
soluções empresariais integradas em telecomunicações, assistência técnica de equipamentos e redes 
de telecomunicações, manutenção de equipamentos e redes e elaboração de projetos.  

A Operação teve como objetivo possibilitar uma ampliação e integração da oferta comercial de serviços 
digitais que podem agregar valor imediato à carteira de clientes da TData e da Companhia, bem como 
gerar oferta de serviços da TData para a base de clientes e assinantes dos serviços da Terra Networks 
e, graças à abrangência nacional de atuação e expertise da Terra Networks, gerar alavancagem do 
negócio de publicidade da TData. Além disso, dado que a Companhia possui competências para a 
criação de novos produtos digitais de mídia para mobile e publicidade e a Terra Networks possui know 
how de venda, atendimento e operações de serviços digitais para clientes específicos, a aquisição pela 
TData também facilitou a troca de know how entre as sociedades envolvidas, além de maximizar a 
unificação das condições comerciais mantidas com fornecedores, tanto da TData como da Terra 
Networks, bem como com os fornecedores comuns.  

O preço total pago pela TData como contraprestação pela aquisição das ações de emissão da Terra 
Networks, foi de R$ 250 milhões, em parcela única, sem necessidade de qualquer financiamento, 
utilizando-se apenas o caixa disponível da TData. O referido valor foi calculado com base no valor 
econômico da sociedade, segundo o critério de fluxo de caixa descontado, baseado em laudo de 
avaliação contratado pela Diretoria da TData.  
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A Operação não se sujeitou à obtenção de quaisquer autorizações regulatórias ou aprovações por 
órgãos da Companhia e da forma como foi estruturada não alterou a estrutura acionária da Companhia 
nem causou qualquer diluição aos seus acionistas, gerando valor a estes através de aceleração no 
crescimento de serviços digitais e aumento da eficiência operacional, não havendo custos relevantes 
relacionados à Operação. 

 

c) sociedades envolvidas 

Telefônica Data S.A., Terra Networks Brasil S.A. e SP Telecomunicações Participações S.A. 

 

d) efeitos resultantes da operação no quadro acionário 

Ingresso de uma Subsidiária integral da TDATA. 

 

e) quadro societário antes e depois da operação 

 

Antes 
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Depois 

 

 

f) mecanismos utilizados para garantir o tratamento equitativo entre os acionistas 

A Operação tal como estruturada não alterou a estrutura acionária da Companhia nem causou qualquer 
diluição aos seus acionistas, gerando valor a estes através de aceleração no crescimento de serviços 
digitais e aumento da eficiência operacional. Além disso, não houve custos relevantes relacionados à 
Operação.  

O preço pago pela TData foi calculado com base no valor econômico da sociedade, segundo o critério 
de fluxo de caixa descontado, com data base de 30 de abril de 2017, baseado em laudo de avaliação 
contratado pela Diretoria da TData e preparado pela KPMG Corporate Finance Ltda. 

 
 
Reestruturação societária envolvendo a Companhia e sua subsidiária integral Telefônica Data 
S.A.  

a) evento 

Reestruturação societária envolvendo a Companhia e sua subsidiária integral Telefônica Data 
S.A.(“TData”), e as sociedades controladas destas, Telefônica Transporte Logística Ltda. (“TGLOG”) e 
Terra Networks Brasil S.A. (“Terra”) em 30 de novembro de 2018. 

 

b) principais condições do negócio 

Em 30 de novembro de 2018, os acionistas da Companhia, por meio de Assembleia Geral 
Extraordinária, aprovaram a incorporação da TData, subsidiária integral da Companhia, visando à 
padronização da prestação dos serviços e simplificação da estrutura organizacional e societária atual 
da Companhia, bem como auxilio na integração dos negócios da Telefônica Brasil e a TData.  

A incorporação não resultou em aumento de capital, nem em emissão de novas ações da Companhia, 
tampouco em mudança nas participações acionárias detidas pelos acionistas da Companhia. Uma vez 
que a Companhia já tem registrado em seu patrimônio líquido o valor da totalidade das ações da TData, 
e dado que a Companhia era a única acionista da TData, a incorporação não acarretou a substituição 
de ações de acionistas não controladores da TData por ações da Companhia, bem como não acarretou 
qualquer direito de recesso aos acionistas da Companhia. 
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c) sociedades envolvidas 

Telefônica Brasil S.A., TData, TGLOG e Terra.  

 

d) efeitos resultantes da operação no quadro acionário 

Simplificação da estrutura societária. 

 
e) quadro societário antes e depois da operação 

 
Antes 

 

 
Depois 
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f) mecanismos utilizados para garantir o tratamento equitativo entre os acionistas 

Considerando que a incorporação não acarretou alteração nas participações dos acionistas da 
Companhia, uma vez que a TDATA. (incorporada) era subsidiária integral da Companhia 
(incorporadora), não há que se falar em relação de substituição de ações dos acionistas da incorporada 
por ações da incorporadora. A operação também não acarretou qualquer direito de recesso aos 
acionistas da Companhia. Não há, por consequência, interesses de acionistas minoritários a serem 
tutelados. 

Não obstante, a Companhia deu ampla divulgação da operação e conduziu todos os procedimentos 
legais e estatutários pertinentes, tais como:  

• Realizações de Assembleia e Reuniões (Assembleia Geral Extraordinária, Reuniões de 
Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria e Controle), para deliberar 
a respeito da reestruturação; 

• Elaboração de laudo de avaliação patrimonial por empresa independente, de renome, de amplo 
acesso e a disposição de todos os acionistas, justificando os valores envolvidos na operação; 

• Disponibilização do Protocolo e Instrumento de Justificação de Incorporação firmado entre a 
Companhia e as empresas incorporadas para apreciação dos acionistas; 

• Divulgações de comunicados e fato relevante/ ao mercado. 

 

Aquisição da Telefônica Infraestrutura e Segurança pela Terra Networks Brasil S.A. 

a) Evento 

Aquisição da Telefônica Infraestrutura e Segurança (TIS) pela Terra Networks Brasil S.A. 

 

b) Principais condições do negócio 

Em 26 de setembro de 2019, o Terra Networks firmou o contrato de compra de ações com a Telefônica 
Ingeniería de Seguridad S.A. e a Telefónica Digital España S.L.U., que resultou na aquisição total de 
cotas correspondentes ao capital social da Telefônica Infraestrutura e Segurança Ltda., empresa com 
sede no Brasil que fornece projetos de engenharia, segurança corporativa, segurança da informação e 
IoT. O objetivo desta transação foi expandir e integrar nossa oferta de serviços de segurança digital, 
proporcionando aos nossos clientes o benefício de um portfólio digital completo. 

O Terra pagou na data de celebração do contrato, como contraprestação pelas quotas pertencentes às 
vendedoras TIS Espanha e TDigital, o montante total de R$ 70.843.658,00 (setenta milhões, oitocentos 
e quarenta e três mil, seiscentos e cinquenta e oito reais), em parcela única, sem necessidade de 
qualquer financiamento, utilizando-se apenas o caixa disponível. 

 

c) sociedades envolvidas 

Terra Networks Brasil S.A., Telefônica Ingeniería de Seguridad S.A. e a Telefónica Digital España 
S.L.U. e Telefônica Infraestrutura e Segurança Ltda. 

 

d) efeitos resultantes da operação no quadro acionário 

Ingresso de uma subsidiária integral do Terra. 
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e) quadro societário antes e depois da operação 

Antes 

 

Depois 
 

 

 

f) mecanismos utilizados para garantir o tratamento equitativo entre os acionistas 

A Operação tal como estruturada não alterou a estrutura acionária da Companhia nem causou qualquer 
diluição aos seus acionistas. A operação permitirá que o Terra, que tem como atividades, dentre outras, 
o desenvolvimento de sistemas de informática, amplie a consultoria e assistência operacional, 
maximize a comercialização de sistemas, licenças e aplicativos, possibilitando a ampliação do portfólio 
de serviços profissionais e gerenciados e a integração das ofertas comerciais da TIS e do Terra, 
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propiciando também, como consequência, gerar valor agregado para a carteira de clientes da 
Companhia graças à atuação das empresas envolvidas na Operação sob a mesma gestão, nas 
atividades de Tecnologia da Informação, Segurança, IoT e conectividade. 

O valor contemplado no contrato foi calculado com base no valor econômico da TIS, segundo o critério 
de fluxo de caixa descontado, com data base de 30 de junho de 2019, baseado em laudo de avaliação 
preparado pela empresa independente Planconsult Planejamento e Consultoria Ltda. 

 

Aquisição da Telefônica Cibersegurança e Tecnologia do Brasil Ltda. pela Telefónica 
Cybersecurity Tech 

a) Evento 

Aquisição da Telefônica Cibersegurança e Tecnologia do Brasil Ltda. pela Telefónica Cybersecurity 
Tech 

 

b) Principais condições do negócio 

Em 03 de novembro de 2020, celebramos a venda da Telefônica Cibersegurança e Tecnologia do Brasil 
Ltda., nossa subsidiária integral, para a Telefónica Cybersecurity Tech, uma subsidiária da Telefónica 
S.A., por R $ 116.411.026,03. 

A Telefônica Cibersegurança e Tecnologia do Brasil Ltda. ou CyberCo Brasil, foi criada com a mudança 
de registro da BLSK Serviços de Telecomunicações Ltda., uma subsidiária inativa da Terra Networks 
SA Após mudar seu nome, localização e atividade, CyberCo Brasil teve suas ações transferidas para 
a Telefônica Brasil SA em 29 de maio de 2020. 

Na mesma data da celebração da venda da CyberCo Brasil e como uma etapa preliminar da transação, 
a Telefônica Brasil S.A. transferiu certos ativos, contratos e funcionários, todos estritamente 

relacionados às atividades de segurança cibernética, para a CyberCo Brasil 

 

c) sociedades envolvidas 

Telefônica Cibersegurança e Tecnologia do Brasil Ltda., Telefónica Cybersecurity Tech e Telefônica 
Brasil 

 

c) efeitos resultantes da operação no quadro acionário 

Não há efeitos resultantes da operação no quadro acionário 

         

d) quadro societário antes e depois da operação  

Não ocorreram alterações no quadro societário após a operação 
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e) mecanismos utilizados para garantir o tratamento equitativo entre os acionistas 

A Operação Cyber Co não alterou a estrutura acionária da Companhia nem causou qualquer diluição 
aos seus acionistas. 

 

Celebração de acordo com a Caisse de dépôt et placement du Québec e com a Telefónica Infra, 
S.L.U 
 

a) Evento 

Transação em que a Telefônica Brasil S.A. fechou acordos com a Caisse de dépôt et placement du 
Québec - CDPQ, um grupo global de investimentos, a Telefónica Infra, S.L.U., para a construção, 
desenvolvimento e exploração de rede de fibra ótica neutra e independente de atacado no mercado 
brasileiro por meio da FiBrasil Infraestrutura e Fibra Ótica S.A. 

 

b) Principais condições do negócio  

Em 02 de março de 2021, foi aprovado, no Conselho de Administração da Vivo, o acordo com a CDPQ 
para a construção, desenvolvimento e exploração de rede de fibra ótica neutra e independente de 
atacado no mercado brasileiro por meio da FiBrasil. A FiBrasil, nasceu como empresa líder no mercado 
de atacado de fibra no Brasil, iniciando sua operação com aproximadamente, 1,6 milhão de casas 
passadas em FTTH, e seu plano de negócios visa atingir cerca de 5,5 milhões de lares em 4 anos, com 
foco em cidades médias fora do Estado de São Paulo. A Telefônica Brasil S.A. através de sua marca 
Vivo, é o cliente âncora da FiBrasil, acelerará a execução de sua estratégia de crescimento no mercado 
de fibra, expandindo sua cobertura dos atuais 16,3 milhões de casas com tecnologia FTTH para 24 
milhões, ao final de 2024, potencializando o cross selling de serviços a seus clientes, maximizando o 
retorno sobre o capital investido e consolidando-se como operador líder convergente no país. A 
operação representa um investimento total pela CDPQ de até R$1,8 bilhão (incluindo pagamentos para 
a Telefônica Brasil e contribuições para a FiBrasil) em troca de uma participação de 50% na FiBrasil. A 
Telefónica Infra adquiriu, em condições econômicas equivalentes, 25% na nova companhia, mesma 
participação acionária da Telefônica Brasil, após o fechamento da transação, resultando em um impacto 
positivo antes de impostos no fluxo de caixa da companhia de R$225 milhões, além de um montante 
adicional de R$1,5 bilhão, em termos nominais, a serem recebidos nos próximos anos, parcialmente 
condicionados ao cumprimento de metas previamente acordadas entre as partes. O grupo CDPQ 
realizará aportes na FiBrasil de cerca de R$750 milhões, com o primeiro aporte, no valor de R$205 
milhões, no fechamento da transação. 

