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COMUNICADO AO MERCADO 

A Telefônica Brasil S.A. ("Companhia"), na forma e para os fins da Resolução CVM nº 44/2021 

(“Resolução CVM”), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou, nesta 

data, um conjunto de contratos de compartilhamento recíproco de elementos de infraestrutura 

de telecomunicações com Winity II Telecom Ltda. e Winity S.A. (“Winity”). Por meio dos 

referidos instrumentos, conforme o caso, (i) a Companhia contratou da Winity, operadora 

independente de infraestrutura de rede móvel no mercado de atacado, o uso de infraestrutura 

passiva para ampliação da cobertura de serviços de telefonia móvel, podendo alcançar 3.500 

sites ao final de 2030; (ii) a Winity alugou à Companhia um bloco de 5MHz + 5MHz da faixa de 

seu espectro de radiofrequência nacional em 700MHz, a ser utilizado em aproximadamente 

1.100 municípios brasileiros por até 20 anos; e (iii) a Winity assinou com a Companhia um 

contrato de roaming, que poderá evoluir para RAN Sharing em função do tráfego cursado. 

A efetivação da Transação está sujeita a determinadas condições suspensivas usualmente 

aplicáveis a este tipo de operação e previstas nos contratos, dentre as quais a anuência prévia 

da ANATEL e aprovação pelo CADE, conforme aplicável. 

Esta Transação, a partir de sua concretização, trará benefícios ao setor de telecomunicações 

brasileiro como um todo, em razão do potencial de viabilização de um modelo inovador de 

negócios no mercado de atacado, que contribuirá para ampliar a qualidade e acessibilidade do 

serviço móvel no país. 

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados do 

andamento da Transação, nos termos da Resolução CVM e da legislação aplicável. 

 

São Paulo, 08 de agosto de 2022. 
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