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DISCLAIMER

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

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

O único objetivo dessas declarações é indicar como pretendemos expandir nosso 
negócio e, portanto, elas não devem ser consideradas garantias de performance 
futura
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mi 

Operacional

114 milhões de Acessos Totais

+17,7% a/a

Acessos Pós-pago 
Móvel

Casas Conectadas 
com Fibra

Receitas

Rentabilidade

Fluxo de Caixa 
Livre¹ 6M22

R$ R$ R$

Acessos, receitas e fluxo de caixa livre crescendo duplo dígito, impulsionados 

pelo forte desempenho operacional e incorporação dos ativos da Oi Móvel

1 — Recorrente. Fluxo de Caixa Operacional e Livre ex-licenças. 2 — Last Twelve Months – Últimos doze meses. 3 — Segundo a edição de 2022 do “As Marcas 

Mais Valiosas do Brasil” apresentado por Superunion, WPP, IstoÉ Dinheiro e TM20. Números de 30 de junho de 2022. 

Crescimento da Rec. 
de Serviços Móveis

Crescimento da 
Receita Total

mi 

R$0,3 bilhão em Recompra 

de Ações no 6M22

Dividendos + JSCP 
deliberados no 6M22

R$

% %++

bi bi bi bi 

4ª marca mais valiosa do Brasil, avaliada em R$19,7 bilhões 

(US$ 3,7 bilhões), representando 25,0% do Market Cap³

Remuneração 

aos Acionistas

2
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Receitas Totais
R$ milhões, % das Rec. Totais

Aceleração da Receita Total, atestando a sólida execução operacional 
das Receitas Core e da proposta de valor superior da Vivo

Móvel

Core Fixo

%

%

Segundo trimestre 

seguido com o maior 

crescimento a/a em >5 

anos, com tendências 

positivas tanto na Móvel 

quanto na Fixa

O 2T22 foi marcado por 

aceleração dos acessos 

móveis e forte evolução do 

Core Fixo

Non-Core

+7,6% ex-Oi

Voz Fixa, 

xDSL e DTH

Crescimento da Receita Total a/a

Crescimento da Receita Core a/a

1 – Receita pós-pago incluindo M2M, placas, atacado e outros. 2 – Dados, TIC & Serviços Digitais inclui Atacado e Outras Receitas Fixas. 
3 – FTTH (Fiber-to-the-Home) e FTTC (Fiber-to-the-Cabinet).
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Negócios Core impulsionados por desempenho móvel superior e 
demanda fixa resiliente

▪ Adições líquidas pós-pago 

ex-Oi (+1,4 milhão) 

confirmam a posição de 

destaque da Vivo após a 

Consolidação do Mercado…

▪ …levando a um alto 

crescimento da RSM, 

reforçada pela consolidação 

da base de clientes da Oi no 

trimestre

▪ FTTH alcançou R$ 4,9 

bilhões em receita nos LTM 

Jun-22 (+29,0% a/a), 

alavancado nas ofertas 

convergentes e experiência 

do cliente da Vivo

▪ Dados, TIC & Serv. Digitais 

mantendo crescimento de 

duplo-dígito, com contínua 

alta demanda por soluções 

digitais B2B

Receita Móvel
R$ milhões R$ milhões

Rec. Serv. 
Móvel

+9,4%

ex-Oi

Receita Core Fixa

1 – Pós-pago inclui M2M, dongles e outras receitas. 2 – Inclui Receitas de Atacado e Outras Receitas Fixas.
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Capacidade única da Vivo de oferecer móvel + fibra levando a 
desempenho operacional incomparável

Dados Operacionais Móveis

Base de Clientes Móveis
milhões

Churn Pós-pago¹
%

+4.4%

Dados Operacionais Fixos

Ex-Oi: +1,4 mi 

adições líq. pós-pago 

Casas Conectadas FTTH2

milhões

Casas Passadas FTTH2

milhões

1 — ex-M2M. 2 — Fiber-to-the-Home. 3 — Velocidade média da Base de Clientes.

Perfil de acessos da 

Oi está sendo 

avaliado para atender 

aos critérios de 

desconexão da Vivo, 

sem impacto em 

receitas e sinergias

211mbps velocidade 

média3

+63mbps a/a

24% penetração

+0,6 p.p. a/a

354 cidades

+61 a/a

Portabilidade como % de 
Adições Líquidas Pós-pago
%

Menor nível da 
história da Vivo
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Receitas digitais B2B continuam crescendo rapidamente, enquanto as 
iniciativas do ecossistema B2C seguem evoluindo

1 — Inclui equipamentos.
Nota: “LTM” – Last twelve months (últimos doze meses).

Receitas B2B Digitais
R$ bilhões

5% da Receita Total

Iniciativas B2C

Credito originado 
R$

Novos contratos
#

Serviço de empréstimo pessoal 100% digital, com taxas competitivas, 

mantém crescimento, alcançando >R$80 milhões em crédito concedido

▪ Definição do C-Level e 

equipe de gestão

▪ Lançamento do Produto 

Mínimo Viável (MPV)

no 2S22

: JV com Ânima

▪ Fornecendo conectividade e garantia 

de eficiência no agronegócio 

▪ Lançamento de soluções IoT para 

monitorar grandes terrenos e gerenciar 

gado e colheitas em tempo real

▪ Lista preliminar com 20 possíveis 

alvos com alto potencial de 

crescimento e fit estratégico com 

a Vivo

▪ Divulgação de investimentos 

iniciais nos próximos trimestres
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Vivo emitiu sua primeira debênture atrelada a compromissos ASG baseada 
em seu novo Framework de Financiamento Sustainability-Linked

Lançamento do framework para apresentar a estratégia 

ASG da Vivo, com avaliação independente

▪ Alinhamento da estratégia de financiamento da 

Companhia com sua missão e metas sustentáveis

▪ Permitindo e facilitando a alocação de investimentos 

com impacto social e baixa pegada de carbono

Mais informações sobre nossas iniciativas ASG disponíveis no Relatório Integrado 2021 e Fundação Telefónica Vivo Informe Social 2021

Financiamento de R$3,5 bi associado com metas ASG a serem cumpridas até 2027¹

Meta #1: Reduzir a emissão de 

gases de efeito estufa²

Meta #2: pessoas negras em 

posições de liderança

1 — Comparação com indicadores de 2021. 2 — Emissões de escopo 1, geradas por fontes controladas ou de propriedade da empresa.