 

c) Sociedades envolvidas 
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Tefefônica Brasil, Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) e Telefónica Infra, S.L.U 
 

d) Quadro societário antes e depois da operação 

 

 

 

 

 

e) mecanismos utilizados para garantir o tratamento equitativo entre os acionistas 

A Operação não alterou a estrutura acionária da Companhia e não causou qualquer diluição aos seus 
acionistas, gerando valor a estes através de aceleração do seu crescimento e aumento da eficiência 
operacional. 
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Celebração de Contrato de Compra e Venda e Subscrição de Ações da Telefônica Cloud e 
Tecnologia do Brasil S.A. com a Telefónica Cybersecurity & Cloud Tech 

a) Evento 

Constituição da CloudCo empresa focada em cloud computing com ativos da Telefônica Brasil e capital 
da Telefónica Infra. 

 

b) Principais condições do negócio 

Em 02 de Agosto de 2021, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a celebração, do 
Contrato de Compra e Venda e Subscrição de Ações, por meio do qual (i) a Companhia alienou parte 
das ações de sua titularidade e de emissão de sua controlada Telefônica Cloud e Tecnologia do Brasil 
S.A. - CloudCo Brasil -, representativas de 20% do capital social desta, para a Telefónica Cybersecurity 
& Cloud Tech, S.L. (“TC&CT”), controlada indireta da Telefónica S.A., pelo valor total de R$ 22,0 
milhões, e (ii) a TC&CT subscreveu 190.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal da 
CloudCo Brasil por um preço de emissão total de R$ 76,0 milhões. 

Em decorrência da Operação, 50,01% do capital social da CloudCo Brasil passou a ser detido pela 
Telefônica Brasil S.A. e 49,99% pela TC&CT e, portanto, a relação entre a Companhia e a TC&CT no 
âmbito da CloudCo Brasil é regulada por um acordo de acionistas, celebrado no fechamento da 
operação. 
 

c) Sociedades Envolvidas 

Telefônica Cloud e Tecnologia do Brasil S.A. e Tecnologia do Brasil S.A. 

 

d) Quadro societário antes e depois da operação 
 
 

 

 

PÁGINA: 360 de 412

Formulário de Referência - 2022 - TELEFÔNICA BRASIL S.A Versão : 11



15.7 - Principais Operações Societárias

 

 

e) mecanismos utilizados para garantir o tratamento equitativo entre os acionistas 

A Operação não alterou a estrutura acionária da Companhia e não causou qualquer diluição aos seus 
acionistas, gerando valor a estes através de aceleração do seu crescimento e aumento da eficiência 
operacional. 
 
 
Celebração de acordo entre a Telefónica IoT & Big Data Tech 

 

a) Evento 

Estruturação da Telefônica IoT, empresa focada no segmento de internet das coisas para o mercado 
corporativo (B2B) no Brasil. A empresa é derivada de ativos da Telefônica Brasil do segmento. 
 

b) Principais condições do negócio 

Em 01 de novembro de 2021, foi aprovado em conselho a transação em que a Telefônica Brasil alienou 
parte das ações de sua titularidade e de emissão de sua controlada Telefônica IoT, Big Data e 
Tecnologia do Brasil S.A. - IoTCo Brasil - , representativas de 0,02% do capital social da IoTCo Brasil, 
para a Telefónica IoT & Big Data Tech, S.A. - TI&BDT- , controlada indireta da Telefónica S.A., pelo 
valor total de R$18.992,40; e (ii) a TI&BDT subscreveu 499.800 ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal da IoTCo Brasil por um preço de emissão total de R$94.943.015,19. Tais valores foram 
estabelecidos com base em laudo de avaliação elaborado por empresa especializada independente. 
Em decorrência da Operação, 50,01% do capital social da IoTCo Brasil passou a ser detido pela 
Companhia e 49,99% pela TI&BDT e, portanto, a relação entre a Companhia e a TI&BDT no âmbito da 
IoTCo Brasil é regulada por um Acordo de Acionistas celebrado no fechamento da operação. Como 
passo preliminar à implementação da operação, foram transferidos à IoTCo Brasil, pela Telefônica 
Brasil e sua subsidiária indireta Telefônica Infraestrutura e Segurança Ltda., certos ativos, contratos e 
empregados, todos estritamente relacionados às atividades de IoT e Big Data.  

c) Sociedades envolvidas 

Telefônica IoT e Big Data e Tecnologia do Brasil S.A. 
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d) Quadro societário antes e depois da operação 

 

 

 

 

 

 

 

e) mecanismos utilizados para garantir o tratamento equitativo entre os acionistas 

A Operação não alterou a estrutura acionária da Companhia e não causou qualquer diluição aos seus 
acionistas, gerando valor a estes através de aceleração do seu crescimento e aumento da eficiência 
operacional. 

 

Criação de joint-venture com a Ânima Educação S.A. na área de educação digital 

a) Evento 

Criação de uma joint-venture na área de educação digital. 
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b) Principais condições do negócio 

Em 08 de abril de 2022, a Telefônica Brasil e a Ânima Holding S.A. formalizaram a criação de uma 
joint-venture na área de educação digital. Após o cumprimento de determinadas condições precedentes 
(incluindo a aprovação da operação, com trânsito em julgado, pelo Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica-CADE), foram celebrados documentos societários e acordos comerciais para início da 
operação da joint-venture, que oferecerá cursos livres de capacitação com foco em educação 
continuada e empregabilidade em áreas como, por exemplo, Tecnologia, Gestão, Negócios e Turismo, 
ofertando aos seus clientes trilhas personalizadas, com conteúdo atual e aderente à demanda do 
mercado de trabalho contemporâneo, por meio de uma plataforma digital de educação. 

Ao associar o know-how da Ânima Educação em fornecer cursos na modalidade digital à 
capacidade de distribuição em escala da Telefônica Brasil, a joint-venture tem o objetivo de alavancar 
o mercado de trabalho, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da condição de vida dos seus 
estudantes. 

c) Sociedades envolvidas 

Ânima Holding S.A. e Telefônica Brasil S.A. 

d) efeitos resultantes da operação no quadro acionário 

Não há efeitos resultantes da operação no quadro acionário. 

 
 e)Quadro societário antes e depois da operação 
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f) mecanismos utilizados para garantir o tratamento equitativo entre os acionistas 

A Operação não alterou a estrutura acionária da Companhia e não causou qualquer diluição aos seus 
acionistas, gerando valor a estes através de aceleração do seu crescimento 

 

Aquisição e Incorporação da Garliava RJ Infraestrutura e Redes de Telecomunicações S.A. 
(“Garliava”) 

 

a) Evento 

Aquisição e Incorporação da Garliava pela Telefônica Brasil S.A. 

 

b) Principais condições do negócio 

Em 20 de abril de 2022, a Companhia, como uma das compradoras, e a Oi S.A. – Em Recuperação 
Judicial (sucessora por incorporação da Oi Móvel S.A. – Em Recuperação Judicial) como vendedora, 
efetivou a aquisição objeto do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, celebrado em 
28 de janeiro de 2021, conforme aditado (“Contrato”), por meio do qual a Companhia adquiriu a 
totalidade das ações de emissão da sociedade denominada Garliava RJ Infraestrutura e Redes de 
Telecomunicações S.A., uma sociedade de propósito específico, para a qual foi contribuída a parcela 
da UPI Ativos Móveis atribuída à Companhia no âmbito do Plano de Segregação e Divisão anexo ao 
Contrato. 

Em 04 de agosto de 2022, foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, a ratificação da celebração 
do Contrato. 

Em 01 de fevereiro de 2023, foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária a incorporação da 
Garliava. Esta incorporação dependia da obtenção da anuência prévia da Agência Nacional de 
Telecomunicações - ANATEL e da conclusão de procedimentos operacionais relacionados à 
parametrização sistêmica. Em vista disso, a eficácia da deliberação assemblear estava condicionada a 
nova deliberação do Conselho de Administração da Companhia, em reunião a ser realizada 
especialmente para este fim, para verificação da ocorrência de referidas condições, quando, então, a 
Incorporação se tornaria eficaz.  

Em 28 de fevereiro de 2023, o Conselho de Administração verificou o cumprimento de todas as 
condições para conceder efetividade à incorporação da Garliava pela Companhia, atribuindo, portanto, 
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plena e imediata eficácia à referida Incorporação, com a consequente extinção da Garliava, para todos 
os fins.  
 

c) Sociedades envolvidas 

Garliava, Telefônica Brasil S.A e Oi S.A. – Em Recuperação Judicial. 

d) efeitos resultantes da operação no quadro acionário 

Em decorrência da ratificação da aquisição da Garliava, foi concedido direito de recesso aos acionistas 
minoritários da Companhia. Apesar de alguns acionistas terem exercido o referido direito, o efeito 
resultante no quadro acionário foi imaterial, uma vez que a retirada da Companhia correspondeu a 
apenas 0,00002% do total de ações ordinárias. 

No que tange a incorporação da Garliava, não há efeitos resultantes da operação no quadro acionário. 

e) Quadro societário antes e depois da operação 
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Aquisição da Garliava RJ Infraestrutura e Redes de Telecomunicações S.A. 

 

 

 

 

 

 

Incorporação da Garliava RJ Infraestrutura e Redes de Telecomunicações S.A. 
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f) mecanismos utilizados para garantir o tratamento equitativo entre os acionistas 

No que se refere à aquisição da Garliava, em razão da sua ratificação deliberada em Assembleia de 
Acionistas (“Assembleia”) realizada em 04 de agosto de 2022, foi concedido o direito de recesso para 
aqueles acionistas titulares de ações de emissão da Companhia que, em relação à ratificação (i) não 
votaram favoravelmente à matéria; (ii) se abstiveram de votar em relação à matéria ou (iii) não 
compareceram à Assembleia. 

No que tange à incorporação da Garliava, não houve qualquer alteração nas participações acionárias 
atuais dos acionistas da Companhia, não havendo, também, que se falar em substituição de ações de 
acionistas não controladores da Garliava por ações da Companhia nem em direito de recesso aos 
acionistas da Companhia. 
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A Telefónica Chile S.A. não é parte do Acordo de Voto da Telefônica Brasil S.A., firmado em 01 de outubro de 2020, entre 
as acionistas SP Telecomunicações Participações Ltda., Telefónica S.A. e Telefónica Latinoamérica Holding, S.L.. 
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16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de
Transações Com Partes Relacionadas

As transações com partes relacionadas são submetidas à apreciação do Comitê de Contratação entre Partes 
Relacionadas e, se necessário, à aprovação pela Diretoria, Conselho de Administração e/ou Assembleia Geral de 
Acionistas, nos termos da Política de Transações com Partes Relacionadas (“Política CCPR”), Regimento Interno do 
Comitê de Contratação entre Partes Relacionadas (“Regimento CCPR”) e Estatuto Social da Companhia. A Política foi 
aprovada pelo Conselho de Administração da Telefônica Brasil em 16 de fevereiro de 2018 e posterior alteração aprovada 
pelo Conselho de Administração em 10 de dezembro de 2021, arquivada na sua sede e disponibilizada no seu site de 
Relações com Investidores (www.telefonica.com.br/ri) e no site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br).  

