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INTRODUÇÃO 

 
Todas as referências neste relatório anual são: 

 

o "1xRTT" referem-se à Tecnologia de Transmissão de Radio de 1x, Tecnologia 1x de CDMA 
2000, as quais conforme o ITU (Internacional Telecommunication Union ) e de acordo com as 
normas da IMT-2000, constituem tecnologia 3G (de terceira geração); 

o "ADRs" referem-se aos Recibos de Depósitos Americanos comprovando nossas 
ADSs; 

o "ADSs" referem-se às nossas Ações em Depósito Americano, cada uma representando 1 ação de 
nossas ações preferenciais sem direito a voto. 

o "AMPS" referem-se ao Sistema de Telefonia Móvel Avançado, uma tecnologia de interface de 
rádio para redes de celulares baseadas em espalhamento espectral do sinal de rádio e divisão de 
canal no domínio da frequência; 

o "ANATEL" refere-se à Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, a agência  regulatória 
brasileira de telecomunicações; 

o “BM&FBOVESPA” refere-se à BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, a 
bolsa de valores de São Paulo; 

o "Banco Central Brasileiro", “BACEN”, "Banco Central do Brasil" ou "Banco Central" referem-se ao 
BancoCentral do Brasil, o banco central Brasileiro; 

o "Legislação Societária Brasileira" referem-se à Lei de Nº 6.404 de dezembro de 1976, conforme aditada pela Lei 
Nº 9.457 de maio de 1997, pela Lei Nº 10.303 de outubro de 2001, pela Lei 11.638 de Dezembro 2007; e pela Lei 
Nº 11.941, de 27 de maio de 2009; 

o "Governo Brasileiro" referem-se ao governo federal da República Federativa do Brasil;  

o "CDMA" referem-se ao Acesso Múltiplo de Divisão de Código, uma tecnologia de interface 
aérea para redes de celulares baseadas no espalhamento espectral do sinal de rádio e divisão de 
canal no domínio do código; 

o “CDMA 2000 1xEV-DO” referem-se à tecnologia de acesso 3G (de terceira geração) com 
velocidade de transmissão de dados de até 2,4 megabytes por segundo; 

o “Celular CRT” referem-se à Celular CRT Participações S.A. e sua subsidiária controlada, ex-
subsidiárias da Vivo anteriormente à nossa reestruturação societária; 

o "Comissão" refere-se à Comissão de Títulos e Valores Mobiliários dos Estados 
Unidos; 

o “Reestruturação Societária” referem-se à reestruturação de nossas subsidiárias brasileiras descritas 
no “Item 4.A – Informações sobre a Empresa – Nossa História e Desenvolvimento – 
Reestruturação Societária de Nossas Subsidiárias Operacionais”; 

o "CVM" referem-se à Comissão de Valores Mobiliários, a comissão de valores mobiliários 

brasileira; “D.O.U.” referem-se ao Diário Oficial da União; 

o “Distrito Federal” referem-se ao distrito federal de Brasília, a capital do 
Brasil;  

o "Lei Geral de Telecomunicações" referem-se à Lei Geral de Telecomunicações, incluindo 
alterações, a qual regulamenta o setor das telecomunicações no Brasil;  



v  

• “Global Telecom” e “GT” referem-se à Global Telecom S.A., ex-subsidiária da VIVO anteriormente à 
nossa reestruturação societária; 

 
• “GSM” referem-se ao Sistema  Global  de Comunicações  Móveis,  um  serviço  prestado sob  forma  de 

concessão da ANATEL para uma faixa de frequência específica; 
 

• “IASB” refere-se as práticas contábeis internacionais 
 

• “IFRS” refere-se a práticas internacionais de contabilidade, emitidas pelo IASB 

 
• "Altas Líquidas" referem-se ao o número total de novos clientes adquiridos no período menos a redução no 

número de clientes; 

 
• “NYSE” referem-se à Bolsa de Valores de Nova York; 

 
• “OI” referem-se à TNL-PCS S.A., o ramo de operador móvel da Telemar; 

 
• "real", "reais" ou "R$" referem-se ao real Brasileiro, a moeda corrente oficial do Brasil;  

 
• "SMC" referem-se ao Serviço Móvel Celular (Mobile Cellular Service), um serviço prestado conforme a 

concessão adjudicada pela ANATEL para fornecer o serviço móvel em uma faixa de freqüência específica; 
 

• "SMP" referem-se ao Serviço Móvel Pessoal (Personal Cellular Service), um serviço prestado conforme a 
autorização concedida pela ANATEL para fornecer serviço móvel em uma faixa específica de freqüência; 

 
• "SMS" referem-se a um serviço de mensagens de texto para aparelhos celulares, que permite aos clientes 

enviar e receber mensagens alfanuméricas; 
 

• “TCO” referem-se a Tele Centro Oeste Celular Participações, que inclui a subsidiária da Banda B da TCO e a 
NBT, ex-subsidiárias da Vivo anteriormente à nossa reestruturação societária; “TCP” referem-se à Telesp 
Celular Participações S.A., nossa predecessora; 
 

• "TDMA" referem-se ao Acesso Múltiplo de Divisão de Tempo, uma tecnologia da interface de rádio para 
redes celulares baseada no espalhamento espectral do sinal de rádio e divisão de canal no domínio do 
tempo; 
 

• “TLE” referem-se a Tele-Leste Celular Participações S.A. e suas subsidiárias consolidadas, ex-subsidiárias 
da Vivo anteriormente à nossa reestruturação societária; 

 
• “TSD”  referem-se  a  Tele  Sudeste  Celular  Participações  S.A.  e  suas  subsidiárias  consolidadas,  ex- 

subsidiárias da Vivo anteriormente à nossa reestruturação societária; 
 

• “Telebrás” referem-se às Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRÁS; 
 

• “Telemar” refere-se à Telemar Norte Leste S.A. (controlada pela Tele Norte Leste Participações S.A.); 
 

• “Telemig” ou “Telemig Participações” referem-se à Telemig Celular Participações S.A.; 

“Telemig Celular” refere-se à Telemig Celular S.A.; 

• “Telenorte” ou “Tele Norte” referem-se a Tele Norte Celular Participações S.A.; 
 

• “Telesp Celular” e “TC” referem-se à Telesp Celular S.A., ex-subsidiária da Vivo anteriormente à nossa 
reestruturação societária; 

 
• “Telpart” referem-se à Telpart Participações S.A.; 
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• “A  Incorporação”  refere-se  à  incorporação  das  Empresas  Vivo,  conforme  discutida  no  “Item  4.A  – 
Informações sobre a Empresa – Nossa História e Desenvolvimento – Reestruturação Societária e Desregistro 
da Telemig Participações e Telemig Celular”; 

 
• “US$”, “dólares” ou “Dólares norte-americanos” referem-se a dólares norte-americanos; 

 
• "Vivo", “a Empresa”, "nós", "nosso" e "para nós" referem-se a Vivo Participações S.A. (atual denominação da 

Telesp Celular Participações S.A.) e a suas subsidiárias consolidadas (salvo se exigido de outra forma no 
contexto); 

 
• “Marca Vivo” refere-se à marca utilizada no Brasil nas operações das Empresas Vivo que, em conjunto, 

constituem os ativos da joint venture Brasilcel entre Portugal Telecom e Telefónica; 
 

• “Empresas VIVO” refere-se à VIVO, TCO, TLE, TSD Celular CRT e Telemig Celular S.A., coletivamente; 
 

• “Vivo  S.A.”  refere-se  à  Vivo  S.A.,  subsidiária  integral  da  Vivo,  que  desde  a  Reestruturação  vem 

conduzindo todas as nossas operações, inclusive operadoras de SMP, nas seguintes áreas: 
 

• “Áreas 1 e 2,” o estado de São Paulo (operações anteriormente fornecidas pela Telesp Celular S.A.); 
 

• “Área 3,” os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo (operações anteriormente fornecidas pela Telerj 
Celular S.A., ou Telerj, e Telest Celular S.A., ou Telest); 
 

• “Área 5”, os estados de Paraná e Santa Catarina (operações anteriormente fornecidas pela Global 
Telecom); “Área 6”, o estado do Rio Grande do Sul (operações anteriormente fornecidas pela Celular 
CRT); 

• “Áreas 7 e 8,”, as regiões centro-oeste e norte, incluindo os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará e Roraima e no Distrito 
Federal (operações anteriormente fornecidas pela Telegoiás Celular S.A., ou Telegoiás, Telemat Celular 
S.A., ou Telemat, Telems Celular S.A., ou Telems, Teleron Celular S.A., ou Teleron, Teleacre Celular 
S.A., ou Teleacre, Norte Brasil Telecom S.A., ou NBT e TCO); e 
 

• “Área 9,” os estados da Bahia e Sergipe (operações anteriormente fornecidas pela Telebahia Celular 
S.A., ou Telebahia, e Telergipe Celular S.A., ou Telergipe); 

 
• Vivo também opera na “Área 4” – Estado de Minas Gerais e “Área 10” – Estados de Pernambuco, Alagoas, 

Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí; 
 

• "WAP" referem-se ao Protocolo de Aplicação de Telefonia Móvel, um protocolo aberto e padronizado 
iniciado em 1997, que permite acesso aos servidores da Internet por meio de um equipamento específico, 
um Gateway WAP na operadora e browsers WAP nos aparelhos celulares dos clientes. 
 

• "WCDMA"  refere-se  à  tecnologia  “Wide-Band  Code-Division  Multiple  Access”,  uma  tecnologia  
de interface de rádio digital de banda larga via Internet, multimídia, vídeo e outras aplicações que 
demandam banda larga; e 
 

• “dispositivos de telefonia móvel” referem-se aos aparelhos de telefonia móvel que vendemos, incluindo 

telefones celulares, dispositivos portáteis sem fio e cartões de banda larga sem fio. 
 
 

 A menos que de outra forma especificado,  os dados relativos ao setor brasileiro de 
telecomunicações incluídos neste relatório anual foram obtidos da ANATEL. 
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APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS 
 
Mantemos os nossos livros e registros em reais. Elaboramos as nossas demonstrações financeiras consolidadas inclusas 
neste relatório anual de acordo com as prática contábeis adotadas pelo  IFRS. Essas demonstrações financeiras 
consolidadas são nossas primeiras demonstrações financeiras elaboradas de acordo com o IFRS. O IFRS 1 – “Adoção 
Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade” foi aplicado na elaboração dessas demonstrações financeiras. Até 
31 de dezembro de 2009, as nossas demonstrações financeiras consolidadas eram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil (“BR GAAP”). O BR GAAP é baseado na Lei das Sociedades por Ações nº 6404 de 15 de 
dezembro de 1976, e suas respectivas alterações, incluindo as determinações da Lei nº 11638/2007 e da Lei nº 11941 
de 27 de maio de 2009, as normas contábeis emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”), as normas 
contábeis emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis  (“CPC”) e as regras e regulamentos emitidos pela 
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). Após a adoção dos CPCs nº 15 a 43, o BR GAAP não difere do IFRS para 
a elaboração de demonstrações financeiras consolidadas. Os números comparativos com relação a 2009 foram 
reapresentados para refletir ajustes feitos em virtude da adoção do IFRS. As conciliações e descrições do efeito da 
transição de BR GAAP para IFRS estão apresentadas na Nota Explicativa 3 das nossas demonstrações financeiras 
consolidadas inclusas em outro lugar deste relatório anual. As demonstrações financeiras consolidadas foram auditadas 
pela Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S. (“EYT” ou “Ernst & Young Terco”). Neste relatório anual, 
iremos nos referir às práticas contábeis adotadas no Brasil em vigor até 31 de dezembro de 2009 como “Antigo BR 
GAAP”. 
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INFORMAÇÕES PROSPECTIVAS 
 
 

Determinadas seções deste relatório anual, principalmente o "Item 3. D. Informações-Chave – Fatores de 
Risco", "Item 4 - Informações sobre a Empresa" e "Item 5 – Análise da Situação Financeira, dos Resultados das 
Operações e Perspectivas” contêm informações que constituem declarações sobre estimativas futuras, incluindo, 
mas não se limitando às seguintes: 

 

• declarações referentes às nossas operações e perspectivas; 
 

•  tamanho do mercado brasileiro de telecomunicações;  
 

• previsões da demanda estimada; 
 

• nossa  capacidade  para  obter  e manter  as licenças  de infraestrutura  de telecomunicações,  direitos  de 
passagem e outras aprovações normativas; 

 
• nossas iniciativas estratégicas e planos para o crescimento dos negócios; 

 
• condições do setor; 

 
• nossas necessidades de financiamento e fontes de financiamento;  

 
• programas de conclusão de rede e desenvolvimento de produtos;  

 
• características esperadas de redes, produtos e serviços da concorrência;  

 
• divulgações quantitativas e qualitativas sobre os riscos de mercado; 

 
• outras   declarações   de   expectativas,   convicções,   planos   futuros   e   estratégias   da   administração, 

desenvolvimentos estimados e outros assuntos que não sejam fatos históricos; e 
 

• outros fatores identificados ou discutidos no “Item 3.D. Informações-Chave – Fatores de Risco”. 
 

