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COMUNICADO AO MERCADO
PARCERIA ESTRATÉGICA ENTRE VIVO E DOTZ

A Telefônica Brasil S.A. (“Companhia” ou “Vivo”) (B3: VIVT3 / NYSE: VIV), na forma e para os fins
da Instrução CVM nº 358/2002, (“ICVM 358”), informa aos seus acionistas e ao mercado em
geral que assinou um memorando de entendimentos vinculante com a Dotz S.A. ("Dotz") e suas
empresas subsidiárias (“Grupo Dotz”), para a formalização de parceria estratégica com foco em
intensificar a relação comercial atualmente existente entre as empresas.
A nova parceria tem o objetivo de viabilizar, dentre outros, (i) a extensão do prazo do atual
acordo comercial entre a Vivo e a Dotz por cinco anos; (ii) a ampliação da atuação da Plataforma
Dotz no ecossistema da Vivo, com foco principal na fidelização e engajamento dos
clientes da Vivo; (iii) a disponibilização da Conta Digital Dotz aos clientes da Vivo; e (iv) a
disponibilização de produtos e serviços da Vivo no ecossistema da Dotz.
Desta maneira, as companhias esperam ampliar suas bases de clientes e a oferta de produtos
e/ou serviços, além de fomentar o desenvolvimento de novas iniciativas estratégicas.
No âmbito da parceria, a Vivo passará a deter o direito de receber, de determinados acionistas
da Dotz, uma participação minoritária no capital social da Dotz, a depender do atingimento de
metas acordadas.
Através desta iniciativa, a Vivo reforça seu posicionamento como um hub de serviços digitais,
alavancando-se na capilaridade de seus canais de venda e força da marca, para oferecer serviços
e benefícios a seus clientes em diferentes áreas, além de aumentar a participação da Companhia
em negócios de alto valor.
A operação encontra-se sujeita à negociação e celebração dos documentos definitivos no prazo
de 90 (noventa) dias, a contar da presente data.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados sobre a
evolução desta parceria, de acordo com a regulamentação em vigor.
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