Referida Política tem por objeto estabelecer procedimentos que contribuam para assegurar que as transações realizadas 
pela Companhia e suas controladas com partes relacionadas sejam pautadas pelo princípio da transparência, realizadas 
no melhor interesse da Companhia e observem as condições comutativas e de mercado. 

No entendimento dos administradores da Telefônica Brasil, todas essas transações são realizadas de acordo com 
parâmetros, critérios e regras de mercado, contemplando as práticas recomendadas pelo Código Brasileiro de 
Governança Corporativa, a fim de proporcionar a devida transparência aos contratos entre partes relacionadas.  
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Posição contratual do emissor Devedor

Especificar

Telefonica Digital España 31/12/2021 0,00 R$ 155.507.676,78 Característica 
inexistente.

Característica 
inexistente.

NÃO 0,000000

Natureza e razão para a operação

Garantia e seguros Característica inexistente.

Rescisão ou extinção Característica inexistente.

Garantia e seguros Característica inexistente.

Relação com o emissor Empresa sob controle comum

Objeto contrato Cost Sharing Agreement, reembolso de gastos referente ao negócio digital para a empresa Telefónica Digital

Relação com o emissor Controlador comum

Objeto contrato Administração de um modelo de distribuição de serviços de cybersecurity

Garantia e seguros Característica inexistente.

Objeto contrato Direito de uso de determinadas licenças de softwares, incluindo a manutenção e suporte prestados pela Telefónica Global Technology

Cyber Co. 31/12/2021 0,00 R$ 107.239.222,76 Característica 
inexistente.

Característica 
inexistente.

NÃO 0,000000

Rescisão ou extinção Característica inexistente.

TGT - T. Global Technology 31/12/2021 0,00 R$ 88.002.162,37 Característica 
inexistente.

Característica 
inexistente.

NÃO 0,000000

Relação com o emissor Controlador comum

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor Devedor

Especificar

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados

PÁGINA: 370 de 412

Formulário de Referência - 2022 - TELEFÔNICA BRASIL S.A Versão : 11



Natureza e razão para a operação

Rescisão ou extinção Característica inexistente.

Especificar

Posição contratual do emissor Devedor

Relação com o emissor Controlador comum

Garantia e seguros Característica inexistente.

Objeto contrato Produtos digitais desenvolvidos por uma plataforma globa

Especificar

Telefonica International Wholesale Services 
Brasil

31/12/2021 0,00 R$108.423.107,81 Característica 
inexistente.

Característica 
inexistente.

NÃO 0,000000

Posição contratual do emissor Devedor

Rescisão ou extinção Característica inexistente.

Natureza e razão para a operação

Relação com o emissor Empresa sob controle comum

Posição contratual do emissor Devedor

Especificar

Telefónica IOT & Big Data Tech, S.L. 31/12/2021 0,00 R$ 76.217.984,99 Característica 
inexistente.

Característica 
inexistente.

NÃO 0,000000

Natureza e razão para a operação

Objeto contrato Infraestrutura de transmissão internacional para circuitos de dados e serviços de conexão

Garantia e seguros Característica inexistente.

Rescisão ou extinção Característica inexistente.

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Posição contratual do emissor Devedor

Especificar

Telefonica International Wholesale Services 
Espanha

31/12/2021 0,00 R$ 72.780.699,71 Características 
inexistentes

Características 
inexistentes

NÃO 0,000000

Natureza e razão para a operação Características inexistentes

Garantia e seguros Características inexistentes

Rescisão ou extinção Características inexistentes

Garantia e seguros Características inexistentes

Relação com o emissor Empresa sob controle comum

Objeto contrato Infraestrutura de transmissão internacional para circuitos de dados e serviços de conexão

Relação com o emissor Controlador Direto

Objeto contrato Brand Fee, pela cessão de uso de direitos da marca pagos à Telefónica.

Garantia e seguros Características inexistentes

Objeto contrato Infraestrutura de transmissão internacional para circuitos de dados e serviços de conexão

Telefónica S.A. 31/12/2021 0,00 R$ 371.658.265,33 Características 
inexistentes

Características 
inexistentes

NÃO 0,000000

Rescisão ou extinção Características inexistentes

Telxius Cable BR 31/12/2021 0,00 R$ 236.184.429,82 Características 
inexistentes

Características 
inexistentes

NÃO 0,000000

Relação com o emissor Empresa sob controle comum

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor Devedor

Especificar

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Natureza e razão para a operação Características inexistentes

Posição contratual do emissor Devedor

Especificar

Rescisão ou extinção Características inexistentes

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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16.3 - Identificação Das Medidas Tomadas Para Tratar de Conflitos de Interesses E Demonstração do Caráter

Estritamente Comutativo Das Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado

Conforme mencionado no item 16.1. deste Formulário de Referência, as transações com partes relacionadas realizadas 
pela Companhia são submetidas à apreciação do Comitê de Contratação entre Partes Relacionadas, nos termos do seu 
Regimento Interno e da Política de Transações com Partes Relacionadas (“Política CCPR”) – esta última aprovada pelo 
Conselho de Administração da Companhia em 16 de fevereiro de 2018 e posterior alteração aprovada pelo Conselho de 
Administração em 10 de dezembro de 2021, arquivada na sua sede e disponibilizada no seu site de Relações com 
Investidores (www.telefonica.com.br/ri) e no site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br). Todas as 
transações com partes relacionadas submetidas à análise do Comitê e consideradas como relevantes pela Companhia ou 
nos termos da Instrução CVM 552/2014, são divulgadas ao mercado.  

A Política CCPR estabelece procedimentos que contribuem para assegurar que as transações com partes relacionadas 
sejam pautadas pelo princípio da transparência, realizadas no melhor interesse da Companhia e observem condições 
comutativas de mercado mediante realização de cotações com empresas terceiras, comparação de contratos 
anteriormente celebrados pela Companhia e laudos de avaliação independente caso as transações possuam valor não 
orçado superior a R$250.000.000,00. Da mesma forma, a Política CCPR visa dirimir situações de potencial conflito de 
interesses, e disciplinar quais transações devem ser aprovadas pelo Comitê de Contratação entre Partes Relacionadas, 
bem como as regras e diretrizes para análise e aprovação dessas transações. 

Nos termos da Política CCPR, cláusula 3.7, para a aprovação das operações com partes relacionadas pelo Comitê de 
Contratação entre Partes Relacionadas, deve-se verificar se tais transações são realizadas em condições comutativas e 
em observância às condições de mercado. 

Ainda, o Capítulo IV da Política CCPR dispõe sobre a identificação e procedimentos a serem adotados caso o Comitê 
identifique um potencial conflito de interesses.  

Além de serem submetidas à apreciação do Comitê de Contratação entre Partes Relacionadas, se necessário, estas 
transações também podem ser submetidas à aprovação da Diretoria, Conselho de Administração e/ou Assembleia Geral 
de Acionistas, nos termos da Política para Transações com Partes Relacionadas, Regimento Interno do Comitê de 
Contratação entre Partes Relacionadas e do Estatuto Social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

O artigo 8º do Estatuto Social da Telefônica Brasil S.A. estipula que devem ser submetidas à Assembleia Geral de 
Acionistas: (i) a celebração de contratos com partes relacionadas, cujos termos e condições sejam mais onerosos para a 
Companhia do que os normalmente adotados pelo mercado em contratações da mesma natureza, observado, em 
qualquer caso, o disposto no artigo 117 da Lei 6.404/76: e (ii) a celebração de contratos de prestação de serviços de 
gerência, inclusive de assistência técnica, com entidades estrangeiras vinculadas ao acionista controlador da Sociedade.  

Por fim, a Política de Transações com Partes Relacionadas contempla as práticas recomendadas pelo Código Brasileiro 
de Governança Corporativa, estipulando, inclusive, que qualquer pessoa envolvida no processo de aprovação que tenha 
um potencial conflito de interesses com a recomendação ou decisão a ser tomada deverá declarar-se impedida, 
explicando seu envolvimento com a transação e, se solicitado, fornecendo detalhes da transação e das partes envolvidas. 
Esse impedimento deverá constar da data da ata da reunião que aprovar tal transação, e a referida pessoa deverá se 
afastar das discussões e deliberações. 
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16.4 - Outras Informações Relevantes - Transações Com Partes Relacionadas

Não existem outras informações relevantes sobre o item 16. 

PÁGINA: 375 de 412

Formulário de Referência - 2022 - TELEFÔNICA BRASIL S.A Versão : 11



Tipo de capital Capital Integralizado

18/02/2022 63.571.415.865,09 Não se aplica 1.676.938.271 0 1.676.938.271

18/02/2022 63.571.415.865,09 Não se aplica 1.676.938.271 0 1.676.938.271

Tipo de capital Capital Subscrito

Tipo de capital Capital Emitido

18/02/2022 63.571.415.865,09 Não se aplica 1.676.938.271 0 1.676.938.271

17.1 - Informações Sobre O Capital Social

Data da autorização ou 
aprovação Valor do capital (Reais) Prazo de integralização

Quantidade de ações 
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações 
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações 
(Unidades)
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Não houve aumento de capital nos exercícios sociais de 2021, 2020 e 2019.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

17.2 - Aumentos do Capital Social
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Até a data deste Formulário, não há registros de desdobramentos, grupamentos e bonificações da Emissora.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações
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Não houve reduções de capital na Companhia durante os períodos de 2021, 2020 e 2019.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social
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17.5 - Outras Informações Relevantes

 
Conversão da totalidade das ações preferenciais da Companhia em ações ordinárias 
 
Em 01 de outubro de 2020, a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia aprovou e a Assembleia Geral 
Especial dos Titulares de Ações Preferenciais da Companhia ratificou a conversão da totalidade das ações 
preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, na proporção de 1 (uma) ação ordinária para 
cada 1 (uma) ação preferencial e a sua implementação pelos administradores da Companhia (“Conversão”), 
bem como as alterações pertinentes do Estatuto Social de forma a refletir a conversão. 
 
Após a concessão e transcorrido o prazo para exercício do direito de recesso a Companhia procedeu com a 
conversão sendo o último pregão de negociação das ações preferenciais realizado em 20 de novembro de 
2020. A partir de 23 de novembro de 2020 as ações da Companhia passaram a ser negociadas exclusivamente 
sob a classe ordinária, representada pelo código VIVT3. 
 
A Conversão propiciou a maximização da geração de valor a todos os acionistas, dado que confere o direito a 
voto e tag along de que trata a Lei das S.A. à totalidade de seus acionistas, incrementando as suas práticas 
de Governança Corporativa. 

 

Cancelamento de Ações de própria emissão detidas em tesouraria 
 
Em 18 de fevereiro de 2022, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a proposta de cancelamento 
de 14.046.652 ações ordinárias de emissão da Companhia mantidas em tesouraria (data base 31.12.2021), 
cuja aprovação foi ratificada pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de Abril de 2022, com a 
consequente alteração do Estatuto Social da Companhia no que se refere à quantidade de ações em que se 
divide o capital social. As ações canceladas foram adquiridas ao longo dos últimos anos, no âmbito do 
Programa de Recompra de Ações de emissão da própria Companhia. 
 
Em 15 de fevereiro de 2023, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a proposta de cancelamento 
de 13.381.540 ações ordinárias de emissão da Companhia mantidas em tesouraria. A consequente alteração 
do Estatuto Social da Companhia, no que se refere à quantidade de ações em que se divide o capital social, 
foi aprovada na Assembleia Geral Extraordinária em reunião realizada em 13 de abril de 2023. As ações 
canceladas foram adquiridas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no contexto do 
Programa de Recompra de Ações de emissão da própria Companhia. 
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Restrição a circulação Não

Descrição das características 
do reembolso de capital

É devido reembolso caso ocorra alguma das situações que ensejam o direito de retirada previsto na 
Lei 6.404/76.

Outras características 
relevantes

Não se aplica.

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Os direitos assegurados para tais valores mobiliários somente podem ser alterados em assembleia 
geral extraordinária específica para tal fim com quorum qualificado, conforme previsto em lei.