Declarações quanto a estimativas futuras podem também ser identificadas por palavras tais como "crer", "esperar", 
"antecipar", "projetar", "pretender", "dever", "procurar", "estimar", "futuro" ou expressões similares. As 
informações quanto a eventos futuros estimados envolvem riscos e incertezas que podem afetar significativamente 
os resultados esperados. Os riscos e incertezas incluem, mas não se limitam aos seguintes: 

 

• a breve história de nossas operações como uma empresa independente do setor privado e a introdução da 
concorrência no setor Brasileiro de telecomunicações; 

 
• o custo e a disponibilidade de financiamento; 

 
• incertezas relativas às condições políticas e econômicas do Brasil;  

 
• riscos de inflação, taxa de juros e taxa de câmbio; 

 
• a política de telecomunicações do governo Brasileiro; e 

 
• a decisão desfavorável de disputas judiciais em discussão. 

 

Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar  publicamente  ou  revisar  quaisquer  declarações  quanto a 
estimativas futuras em virtude de novas informações, eventos futuros ou de outra forma. Em vista destes riscos e 
incertezas, as informações quanto a estimativas futuras, eventos e circunstâncias discutidas neste relatório anual 
podem não ocorrer. Nossos resultados e desempenho reais podem diferir substancialmente daqueles estimados em 
nossas declarações sobre fatos futuros. 



9  

PARTE I 
 

ITEM 1. IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO, DIRETORES E CONSULTORES 
 

Não aplicável. 
 

ITEM 2. CARACTERÍSTICAS DA OFERTA E CRONOGRAMA PREVISTO 
 

Não aplicável. 
 

ITEM 3. INFORMAÇÕES-CHAVE 
 

A. Dados Financeiros Selecionados 
 

Nossas demonstrações financeiras consolidadas são preparadas de acordo com as práticas contábeis  
adotadas pelo IFRS. 

 
Até 31 de dezembro de 2009, nossas demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas de acordo 

com as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BR GAAP”). O BR GAAP baseia-se na Lei das S.A. No 6.404 
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterações, e inclui os dispositivos da Lei No 11.638/2007 e da Lei No  
11.941, de 27 de maio de 2009, os padrões contábeis emitidos pelo Conselho Federal de Contabilidade – “ 
CFC”; os padrões contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – “CPC”, e os padrões e 
regras emitidos pela Comissão de Valores Mobiliários – “CVM”. Após a adoção dos CPCs 15 a 43, o BR 
GAAP não difere das práticas contábeis internacionais (IFRS) para a elaboração das demonstrações 
financeiras consolidadas. Os valores comparativos de 2009 foram reapresentados para refletir os ajustes da 
adoção dos IFRS. As reconciliações e as descrições do efeito da transição de BR GAAP para IFRS estão 
descritas na Nota 3 das demonstrações financeiras consolidadas e em outras partes deste relatório anual. 

 
As tabelas seguintes apresentam um resumo de nossos dados financeiros selecionados nas datas e para cada 

um dos períodos indicados. As informações seguintes devem ser lidas juntamente com nossas demonstrações 
financeiras e as suas notas explicativas incluídas em outra parte deste relatório anual e com o “Item 5. Análise 
da Situação Financeira, dos Resultados das Operações e Perspectivas. 

 
 Exercício findo em 31 de dezembro 

 2010 2009  

 (em milhões de reais) 
Receita operacional líquida ............................................................ 18.105,9 16.637,1  
Custo de serviços e mercadorias ..................................................... (9.061,5) (9.071,0)  
Lucro bruto ................................................................................. 9.044,4 7.566,1  
Despesas operacionais:    

Vendas ..................................................................................... (4.800,7) (4.380,4)  
Gerais e administrativas .............................................................. (1.334,8) (1.290,8)  
Outras despesas operacionais, líquidas .......................................... 141,5 100,7  

Total de despesas operacionais ....................................................... (5.994,0) (5. 570,5)  

Lucro operacional antes das despesas financeiras, líquido ..................
 

3.050,4 
 

1.995,6 
 
 

Despesas financeiras líquidas  ......................................................... (333,2) (527,0)  
    

Lucro (prejuízo) líquido antes de imposto de renda e 
contribuição social ...................................................................

 
 

2.717,2 

 
 

1.468,6  
Imposto de renda e contribuição social ............................................ (823,4) (590,4)  
Lucro líquido ............................................................................... 1.893,8 878,2  
Lucro líquido atribuível a: .............................................................    

Acionistas da companhia ...................................................... 1.893,8 850,7  
Participações minoritárias ..................................................... - 27,4  

Lucro (prejuízo) líquido ................................................................ 1.893,8 878,2  
Lucro básico e diluído por ação (R$)..................................................... 4.7394 2.2193 
Dividendos declarados por mil ações preferenciais (R$) .......................... 5.26501 1.53138 
Dividendos declarados por mil ações ordinár ias (R$) .............................. 5.26501 1.53138 
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 Exercício findo em 31 de dezembro 

 
 

2010  
 

2009  

Dados do Fluxo de Caixa: (em R$ milhões) 
IFRS    
Fluxos de caixa das atividades operacionais ................................................................ 4.461,4 4.041,5 
Fluxos de caixa das atividades de investimento ................................................................ (1.562,7) (2.270,8) 

Fluxos de caixa das atividades de financiamento ................................................................ (2.016,5) (2.695,0) 

 
   

 

 
A partir de 31de 

deze mbro  
2010  

 
A partir de 31de 

dezembro. 
2009  

 
A partir de 01 de 

janeiro  
2009(1) 

 (em R$ milhões)  
Dados do Balanço Patrimonial:    
IFRS     
Ativo imobilizado, líquido.................................................... 6.324,4 6.408,5 7.183,9  
Ativo total ............................................................................. 21.843,8 21.183,4 24.029,9  
Empréstimos e financiamentos ............................................. 3.913,9 5.124,5 8.003,1  
Patrimônio líquido ................................................................ 10.140,3 9.343,1 9.025,1  
Capital social ........................................................................ 8.780,1 8.780,1 6.710,5  
 . . .. 

(1) refletem aplicações retroativas de alterações dos critérios contábeis de forma a adequar a BR GAAP às 

práticas adotadas nas IFRS 

 
 

Taxas de câmbio 
 

O Banco Central do Brasil permite a livre flutuação da taxa de câmbio do real/dólar americano e 
fez intervenções ocasionais para controlar a volatilidade da taxa de câmbio. Entretanto, o mercado de 
câmbio pode continuar a ser volátil, e o real pode-se desvalorizar ou valorizar substancialmente frente ao 
dólar norte-americano. O Banco Central do Brasil ou o governo brasileiro poderão intervir no mercado 
de taxa de câmbio. 

 
Desde 17 de março de 2008, os exportadores brasileiros podem reter 100% do lucro de exportações de 

fora do Brasil. Além disso, o mecanismo de câmbio foi simplificado para possibilitar a compra e venda 
simultânea de moeda estrangeira por meio da mesma instituição financeira e usando a mesma taxa de câmbio. 

Em 5 de outubro de 2010, o governo Brasileiro anunciou medidas para responder à valorização do real 
com o aumento da alíquota do IOF para quatro porcento em transações de câmbio relacionadas a investimentos 
estrangeiros nos mercados financeiro e de capital, com exceção de  investimentos de renda variável negociados 
em bolsa, que permaneceram com a alíquota de dois porcento. Entretanto, o aumento não atingiu a sua meta de 
conter a valorização do real em relação ao dólar.  

Em 18 de outubro de 2010, o governo brasileiro anunciou novos aumentos na alíquota do IOF, com a 
adoção de uma alíquota de seis porcento para transações de câmbio e para os investimentos de investidores 
estrangeiros de acordo com as exigências de margem para transações futuras na BM&FBOVESPA. A alíquota 
do IOF permanece em zero para transações de câmbio com a saída desses recursos, assim como para os 
proventos recebidos como resultado de uma oferta inicial de ações. A conversão de moeda brasileira em moeda 
estrangeira com o propósito de pagar dividendos para os programas de ADS não é sujeita ao imposto.  

Em 6 de janeiro de 2011, o Banco Central do Brasil publicou a Circular 3520 (Circular 3520/2011), que 
impõe um depósito reserva mínimo de 60% para operações financeiras que ultrapassem US$3 bilhões. 
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As tabelas a seguir estabelecem a taxa de câmbio (arredondada em aproximadamente dez por cento), 
expressa em reais por dólar Americano (R$/US$) para os períodos indicados, conforme publicado pelo 
Banco Central. 

 
 

 Taxa de Câmbio R$ por US$  

 

Menor 
Exercício Maior Média(1) Final 

Exercício findo em 31 de deze mbro     
2006 .................................................................................................................................................. 2,059 2,371 2,168 2,138 
2007 .................................................................................................................................................. 1,732 2,156 1,929 1,771 
2008 .................................................................................................................................................. 1,559 2,500 1,833 2,337 
2009 .................................................................................................................................................. 1,741 2,378 1,990 1,741 
2010 ..................................................................................................................................................     1,655 1,880     1,759     1,665 
 

Fonte: Banco Central do Brasil, PTAX. 
(1) Representa a média das taxas de câmbio (PTAX) no último dia de cada mês durante o per íodo indicado. 

 

 Taxa de Câmbio R$ por US$  

 Menor Maior 
Mês findo em   
30 de setembro de 2010 ..............................................................................................................................................................1,692 1,700 
31 de outubro de 2010 ................................................................................................................................................................1,697 1,710 
30 de novembro de 2010 ............................................................................................................................................................1,714 1,727 
31 de dezembro de 2010 .............................................................................................................................................................1,662 1,672 
.31 de janeiro de 2011 ................................................................................................................................................................1,651 1,691 
Fevereiro de 2011 (até 25. de fevereiro de 2011)................................................................................................ 1,663 1,678 

 
Fonte: Banco Central do Brasil, PTAX. 
 
B. Capitalização e Endividamento 
 
Não aplicável. 
 
C. Motivo da Oferta e Uso dos Recursos 
 
Não aplicável. 
 
D. Fatores de Riscos 
 

Esta seção é destinada a ser uma síntese das discussões mais detalhadas contidas em outra parte 
deste relatório anual.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. Nossos negócios, resultados de operações ou situação financeira 

poderiam ser prejudicados caso qualquer um destes riscos se materialize e, consequentemente, 

poderiam reduzir o preço de negociação das ADSs. 
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Riscos Relacionados ao Brasil 
 

O governo brasileiro exerceu e continua a exercer influência significativa sobre a 
economia brasileira. Essa influência, bem como as condições políticas e econômicas brasileiras 
tem impacto direto em nossos negócios, nossas operações e no preço de mercado de nossas ações 

preferenciais e nossas ADSs. 
 

No passado, o governo Brasileiro interveio na economia Brasileira e realizou alterações em 
suas políticas e regulamentações. As ações do governo brasileiro para controlar a inflação e 
afetar outras políticas têm com freqüência envolvido o controle de salários e preços, 
desvalorizações da moeda, controles de capital e limites nas importações, entre outras coisas. 
Nossos negócios, condição financeira, resultados das operações e o preço de mercado de nossas 
ações preferenciais e ADSs podem ser adversamente afetados por alterações nas políticas 
governamentais, princ ipalmente as que fazem referênc ia as nossas indústrias, nas quais  
podemos destacar mudanças nas tarifas telefônicas e condições mais competitivas, bem 
como fatores econômicos gerais incluindo: 

 
. flutuações da moeda; 

 
. políticas de controle de câmbio; 

 
. crescimento econômico interno; 

 
. inflação; 

 
. política energética; 

 
. taxas de juros; 

 
. liquidez dos mercados de capital e empréstimos; 

.       políticas fiscais; e 
 

.       outros acontecimentos políticos, diplomáticos, sociais e econômicos que afetam o Brasil. 
 