Debêntures atreladas a compromissos ASG Framework de Financiamento Sustainability-Linked

Milhares de toneladas, CO2eq

63.0

37.8

FY2021 FY2027E

≈-40%

% sobre total de posições de liderança

19.4%

≥30.0%

FY2021 FY2027E

≈11 p.p.

KPI’s alinhados com Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS)

Redução da 

emissão de gases 

de efeito estufa

Aumentar o nº de 

pessoas negras em 

posições de 

liderança

Aumentar o nº de 

pessoas negras na 

força de trabalho

Aumentar o nº de 

mulheres em 

posições de 

liderança

https://ri.telefonica.com.br/pt/documentos/2606-2022-06-23-VIVO-relatorio-integrado-2021-AF6.pdf
https://fundacaotelefonicavivo.org.br/wp-content/uploads/pdfs/InformeSocial_2021_FundacaoTelefefonicaVivo.pdf


91 — Recorrentes. 2 — IPCA de junho 2022.

▪ Custo dos Serviços sobe +16,0% a/a, devido às 

maiores despesas relacionadas a licenças de 

serviços digitais, seguindo a tendência de forte 

crescimento das receitas de soluções B2C e B2B 

▪ Custo dos Produtos Vendidos expandiu +16,7% 

a/a à medida que as vendas de aparelhos e 

equipamentos de TI continuam fortes

▪ Pessoal cresce 20,1% a/a (+14,7% a/a LTM), 

devido ao reajuste de salários anual e à provisão 

de remuneração variável no 2T22

▪ Despesas comerciais e de infraestrutura 

subiram +7,3% a/a, em função do aumento do 

uso da rede, compensando a digitalização 

continua dos contatos dos clientes

▪ Redução da PDD (-9,3% a/a) pelo 8º

trimestre seguido, demonstrando estratégia de 

faturamento e análise de crédito superiores da 

Vivo

Custo dos Serviços e Produtos Vendidos

Custo da Operação

Conforme a Vivo expande sua presença no mercado de aparelhos e serviços 
digitais, a estrutura de custo é alterada, sendo também impactada pela inflação

Custos¹
R$ milhões

vs. Inflação LTM²: 

+11,9% 
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Fluxo de Caixa Operacional¹

Aceleração da implantação de fibra e 5G para manter nossa liderança em 
tecnologias de ponta, enquanto expandimos o Fluxo de Caixa Operacional

Capex¹

1 — ex-licenças. EBITDA e Fluxo de Caixa Operacional Recorrentes. 2 — Fonte: Teleco.

R$ milhões, 6M22R$ milhões

Margem FCO¹
%

% da 
Receita

Cobertura 4.5G²
% população total

líder

2o

lugar

1o

lugar

1o

lugar
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Lucro Líquido afetado por melhora da estrutura de capital e efeitos não-
recorrentes, enquanto Fluxo de Caixa Livre cresce duplo-dígito

1 — Ex-IFRS16. Dívida Líquida considerando efeitos do IFRS16: R$13,2 bilhões. 2 — Após arrendamentos, ex-licenças.

Fluxo de Caixa Livre²

▪ Emissão de R$1 bilhão em 

dívida bancária em abril de 

2022

▪ Pagamento de R$2,4 

bilhões dos R$2,7 bilhões a 

pagar em 2022 pelas 

licenças do 5G
Forte geração de Fluxo de Caixa Livre no 6M22, dado o 

sólido resultado operacional, levando a um FCL / Receita de 

20,0% no período (+1,1 p.p. a/a)

R$ milhões
▪ Maior endividamento, 

melhorando nossa estrutura de 

capital, em conjunto com maior 

taxa de juros, afetou 

negativamente o lucro líquido no 

6M22

▪ Além disso, o resultado do 6M21 

foi positivamente impactado por 

efeitos não-recorrentes do 2T21, 

que impactaram EBITDA e res. 

financeiro

Dívida (Caixa) Líquida¹

Dívida Bruta, R$ milhões

Lucro Líquido

Endividamento

R$ milhões

2,6x
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Remuneração ao Acionista 6M22

Remuneração ao acionista continua muito sólida, sendo complementada por 
recompra de ações

1 — Juros Sobre Capital Próprio. 2 — Valores Brutos. 3 – Last Twelve Months – Últimos doze meses

Dividendos + JSCP¹

Recompra de Ações

Total

R$3,1 bi

R$0,3 bi

R$3,4 bi

+

Pagamento da 
Remuneração de 
2021²

2a Tranche:

R$3,5 bi
18/out/2022

R$2,7 bi
1a Tranche:

19/jul/2022

% das 
Ações

Recompras LTM³
R$ milhões

Ações recompradas no 3T e 

4T21 fazem parte das 14 mi de 

ações canceladas em fev-2022

R$271 milhões investidos na recompra de nossas ações 

dentro do programa atual (fev-22 a fev-23), com mais 

aquisições programadas para os próximos trimestres
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Relações com Investidores

Para mais informações:

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

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