Hipóteses de resgate e fórmula 
de cálculo do valor de resgate

Na forma da Lei 6.404/76.

Resgatável Sim

Tag along 80,000000

Espécie de ações ou CDA Ordinária

Direito a reembolso de capital Sim

Conversibilidade Não

Direito a voto Pleno

Direito a dividendos De acordo com o Estatuto Social e a legislação societária brasileira, a Companhia é obrigada a 
distribuir dividendos mínimos obrigatórios de 25% do “lucro líquido ajustado”, em relação a cada 
exercício fiscal, na medida em que existam ganhos disponíveis para distribuição. O lucro líquido 
ajustado, conforme determinado pela legislação societária brasileira, é o montante igual ao lucro 
líquido da Companhia ajustado para refletir as alocações para (i) reserva legal, (ii) reservas 
estatutárias, e (iii) reservas para contingências, se for o caso. A Companhia também pode fazer 
distribuições adicionais de dividendos caso tenha lucros disponíveis e reservas a distribuir. As 
distribuições acima mencionadas podem ser feitas na forma de dividendos ou juros sobre capital 
próprio.

18.1 - Direitos Das Ações
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública

Não há previsão no Estatuto Social. 
 
São aplicáveis à Companhia as regras relativas às ofertas públicas de aquisição de ações previstas no artigo 254-A da Lei 
6.404/76. 
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18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais
ou Políticos Previstos no Estatuto

 
Não há previsão no Estatuto Social. 
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30/09/2019 Ações Ordinária Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

154.501.346 47,42 41,52 R$ por Unidade 44,56

30/06/2019 Ações Ordinária Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

125.281.681 46,00 40,33 R$ por Unidade 42,20

31/03/2019 Ações Ordinária Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

129.613.094 44,98 39,52 R$ por Unidade 41,90

31/12/2019 Ações Ordinária Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

149.073.069 50,49 43,00 R$ por Unidade 45,85

Exercício social 31/12/2019

Trimestre Valor Mobiliário Espécie Classe Mercado Entidade administrativa
Volume financeiro 
negociado (Reais)

Valor maior cotação 
(Reais)

Valor menor cotação 
(Reais) Fator cotação

Valor média 
cotação (Reais)

30/06/2020 Ações Preferencial PNA Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

8.661.747.563 55,20 44,43 R$ por Unidade 48,18

31/03/2020 Ações Preferencial PNA Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

9.027.528.753 62,00 46,78 R$ por Unidade 56,29

31/12/2020 Ações Preferencial PNA Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

4.036.273.842 47,38 41,22 R$ por Unidade 43,89

30/09/2020 Ações Preferencial PNA Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

7.423.034.476 54,49 43,24 R$ por Unidade 47,80

30/06/2020 Ações Ordinária Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

278.235.494 54,53 43,47 R$ por Unidade 48,04

31/03/2020 Ações Ordinária Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

279.763.254 60,72 45,52 R$ por Unidade 51,27

31/12/2020 Ações Ordinária Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

3.348.382.814 48,20 41,45 R$ por Unidade 44,61

30/09/2020 Ações Ordinária Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

343.307.365 54,76 43,62 R$ por Unidade 47,87

Exercício social 31/12/2020

Trimestre Valor Mobiliário Espécie Classe Mercado Entidade administrativa
Volume financeiro 
negociado (Reais)

Valor maior cotação 
(Reais)

Valor menor cotação 
(Reais) Fator cotação

Valor média 
cotação (Reais)

30/06/2021 Ações Ordinária Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

5.996.585.491 47,55 41,82 R$ por Unidade 44,05

31/03/2021 Ações Ordinária Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

8.667.889.074 49,39 42,09 R$ por Unidade 45,24

31/12/2021 Ações Ordinária Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

7.817.676.824 54,12 41,98 R$ por Unidade 48,12

30/09/2021 Ações Ordinária Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

6.732.414.802 44,29 40,34 R$ por Unidade 42,17

Exercício social 31/12/2021

Trimestre Valor Mobiliário Espécie Classe Mercado Entidade administrativa
Volume financeiro 
negociado (Reais)

Valor maior cotação 
(Reais)

Valor menor cotação 
(Reais) Fator cotação

Valor média 
cotação (Reais)

18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários Negociados

PÁGINA: 384 de 412

Formulário de Referência - 2022 - TELEFÔNICA BRASIL S.A Versão : 11



31/12/2019 Ações Preferencial Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

4.862.573.049 59,53 52,40 R$ por Unidade 55,10

30/06/2019 Ações Preferencial Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

5.453.027.801 51,23 44,09 R$ por Unidade 47,82

30/09/2019 Ações Preferencial Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

5.737.319.638 55,89 48,80 R$ por Unidade 52,93

31/03/2019 Ações Preferencial Balcão 
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

5.538.308.626 49,78 45,23 R$ por Unidade 47,74

Exercício social 31/12/2019

Trimestre Valor Mobiliário Espécie Classe Mercado Entidade administrativa
Volume financeiro 
negociado (Reais)

Valor maior cotação 
(Reais)

Valor menor cotação 
(Reais) Fator cotação

Valor média 
cotação (Reais)

18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários Negociados
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Quantidade

(Unidades)

1.500.000

Data de vencimento 12/07/2024

Saldo Devedor em Aberto 1.500.000.000,00

Valor total

(Reais)

1.500.000.000,00

Valor mobiliário Debêntures

Data de emissão 12/07/2022

Identificação do valor 
mobiliário

7ª Emissão de Debêntures Simples. não Conversíveis em Ações, em 2 (Duas) Séries - 
Série 1

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

O resgate antecipado facultativo total das Debêntures poderá ocorrer a exclusivo critério 
da Companhia, independentemente da vontade dos Debenturistas,  a partir de 12 de 
julho de 2023  (inclusive). Nesse caso, é realizado o resgate antecipado facultativo total 
das Debêntures, com o consequente cancelamento das Debêntures. Por ocasião do 
Resgate Antecipado Facultativo Total, os Debenturistas farão jus ao pagamento do Valor 
Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, acrescido da respectiva 
Remuneração, apurada desde a Primeira Data de Integralização ou Data de Pagamento 
da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a Data do Resgate 
Antecipado Facultativo Total, acrescido dos Encargos Moratórios, se aplicável, devidos 
e não pagos até a Data do Resgate Antecipado Facultativo Total. Deverá ser acrescido 
ao Valor de Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures prêmio incidente 
sobre o respectivo Valor de Resgate Antecipado Facultativo Total, equivalente a 0,35% 
(trinta e cinco centésimos por cento) ao ano, observado, caso aplicável, o Prêmio 
Adicional de Resgate Antecipado Facultativo Total, pelo prazo remanescente entre a 
Data do Resgate Antecipado Facultativo Total e a respectiva Data de Vencimento, 
calculado de acordo com a fórmula prevista na Escritura de Emissão. Caso seja 
verificado na Data do Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures falha na 
entrega do Relatório do Verificador Externo pela Companhia ou o não atendimento pela 
Companhia, de acordo com o disposto no Relatório do Verificador Externo entregue ao 
Agente Fiduciário, do SKPI Ambiental e/ou do SKPI Social (conforme definidos no 
Anexo I da Escritura de Emissão), o Prêmio do Resgate Antecipado Facultativo Total 
deverá ser acrescido dos respectivos prêmios adicionais, os quais poderão ser 
cumulativos, incidentes sobre o Valor do Resgate Antecipado Facultativo Total previstos 
na Cláusula 6.18.4 da Escritura de Emissão. 

Adicionalmente, caso, a qualquer tempo, ocorra alteração societária que venha a 
resultar na efetiva troca do Controle de forma que o controle da Emissora, direto ou 
indireto, conforme definido no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações, deixe de ser 
exercido por entidade pertencente a seu atual grupo econômico, será realizado o 
resgate antecipado da totalidade das Debêntures, com o seu consequente 
cancelamento, observados os demais termos e condições previstos na Escritura de 
Emissão.

Descrição da restrição As Debêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de 
valores mobiliários entre Investidores Qualificados depois de decorridos 90 (noventa) 
dias contados de cada subscrição ou aquisição por Investidores Profissionais, conforme 
disposto nos artigos 13 e 15 da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2019 
(“Instrução CVM 476”), exceto o lote objeto da garantia firme prestada pelos 
Coordenadores conforme Cláusula 2.1.4.4. da Escritura de Emissão e uma vez 
verificado o cumprimento, pela Companhia, de suas obrigações previstas no artigo 17 
da referida Instrução CVM 476, observado ainda o disposto em seu parágrafo 1º do 
artigo 15, sendo que a negociação das Debêntures deverá sempre respeitar as 
disposições legais e regulamentares aplicáveis.

Restrição a circulação Sim

Possibilidade resgate Sim

Conversibilidade Não

18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
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Características dos valores 
mobiliários de dívida

(i) As Debêntures serão simples, não conversíveis em ações de emissão da Companhia 
e nem permutáveis por ações de outra sociedade, quirografárias, nominativas e 
escriturais, sem emissão de cautelas ou certificados. (ii) As Debêntures não terão o seu 
Valor Nominal Unitário atualizado monetariamente. (iii) As Debêntures farão jus a juros 
remuneratórios estabelecidos com base na variação acumulada de 100% (cem por 
cento) das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, over 
extra-grupo, expressas na forma percentual ao ano, com base em 252 (duzentos e 
cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. – Brasil, 
Bolsa, Balcão, no informativo diário disponível em sua página na internet 
(http://www.b3.com.br), acrescida da Sobretaxa calculados de forma exponencial e 
cumulativa, pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o Valor 
Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, desde a Primeira 
Data de Integralização das Debêntures ou desde a Data do Pagamento da 
Remuneração imediatamente anterior, o que tiver ocorrido por último, e pagos ao final 
de cada Período de Capitalização até, conforme o caso, a Data de Vencimento ou a 
data de ocorrência de uma hipótese de liquidação antecipada resultante de um Evento 
de Inadimplemento e das demais hipóteses de resgate nos termos previstos na 
Escritura de Emissão. A sobretaxa que compõe a Remuneração, corresponde: (a) a 
1,12% (um inteiro e doze centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e 
cinquenta e dois) Dias Úteis, aplicável a partir do início do 1º (primeiro) Período de 
Capitalização, inclusive, até o que ocorrer primeiro entre (1) o encerramento do Período 
de Capitalização em que for verificada a ocorrência de qualquer dos Eventos de Step-up 
da Sobretaxa na Primeira Data de Verificação; ou (2) a integral quitação das 
Debêntures, inclusive; ou (b) a um determinado percentual ao ano, base 252 (duzentos 
e cinquenta e dois) Dias Úteis, aplicável a partir do início do Período de Capitalização 
subsequente àquele em que for verificada a ocorrência de um Evento de Step-up da 
Sobretaxa na Primeira Data de Verificação até a integral quitação das Debêntures, 
conforme tabela prevista na Cláusula 6.16.1.1, “II”, da Escritura de Emissão. (iv) 
Vencimento Antecipado: As debêntures estão sujeitas a hipóteses de vencimento 
antecipado padrão para esse tipo de oferta, de forma automática ou não, tais como: (a) 
descumprimento, pela Companhia, de qualquer obrigação pecuniária ou não pecuniária 
relativa às Debêntures e/ou prevista na Escritura de Emissão, não sanado nos prazos 
previstos na Escritura de Emissão; (b) liquidação, dissolução ou extinção da Companhia 
na forma prevista na Escritura de Emissão; (c) cisão, fusão, incorporação, incorporação 
de ações ou qualquer forma de reorganização societária envolvendo a Companhia, na 
forma prevista na Escritura de Emissão; (d) vencimento antecipado de quaisquer dívidas 
e/ou obrigações financeiras da Companhia no âmbito do mercado financeiro e 
operações de mercado de capitais, local ou internacional, nos termos previstos na 
Escritura de Emissão; (e) realizar a distribuição e/ou pagamento de dividendos, juros 
sobre o capital próprio ou a realização de quaisquer outros pagamentos a seus 
acionistas, caso a Companhia esteja em mora com quaisquer de suas obrigações 
pecuniárias relativas às Debêntures; e (f)	transferência, pela Companhia, por qualquer 
forma, cessão ou promessa de cessão a terceiros, dos direitos e obrigações adquiridos 
ou assumidos nos documentos relativos às Debêntures.
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Descrição da restrição As Debêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de 
valores mobiliários entre Investidores Qualificados depois de decorridos 90 (noventa) 
dias contados de cada subscrição ou aquisição por Investidores Profissionais, conforme 
disposto nos artigos 13 e 15 da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2019 
(“Instrução CVM 476”), exceto o lote objeto da garantia firme prestada pelos 
Coordenadores conforme Cláusula 2.1.4.4. da Escritura de Emissão e uma vez 
verificado o cumprimento, pela Companhia, de suas obrigações previstas no artigo 17 
da referida Instrução CVM 476, observado ainda o disposto em seu parágrafo 1º do 
artigo 15, sendo que a negociação das Debêntures deverá sempre respeitar as 
disposições legais e regulamentares aplicáveis.