 
A incerteza sobre a possibilidade de o governo brasileiro implementar mudanças na política ou 

regulamentação que afetem estes ou outros fatores no futuro podem contribuir para a incerteza econômica no 
Brasil e para o aumento da volatilidade nos mercados de valores mobiliários brasileiros e dos valores 
mobiliários emitidos por companhias brasileiras no exterior. Além disso, as possíveis crises políticas podem 
afetar a confiança dos investidores e do público em geral, o que pode resultar em desaceleração econômica e 
afetar os preços de ações emitidas por companhias listadas na bolsa de valores, tais como as nossas. 

 
Podemos não estar aptos, na data deste relatório, a mensurar os efeitos da aplicação do Regime Tributário 

de Transição resultante da convergência dos princípios contábeis adotados no Brasil e IFRS.  
 

Em Dezembro de 2008, o Regime Tributário de Transição, foi instituído no Brasil a fim de atualizar 
os princípios contábeis adotados no Brasil e alinhá-los com o IFRS, reduzindo, assim, o impacto fiscal 
quando da convergência dos dois regimes. A aplicabilidade de algumas normas do Regime Tributário de 
Transição tem gerado duvidas e em 2010 este Regime se tornou obrigatório, sem maiores exp licações 
por parte do governo brasileiro sobre as alterações que seriam feitas. Durante o processo de 
convergência do GAAP Bras ileiro em IFRS, normas adicionais podem ser implementadas ou 
interpretações posteriores podem ser fornec idas pelo governo brasileiro. Como conseqüência, na data 
deste relatório, não estamos aptos a mensurar todos os efeitos da aplicação do Regime Tributário de 
Transição. 
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Nosso negócio pode ser vulnerável às atuais perturbações e à volatilidade nos mercados financeiros 
globais. 

 
A economia internacional continua sujeita aos riscos e ajustes resultantes da crise financeira de 2008. O 

sistema internacional financeiro, portanto permanece susceptível a difíceis condições de crédito e liquidez. 
Instituições financeiras estrangeiras e nacionais, incluindo alguns dos maiores bancos comerciais, bancos de 
investimentos, bancos hipotecários, fiadores e seguradoras do ramo hipotecário do mundo podem 
eventualmente continuar a passar por dificuldades significativas, incluindo retiradas de seus depósitos e 
liquidez inadequada.  Desta maneira, os preços de ativos financeiros provavelmente continuarão a influenciar 
na aversão ao risco, com alta volatilidade. 

 
Em uma tentativa de aumentar  a  liquidez  nos  mercados  financeiros  e  impedir  a  quebra  do  sistema 

financeiro, vários governos poderão continuar a intervir, e realizar ajustes tributários, porém, não há garantia 
de que essas medidas serão eficazes no sentido de estabilizar as condições num cenário financeiro.  

 
Apesar dessas intervenções, a confiança do investidor global poderá permanecer baixa, os mercados 

financeiros globais  poderão permanecer vo láteis e além disso poderá haver falta de acesso a crédito.  
A continuidade de pio ra da crise e da volatilidade nos mercados financeiros globais poderão ter um efeito 
adverso substancial sobre nossa capacidade de ter acesso a mercados de capitais sem condições financeiras 
adequadas , que poderão por sua ter efeito adverso em nossas operações. Além disso, uma retração econômica 
poderia afetar negativamente a estabilidade financeira de nossos clientes, o que poderia resultar em uma 
redução geral na nas atividades econômicas nacionais e consequentemente gerar perda de receita para nós. 

 
A instabilidade política pode ter um impacto prejudicial sobre a economia brasileira e sobre nossos 

negócios. 
 

A crise política no Brasil pode afetar a confiança de investidores e do público em geral, bem como o 
desenvolvimento da economia. As crises políticas podem impactar de forma adversa a economia nacional, 
nossas atividades comerciais, condições financeiras, resultados d operações e preço de mercado de ações 
preferências e ADSs. 

 
 

 
A inflação e  os esforços  do  governo  para  reduzir  a inflação  podem contribuir  para  a incerteza 
econômica no Brasil, afetando de modo adverso nosso negócio e os resultados operacionais. 

 
A economia brasileira tem passado historicamente por altas taxas de inflação. A inflação e algumas das 

medidas governamentais tomadas como uma tentativa de reduzir a inflação tiveram efeitos negativos 
significativos sobre a economia brasileira. O Índice de Preços ao Consumidor, ou o IPCA, publicado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, atingiu 5,8% em 2010, ficando acima da meta fixada pelo 
Conselho Monetário Nacional de 6,5%, e abaixo da meta de alta inflacionaria de 4,5%.  

 
Em 2011, a política monetária brasileira continuará usando o IPCA para estabelecer a meta de inflação. A 

meta de inflação para 2011 é de 4,5%, valor similar ao de 2010. Se a inflação subir além dessa meta, as taxas 
de juros básicas podem subir, afetando diretamente o custo da nossa dívida e indiretamente reduzindo a 
demanda por produtos e serviços relacionados a telecomunicações. Em 2011, os fatores que podem afetar 
negativamente a inflação ao consumidor incluem os preços internacionais de commodities, o impacto da 
atividade econômica doméstica sobre os preços domésticos e a indexação de preços e tarifas.  

 
Desde 2006, as tarifas de telefones estão indexadas ao Índice de Serviços de Telecomunicações, IST, 

reduzidas por um fator de produtividade. O IST é uma cesta de índices nacionais que refletem os custos 
operacionais da indústria. Consequentemente, esse índice serve para reduzir possíveis discrepâncias entre as 
receitas e os custos da indústria e assim reduzir os efeitos adversos aparentes da inflação sobre as nossas 
operações. 

 
Esse aumento das tarifas autorizado pela ANATEL, que servirá como referência para o IST, será reduzido 

por um fator de produtividade e aplicado acumulativamente após um período de 12 meses. Isso pode levar a 
aumentos nos custos e salários acima e abaixo da nossa receita, com impactos negativos em nossa 
lucratividade. 
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Aumentos das taxas de juros podem ter um efeito adverso significativo em nosso negócio 

O Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, COPOM, estabelece a meta para a taxa de 
juros básica para o sistema financeiro brasileiro com base em uma expectativa de convergência entre a taxa de 
inflação futura e a meta central de inflação. Em 31 de dezembro de 2010, a taxa de juros básica era de 10,75% ao 
ano,  contra 8,75% ao ano em 31 de dezembro de 2009. Outros aumentos na taxa de juros básica podem ocorrer 
em 2011, com efeitos negativos para o nosso negócio. De acordo com o consenso de mercado atual, a inflação 
medida pelo IPCA em 2011 será mais alta que a meta estabelecida para a inflação de 4,5%. Portanto, o Banco 
Central do Brasil deve aumentar as taxas de juros ao longo do ano. 

 
Flutuações no câmbio podem ter um efeito negativo em nossa capacidade de fazer frente aos passivos 

denominados em ou atrelados a moedas estrangeiras e reduzir nossa renda em moeda estrangeira, o que pode 
ter um impacto negativo relevante no valor de mercado de nossas ações preferenciais e ADSs. 

A taxa de câmbio entre o dólar e o real flutuou significativamente nos últimos anos. O real desvalorizou 
68% em relação ao dólar entre 2000 e 2003 e valorizou 32% entre 2004 e 2010. Entre 2000 e 2010, o real 
desvalorizou 9% em relação ao dólar. 

É importante ressaltar que o IST, o índice atual aplicável a tarifas de telecomunicações para serviços de 
linha fixa, não reflete adequadamente o efeito real das flutuações do câmbio. Portanto, desde 2006, a receita de 
telecomunicações, quando convertida para dólares, não reflete adequadamente o efeito real das flutuações do 
câmbio, de modo que nossos resultados operacionais poderiam ser afetados negativamente. Vide "- Dados 
Financeiros Selecionados - Câmbio" para mais informações sobre o câmbio.. 

 
 

Os acontecimentos políticos, econômicos e sociais, e a percepção do risco em outros países, especialmente 
países de mercados emergentes, podem afetar adversamente a economia brasileira, nosso negócio, e o 

preço de mercado de valores mobiliários brasileiros, incluindo nossas ações preferenciais e ADSs. 
 

O mercado de valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras pode ser influenciado, em 
diferentes graus, pelas condições econômicas tanto em países desenvolvidos como em países em 
desenvolvimento. A reação dos investidores aos acontecimentos em outros países pode ter um impacto 
negativo sobre o valor de mercado de valores mobiliários de empresas brasileiras. Crises em outros países 
emergentes ou políticas econômicas de outros países, em particular dos Estados Unidos, podem reduzir a 
demanda de investidores em relação aos valores mobiliários de empresas brasileiras, incluindo nossas 
ações preferenciais. Qualquer dos acontecimentos mencionados acima pode afetar negativamente o valor de 
mercado das nossas ações preferenciais e dificultar a nossa capacidade de acesso a mercados de capitais e de 
financiar nossas operações no futuro em prazos e custos aceitáveis, ou como um todo. 

 
Controles de câmbio e restrições sobre remessas para o exterior podem afetar negativamente os detentores 
de nossas ações preferenciais e ADSs. 

 
A legislação  brasileira  permite  que,  sempre  que  haja  um  desequilíbrio  significativo  na  balança  de 

pagamentos do Brasil ou uma possibilidade significativa de que esse desequilíbrio irá existir, o governo 
brasileiro pode impor restrições temporárias sobre saídas de capitais. Tais restrições podem prejudicar ou 
impedir os titulares de nossas ações preferenciais ou nosso custodiante bras ileiro, o Banco Itaú Unibanco 
S.A. (agindo como agente do depositário) de remeter dividendos para o exterior. O governo brasileiro 
impôs restrições às saídas de capitais por um período de seis meses no final de 1989. Se restrições s imilares  
forem introduzidas no futuro, elas provavelmente produziriam um efeito negativo no preço de mercado das 
nossas ações preferenciais e ADSs. 
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Riscos relativos ao Setor de Telecomunicações no Brasil e à nossa Empresa 
 
Ampla regulação governamental do setor de telecomunicações pode limitar, em alguns casos, nossa 
flexibilidade em responder às condições do mercado, à concorrência e às mudanças em nossa estrutura 
de custos. 

 
Nosso negócio está sujeito a ampla regulação governamental, incluindo mudanças que possam ocorrer 

durante o período de nossa autorização 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; 

• Tarifas;  

• Concorrência, incluindo, portanto, nossa capacidade de crescer através da aquisição de outras empresas 

de telecomunicações; 

• Alocação de recursos de telecomunicações;  

• Padrões de serviço; 

• Padrões técnicos;  

• Interconexão e acordos; e  

• Obrigações de serviço universal. 

 
A estrutura de regulamentação das telecomunicações no Brasil está evoluindo continuamente. A interpretação 

e cumprimento de regulamentos, a avaliação de atendimento de normas e a flexibilidade de autorizações 
reguladoras estão marcadas pela incerteza. Nossa empresa opera sob autorização do governo brasileiro, e nossa 
capacidade de manter esta autorização é uma pré-condição para nosso sucesso. Entretanto, à luz da estrutura de 
regulação, não podemos assegurar aos investidores que a ANATEL não modificará os termos de nossa 
autorização de forma prejudicial. Além disso, de acordo com os termos de nossa autorização para operar, 
somos obrigados a cumprir determinados requisitos e a manter um mínimo de qualidade, cobertura e padrões 
de serviço. Nossa falha em cumprir essas exigências pode resultar na imposição de multas ou outras ações 
governamentais, incluindo o término de nossa autorização para operar. Uma revogação parcial ou total de 
nossa autorização para operar teria um efeito adverso substancial sobre nossos negócios, condição 
financeira, receitas, resultados operacionais e perspectivas. Nos últimos anos, a ANATEL também revisou e 
introduziu mudanças na regulação aplicável, especialmente em relação às tarifas de interconexão entre as 
operadoras de serviços de telecomunicações no Brasil. Tarifas de interconexão, que são tarifas cobradas pelas 
operadoras de serviços de telecomunicações entre si pela interconexão às redes das outras, são uma parte 
importante de nossa base de receitas. Na medida em que mudanças nas regras sobre as tarifas de interconexão 
reduzam o valor das tarifas de interconexão que podemos cobrar, nossos negócios, condição financeira, 
receitas, resultados de operações e perspectivas poderiam ser afetadas substancialmente de modo adverso. 