Conversibilidade Não

Saldo Devedor em Aberto 2.000.000.000,00

Restrição a circulação Sim

Possibilidade resgate Sim

Outras características 
relevantes

Agente Fiduciário: Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Além 
dos deveres legais e das atribuições específicas previstas na Escritura de Emissão, 
pode-se destacar a remuneração do Agente Fiduciário que se dá em: (i) parcelas anuais 
de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo a primeira parcela devida até o 15º (décimo 
quinto) Dia Útil contado da data de assinatura da Escritura de Emissão e as demais, nas 
mesmas datas dos anos subsequentes, calculadas pro rata die, se necessário; e (ii) 
adicionalmente, será devida ao Agente Fiduciário remuneração adicional equivalente a 
R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) por homem-hora dedicado às atividades 
relacionadas à emissão, a ser paga no prazo de 15 (quinze) Dias Úteis após a entrega, 
pelo Agente Fiduciário, à Emissora do relatório de horas.

Valor total

(Reais)

2.000.000.000,00

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Para deliberar sobre matéria de interesse dos Debenturistas, os Debenturistas poderão, 
a qualquer tempo, reunir-se em assembleia geral. As assembleias gerais de 
Debenturistas poderão ser ser convocadas pelo Agente Fiduciário, pela Emissora, pela 
CVM ou por Debenturistas que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) das 
Debêntures em Circulação. As deliberações tomadas pelos Debenturistas no âmbito de 
sua competência legal, observados os quóruns estabelecidos na Escritura de Emissão, 
serão existentes, válidas e eficazes perante a Companhia e obrigarão a todos os 
titulares das Debêntures em Circulação, independentemente de terem comparecido às 
Assembleias Gerais respectivas ou do voto proferido nessas Assembleias Gerais. A(s) 
Assembleia(s) Geral(is) se instalará(ão), em primeira convocação, com a presença de 
Debenturistas que representem, no mínimo, metade das Debêntures em Circulação, e, 
em segunda convocação, com qualquer quórum. Nas deliberações das Assembleias 
Gerais, a cada Debênture em Circulação caberá um voto, admitida a constituição de 
mandatário, Debenturista ou não. Exceto pelo disposto nas Cláusulas 9.8. e 9.9 da 
Escritura de Emissão, todas as deliberações a serem tomadas em Assembleia Geral de 
Debenturistas dependerão de aprovação de Debenturistas representando, no mínimo, a 
maioria simples das Debêntures em Circulação, em primeira convocação, ou a maioria 
simples dos presentes, em segunda convocação, desde que presentes, no mínimo, a 
25% (vinte e cinco por cento) das Debêntures em Circulação.

Valor mobiliário Debêntures

Data de vencimento 12/07/2027

Quantidade

(Unidades)

2.000.000

Identificação do valor 
mobiliário

7ª Emissão de Debêntures Simples. não Conversíveis em Ações, em 2 (Duas) Séries - 
Série 2

Data de emissão 12/07/2022
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Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

O resgate antecipado facultativo total das Debêntures poderá ocorrer a exclusivo critério 
da Companhia, independentemente da vontade dos Debenturistas, a partir de 12 de 
julho de 2024 (inclusive). Nesse caso, é realizado o resgate antecipado facultativo total 
das Debêntures, com o consequente cancelamento das Debêntures. Por ocasião do 
Resgate Antecipado Facultativo Total, os Debenturistas farão jus ao pagamento do Valor 
Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, acrescido da respectiva 
Remuneração, apurada desde a Primeira Data de Integralização ou Data de Pagamento 
da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a Data do Resgate 
Antecipado Facultativo Total, acrescido dos Encargos Moratórios, se aplicável, devidos 
e não pagos até a Data do Resgate Antecipado Facultativo Total. Deverá ser acrescido 
ao Valor de Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures prêmio incidente 
sobre o respectivo Valor de Resgate Antecipado Facultativo Total, equivalente a 0,35% 
(trinta e cinco centésimos por cento) ao ano, observado, caso aplicável, o Prêmio 
Adicional de Resgate Antecipado Facultativo Total, pelo prazo remanescente entre a 
Data do Resgate Antecipado Facultativo Total e a respectiva Data de Vencimento, 
calculado de acordo com a fórmula prevista na Escritura de Emissão. Caso seja 
verificado na Data do Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures falha na 
entrega do Relatório do Verificador Externo pela Companhia ou o não atendimento pela 
Companhia, de acordo com o disposto no Relatório do Verificador Externo entregue ao 
Agente Fiduciário, do SKPI Ambiental e/ou do SKPI Social (conforme definidos no 
Anexo I da Escritura de Emissão), o Prêmio do Resgate Antecipado Facultativo Total 
deverá ser acrescido dos respectivos prêmios adicionais, os quais poderão ser 
cumulativos, incidentes sobre o Valor do Resgate Antecipado Facultativo Total previstos 
na Cláusula 6.18.4 da Escritura de Emissão. 

Adicionalmente, caso, a qualquer tempo, ocorra alteração societária que venha a 
resultar na efetiva troca do Controle de forma que o controle da Emissora, direto ou 
indireto, conforme definido no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações, deixe de ser 
exercido por entidade pertencente a seu atual grupo econômico, será realizado o 
resgate antecipado da totalidade das Debêntures, com o seu consequente 
cancelamento, observados os demais termos e condições previstos na Escritura de 
Emissão.
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Características dos valores 
mobiliários de dívida

(i) As Debêntures serão simples, não conversíveis em ações de emissão da Companhia 
e nem permutáveis por ações de outra sociedade, quirografárias, nominativas e 
escriturais, sem emissão de cautelas ou certificados. (ii) As Debêntures não terão o seu 
Valor Nominal Unitário atualizado monetariamente. (iii) As Debêntures farão jus a juros 
remuneratórios estabelecidos com base na variação acumulada de 100% das taxas 
médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra-grupo, 
expressas na forma percentual ao ano, com base em 252 Dias Úteis, calculadas e 
divulgadas diariamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, no informativo diário 
disponível em sua página na internet (http://www.b3.com.br), acrescida da Sobretaxa 
calculados de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis, por Dias Úteis 
decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal 
Unitário, conforme o caso, desde a Primeira Data de Integralização das Debêntures ou 
desde a Data do Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, o que tiver 
ocorrido por último, e pagos ao final de cada Período de Capitalização até, conforme o 
caso, a Data de Vencimento ou a data de ocorrência de uma hipótese de liquidação 
antecipada resultante de um Evento de Inadimplemento e das demais hipóteses de 
resgate nos termos previstos na Escritura de Emissão. A sobretaxa que compõe a 
Remuneração, corresponde: (a) a 1,35% ao ano, base 252 Dias Úteis, aplicável a partir 
do início do 1º Período de Capitalização, inclusive, até o que ocorrer primeiro entre (1) 
encerramento do Período de Capitalização em que for verificada a ocorrência de 
qualquer dos Eventos de Step-up da Sobretaxa na Primeira Data de Verificação; (2) o 
Período de Capitalização em que for verificada a ocorrência de qualquer dos Eventos de 
Step-up da Sobretaxa na Segunda Data de Verificação; ou (2) a integral quitação das 
Debêntures, inclusive; (b) a um determinado percentual ao ano, base 252 (duzentos e 
cinquenta e dois) Dias Úteis, aplicável a partir do início do Período de Capitalização 
subsequente àquele em que for verificada a ocorrência de um Evento de Step-up da 
Sobretaxa na Primeira Data de Verificação até a integral quitação das Debêntures, 
conforme tabela prevista na Escritura de Emissão; e (c) a um determinado percentual ao 
ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, aplicável a partir do início do 
Período de Capitalização subsequente àquele em que for verificada a ocorrência cada 
um dos Eventos de Step-up da Sobretaxa na Segunda Data de Verificação até a integral 
quitação das Debêntures, conforme tabela prevista na Escritura de Emissão. (iv) 
Vencimento Antecipado: As debêntures estão sujeitas a hipóteses de vencimento 
antecipado padrão para esse tipo de oferta, de forma automática ou não, tais como: (a) 
descumprimento, pela Companhia, de qualquer obrigação pecuniária ou não pecuniária 
relativa às Debêntures e/ou prevista na Escritura de Emissão, não sanado nos prazos 
previstos na Escritura de Emissão; (b) liquidação, dissolução ou extinção da Companhia 
na forma prevista na Escritura de Emissão; (c) cisão, fusão, incorporação, incorporação 
de ações ou qualquer forma de reorganização societária envolvendo a Companhia, na 
forma prevista na Escritura de Emissão; (d) vencimento antecipado de quaisquer dívidas 
e/ou obrigações financeiras da Companhia no âmbito do mercado financeiro e 
operações de mercado de capitais, local ou internacional, nos termos previstos na 
Escritura de Emissão; (e) realizar a distribuição e/ou pagamento de dividendos, juros 
sobre o capital próprio ou a realização de quaisquer outros pagamentos a seus 
acionistas, caso a Companhia esteja em mora com quaisquer de suas obrigações 
pecuniárias relativas às Debêntures; e (f) transferência, pela Companhia, por qualquer 
forma, cessão ou promessa de cessão a terceiros, dos direitos e obrigações adquiridos 
ou assumidos nos documentos relativos às Debêntures.
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Outras características 
relevantes

Agente Fiduciário: Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Além 
dos deveres legais e das atribuições específicas previstas na Escritura de Emissão, 
pode-se destacar a remuneração do Agente Fiduciário que se dá em: (i) parcelas anuais 
de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo a primeira parcela devida até o 15º (décimo 
quinto) Dia Útil contado da data de assinatura da Escritura de Emissão e as demais, nas 
mesmas datas dos anos subsequentes, calculadas pro rata die, se necessário; e (ii) 
adicionalmente, será devida ao Agente Fiduciário remuneração adicional equivalente a 
R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) por homem-hora dedicado às atividades 
relacionadas à emissão, a ser paga no prazo de 15 (quinze) Dias Úteis após a entrega, 
pelo Agente Fiduciário, à Emissora do relatório de horas.

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Para deliberar sobre matéria de interesse dos Debenturistas, os Debenturistas poderão, 
a qualquer tempo, reunir-se em assembleia geral. As assembleias gerais de 
Debenturistas poderão ser ser convocadas pelo Agente Fiduciário, pela Emissora, pela 
CVM ou por Debenturistas que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) das 
Debêntures em Circulação. As deliberações tomadas pelos Debenturistas no âmbito de 
sua competência legal, observados os quóruns estabelecidos na Escritura de Emissão, 
serão existentes, válidas e eficazes perante a Companhia e obrigarão a todos os 
titulares das Debêntures em Circulação, independentemente de terem comparecido às 
Assembleias Gerais respectivas ou do voto proferido nessas Assembleias Gerais. A(s) 
Assembleia(s) Geral(is) se instalará(ão), em primeira convocação, com a presença de 
Debenturistas que representem, no mínimo, metade das Debêntures em Circulação, e, 
em segunda convocação, com qualquer quórum. Nas deliberações das Assembleias 
Gerais, a cada Debênture em Circulação caberá um voto, admitida a constituição de 
mandatário, Debenturista ou não. Exceto pelo disposto nas Cláusulas 9.8. e 9.9 da 
Escritura de Emissão, todas as deliberações a serem tomadas em Assembleia Geral de 
Debenturistas dependerão de aprovação de Debenturistas representando, no mínimo, a 
maioria simples das Debêntures em Circulação, em primeira convocação, ou a maioria 
simples dos presentes, em segunda convocação, desde que presentes, no mínimo, a 
25% (vinte e cinco por cento) das Debêntures em Circulação.
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Não aplicável, dado que os valores mobiliários da Companhia atualmente em circulação – que não sejam ações e que não 
tenham vencido ou sido resgatados – não existiam no final do último exercício social.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
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18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação

As ações ordinárias da Companhia são negociadas na B3 – Brasil, Bolsa, Balcão sob o símbolo VIVT3. 

O mercado de negociação das debêntures de emissão da Companhia, quando aplicável, é a B3 – Brasil, Bolsa, Balcão – 
Segmento CETIP UTVM. Atualmente a Companhia não tem debêntures em circulação. 

As debêntures emitidas pela Companhia são admitidas à negociação na B3 – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3 sob os 
códigos TLPP17 e TLPP27. 
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Não Sim: Cada ADR representa uma ação ordinária.

Bolsa de valores de Nova Iorque (NYSE) 16/11/1998 16/11/1998 0.000000%

Sim: Citibank N.A. Sim: Citibank N.A.

American Depositary Receipt VIV Estados Unidos Bolsa de Valores

18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em Mercados Estrangeiros

Entidade Administradora Data de admissão Data de Início listagem Percentual

Valor Mobiliário Identificação do Valor Mobiliário País Mercado Valor Mobiliário

Descrição do Banco Depositário Descrição da Instituição Custodiante

Descrição de Segmento de Negociação Descrição de Proporção de Certificados de Depósito no Exterior

PÁGINA: 394 de 412

Formulário de Referência - 2022 - TELEFÔNICA BRASIL S.A Versão : 11



Até a data deste Formulário, não foram emitidos títulos no exterior pela Companhia.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

18.8 - Títulos Emitidos no Exterior
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18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição

 

Não houve Oferta Pública de Distribuição de Ações em 2021, 2020 e 2019. 
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas

Não houve Oferta Pública de Distribuição de Ações em 2021, 2020 e 2019. 

PÁGINA: 397 de 412

Formulário de Referência - 2022 - TELEFÔNICA BRASIL S.A Versão : 11



18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição

Até a data deste Formulário a Companhia não possuía Ofertas Públicas de Aquisição feitas pelo emissor relativas a ações 
de emissão de terceiros. 
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18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários

Conversão de Ações Preferenciais em Ações Ordinárias 

Em 09 de Março de 2020 a Companhia divulgou Fato Relevante informando sobre a aprovação, pelo Conselho de 
Administração, da proposta para início do processo de conversão da totalidade das 1.119.340.706 (um bilhão, cento e 
dezenove milhões, trezentas e quarenta mil, setecentas e seis) ações preferenciais de emissão da Companhia em ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, na proporção de 1 (uma) ação ordinária para cada 1 (uma) ação preferencial 
convertida. 

Em consonância com tal proposta, os membros do Conselho de Administração autorizaram a administração da Companhia 
a apresentar pedido de anuência prévia perante a Anatel – Agência Nacional de Telecomunicações em relação à proposta 
de Conversão, a qual foi obtida em 06 de agosto de 2020. 

Em 01 de outubro de 2020, a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia aprovou e a Assembleia Geral Especial dos 
Titulares de Ações Preferenciais da Companhia ratificou a conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da 
Companhia em ações ordinárias, na proporção de 1 (uma) ação ordinária para cada 1 (uma) ação preferencial e a sua 
implementação pelos administradores da Companhia (“Conversão”), bem como as alterações pertinentes do Estatuto Social 
de forma a refletir a conversão. 

Após a concessão e transcorrido o prazo para exercício do direito de recesso a Companhia procedeu com a conversão 
sendo o último pregão de negociação das ações preferenciais realizado em 20 de novembro de 2020. A partir de 23 de 
novembro de 2020 as ações da Companhia passaram a ser negociadas exclusivamente sob a classe ordinária, representada 
pelo código VIVT3. 

A Conversão propiciou a maximização da geração de valor a todos os acionistas, dado que confere o direito a voto e tag 
along de que trata a Lei das S.A. à totalidade de seus acionistas, incrementando as suas práticas de Governança 
Corporativa. 
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28/07/2020 28/07/2020 à 
27/01/2022

1.165.000.000,00 Ordinária 38.320.512 9,435840 12.638.205 44,36 R$ por Unidade 32,980261

(i) Objetivo do Programa: Aquisição de ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia para posterior cancelamento, alienação ou manutenção em tesouraria, sem redução do capital social, para incrementar o valor aos 
acionistas pela aplicação eficiente dos recursos disponíveis em caixa, otimizando a alocação de capital da Companhia; (ii) Recursos: A recompra das ações será efetuada mediante a utilização do saldo da reserva de capital 
constante nas últimas Demonstrações Financeiras Intermediárias com data base 30 de junho de 2020 (R$ 1,165 bilhões), excetuadas as reservas referidas no artigo 7º, § 1º, da ICVM 567; (iii) Prazo: Início do Programa a partir da 
data de deliberação do Conselho de Administração, permanecendo em vigor até 27 de janeiro de 2022, sendo as aquisições realizadas na Bolsa de Valores (B3 – Brasil, Bolsa e Balcão), a preços de mercado, observando os limites 
legais e regulamentares; (iv) Quantidade de Ações a serem adquiridas: até o máximo de 583.558 ações ordinárias e de 37.736.954 ações preferenciais; (v) Quantidade de Ações em Circulação: 31.610.941 ações ordinárias e 
415.117.308 ações preferenciais, de acordo com a definição dada pelo artigo 8º, § 3º, inciso I, da ICVM 567; e (vi) Instituições Financeiras Intermediárias: A operação será realizada por intermédio das seguintes instituições 
financeiras: (i) Bradesco Corretora S.A. CTVM, com sede na Avenida Paulista, 1.450, 7º andar – São Paulo/SP, (ii) BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com sede na Av. Brig. Faria Lima, 347, 15º andar – São 
Paulo/SP, (iii) Itaú Corretora de Valores S.A., com sede na Av. Brig. Faria Lima, 3.500, 3º andar – São Paulo – SP e (iv) Santander Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A., com sede na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 
2.235, 24º andar – São Paulo/SP.

 Em 25 de novembro de 2020, este Programa de Recompra foi atualizado de forma a refletir a conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, conforme Fato Relevante arquivado 
naquela data. Dessa forma, a quantidade máxima de ações passíveis de recompra passou a ser de 38.320.512 ações ordinárias

22/02/2022 22/02/2022 à 
22/02/2023

649.400.000,00 Ordinária 42.383.420 9,795984 13.381.540 45,39 R$ por Unidade 0,800000

(i) Objetivo do Programa: Aquisição de ações ordinárias de emissão da Companhia para posterior cancelamento, alienação ou manutenção em tesouraria, sem redução do capital social, para incrementar o valor aos acionistas pela 
aplicação eficiente dos recursos disponíveis em caixa, otimizando a alocação de capital da Companhia;

(ii) Recursos: A recompra das ações será efetuada mediante a utilização do saldo da reserva de capital constante das últimas Demonstrações Financeiras Anuais da Companhia com data base de 31 de dezembro 2021 e 
consideradas as exceções referidas no artigo 7º, § 1º, da ICVM 567 (R$ 649,4 milhões);

(iii) Prazo: Início do Programa a partir da data de deliberação do Conselho de Administração, permanecendo em vigor até 22 de fevereiro de 2023;

(iv) Preço e Modo de Aquisição: As aquisições serão realizadas na Bolsa de Valores (B3 – Brasil, Bolsa e Balcão), a preços de mercado, cabendo à administração da Companhia decidir o momento e a quantidade de ações a serem 
adquiridas, respeitando os limites previstos no Programa e na regulamentação aplicável.

(v) Capital Social da Companhia: O capital social da Companhia é composto atualmente por 1.676.938.271 ações ordinárias, já considerando o cancelamento de ações aprovado por seu Conselho de Administração;

(vi) Quantidade de Ações a Serem Adquiridas: Até o máximo de 42.383.420 ações ordinárias;

(vii) Quantidade de Ações em Circulação: 432.661.200 ações ordinárias, de acordo com a definição dada pelo artigo 8º, § 3º, inciso I, da ICVM 567; e 

(viii) Instituições Financeiras Intermediárias: A operação será realizada por intermédio das seguintes instituições financeiras: (i) Bradesco Corretora S.A. CTVM, com sede na Avenida Paulista, 1.450, 7º andar – São Paulo/SP, (ii) Itaú 
Corretora de Valores S.A., com sede na Av. Brig. Faria Lima, 3.500, 3º andar – São Paulo – SP, (iii) Santander Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A., com sede na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2.235, 24º andar – São 
Paulo/SP e (iv) XP Investimentos CCTVM S.A., com sede na Av. Ataulfo de Paiva, 153, sala 201 - Rio de Janeiro/RJ.

15/02/2023 23/02/2023 à 
22/02/2024

500.000.000,00 Ordinária 40.550.121 9,672350 0 0,00 R$ por Unidade 0,000000

(i) Objetivo do Programa: Aquisição de ações ordinárias de emissão da Companhia para manutenção em tesouraria, ou posterior cancelamento ou alienação, sem redução do capital social, para incrementar o valor aos acionistas 
pela aplicação eficiente dos recursos disponíveis em caixa, otimizando a alocação de capital da Companhia; (ii) Recursos: A recompra das ações será efetuada mediante a utilização de recursos disponíveis nos termos do artigo 8º, § 
1º, da Resolução 77, tais como reservas de lucros, de capital e resultados conforme realizados no exercício social em andamento. O valor máximo a ser utilizado no Programa é de R$ 500 milhões; (iii) Prazo: Início do Programa a 
partir de 23 de fevereiro de 2023 (dia seguinte à data de término do Programa de Recompra de Ações atualmente em vigor) e término em 22 de fevereiro de 2024; (iv) Preço e Modo de Aquisição: As aquisições serão realizadas na 
Bolsa de Valores (B3 – Brasil, Bolsa e Balcão), a preços de mercado, cabendo à administração da Companhia decidir o momento e a quantidade de ações a serem adquiridas, respeitando os limites previstos no Programa e na 
regulamentação aplicável; (v) Capital Social da Companhia: O capital social da Companhia é composto atualmente por 1.663.556.731 ações ordinárias, já considerando o cancelamento de ações aprovado, nesta data, por este 
Conselho de Administração; (vi) Quantidade de Ações a Serem Adquiridas: Até o máximo de 40.550.121 ações ordinárias; (vii) Quantidade de Ações em Circulação: 419.289.206 ações ordinárias, de acordo com a definição dada pelo 
artigo 1º, parágrafo único, inciso I, da Resolução 77; e (viii) Instituições Financeiras Intermediárias: A operação será realizada por intermédio das seguintes instituições financeiras: (i) Bradesco Corretora S.A. CTVM, com sede na 
Avenida Paulista, 1.450, 7º andar – São Paulo/SP, (ii) BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.477 - São Paulo/SP, (iii) Itaú Corretora de Valores S.A., com sede na Av. 
Brig. Faria Lima, 3.500, 3º andar – São Paulo – SP, (iv) Santander Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A., com sede na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2.235, 24º andar – São Paulo/SP e (v) XP Investimentos CCTVM 
S.A., com sede na Av. Ataulfo de Paiva, 153, sala 201 - Rio de Janeiro/RJ.

19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor

Data delib. Período 
recomp.