 
Portanto, nossos negócios, os resultados de nossas operações, receitas e condições financeiras poderiam ser 

afetados negativamente pelas ações das autoridades brasileiras, incluindo, particularmente, o seguinte: 
 

• a introdução de exigências operacionais e/ou de serviço novas ou mais rigorosas; 

• a concessão de licenças de operação em nossas áreas;  

• atrasos na concessão de, ou falta de concessão de, aprovações para aumentos de tarifas; e 

• limitações anti-truste impostas pela ANATEL e pelo Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (“CADE”). 

 

A regulamentação anti-truste brasileira se baseia na Lei Nº 8.884, de 11 de junho de 1994, que proíbe 
qualquer prática ou transações visando restringir a livre concorrência, dominar o mercado relevante de 
produtos ou serviços, aumentar lucros arbitrariamente, ou exercer posição dominante de mercado de forma 
abusiva. A Secretaria de Direito Econômico, ou SDE, e a Secretaria de Acompanhamento Econômico, ou 
SEAE, também atuam no sentido de promover o princípio de livre, ampla e justa concorrência entre todas 



16  

as operadoras, bem como de corrigir os efeitos da concorrência imperfeita e reprimir violações contra a 
ordem econômica. Não podemos continuar a expandir nosso crescimento através da aquisição de outras 
provedoras de serviço dadas as objeções anti-truste da ANATEL aliadas ao fato de que atualmente já 
prestamos serviços SMP em todo o país. A consolidação de outros participantes no mercado de 
telecomunicações aumentará a pressão competitiva sobre nós devido ao aumento em suas economias de 
escala e reduções de custos operacionais, e podemos não conseguir responder adequadamente a pressões de 
preços resultantes de consolidação, o que afetaria adversamente nossos negócios, situação financeira e os 
resultados de nossas operações.  
 
Os resultados de nossas operações podem ser afetados negativamente pela aplicação das regras do SMP. 

 
Sob o regime SMP, nossas subsidiárias recebem pagamento pelo uso de suas redes de acordo com um 
plano de pagamento de uso de rede, que inc lui chamadas de longa d istânc ia feitas por usuários. Até 30 
de junho de 2004, os provedores de serviços de SMP podiam escolher estabelecer um preço máximo ou 
negociar livremente suas taxas de interconexão. No inic io de 2005, a Anatel passou a permitir livres 
negociações para as tarifas de interconexão móvel, ou VU-M, e em Julho de 2005, as concessionárias 
fixas-local e as operadoras móveis chegaram a um acordo provisório a respeito das tarifas de VU-M 
para ligações locais, ou VC-1 (o acordo garantiu 4,5% de reajuste nas tarifas das operadoras móveis). A 
Anatel aprovou este acordo provisório e, em Março de 2006, aprovou um acordo provisório ad icional de 
4,5% de reajuste nas tarifas de interconexão para ligações de longa d istância, ou VC-2, VC-3 e ligações 
internac ionais, entre as mes mas operadoras que partic iparam o acordo para VC-1 em Julho de 2005.  

 
Em julho de 2007, a ANATEL aprovou um acordo provisório entre as concessionárias de telefonia fixa 

Telefônica, Telemar, Brasil Telecom, CTBC Telecom e Sercomtel e as operadoras de telefonia móvel para 
taxas de interconexão para chamadas VC1, VC2 e VC3 que estabelece um reajuste anual de 1,97% para 
tarifas de interconexão na Região I (Região da Telemar) e um reajuste de aproximadamente 2,25% na 
Região II (Região da Brasil Telecom) e Região III (Região da Telefônica). 

 
Em janeiro de 2008, a ANATEL aprovou um acordo provisório entre a concessionária de telefonia fixa de 

longa distância Embratel e as operadoras de telefonia móvel para taxas de interconexão para chamadas VC2 e 
VC3, considerando o período desde janeiro de 2004, que estabelece um reajuste anual de 4,5% em março de 
2006 e um reajuste anual de 1,97% ou 2,25% em julho de 2007. 

 
Em julho de 2008, a ANATEL aprovou um acordo provisório entre as concessionárias de telefonia fixa 

Telefônica, Telemar, Brasil Telecom, CTBC Telecom e Sercomtel e as operadoras de telefonia móvel para 
taxas de interconexão para chamadas VC1, VC2 e VC3 que estabelece um reajuste anual de 1,89% para 
tarifas de interconexão na Região I (Região da Telemar) e um reajuste de 2,06% na Região II (Região da 
Brasil Telecom) e Região III (Região da Telefônica). Não houve mudanças nestas taxas de reajuste anual no 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009. 

 
Em março de 2009, a ANATEL aprovou um acordo provisório entre a concessionária de telefonia fixa de 

longa distância Embratel e as operadoras de telefonia móvel para taxas de interconexão para chamadas VC2 e 
VC3, considerando o período de 2007 a 2008, que estabelece um reajuste anual de aproximadamente 1,89% 
na Região I (Região da Telemar) e um reajuste de aproximadamente 2,06% na Região II (Região da Brasil 
Telecom) e Região III (Região da Telefônica) a partir de julho de 2008. 

 
Em setembro de 2009, embora houvesse um acordo provisório entre as concessionárias de telefonia fixa 

Telefônica, Telemar, Brasil Telecom e Sercomtel e as operadoras de telefonia móvel, sem a CTBC Celular, a 
ANATEL decidiu não aprovar o reajuste das tarifas para chamadas locais (VC-1) e de longa distância (VC-2 e 
VC-3) de fixo para móvel. Em fevereiro de 2010, este reajuste das tarifas para chamadas VC-1, VC-2 e VC-3, 
relativo ao período de 2008 a 2009, foi aprovado pela ANATEL e o acordo provisório do reajuste de 
chamadas VU-M (68,5% do reajuste aprovado de aproximadamente 0,97% para chamadas VC-1) pôde ser 
aplicado. 

 
Em junho de 2010, a ANATEL aprovou um acordo provisório entre a operadora de longa distância para 

linhas fixas Embratel e as operadoras móveis com relação às taxas de interconexão para chamadas VC2 e VC3 
para o período de 2008 a 2009 e à aplicação do reajuste VU-M (68,5% do reajuste aprovado de 
aproximadamente 0,97% para VC-2 e VC-3). 
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O Edital de Licitação número 002/2007/SPV-ANATEL, relativo ao leilão organizado em dezembro de 2007 
de novas licenças para as bandas de radiofrequência de 1900-2100 MHz (licenças 3G) dispõe que, no período 
máximo permitido de dezoito meses da publicação dos Termos de Autorização (que ocorreu em 30 de abril de 
2008), as autorizações resultantes deste leilão serão combinadas com as autorizações de SMP existentes dos 
vencedores da licitação quando pertinentes à mesma região do plano geral de autorização do SMP (PGA-
SMP). De acordo com esta determinação, em janeiro de 2010, a ANATEL publicou um ato determinando a 
unificação de nossas autorizações de SMP nas Regiões II (estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do 
Sul, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre e Distrito Federal) e III (estado de 
São Paulo) do PGA-SMP, com uma autorização de SMP para cada uma destas Regiões (Termos de 
Autorização N°. 005/2010 e 006/2010, assinados em janeiro de 2010, para as Regiões II e III, 
respectivamente). Além disso, a ANATEL também determinou que, a partir de 1º de novembro de 2009 
(dezoito meses após 30 de abril de 2008), em cada Região do PGA-SMP, o valor da tarifa VU-M deverá ser 
unificado para aquela Região e livremente negociado. Até tal data, as operadoras de telefonia móvel cobravam 
um valor de VU-M para autorização do SMP. Em fevereiro de 2010, a ANATEL definiu a VU-M a ser paga 
para Oi (operadoras de telefonia fixa e móvel) e para Brasil Telecom (operadoras de telefonia fixa e móvel) 
para a Claro, TIM, Vivo e Vivo Participações (resultado da incorporação autorizada pela ANATEL da 
Telemig Celular S.A. na Vivo Participações S.A. em março 2010), por região do PGA-SMP, como resultado 
da unificação das autorizações de SMP. 

 
O processo de livre negociação das tarifas de interconexão foi estendido e continuará em vigor até uma data 

a ser determinada pela ANATEL, quando se espera que um valor de interconexão de referência “baseado no 
custo” seja estabelecido pela ANATEL de acordo com as regras e o regulamento sobre Tarifas de Uso de Rede 
emitido em julho de 2006 (Resolução 438/2006). De acordo com as Resoluções 438/2006, 480/2007, 
503/2008, 549/2010, a ANATEL desenvolveu um novo modelo a ser implementada em uma data a ser 
fixada pela ANATEL para determinar custos de referência para uso de redes móveis – RVU-M – por 
operadoras de SMP que detêm um significativo poder de mercado. Esses valores serão usados em casos de 
arbitragem envolvendo valor de VU-M pela ANATEL. A ANATEL não implementou este modelo ainda em 
2010, seguindo o que determina a Resolução 480/2007, e ainda não tem data determinada para tal 
implementação. 

 
De acordo com a Resolução 438/2006, a livre negociação do custo de uso de redes móveis – VU-M 

– foi mantida. Entretanto, na arbitragem pela ANATEL, embora o modelo de custo só seja implantando em 
2010, a ANATEL decidirá o novo valor VU-M por referência ao índice existente (a partir de 1º de janeiro de 
2006) entre o valor VU-M e o valor VC-1. Além disso, de acordo com as normas da ANATEL, as tarifas de 
varejo cobradas de clientes por chamadas de fixo para móvel não podem ser inferiores à soma das tarifas de 
interconexão cobradas nas finalizações de chamadas fixas e móveis locais. 

 
De acordo com a Resolução 438/2006, a ANATEL também eliminou o sistema “Bill & Keep” parcial para 

uso da rede entre redes de SMP. A norma aplicável atualmente é a de “faturamento integral” (“full billing”), 
em que a operadora de SMP paga a tarifa integral de finalização de chamada da outra rede móvel. A 
norma do sistema “Bill & Keep” parcial foi mantida pelas redes de SMP e SME (entroncamento). Antes da 
adoção do sistema de “faturamento integral” (“full billing”), uma operadora de SMP só pagava pelo uso da 
rede de outra operadora de SMP na mesma área de registro se o tráfego transmitido pela primeira operadora à 
segunda excedesse 55% do tráfego total trocado entre elas. Nesse caso, apenas as chamadas que 
ultrapassassem o nível de 55% estavam sujeitas a pagamento pelo uso da rede. 

 
Em novembro de 2010, a ANATEL publicou a Resolução 549/2010 modificando a Resolução 438/2006, 

estabelecendo que os grupos que incluem operadores SMP com participação de menos de 20% no mercado de 
telefonia móvel em cada uma das regiões do Plano Geral de Autorizações do SMP (PGA-SMP) são considerados 
grupos que não têm poder de mercado significativo na oferta de interconexão móvel, nas suas respectivas áreas 
de autorização. 

Em outubro de 2010, a ANATEL publicou a Consulta Pública nº 37/2010 com uma proposta para a 
Regulamentação dos Critérios de Reajuste de Tarifas das Chamadas do Serviço Telefônico Fixo Comutado 
(STFC) envolvendo acessos do Serviço Móvel Pessoal (SMP) (VC-1, VC-2 e VC-3). O propósito dessa Consulta 
Pública é reduzir as tarifas ao consumidor de chamadas fixo-móvel local (VC-1) ou de longa distância (VC-2 e 
VC-3) para reduzir o valor das taxas de interconexão móvel (VU-M). O plano é reduzir VC-1, VC-2 e VC-3 em 
10% em  2011 e 2012, sem considerar a inflação (a inflação de 4% implica um corte de 6% em VC). Como de 
acordo com as regras da ANATEL, as tarifas a varejo cobradas de clientes por chamadas locais de fixo para 
celular (VC-1) não podem ser menores que as taxas de interconexão cobradas de terminações locais fixas (TU-
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RL) e móveis (VU-M), os valores de VCs e VU-M devem cair também. Dessa forma, em casos de arbitragem 
envolvendo o valor do VU-M pela ANATEL, os cortes de VU-M devem acompanhar os cortes de VC-1 em 
85%. 

 
A ANATEL também emitiu o Regulamento Nº 460/2007 relativo à portabilidade numérica que 

implementou e desenvolveu portabilidade numérica para linhas fixas e sem fio no Brasil a partir de março de 
2010, devendo a maioria dos custos ser arcada pelas operadoras. Para o SMP, a portabilidade numérica é 
aplicada para códigos de acesso sem fio da mesma área de registro. Até dezembro de 2009, havia 202,9 
milhões de telefones celulares no Brasil. Após o início da portabilidade numérica em setembro de 2008, 
1.278.539 pessoas mudaram para outras subsidiárias como operadoras e 1.476.271 mudaram para nossas 
subsidiárias como operadoras em 31 de dezembro de 2010. Para operadoras de telefonia fixa, a portabilidade 
numérica é aplicada a códigos de acesso fixos da mesma área local. Não podemos garantir que esta nova 
regulamentação não terá um efeito relevante prejudicial sobre os resultados de nossas operações. 