Reservas e lucros 
disp. (Reais) Espécie Classe Qtde. prevista 

(Unidades) % rel. circ.
Qtde. adquirida 
aprovadas 
(Unidades)

PMP Fator de cotação % adquirido

Outras caracter.
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Preferencial 37.736.465 9,090672 0 0,00 R$ por Unidade 0,000000

07/12/2018 07/12/2018 à 
06/06/2020

3.700.000.000,00 Ordinária 583.422 1,845720 0 0,00 R$ por Unidade 0,000000

(i) Objetivo do Programa: Aquisição de ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia para posterior cancelamento, alienação ou manutenção em tesouraria, sem redução do capital social, para incrementar o valor aos 
acionistas pela aplicação eficiente dos recursos disponíveis em caixa, otimizando a alocação de capital da Companhia; (ii) Recursos: A recompra será efetuada mediante a utilização do saldo da reserva de capital constante no último 
balanço publicado em 30 de setembro de 2018 (R$ 3,7 bilhões), excetuadas as reservas referidas no artigo 7º, § 1º, da ICVM 567; (iii) Prazo: Início a partir da data da deliberação do Conselho de Administração, permanecendo em 
vigor até 06 de junho de 2020, sendo as aquisições realizadas na Bolsa de Valores (B3 – Brasil, Bolsa e Balcão), a preços de mercado, observando os limites legais e regulamentares; (iv) Quantidade de Ações a serem adquiridas: 
Até o máximo de 583.422 ações ordinárias e de 37.736.465 ações preferenciais; (v) Quantidade de Ações em Circulação: 31.609.447 ações ordinárias e 415.111.930 ações preferenciais; considerando as 2.290.164 ações ordinárias 
e 983 ações preferenciais em tesouraria; e desconsiderando as ações detidas por acionistas controladores, por pessoas a eles vinculadas, e por administradores, nos termos do artigo 8º, § 3º, inciso I, da ICVM 567; e (vi) Instituições 
Financeiras Intermediárias: A operação será realizada por intermédio da: Bradesco Corretora S.A. CTVM, com sede na Avenida Paulista, 1.450 / 7º andar – São Paulo/SP.

19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor

Data delib. Período 
recomp.

Reservas e lucros 
disp. (Reais) Espécie Classe Qtde. prevista 

(Unidades) % rel. circ.
Qtde. adquirida 
aprovadas 
(Unidades)

PMP Fator de cotação % adquirido

Outras caracter.
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Quantidade alienada 0 0,00

Quantidade adquirida 0 0,00

Preferencial

Espécie de ação Classe ação preferencial Descrição dos valores mobiliários Fator cotação

Quantidade Inicial 983

Movimentação Quantidade (Unidades)
Preço médio ponderado de 
aquisição/alienação (Reais)

Ações

Exercício social 31/12/2019

Relação valores mobiliários em 
circulação

0,000000%

Quantidade final 2.810.752

Movimentação Quantidade (Unidades)
Preço médio ponderado de 
aquisição/alienação (Reais)

Espécie de ação Classe ação preferencial Descrição dos valores mobiliários Fator cotação

Ordinária

Quantidade Inicial 2.291.147

Quantidade cancelada 0

Quantidade alienada 0 0,00

Quantidade adquirida 519.605 43,72

Ações

Exercício social 31/12/2020

Movimentação Quantidade (Unidades)
Preço médio ponderado de 
aquisição/alienação (Reais)

Quantidade Inicial 2.810.752

Espécie de ação Classe ação preferencial Descrição dos valores mobiliários Fator cotação

Ordinária

Quantidade adquirida 11.235.900 43,88

Quantidade final 14.046.652

Relação valores mobiliários em 
circulação

0,000000%

Quantidade alienada 0 0,00

Quantidade cancelada 0

Ações

Exercício social 31/12/2021

19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
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Quantidade adquirida 0 0,00

Quantidade Inicial 2.290.164

Relação valores mobiliários em 
circulação

0,000000%

Quantidade final 2.290.164

Quantidade cancelada 0

Quantidade alienada 0 0,00

Quantidade final 983

Quantidade cancelada 0

Movimentação Quantidade (Unidades)
Preço médio ponderado de 
aquisição/alienação (Reais)

Ordinária

Espécie de ação Classe ação preferencial Descrição dos valores mobiliários Fator cotação

Relação valores mobiliários em 
circulação

0,000000%

19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
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19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria

Cancelamento de ações 

Em 15 de fevereiro de 2023, foi aprovado o cancelamento das 13.381.540 ações ordinárias de emissão da 
Companhia (0,80% do capital social) mantidas em tesouraria no dia 31 de dezembro de 2022. Tais ações foram 
adquiridas em 2022, em virtude dos Programas de Recompra de Ações de Emissão da Companhia, aprovados 
pelo Conselho de Administração em 28 de julho de 2020 e 22 de fevereiro de 2022. 

  

Entrega de ações preferenciais mantidas em tesouraria para cumprimento de decisões judiciais 

Em 2021, 2020 e 2019 não foram entregues ações no âmbito de ações judiciais relacionadas aos chamados 
planos de expansão da telefonia. 

 

Programa de Recompra de Ações de emissão da Companhia 

Em 07 de dezembro de 2018 o Conselho de Administração aprovou, nos termos do artigo 17, inciso XV, do 
Estatuto Social e da Instrução CVM 567/15, um novo Programa de Recompra de Ações de Própria Emissão 
da Companhia (“Programa”), visando à aquisição de ações de própria emissão da Companhia para posterior 
cancelamento, alienação ou manutenção em tesouraria. 

O Programa teve início a partir da data da deliberação do Conselho de Administração, e permaneceu em vigor 
até 06 de junho de 2020, sendo as aquisições realizadas na Bolsa de Valores (B3 – Brasil, Bolsa e Balcão), a 
preços de mercado, observando os limites legais e regulamentares. 

A recompra seria efetuada mediante a utilização do saldo da reserva de capital constante no último balanço 
publicado em 30 de setembro de 2018 (R$ 3,7 bilhões), excetuadas as reservas referidas no artigo 7º, § 1º, da 
ICVM 567. 

O Programa permitia a aquisição de, no máximo, 583.422 ações ordinárias e 37.736.465 ações preferenciais. 
Na data da deliberação 31.609.447 ações ordinárias e 415.111.930 ações preferenciais da Companhia 
estavam em circulação (considerando as 2.290.164 ações ordinárias e 983 ações preferenciais em tesouraria; 
e desconsiderando as ações detidas por acionistas controladores, por pessoas a eles vinculadas, e por 
administradores, nos termos do artigo 8º, inciso I, § 3º, da Instrução CVM nº 567). 

Em 28 de julho de 2020 o Conselho de Administração aprovou, nos termos do artigo 17, inciso XV, do Estatuto 
Social e da Instrução CVM 567/15, um novo Programa de Recompra de Ações de Própria Emissão da 
Companhia (“Programa”), visando à aquisição de ações de própria emissão da Companhia para posterior 
cancelamento, alienação ou manutenção em tesouraria. 

O Programa teve início a partir da data da deliberação do Conselho de Administração, e permaneceu em vigor 
até 27 de janeiro de 2022, sendo as aquisições realizadas na Bolsa de Valores (B3 – Brasil, Bolsa e Balcão), 
a preços de mercado, observando os limites legais e regulamentares. 

A recompra das ações foi efetuada mediante a utilização do saldo da reserva de capital constante nas 
Demonstrações Financeiras Intermediárias com data base 30 de junho de 2020 (R$ 1,2 bilhão), excetuadas as 
reservas referidas no artigo 7º, § 1º, da ICVM 567. 

O Programa permitia a aquisição de, no máximo, 583.558 ações ordinárias e 37.736.954 ações preferenciais. 
De forma a refletir a efetivação da conversão da totalidade das ações preferenciais em ações ordinárias 
ocorrida em 23 de novembro de 2020, o número máximo de ações a serem adquiridas foi concentrado em 
ações ordinárias. 

Considerando a expiração do Programa de Recompra 2020-2022, em 22 de fevereiro de 2022 o Conselho de 
Administração aprovou, nos termos do artigo 15, inciso XV, do Estatuto Social e da Instrução CVM 567/2015, 
um novo Programa de Recompra de Ações de Emissão da Companhia, visando a aquisição de ações de 
emissão da Companhia para posterior cancelamento, alienação ou manutenção em tesouraria. 

O Programa teve início a partir da data da deliberação do Conselho de Administração, e permanecerá em vigor 
até 22 de fevereiro de 2023, sendo as aquisições realizadas na Bolsa de Valores (B3 – Brasil, Bolsa e Balcão), 
a preços de mercado, observando os limites legais e regulamentares. 

A recompra das ações está sendo efetuada mediante a utilização do saldo da reserva de capital constante nas 
Demonstrações Financeiras Anuais da Companhia com data base de 31 de dezembro 2021 e consideradas 
as exceções referidas no artigo 7º, § 1º, da ICVM 567 (R$ 649,4 milhões). 

O Programa permite a aquisição de, no máximo, 42.383.420 ações ordinárias. 
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19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria

Em 2019 não houve recompra de ações. Em 2020 foram recompradas 518.800 ações, em 2021 foram 
recompradas 11.235.900 ações e em 2022 foram recompradas 13.381.540 ações. 
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Períodos de vedação e descrição 
dos procedimentos de fiscalização

A Política da Companhia veda a realização, direta ou indiretamente, de qualquer tipo de 
negociação com valores mobiliários da Companhia nas seguintes hipóteses: (a) quando houver 
pendência de divulgação de Ato ou Fato Relevante; (b) no período de 15 (quinze) dias que 
anteceder a divulgação de Informações Trimestrais (ITR) e Demonstrações Financeiras 
Padronizadas (DFP) anuais, ressalvadas as hipóteses previstas na legislação aplicável; e (c) 
quando houver determinação do Diretor de Relações com Investidores, mesmo após a divulgação 
de Ato ou Fato Relevante. A mesma vedação se aplica: (i) a quem quer que tenha conhecimento 
de Informação Relevante, sabendo que se trata de informação ainda não divulgada ao mercado, 
em especial aqueles que tenham relação comercial, profissional ou de confiança com a 
Companhia, tais como auditores independentes, analistas de valores mobiliários, consultores e 
instituições integrantes do sistema de distribuição, devendo, inclusive, assinar um termo de 
confidencialidade e um compromisso de não negociar Valores Mobiliários utilizando Informação 
Relevante; (ii) em relação aos Ex-administradores que se afastem da administração da 
Companhia antes da divulgação pública de negócio ou fato iniciado durante seu período de 
gestão, e por um prazo de 06 (seis) meses após seu afastamento; (iii) quando existir a intenção 
de promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou reorganização 
societária envolvendo a Companhia; e (iv) em relação ao(s) Acionista(s) Controlador(es) e 
Administradores, quando estiver em curso a aquisição ou a alienação de Valores Mobiliários da 
Companhia pela própria Companhia, suas Sociedades Controladas, sociedades sob Controle 
comum, Sociedade Coligadas, ou se houver sido outorgada opção ou mandato para este fim. 
Ainda, o Conselho de Administração da Companhia não poderá deliberar sobre a aquisição ou a 
alienação de Valores Mobiliários da Companhia, caso tenha sido celebrado qualquer acordo ou 
contrato visando à transferência do Controle da Companhia (direto ou indireto), ou houver sido 
outorgada opção ou mandato para o mesmo fim, bem como existir a intenção vinculante de 
promover a incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou reorganização societária 
envolvendo a Companhia, e enquanto a operação não for tornada pública por meio de divulgação 
de Ato ou Fato Relevante. A fiscalização da negociação em tais períodos se dá através do Diretor 
de Relações com Investidores da Companhia, responsável pela supervisão do cumprimento das 
obrigações e dos procedimentos contidos em tal Política. Sem prejuízo das sanções aplicáveis 
nos termos da legislação vigente, a serem aplicadas pelas autoridades competentes em caso de 
violação dos termos e procedimentos estabelecidos na Política, poderá o Diretor de Relações 
com Investidores, após consulta com as áreas internas cabíveis da Companhia, incluindo, mas 
não se limitando, ao setor de recursos humanos, tomar medidas disciplinares adicionais em 
relação ao infrator.

Principais características e locais de consulta

A Companhia possui Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários (“Política”), a qual dispõe 
sobre as práticas de divulgação, uso e preservação de sigilo de atos ou fatos relevantes da Companhia, estabelecendo as obrigações e 
os mecanismos de sua divulgação ao mercado pelas Pessoas Vinculadas, de modo a assegurar aos investidores a melhor simetria 
possível na disseminação das informações, bem como dispõe sobre as condutas, regras, restrições e procedimentos que devem ser 
observados pelas Pessoas Vinculadas e pelas Pessoas com Acesso a Informação Relevante quando da negociação com valores 
mobiliários da Companhia, de modo a preservar a transparência das negociações e evitar o uso indevido de informações relevantes não 
divulgadas ao público.

A Política da Companhia pode ser consultada no website da Companhia (www.telefonica.com.br/ri), bem como no site da Comissão de 
Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br) e no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br).

Cargo e/ou função Aplica-se à própria Companhia, seus Acionistas Controladores, Administradores, Conselheiros 
Fiscais e os integrantes de quaisquer Órgãos com Funções Técnicas ou Consultivas (“Pessoas 
Vinculadas”) e a qualquer pessoa que, em decorrência de seu cargo, função ou posição na 
Companhia, sua Controladora, suas Sociedades Controladas ou Colegiadas, tenha acesso a 
qualquer Informação Relevante (“Pessoas com Acesso a Informação Relevante”).

Data aprovação 14/12/2017

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração

20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários
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20.2 - Outras Informações Relevantes

Não existem outras informações relevantes sobre o item 20. 
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21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À
Divulgação de Informações

A Companhia possui uma Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários 
(“Política”), que estabelece as práticas de divulgação, uso e preservação de sigilo de atos ou fatos relevantes da Companhia, 
estabelecendo as obrigações e os mecanismos de sua divulgação ao mercado pela própria Companhia, seus Acionistas 
Controladores, Administradores, Conselheiros Fiscais e os integrantes de quaisquer Órgãos com Funções Técnicas ou 
Consultivas (“Pessoas Vinculadas”), de modo a assegurar aos investidores a melhor simetria possível na disseminação das 
informações. A Política vigente foi aprovada pelo Conselho de Administração em 14 de dezembro de 2017. 

Adicionalmente, a Companhia possui um Comitê de Divulgação que tem como principal responsabilidade assegurar que a 
informação colocada à disposição dos mercados seja elaborada considerando princípios, critérios e práticas adequados. Os 
membros deste Comitê revisam as informações previamente a sua divulgação ao mercado. Este Comitê é composto pelos 
responsáveis pelas áreas de Finanças e de Relações com Investidores, Jurídico Societário, Contabilidade, Controle de 
Gestão, Relações Institucionais e Regulatório, Tributário, Estratégia, Planejamento e Controle de Investimentos e 
Comunicação Corporativa. 
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas

 

 

 

 

 

A Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários (“Política”), estabelece as práticas 
de divulgação, uso e preservação de sigilo de atos ou fatos relevantes da Companhia, constituindo as obrigações e os 
mecanismos de sua divulgação ao mercado pela própria Companhia, seus Acionistas Controladores, Administradores, 
Conselheiros Fiscais e os integrantes de quaisquer Órgãos com Funções Técnicas ou Consultivas (“Pessoas Vinculadas”), 
de modo a assegurar aos investidores a melhor simetria possível na disseminação das informações. 

Em atendimento à Política, os Atos ou Fatos Relevantes da Companhia são enviados à Comissão de Valores Mobiliários - 
CVM, Securities and Exchange Commission – SEC e B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, por meio de sistema eletrônico 
disponível na rede mundial de computadores (Internet) e divulgado simultaneamente por meio:  

(a) do portal de notícias com página na rede mundial de computadores do Jornal Valor Econômico 
(www.valor.com.br/valorri); e  

(b) da rede mundial de computadores (Internet), no endereço www.telefonica.com.br/ri.  

As Pessoas Vinculadas que venham a ter acesso às Informações Relevantes devem comunicar tais informações ao Diretor 
de Relações com Investidores, e deverão verificar se o Diretor de Relações com Investidores tomou as providências 
prescritas na Política em relação à sua divulgação.  

Se as Pessoas Vinculadas constatarem a omissão do Diretor de Relações com Investidores no cumprimento do seu dever 
de comunicação e divulgação, somente se eximirão de responsabilidade caso comuniquem imediatamente o Ato ou Fato 
Relevante à CVM e à SEC, conforme o caso.  

A divulgação de Ato ou Fato Relevante deverá ocorrer, sempre que possível, antes do início ou após o encerramento dos 
negócios nas Bolsas de Valores. Caso os Valores Mobiliários da Companhia sejam admitidos à negociação simultânea em 
mercados de diferentes países, a divulgação de Ato ou Fato Relevante deverá ser feita, sempre que possível, antes do início 
ou após o encerramento dos negócios em todos os países, prevalecendo, no caso de incompatibilidade, o horário de 
funcionamento do mercado brasileiro.  

Caso seja imperativo que a divulgação de Ato ou Fato Relevante ocorra durante o horário de negociação, o Diretor de 
Relações com Investidores poderá, ao comunicar o Ato ou Fato Relevante, solicitar, sempre simultaneamente às Bolsas de 
Valores nacionais e estrangeiras, a suspensão da negociação dos Valores Mobiliários da Companhia pelo tempo necessário 
à adequada disseminação da respectiva informação.  

A verificação da ocorrência de Atos ou Fatos Relevantes deverá ter sempre em conta: (i) sua materialidade no contexto das 
atividades e da dimensão da Companhia, e não isoladamente; (ii) a presença dos critérios de influência ponderável descritos 
na definição de Ato ou Fato Relevante; (iii) o histórico de divulgação de informações relevantes pela Companhia e não em 
abstrato, de modo a evitar a banalização das divulgações de Fatos Relevantes em prejuízo da qualidade da análise, pelo 
mercado, das perspectivas da Companhia.  

Quando se tratar de divulgação de informação que não constitua Ato ou Fato Relevante, serão utilizados outros meios de 
divulgação como os comunicados ao mercado, press-releases ou avisos aos acionistas, conforme o caso.  

As Informações Relevantes podem, excepcionalmente, deixar de serem divulgadas se os Acionistas Controladores ou os 
Administradores entenderem que sua revelação colocará em risco interesse legítimo da Companhia, devendo 
obrigatoriamente serem adotados os procedimentos estabelecidos na Política com o propósito de garantir o sigilo de tais 
informações.  

As Pessoas Vinculadas e as Pessoas com Acesso à Informação Relevante (qualquer pessoa que, em decorrência de seu 
cargo, função ou posição na Companhia, sua Controladora, suas Sociedades Controladas ou Coligadas, tenha acesso a 
qualquer Informação Relevante) deverão guardar sigilo das Informações Relevantes a que tenham acesso privilegiado, em 
razão do cargo ou posição que ocupem, até sua divulgação ao mercado, bem como zelar para que subordinados e terceiros 
de sua confiança também o façam, respondendo solidariamente com estes pelo descumprimento. 

Para o propósito de preservação do sigilo a que se refere o parágrafo acima, as Pessoas Vinculadas e as Pessoas com 
Acesso à Informação Relevante deverão observar e zelar pela observância dos seguintes procedimentos, sem prejuízo da 
adoção de outras medidas que se mostrem apropriadas diante de cada situação concreta: (a) divulgar a Informação 
Relevante estritamente àquelas pessoas que dela imprescindivelmente precisem tomar conhecimento; (b) não discutir a 
Informação Relevante nem os negócios da Companhia na presença de terceiros que dela não tenham conhecimento, ainda 
que se possa esperar que referido terceiro não possa intuir o significado da conversa; (c) não discutir a Informação Relevante 
em conferências telefônicas nas quais não se possa ter certeza de quem efetivamente são as pessoas que dela estejam 
participando; (d) manter documentos de qualquer espécie referentes à Informação Relevante, inclusive anotações pessoais, 
em ambiente físico ou digital ao qual tenha acesso apenas pessoas autorizadas a conhecer a informação; (e) circular 
internamente as Informação Relevante apenas às pessoas autorizadas a conhecer a informação, com um indicativo que se 
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas

 

 

 

 

 

trata de informação confidencial; (f) sem prejuízo da responsabilidade daquele que estiver transmitindo a Informação 
Relevante, exigir de terceiro externo à Companhia que precise ter acesso à informação a assinatura de um termo de 
confidencialidade e um compromisso de não negociar Valores Mobiliários da Companhia utilizando Informação Relevante.  

Sempre que houver dúvida a respeito da consideração de determinada informação como Informação Relevante, deve-se 
entrar em contato com o Diretor de Relações com Investidores da Companhia a fim de sanar a dúvida. 

A Política na íntegra está disponível para consulta no site de RI http://ri.telefonica.com.br/Arquivos/Politica-de-Divulgacao-
de-Ato-ou-Fato-Relevante-e-de-Negociacao-de-Valores-Mobiliarios.pdf, bem como no site da Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br) e no site da B3 S.A. – Brasil. Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br). 
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21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E
Fiscalização da Política de Divulgação de Informações

 

O Diretor de Relações com Investidores é responsável por: (i) divulgar e comunicar à CVM, SEC, Bolsas de Valores e ao 
mercado em geral, simultânea e imediatamente após a ciência, qualquer Ato ou Fato Relevante ocorrido ou relacionado aos 
negócios da Companhia; (ii) zelar pela ampla e imediata disseminação do Ato ou Fato Relevante simultaneamente em todas 
as Bolsas de Valores em que os Valores Mobiliários da Companhia sejam admitidos à negociação; (iii) prestar 
esclarecimentos adicionais relativos à comunicação e divulgação do Ato ou Fato Relevante quando exigido pela CVM, SEC 
ou Bolsas de Valores; (iv) na hipótese de solicitação de esclarecimentos adicionais à comunicação e à divulgação de Ato 
ou Fato Relevante pela CVM, SEC ou Bolsas de Valores, ou caso ocorra oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade 
negociada dos Valores Mobiliários da Companhia, inquirir as pessoas com acesso a Informações Relevantes, que deverão 
imediatamente responder à solicitação do Diretor de Relações com Investidores, com o objetivo de averiguar se estas têm 
conhecimento de informações que devam ser divulgadas ao mercado e, se for o caso, providenciar a sua imediata 
divulgação; (v) fazer com que a divulgação do Ato ou Fato Relevante preceda ou seja feita simultaneamente à veiculação 
da informação por qualquer meio de comunicação, inclusive informação à imprensa, ou em reuniões de entidades de classe, 
investidores, analistas ou com o público selecionado, no país ou no exterior; e (vi) enviar informações recebidas acerca de 
eventual Negociação de Administradores e Pessoas Ligadas, bem como de eventual Negociação Relevante, nos termos da 
Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia (Política”), à CVM 
e às Bolsas de Valores. 

Cabe ao Diretor de Relações com Investidores verificar, diante da ocorrência de Ato ou Fato Relevante, o adequado 
cumprimento da Política, podendo, após consulta com as áreas internas cabíveis da Companhia, incluindo, mas não se 
limitando, ao setor de recursos humanos, tomar medidas disciplinares adicionais em relação ao infrator, sem prejuízo das 
sanções aplicáveis nos termos da legislação vigente, a serem aplicadas pelas autoridades competentes em caso de violação 
dos termos e procedimentos estabelecidos na Política. 

Adicionalmente, a Companhia possui um Comitê de Divulgação que tem como principal responsabilidade assegurar que a 
informação colocada à disposição dos mercados seja elaborada considerando princípios, critérios e práticas adequados. Os 
membros deste Comitê revisam as informações previamente a sua divulgação ao mercado. Este Comitê é composto pelos 
responsáveis da área de Finanças e de Relações com Investidores, Jurídico Societário, Contabilidade, Controle de Gestão, 
Relações Institucionais e Regulatório, Tributário, Estratégia, Planejamento e Controle de Investimentos e Comunicação 
Corporativa. 
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21.4 - Outras Informações Relevantes

 

Não existem outras informações relevantes sobre o item 21. 
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