 
Não podemos prever se o atual regime de regulamentação continuará a ser adotado ou se alguma 

mudança futura na regulamentação terá um efeito adverso em nossos resultados operacionais. Não podemos 
assegurar que as tarifas de interconexão que negociamos serão mantidas ou que futuras negociações serão tão 
favoráveis quanto aquelas que foram previamente estabelecidas pela ANATEL. Se os reajustes que 
negociamos forem cancelados ou se tarifas de interconexão livremente negociadas no futuro forem menos 
favoráveis para nós, nossos negócios, situação financeira, receitas, resultados das operações e perspectivas 
serão afetados prejudicialmente. 

 
Se o índice de ajuste de inflação atualmente aplicado aos nossos preços for modificado, o novo índice 

pode não refletir adequadamente o verdadeiro efeito da inflação nos nossos preços, o que poderia afetar 
adversamente os nossos resultados de operações. 

 
O governo brasileiro atualmente usa o Índice de Preço Geral, ou o IGP-DI (Índice Geral de Preços - 

Disponibilidade Interna), um  índice  de  inflação  desenvolvido  pela  Fundaçăo  Getúlio  Vargas,  uma 
organização econômica brasileira privada, com relação aos preços cobrados no setor de telecomunicações 
móveis. A partir de 2010, o governo brasileiro começará a regular o setor de telecomunicações baseado em 
um modelo econômico (FAC, ou “Custos Totalmente Alocados”) que analisa os custos totais baseados 
em custos teóricos da companhia e outros fatores das empresas. Com relação à introdução deste modelo, o 
governo brasileiro usará um mecanismo de ajuste de inflação diferente, o índice IST (Índice de Serviços de 
Telecomunicações), a partir de uma data a ser fixada pela ANATEL. De acordo com a Resolução 
438/2006, depois que o modelo econômico for implementado data a ser fixada pela ANATEL, que 
determinará o preço de referência para utilização das redes móveis (RVU-M) para o prestadores de 
serviços SMP que tenham um poder de mercado significativo, que será usado no caso de arbitragem pela 
ANATEL para determinar o valor de VU-M. Para o ajuste de inflação do valor do RVU-M será usado o 
índice IST. Nos leilões de SMP de novas bandas de frequência de rádio, a ANATEL vem utilizando o índice 
IST para determinar o valor das prestações a serem pagas pelas licenças. Se este novo mecanismo de ajuste de 
inflação, ou algum outro mecanismo escolhido pelo governo brasileiro no futuro, não refletir adequadamente 
o verdadeiro efeito da inflação nos nossos preços, os nossos resultados das operações podem ser 
negativamente afetados. 

 
A nova regulamentação da ANATEL a respeito das tarifas de uso de rede e interconexão pode ter um 

efeito adverso em nossos resultados. 
 

Desde o início de 2005, a ANATEL propôs o s  s e g u i n t e s  novos regulamentos sobre tarifas de 
interconexão e uso de rede de prestadoras do SMP, alguns dos quais podem ter um efeito negativo sobre os 
nossos resultados: (1) novo Regulamento Geral de Interconexão – Resolução Nº 410/2005, ou RGI; (2) o 
Regulamento de Separação e Alocação de Custos (Resolução Nº 396/2005); (3) o Regulamento de Remuneração 
pelo Uso de Redes de Prestadoras do SMP – Resolução Nº 438/2006 e Resoluções Nº 480/2007, 483/2007, 
503/2008 e 549/2010 e Consulta Pública nº 37/2010; (4) o Regulamento para Uso do Espectro nas bandas de 
800, 900, 1800, 1900 e 2100 MHz (Resolução Nº 454/2006); (5) o Regulamento de Metodologia do Cálculo do 
WACC (Resolução Nº 535/2009); (6) o Edital de Licitação número 002/2007/SPV-ANATEL, relativo ao leilão 
organizado pela ANATEL para as licenças 3G, e declarando que, no período máximo permitido de dezoito meses 
contados a partir de 30 de abril de 2008, as autorizações resultantes deste leilão deverão ser combinadas com as 
autorizações existentes de SMP concedidas aos vencedores da licitação quando pertinentes à mesma região do 
plano geral de autorização do SMP; e (7) o plano geral de atualização do regulamento de telecomunicações 
brasileiro (Resolução Nº 516/2008, ou “PGR”). As seguintes são algumas das mudanças na regulamentação que 
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podem afetar negativamente nossos resultados:  
 

• duas prestadoras de SMP controladas pelo mesmo grupo econômico só podem receber uma ao 
invés de duas taxas de interconexão (VU-M) para chamadas originadas e finalizadas em suas redes 
((3) e (6) acima);  

 
• novas regras de negociação para preços de VU-M pelas quais a ANATEL terá um papel na 

determinação de preços de referência ao invés da livre negociação de preços de mercado. Os preços 
de referência aplicar-se-ão as prestadoras do SMP que têm poder de mercado significativo, que 
pode ser o caso da Vivo e Vivo Participações (de acordo com a Resolução 549/2010 somente 
grupos que incluem as prestadoras SMP com participações abaixo de 20% no mercado de telefonia 
móvel combinado a cada uma das respectivas regiões pertinentes ao Plano Geral de Autorização da 
SMP são considerados grupos sem poder de mercado significativo na oferta de interconexão 
móvel, nas respectivas áreas de autorização) ((3) e (7) acima; Resolução 549/2010 resultante da 
Consulta Pública 5/2010. 

 
• Em outubro de 2010, a ANATEL publicou a Consulta Pública 37/2010 com uma proposta para a 

Regulamentação dos Critérios de Reajuste de Tarifas das Chamadas do Serviço Telefônico Fixo 
Comutado (STFC) envolvendo acessos ao Serviço Móvel Pessoal (SMP) (VC-1, VC-2 e VC-3). O 
objetivo desta Consulta Pública é reduzir as taxas de chamadas fixo-móvel local (VC-1) ou interurbana 
(VC-2 e VC-3) e reduzir o valor das taxas de interconexão (VU-M). O plano é cortar VC-1, VC-2 e VC-
3 em 10% em 2010, 2011 e 2012, sem considerar a inflação (a inflação de 4% implica um corte de 6% 
em VC). Como de acordo com as regras da ANATEL, as tarifas a varejo cobradas de clientes para 
chamadas locais de fixo para móvel não podem ser menores que a soma das taxas de interconexão 
cobradas de terminações locais fixas (TU-RL) e móveis (VU-M), os valores de VCs e VU-M devem 
cair também. Dessa forma, em casos de arbitragem envolvendo o valor de VU-M pela ANATEL, os 
cortes de VU-M devem acompanhar os cortes de VC-1 em 85% ((3) e (7) acima); 

• os preços de referência se basearam no custo a partir de 2008 em cumprimento à Resolução Nº 
483/2007. Os preços são calculados de acordo com o regulamento sobre Separação e Alocação de 
Custos (Resolução Nº 396/2005) ((2) e (3) acima);  

• os preços de VU-M devem seguir os descontos concedidos a clientes de telefonia fixa para chamadas 
fora do horário comercial ((3) acima);  

• ao receber chamadas de telefones públicos, a VU-M adotará as mesmas regras de tarifas que se aplicam 
a telefones públicos ((3) acima);  

• criação de unificação de preços de VU-M entre prestadoras do SMP do mesmo grupo econômico tendo 
poder de mercado significativo ((3), (6) e (7) acima);  

• os pagamentos de interconexão entre prestadoras do SMP para tráfego na mesma área de registro podem 
ocorrer independentemente do saldo de tráfego entre as operadoras (este regime é chamado de “full 
billing” (faturamento integral) ((1) e (3) acima). Antes da adoção do regulamento mencionado acima, os 
pagamentos entre prestadoras do SMP pelo tráfego na mesma área ocorriam apenas quando o saldo de 
tráfego entre quaisquer duas companhias era inferior a 45% ou superior a 55% (este regime é chamado 
de “bill and keep parcial”);  

• o Edital de Licitação número 002/2007/SPV-ANATEL se relaciona ao leilão organizado pela ANATEL 
em dezembro de 2007 de novas licenças (licenças 3G) para as bandas de radiofrequência de 1900-2100 
MHz denominadas bandas “F”, “G”, “I” e “J”, e declara que, no período máximo permitido de dezoito 
meses após a publicação dos Termos de Autorização em 30 de abril de 2008, as autorizações resultantes 
deste leilão serão combinadas com as autorizações existentes do SMP concedidas aos vencedores da 
licitação quando pertinentes à mesma região do plano geral de autorização do SMP. A Vivo e Vivo 
Participações adquiram licenças do espectro para a banda “J” em regiões onde possuímos licenças do 
SMP. Além disso, o Edital de Licitação modifica a regra para renovação de licenças de radiofrequência 
e inclui no cálculo do lucro operacional a remuneração recebida pelo uso da rede de SMP juntamente 
com os lucros auferidos com os planos de serviços. De acordo com este Edital de Licitação, em janeiro 
de 2010, a ANATEL publicou um ato determinando a unificação de nossas autorizações de SMP nas 
Regiões II (estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do 
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Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre e no Distrito Federal) e III (estado de São Paulo) do PGA-SMP, com 
apenas uma autorização do SMP para cada uma destas Regiões (Termos de Autorização Nº 005/2010 e 
006/2010, assinados em janeiro de 2010, para as Regiões II e III, respectivamente). Adicionalmente, a 
ANATEL também determinou que, a partir de 1º de novembro de 2009 (dezoito meses após 30 de abril 
de 2008), em cada Região do PGA-SMP, o valor da tarifa VU-M deve ser unificado para aquela Região 
(duas prestadoras do SMP controladas pelo mesmo grupo econômico só podem receber uma ao invés de 
duas tarifas de interconexão (VU-M) para chamadas originadas e finalizadas em suas redes), e 
livremente negociadas. Até tal data, as operadoras de telefonia móvel cobravam um valor de autorização 
de VU-M do SMP. Em fevereiro de 2010, a ANATEL definiu o valor de VU-M a ser pago pela Oi 
(operadoras de telefonia fixa e móvel) e pela Brasil Telecom (operadoras de telefonia fixa e móvel) para 
a Claro, TIM, Vivo e Vivo Participações, na região do PGA-SMP, como resultado da unificação das 
autorizações do SMP ((1), (3) e (6) acima);  

• em 2008, a ANATEL publicou o Plano Geral de Atualização da Regulamentação das Telecomunicações 
no Brasil – Resolução Nº 516/2008, ou “PGR”) ((7) acima). 

• em novembro de 2010, a ANATEL publicou a Resolução 550/2010 com o Regulamento sobre 
Exploração de Serviço Móvel Pessoal por meio de  Rede Virtual, tornando possível a criação do 
“agente”, e Autorização da Rede Virtual Móvel ((7) acima); a Resolução 550/2010 foi resultado da 
Consulta Pública 50/2009. De acordo com esse regulamento aprovado pela ANATEL, os Operadores de 
Rede Virtual Móvel podem operar como agentes ou licenciados da rede virtual. Um agente representa o 
provedor de serviço móvel pessoal por meio do estabelecimento de um acordo de representação, que 
deve ser ratificado pela ANATEL. A atividade do agente não é definida como um "serviço de 
telecomunicação", portanto isso é do interesse de empresas que operam em outros setores, como grandes 
varejistas, bancos e times de futebol. Entretanto, a atividade do licenciado da rede virtual se enquadra na 
definição de "serviço de telecomunicações" e, portanto está sujeito a todas as regras aplicáveis; 

• Em outubro de 2009, a ANATEL publicou a Resolução Nº 535/2009 relativa à Metodologia do Cálculo 
do WACC ((5) acima);  

• em dezembro de 2010, a ANATEL organizou leilões para a banda de frequência de rádio 1900-2100 
MHz , chamada de banda “H”, bandas de extensão para frequências disponíveis nas bandas “A”, “D”, 
“E”, “M” e TDD de acordo com o Edital 002/2010/ANATEL. A Vivo recebeu 23 licenças (14 licenças 
de espectro em bandas de 1800 MHz (bandas de extensão "D", "E" e "M" e bandas de licença) e 9 
licenças de espectro em bandas de extensão de 900 MHz). Além disso, o Edital modifica a regra para a 
renovação de licenças de frequência de rádio e inclui o cálculo dos lucros operacionais na remuneração 
recebida pelo uso da rede SMP juntamente com os lucros recebidos de planos de serviço ((1) (3) (4) e 
(7) acima); o Edital 002/2010/ANATEL é resultado da Consulta Pública 51/2009. 

• Em Dezembro de 2008, o Decreto 6523/2008 tornou-se efetivo, relativo as normas gerais de serviço de 
atendimento ao consumidor por telefone, com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços ((7) 
acima); 

• em dezembro de 2010, a ANATEL publicou a Resolução 558/2010 transferindo as bandas de 451 MHz 
para 458 MHz e de 461 MHz para 468 MHz para o Serviço Móvel Pessoal (SMP), Serviço Telefônico 
Fixo Comutado (STFC) e o Serviço de Comunicação de Multimídia (SCM). Essas bandas atualmente 
estão alocadas para o acesso a serviços de telefonia e dados em banda larga, especialmente em áreas 
rurais ((7 acima); a Resolução 558/2010 é resultado da Consulta Pública 24/2009. 

• em agosto de 2010, a ANATEL publicou a Resolução 544/2010 com o Regulamento sobre as Condições 
de Uso de Frequências de Rádio na Banda de 2500 MHz a 2690 MHz. Essa banda estava dedicada a 
serviços SMP e STFC, além de serviços SCM e televisão por assinatura por meio do Serviço de 
Distribuição Multiponto Multicanal (MMDS) para o qual estava dedicada anteriormente ((7) acima); a 
Resolução 544/2010 é resultado da Consulta Pública 31/2009. 

• Em fevereiro de 2010, a ANATEL publicou a Resolução Nº 537/2010 relativa à alteração na 
regulamentação da banda de 3400 MHz a 3600 MHz, permitindo que esta se aplique também a serviços 
móveis ((7) acima); e  
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• Em abril de 2009, a ANATEL publicou a Resolução Nº 527/2009 relativa à regulamentação da 
Broadband Power Line (BPL), permitindo que este serviço se aplique à comunicação multimídia 
(“Serviço de Comunicação Multimídia – SCM”) ((7) acima).  

• em junho de 2010, a ANATEL publicou a Consulta Pública 21/2010 com uma proposta para alterar o 
Regulamento para Fiscalização (Resolução 441/2006) ((7) acima); 

• em junho de 2010, a ANATEL publicou a Consulta Pública 22/2010 com uma proposta para alterar o 
Regulamento para Sanções (Resolução 344/2003) ((7) acima); 

• em julho de 2010, a ANATEL publicou a Consulta Pública 27/2010 com a revisão do Plano Geral de 
Padrões de Qualidade para o SMP (Resoluções 317/2002 e 335/2003) ((7) acima); 

• em novembro de 2010, a ANATEL publicou a Resolução 548/2010 com o Regulamento para a 
Avaliação da Eficiência do Uso do Espectro de Frequência de Rádio ((4) e (7) acima); 

• em dezembro de 2010, a ANATEL publicou a Resolução 553/2010 permitindo a adição de um nono 
dígito nos números de telefones celulares da área 11, aumentando a capacidade de numeração da região 
metropolitana de São Paulo e eliminando o problema de escassez de numeração nessa área ((7) acima); 
e 

• em dezembro de 2010, a ANATEL publicou a Consulta Pública 50/2010 com a Proposta para Revisão 
do Regulamento de Exploração Industrial de Linhas Dedicadas (Resolução 402/2005) ((7) acima). 

 

Esses novos regulamentos poderiam ter um efeito adverso sobre os resultados de nossas operações por que: (1) 
nossas tarifas de interconexão podem cair significativamente, desta forma reduzindo nossas receitas; (2) a 
ANATEL pode permitir preços mais favoráveis para grupos sem poder de mercado significativo; (3) os preços 
que cobramos em algumas regiões nas quais operamos são maiores do que aqueles cobrados em outras regiões, 
e a consolidação desses preços, as pressões competitivas e outros fatores poderiam reduzir nossos preços 
médios e, consequentemente, nossas receitas; (4) a concessão de novas licenças pode aumentar a concorrência 
em nossa área por parte de outras operadoras, o que poderia afetar adversamente nossa participação de mercado, 
consequentemente reduzindo nossas receitas; (5) a inclusão no cálculo do lucro operacional da remuneração 
recebida pelo uso da rede SMP aumentará o custo da renovação de licenças; (6) no plano geral da ANATEL de 
atualizar a regulamentação das telecomunicações, a ANATEL dá ênfase a diversas áreas de importância vital 
para o negócio de telecomunicações móveis, tais como a regulamentação para melhorar a qualidade dos 
serviços que pode causar o aumento de custos operacionais, a regulamentação da operação móvel virtual 
(MVNO) que pode causar um aumento na pressão competitiva, a regulamentação contra o poder de mercado 
significativo (“Poder de Mercado Significativo – PMS”) decorrente da unificação de preços de VU-M entre 
prestadoras do SMP do mesmo grupo econômico tendo poder de mercado significativo, que pode reduzir nossas 
receitas, e a regulamentação de comunicação multimídia (“Serviço de Comunicação Multimídia – SCM”), que 
pode causar um aumento na pressão competitiva. 
 
 

Enfrentamos uma forte concorrência que poderá reduzir nossa participação de mercado e prejudicar 
nosso desempenho financeiro. 

 
Existe uma significativa  concorrência  no  setor  de  telecomunicações.  Concorremos não  apenas  com 

empresas que fornecem serviço SMP e entroncamento, mas também com empresas que fornecem serviços de 
telefonia fixa e de acesso à Internet, em razão da tendência em direção à convergência destes serviços. 

 
Esperamos que a concorrência seja intensificada em decorrência da entrada de novos concorrentes e do 

rápido desenvolvimento de novas tecnologias, produtos e serviços. Nossa capacidade em concorrer com 
sucesso dependerá de nossas técnicas de marketing, bem como de nossa capacidade de antecipar e atender a 
vários  fatores  competitivos  que  afetam  o  setor,  incluindo  novos  serviços  que  podem  ser  introduzidos, 
mudanças nas preferências dos consumidores, tendências demográficas, condições econômicas e estratégias 
de desconto nos preços por parte de nossos concorrentes. Na medida em que não acompanharmos os avanços 
tecnológicos, ou deixarmos de atender oportunamente as mudanças nos fatores competitivos em nosso setor, 
poderemos continuar  a perder  participação de mercado e experimentar  um declínio da nossa receita.  A 
concorrência de outros provedores de serviços de comunicação SMP nas regiões nas quais operamos também 
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afetou, e poderá continuar afetando nossos resultados financeiros causando, entre outras coisas, o declínio da 
taxa do crescimento de clientes, reduções de preços e aumentos de despesas de vendas. Também enfrentamos 
concorrência indireta de empresas que prestam serviços de telecomunicações de linha fixa e serviços de alta 
velocidade a partir de fornecedores de serviços Internet. 

 
Estes fatores já contribuíram para um efeito negativo em nossa participação de mercado e nos resultados de nossas 

operações e podem ter um efeito adverso significativo em nossos negócios e nos resultados de nossas operações no 
futuro.  

 

O impacto final que a concorrência existente terá sobre o nosso negócio ainda não está claro. Nossos concorrentes 
podem conseguir oferecer preços mais baixos do que os nossos e desenvolver e oferecer mais rapidamente 
tecnologias, serviços e produtos sem fio novos ou melhorados. Nossa resposta à concorrência pode exigir uma 
redução de nossas tarifas ou a concessão de subsídios maiores aos nossos clientes para aquisição de aparelhos, o que 
pode afetar adversamente nossas margens. 

Além disso, participantes do mercado em outras áreas do Brasil também podem pretender operar em nossa 
área, mais provavelmente através de aquisições. Recentemente, houve consolidação no mercado de 
telecomunicações do Brasil, e acreditamos que esta tendência poderá continuar. A consolidação pode resultar 
em aumento das pressões competitivas dentro do nosso mercado. Podemos não conseguir responder 
adequadamente às pressões de preços resultantes da consolidação, o que poderia afetar adversamente nossos 
negócios, condição financeira e resultados das operações. Poderíamos ser afetados negativamente por 
limitações anti-truste impostas pela ANATEL e pelo Conselho Administrativa de Defesa Econômica – CADE.  

A regulamentação sobre concorrência brasileira se baseia na Lei Nº 8.884, de 11 de junho de 1994, que 
proíbe qualquer prática com vistas a restringir a livre concorrência, dominar o mercado relevante de produtos 
ou serviços, aumentar arbitrariamente lucros, ou exercer abusivamente posição de mercado dominante. A 
Secretaria de Direito Econômico, ou SDE, e a Secretaria de Acompanhamento Econômico, ou SEAE, 
também atuam no sentido de promover o princípio de livre, ampla e justa concorrência entre todas as 
operadoras, bem como de corrigir os efeitos da concorrência imperfeita e reprimir violações contra a ordem 
econômica. Não podemos continuar a expandir nosso crescimento através de aquisições dadas as objeções 
anti-truste da ANATEL aliadas ao fato de que atualmente já prestamos serviços SMP em todo o país. 
Entretanto, a consolidação dos outros participantes do mercado aumentará a pressão competitiva sobre nós 
devido ao aumento em suas economias de escala e redução nos custos operacionais. 

Embora nossa subsidiária Vivo Participações  fosse inicialmente a única operadora de telefonia celular no 
Estado de Minas Gerais, o surgimento  de outras operadoras de telecomunicação móvel naquela área criou 
um ambiente de intensa concorrência para a Vivo Participações em Minas Gerais. Atualmente, além da 
Vivo Participações existem quatro outras prestadoras de serviço de telefonia móvel operando dentro 
daquela mesma área de autorização em Minas Gerais. Serão cinco participantes, além da Vivo Participações, 
com aquisição pela NEXTEL, em dezembro de 2010, de licença para Banda H, em Minas Gerais, através do 
leilão 002/2010/ANATEL. A Vivo Participações enfrenta concorrência das seguintes operadoras: (a) TIM, a 
operadora da faixa de frequência da banda “B” que lançou seus serviços em dezembro de 1998 – TIM é de 
propriedade primária da Telecom Itália (em julho de 2009, a ANATEL publicou o Ato Nº 3804/2009 
determinando as condições a serem seguidas para garantir total separação entre a TIM e nossas subsidiárias) 
e opera em todo o Estado de Minas Gerais utilizando tecnologias WCDMA e GSM; (b) Oi, a operadora da 
banda “D” que lançou seus serviços em junho de 2002 – Oi, é uma subsidiária da Tele Norte Leste 
Participações S.A. (“Telemar”) e opera em todo o Estado de Minas Gerais utilizando tecnologia WCDMA e 
GSM; no leilão das licenças 3G, a Oi adquiriu licenças do espectro para a banda “I” em todo o Estado de 
Minas Gerais e opera utilizando tecnologia 3G; (c) Claro, a operadora da banda “E” que lançou seus 
serviços no quarto trimestre de 2005 – Claro, é controlada pela América Móvel e opera numa área que 
compreende a maioria do Estado de Minas Gerais utilizando tecnologia WCDMA e GSM – no leilão de 
licenças 3G, a Claro adquiriu o espectro de licenças para banda “F” em todo o estado de Minas Gerais e 
opera utilizando da tecnologia 3G; e, (d) CTBC Celular, uma operadora da banda “A” que presta serviços 
apenas na região do Triângulo Mineiro – CTBC Celular, é controlada pela CTBC, uma operadora de 
telefonia fixa e utiliza tanto tecnologias WCDMA como GSM; no leilão de licenças 3G, a CTBC Celular 
adquiriu licenças do espectro para a banda “G” na região do Triângulo Mineiro e opera utilizando a 
tecnologia 3G. Em 2010, a intensa concorrência no mercado da Vivo Participações em Minas Grais não 
impediu o aumento de sua participação de mercado total, que foi estimada em 33,47% em 31 de dezembro 
de 2010, em comparação com 33% e 28,7% em 31 de dezembro de 2009 e 2008, respectivamente. 

Nossos resultados de operações foram negativamente afetados por uma queda no crescimento de clientes e 
também poderiam ser afetados se aumentar nosso índice de rotatividade de clientes. 
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Nossa taxa de aquisição de novos clientes pode ser afetada negativamente pela penetração de mercado. Além 
disso, se a nossa taxa de rotatividade dos clientes viesse a aumentar de forma significativa, os nossos 
resultados das operações e posição competitiva poderão ser negativamente afetados. Vários fatores, além de 
pressões concorrenciais poderiam influenciar a nossa taxa de aquisição de novos clientes e nossa taxa de 
rotatividade dos clientes, incluindo-se a cobertura limitada de rede, falta de confiabilidade em nossos serviços 
e condições econômicas no Brasil. 

 
O setor em que exercemos nossas atividades está sujeito a rápidas mudanças tecnológicas que poderão ter 
um efeito desfavorável relevante em nossa capacidade de fornecer serviços competitivos. 

 
O setor de telecomunicações está sujeito a rápidas e significativas mudanças tecnológicas. Nosso sucesso 

depende, em parte, de nossa capacidade de nos antecipar 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 baixo 
custo, ou podem ser superiores a, e tornar obsoletos os produtos e serviços que oferecemos e as tecnologias 
que utilizamos, exigindo investimento em nova tecnologia. O custo de atualizar nossos produtos e tecnologias 
a fim de continuar a concorrer efetivamente pode ser significativo, e nossa capacidade de financiar a 
modernização pode depender de nossa capacidade de obter financiamentos adicionais. 

 
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. 

 
O setor de telefonia móvel, no qual estamos incluídos, pode ser prejudicado por relatórios que sugerem que 
as emissões de radiofrequência causam problemas à saúde e interferem em dispositivos médicos. 

 
A mídia e outros relatórios têm sugerido que as emissões de radiofrequência  das estações de 

radiobase podem causar problemas de saúde. Estas preocupações podem ter um efeito adverso no setor  de 
comunicações    móveis e,  possivelmente,  expor  os provedores  de telefonia  móvel, incluindo nós, a uma 
ação judicial. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), não há evidência nas  mais  recentes  
pesquisas  médicas  q u e  demonstrem  qualquer   vínculo  entre  as  emissões  de radiofrequência das 
estações de radiobase e preocupações com a saúde. Entretanto, a expansão de nossa rede pode ser afetada por 
estes riscos percebidos se experimentarmos problemas na procura por novos sites, o que por sua vez pode 
atrasar a expansão e pode afetar a qualidade de nossos serviços. Em 2 de julho de 2002 a ANATEL publicou a 
Resolução N.º 303 que limita a emissão e exposição para campos com frequências entre 9 kHz e 300 GHz. 
Além disso, o governo brasileiro desenvolveu uma legislação específica para a localização de estações de 
transmissão de radiofrequência que substituem as leis municipais e estaduais já existentes. Em maio de 2009, 
o governo brasileiro publicou a Lei nº 11934/2009 que limita a exposição para campos com frequências de até 
300 GHz. A nova lei utiliza os limites de exposição determinados pela Comissão Internacional sobre Proteção 
contra Radiação Não Ionizante (ICNIRP) e recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS). As novas 
leis podem criar regulamentações adicionais de transmissão que, por sua vez, poderiam ter um efeito adverso 
sobre nossos negócios. 

 
Enfrentamos riscos associados a ações judiciais. 

 
Nós e nossa subsidiária 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 alta administração pode ser obrigada a dedicar tempo substancial a 
estes processos  judiciais,  que poderia  ser  devotado  de  outra  forma ao nosso negócio.  Vide  “Item  8.A  
– Informações  Financeiras  –  Demonstrações  Consolidadas  e  Outras  Informações  Financeiras  –  Questões 
Legais”. 
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Poderemos ser obrigados a registrar baixas relativas a ágio e a ativos de vida útil longa no futuro. 
 

De acordo com a IFRS, somos obrigados a testar a recuperabilidade de nosso ágio pelo menos uma vez por 
ano. O valo r contábil excedente de uma empresa em relação a seu valor de mercado pode ser um indício 
de recuperabilidade. Esse teste de recuperabilidade está descrito na Nota 2.2.i às nossas demonstrações 
financeiras consolidadas auditadas. A Companhia possui um ágio substancial, com um valor contábil de 
R$1.440,4 milhões em 31 de dezembro de 2010. É possível que possamos ser obrigados a registrar testes de 
recuperabilidade de nosso ágio em períodos futuros, e isso teria um efeito adverso em nossos resultados das 
operações. Quando realizamos o nosso último teste de recuperabilidade, a avaliação que fizemos de nossa 
capacidade para recuperar o valor contábil de nossos ativos de vida útil longa foi baseada em projeções de 
operações futuras que presumiam um nível de receitas e percentuais de margens brutas mais elevados do que 
temos obtido historicamente bem como suposição de avaliação de ativos similares por nossos concorrentes. 
Podemos não ser capazes de alcançarmos as melhorias em nossas receitas e percentuais de margem bruta, 
devido ao ambiente competitivo, às mudanças na tecnologia ou outros fatores. Se não conseguirmos alcançar 
essas melhorias, podemos ser obrigados a registrar baixas relativas aos nossos ativos de vida útil longa, 
incluindo ágio, em períodos futuros, e isso pode ter um efeito adverso em nossas operações. 

 
Além disso, estamos obrigados a registrar baixas de ativos de vida útil longa, inclusive ativo imobilizado e 

ativo intangíveis de duração finita (incluindo concessões) se o valor contábil desses ativos excederem os 
fluxos de caixa não descontados esperados do uso desses ativos. Este teste de recuperabilidade também está 
descrito na Nota 2.2.i de nossas demonstrações financeiras consolidadas auditadas incluídas neste relatório 
anual. 

 
Riscos Relativos à Nossa Estrutura Acionária 

 
Nossos acionistas controladores têm uma grande influência sobre os nossos negócios. 

 
Em 31 de dezembro de 2010, a Telefónica, SA, nosso principal acionista, detinha, direta e 

indiretamente, cerca de 88,9% de nossas ações ordinárias e 59,4% do nosso capital total (ou 59,6% excluindo 
as ações em tesouraria).  Ver  "Item  7.A. - Principais Acionistas  e Transações  com  Partes  Relacionadas - 
Principais  Acionistas."  Devido à  sua  participação,  o nosso principal acionista têm 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 a aprovação, inclusive reorganizações societárias, calendários e pagamento de 
nossos dividendos. Os interesses da Telefónica S.A. podem diferir de nossos interesses ou dos nossos demais 
acionistas. 
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Riscos Relacionados aos Nossos Valores Mobiliários 
 

Titulares de nossas ações preferenciais ou ADSs podem não receber dividendos. 
 

De acordo com a Legislação Societária Brasileira e nosso Estatuto, devemos pagar a todos os acionistas 
dividendos equivalentes a no mínimo 25% de nosso lucro líquido anual, conforme determinado e ajustado de 
acordo com a Legislação Societária Brasileira. Esses ajustes ao lucro líquido para as finalidades de cálculo da 
base para dividendos incluem as alocações às várias reservas que efetivamente reduzem o valor disponível 
para o pagamento de dividendos. Não conseguimos pagar o dividendo mínimo referente aos exercícios sociais 
findos em 31 de dezembro de 2004, 2005 e 2007 porque tivemos prejuízos líquidos. No exercício social 
encerrado em dezembro de 2006, conseguimos pagar dividendos porque auferimos lucro líquido, porém 
as quantias pagas foram insuficientes para atender a exigência legal mínima. Além disso, de acordo com a 
Legislação Societária Brasileira, não precisamos pagar dividendos aos nossos acionistas em nenhum exercício 
social específico se nosso conselho de administração determinar que essas distribuições são desaconselháveis 
em vista de nossa situação financeira. Para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, o 
Conselho de Administração, em reunião realizada em 12 de fevereiro de 2009 aprovou o pagamento de 
dividendos no valor de R$402,6 milhões, que é suficiente para cumprir o dividendo mínimo exigido pela lei. 
De acordo com a aprovação dada pela reunião do Conselho de Admin istração realizada em 12 de fevereiro de 
2009 e na Assembleia Geral de Acionistas realizada em 19 de março de 2009, os dividendos foram pagos em 
02 de dezembro de 2009 e, mediante este pagamento, os direitos de votos de detentores das ações 
preferenciais da Vivo que existiam anteriormente devido ao não pagamento pela Vivo de todos os dividendos 
solicitados ficaram cancelados. Adicionalmente, a reunião do Conselho de Administração de 09 de fevereiro 
de 2010 aprovou o pagamento de dividendos no valor aproximado de R$818,9 milhões para o exercício fiscal 
encerrado em 31 de dezembro de 2009, em duas parcelas programadas para os dias 19 de abril de 2010 e 25 
de outubro de 2010. Em 18 de fevereiro de 2011 o nosso Conselho de Administração aprovou o 
pagamento de dividendos totalizando aproximadamente R$2.290,8 milhões no ano fiscal encerado em  
31 de dezembro de 2010. Vide “— Nossas ações preferenciais e nossas ADSs geralmente não têm direito de 
voto.” 

 
A Telemig Celular e a Telemig Participações pagaram dividendos referentes ao exercício fiscal encerrado 

em 31 de dezembro de 2008 em valor superior ao exigido por seus respectivos estatutos. Em 13 de novembro 
de 2009, a Telemig Participações foi incorporada pela Vivo e, consequentemente, deixou de existir. Em 31 de 
dezembro de 2009, passamos a ser o proprietário direto de 100% das ações da Telemig Celular. 
Consequentemente, naquela data, possuíamos todas as ações da Telemig Celular e as disposições societárias 
brasileiras do estatuto da Telemig Celular que exigem o pagamento de dividendos equivalentes a 25% do lucro 
líquido anual da Telemig Celular deixaram de ser aplicáveis. Em 1 de junho de 2010 a Telemig Celular foi 
incorporada na Vivo após o que a Telemig Celular deixou de existir. A partir de 2 de junho de 2010, 
passamos a operar no estado de Minas Gerais. Nossa capacidade de pagar futuros dividendos sobre nossas 
ações ordinárias, ações preferenciais e ADSs dependerá dos resultados financeiros de nossas subsidiárias 
integrais, a Vivo S.A. 

 
Detentores de nossas ADSs podem enfrentar dificuldades na entrega de citações ou na execução de 
sentenças contra nós e outras pessoas. 

 
Nossa  empresa  está constituída  sob as leis do Brasil, e a maioria de nossos conselheiros e diretores 

executivos e nossos auditores independentes residem ou estão baseados no Brasil. Substancialmente todos os 
nossos ativos e aqueles destas outras pessoas estão localizados no Brasil. Consequentemente, pode não ser 
possível a detentores das ADSs entregar citação a nós ou a estas outras pessoas dentro dos Estados Unidos ou 
em outras jurisdições fora do Brasil ou executar contra nós ou contra estas outras pessoas sentenças obtidas 
nos Estados Unidos ou em outras jurisdições fora do Brasil. Devido ao fato de sentenças de tribunais norte- 
americanos relativas a responsabilidades civis baseadas em leis de mercados de capitais federais norte- 
americanas só poderem ser executadas no Brasil se forem satisfeitas determinadas condições, os detentores 
podem enfrentar maiores dificuldades na proteção de seus interesses no caso de medidas tomadas por nós ou 
por nossos diretores ou administradores do que enfrentariam acionistas de uma sociedade norte-americana. 

 
A relativa volatilidade e iliquidez dos mercados de valores mobiliários brasileiros podem afetar 
adversamente os detentores de nossas ADSs. 

 
Investimentos em valores mobiliários, tais como as ações preferenciais ou as ADSs, de emissores de países 

de mercado emergente, inclusive o Brasil, envolvem um grau de risco mais elevado do que investimentos em 
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valores mobiliários de emissores de países mais desenvolvidos. 
 

O mercado de valores mobiliários brasileiros é substancialmente menor, menos líquido, mais concentrado e 
mais volátil do que os principais mercados de valores mobiliários dos Estados Unidos. Existe, também, 
concentração significativamente maior no mercado de valores mobiliários brasileiros do que nos principais 
mercados de valores mobiliários dos Estados Unidos. Estas características podem limitar substancialmente a 
capacidade de vender as ações preferenciais subjacentes às ADSs a um preço e na ocasião desejada pelos 
detentores. A capitalização de mercado da Bolsa de Valores de São Paulo em 31 de dezembro de 2010 era de 
US$1,5 trilhão, e o volume médio mensal de negociação foi de US$76,0 bilhões nos primeiros doze meses de 
2010. 

Em comparação, a capitalização de mercado da NYSE era de US$13,39 trilhões (excluindo-se fundos e 
empresas não norte-americanas) em 31 de dezembro de 2010. Nunca poderá ser desenvolvido um mercado 
líquido e ativo para nossas ações ordinárias, ações preferenciais ou ADSs e, como resultado, a capacidade dos 
detentores de vender pelo preço e na hora desejados pode ser prejudicada significativamente. 

 
 

Detentores de nossas ADSs podem enfrentar dificuldades em proteger seus interesses porque estamos 
sujeitos a diferentes regras e regulamentos societários como uma empresa brasileira e nossos acionistas 
podem ter direitos menores e menos bem definidos. 

 
Os detentores das ADSs não são acionistas diretos de nossa empresa e não podem executar os direitos de 

acionistas previstos em nosso estatuto social e na Legislação Societária Brasileira. Nossos assuntos societários 
são regidos pelo nosso estatuto e pela Legislação Societária Brasileira, que diferem dos princípios legais que 
se aplicariam se fôssemos uma empresa constituída numa jurisdição dentro dos Estados Unidos, ou em outro 
local fora do Brasil. Os direitos previstos na Legislação Societária Brasileira de um detentor de nossas ações 
ordinárias ou ações preferenciais de proteger seus interesses com respeito a medidas tomadas por nós ou por 
nossos conselheiros ou diretores executivos podem ser menores e menos bem definidos do que os previstos 
nas leis dessas outras jurisdições. 

 
Embora a negociação por pessoas com informações privilegiadas e a manipulação de preços sejam crimes 

previstos na legislação brasileira, os mercados de valores mobiliários brasileiros não são tão regulamentados e 
supervisionados quanto os mercados de  valores mobiliários norte-americanos ou  os mercados de outras 
jurisdições. Além disso, regras e políticas contra negociação em proveito próprio ou para preservação de 
interesses de acionistas podem ser menos bem definidas e executadas no Brasil do que nos Estados Unidos e 
em determinados outros países, o que pode colocar detentores de nossas ações ordinárias, preferenciais ou 
ADSs em desvantagem potencial. Além disso, a divulgação exigida de empresas de capital aberto no 
Brasil pode ser menos completa e informativa do que a exigida de empresas de capital aberto nos Estados 
Unidos ou em outros países. 

 
Nossas ações preferenciais e nossas ADSs geralmente não têm direito a voto. 

 
De acordo com a Legislação Societária Brasileira e nosso estatuto social, os detentores de nossas ações 

preferenciais e, portanto, de nossas ADSs, não têm direito de votar nas assembleias de nossos acionistas, 
exceto em circunstâncias limitadas. De acordo com a Legislação Societária Brasileira e com nosso estatuto 
social, detentores de ações preferenciais terão plenos direitos de voto na eventualidade de não pagarmos os 
dividendos  mínimos  a  esses  acionistas  durante  três  exercícios  fiscais  consecutivos,  e  esses  acionistas 
manterão esses direitos de voto até que nossa empresa volte a pagar os dividendos mínimos. 

 
Nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2008, 2009 e 2010 a reunião do Conselho de 

Administração aprovou o pagamento de dividendos, que foi suficiente para atender ao dividendo mínimo 
exigido pela lei brasileira. Com o pagamento dos dividendos, os direitos de voto de detentores de ações 
preferenciais da Vivo que existiam anteriormente a 2008 devido ao não pagamento, pela Vivo, de todos os 
dividendos requeridos ficaram cancelados. Vide “Detentores de nossas ações preferenciais  ou  ADSs  podem  
não receber  quaisquer  dividendos”  e  “Item  10.B.  –  Informações Adicionais – Contrato Social e Estatuto”. 

 
Os portadores das ADSs poderão encontrar dificuldades em exercer até mesmo seus direitos restritos de 

voto em nossas assembleias de acionistas. Os portadores de nossas ADSs podem exercer os direitos de votos 
limitados com respeito às nossas ações preferenciais representadas pelas ADSs somente conforme o contrato 
de depósito relativo às ADSs. Existem limitações práticas quanto à capacidade dos portadores de ADS de 
exercer seus direitos de voto em função das etapas adicionais envolvidas na comunicação com os portadores 
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de ADS. Por exemplo, somos obrigados a publicar um aviso de nossas assembleias de acionistas em 
determinados jornais no Brasil. Na medida em que detentores de nossas ações preferenciais tenham direito a 
voto numa assembleia de acionistas, eles estarão habilitados a exercer seus direitos de votos comparecendo à 
assembleia pessoalmente ou votando por procuração ou seu equivalente de acordo com a lei brasileira. Ao 
contrário,  os portadores das ADSs receberão do depositário um aviso da assembleia  de acionistas pelo 
correio, após nosso aviso ao depositário solicitando que assim o faça, e poderão não receber os materiais de 
voto a tempo para dar instruções ao depositário para votar as ações preferenciais subjacentes às suas ADSs. 
Para exercer seus direitos de voto, os portadores das ADSs devem instruir o depositário no prazo devido. Se as 
instruções de voto relativas a todas ou parte das ADSs não forem recebidas no prazo devido pelo depositário, 
o depositário presumirá que os portadores dessas ADSs estão lhe dando instrução para outorgar uma 
procuração discricionária a uma pessoa designada por nós para votar suas ADSs, exceto em circunstâncias 
limitadas. Além disso, o depositário e seus agentes não são responsáveis pela não execução das instruções de 
voto dos portadores das ADSs ou pela maneira de executar aquelas instruções de voto. Consequentemente, os 
portadores das ADS poderão não estar habilitados a exercer os direitos de voto, e não terão nenhum recurso se 
as ações preferenciais correspondentes às suas ADSs não forem votadas como solicitado. 

 
A troca de ADSs por ações preferenciais envolve o risco de perder certas vantagens relacionadas à remessa 
de moeda estrangeira e aos benefícios fiscais brasileiros. 

 
As ADSs se beneficiam do certificado de registro de capital estrangeiro, o que permite que o The Bank 

of New York, como depositário, converta em moeda estrangeira os dividendos e outras distribuições 
relacionadas com as ações preferenciais e remeta o produto para fora do país. Os portadores das ADSs que 
trocarem suas ADSs por ações preferenciais terão, assim, o direito de contar com o certificado do depositário 
do registro do capital estrangeiro durante cinco dias úteis a partir da data da troca. Depois disso, não poderão 
remeter moeda não brasileira para fora do país a menos que obtenham seu próprio certificado de registro de 
capital estrangeiro, ou a menos que eles estejam qualificados conforme a Resolução 2.689 do Banco Central 
do Brasil, datada de 26 de janeiro de 2000, conhecida como Resolução 2.689 emitida pelo BACEN, que 
autoriza determinados investidores a comprar e vender ações nas bolsas de valores brasileiras sem obter 
certificados de registro em separado. 

 
Se os portadores de ADS não estiverem  qualificados sob a Resolução 2.689, eles geralmente estarão 

sujeitos a um tratamento fiscal menos favorável nas distribuições com relação às nossas ações preferenciais. 
Poderá não haver garantia de que o certificado de registro do depositário ou qualquer certificado de registro 
de capital estrangeiro obtido pelos portadores das ADSs não serão afetados por mudanças legislativas ou 
regulatórias futuras, ou que as restrições adicionais da lei brasileira aplicáveis aos seus investimentos nas 
ADSs não venham a ser impostas no futuro. 

 
Portadores de nossas ações preferenciais estarão sujeitos a, e portadores de nossas ADSs podem estar 

sujeitos ao imposto de renda brasileiro sobre ganhos de capital provenientes das vendas de ações 
preferenciais ou ADSs. 

 
A Lei brasileira nº 10.833, artigo  26, de 29 de Dezembro de 2003, estabelece que ganhos auferidos na 

alienação de ativos localizados no Brasil por não residentes do Brasil, seja para outros não residentes ou para 
residentes do Brasil, estarão sujeitos à tributação brasileira. Espera-se que ações ordinárias e ações 
preferenciais sejam tratadas como ativos localizados no Brasil para os fins da lei, e ganhos sobre a alienação 
de ações ordinárias e ações preferenciais, ainda que auferidas por não residentes do Brasil, estejam sujeitos à 
tributação brasileira. Além disso, as ADSs podem ser tratadas como ativos localizados no Brasil para fins da 
lei e, portanto, ganhos sobre a alienação de ADSs auferidos por não residentes do Brasil podem também estar 
sujeitos à tributação brasileira. Embora os detentores de ADSs fora do Brasil possam ser fundamentos para 
afirmar que a Lei Nº 10.833 não se aplica a vendas ou outras alienações de ADSs, não é possível prever se 
esse entendimento prevalecerá definitivamente nos tribunais brasileiros, dado o âmbito geral e não claro da 
Lei nº 10.833 e a ausência de decisões judiciais com respeito à mesma. Vide “Item 10.E – Informações 
Adic ionais - Tributação – Considerações Fiscais Brasileiras.” 
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ITEM 4. INFORMAÇÕES SOBRE A COMPANHIA  

A. Nossa História e Desenvolvimento 

Geral 
 

Nossa empresa foi constituída de acordo com as leis da República Federativa do Brasil sob o nome Vivo 
Participações S.A., conhecida como Vivo (e, antes da Incorporação, como Telesp Celular Participações S.A.). 
A natureza  de nossa empresa  é a de uma sociedade por ações, operando de acordo com a Legislação 
Societária Brasileira. Nossa sede está localizada na Avenida Petroni Junior, 1464 CEP 04707-000, São 
Paulo, SP, Brasil. O número de nosso telefone é +55 11 7420-1172, o nosso número de fax é +55 11 7420- 
2247, e o nosso  website  é   www.vivo.com.br.  As informações  em  nosso  website  não fazem  parte deste 
Formulário 20-F. O nosso agente para entrega de citação nos Estados Unidos é a Puglisi & Associates, 
localizada em 850 Library Avenue, Suite 204, P.O. Box 885, Newark, Delaware 19715. 

 
De acordo com os dados publicados pela ANATEL das participações no mercado, somos o provedor líder 

em serviços de telecomunicações celulares no Brasil por meio de nossa subsidiária Vivo S.A. 
 
O gráfico seguinte mostra nossa estrutura societária em 31 de Dezembro de 2010: 
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Telebrás e a Privatização 
 

A Vivo foi criada originalmente como Telesp Celular Participações como resultado de uma reestruturação 
da Telebrás em 1998. Antes de 1972, havia mais de 900 empresas de telecomunicações operando em todo o 
Brasil. Entre 1972 e 1975, foram criadas a Telebrás e suas subsidiárias operacionais,  conhecidas como 
“empresas predecessoras”, e coletivamente conhecidas como “Sistema Telebrás”, adquirindo quase todas as 
empresas de telecomunicações no Brasil, e criando quase um monopólio sobre o fornecimento de serviços 
públicos de telecomunicações no Brasil. 
 

 Em 1995, o governo federal deu inicio a uma extensa reforma do sistema de regulamentação das 
telecomunicações no Brasil. Em julho de 1997, o Congresso Nacional no Brasil adotou a Lei Geral das 
Telecomunicações, que previa o estabelecimento de uma nova estrutura regulatória, a introdução de concorrência  
e  a  privatização  do  Sistema  Telebrás.  Em  janeiro  de  1998,  como  preparativo  para  a reestruturação e 
privatização do Sistema Telebrás, houve uma cisão das operações de telecomunicações celulares do Sistema 
Telebrás em empresas separadas. Em maio de 1998, o Sistema Telebrás foi reestruturado para formar, além da 
Telebrás, 12 novas empresas controladoras (holding companies). Virtualmente todos os ativos e passivos das 
empresas predecessoras foram alocados às novas empresas controladoras, as quais foram denominadas  novas 
empresas controladoras. A TCP foi uma das novas empresas controladoras. À TCP foi alocado todo o capital 
social detido pela Telebrás na TC, uma das empresas operadoras de celulares, e que fornecia serviços de 
telecomunicações celulares no estado de São Paulo desde 1993.  As ações ordinárias do governo federal no 
capital social da Telesp foram compradas pelo grupo Portugal Telecom. 
 
Controladora 

Em 21 de dezembro de 2010, a Brasilcel N. V., antiga controladora da companhia, foi incorporada pela 
Telefonica S.A. Consequentemente, a Brasilcel N.V. foi extinta e todos os documentos que certificam a 
transação corporativa foram recebidos para registro pela Vivo Participações no Brasil em 26 de janeiro de 2011. 
 

Brasilce l 
 

A Vivo foi controlada pela Brasilcel N.V, ou Brasilcel que foi uma joint venture, com matriz na Holanda, 
entre a Portugal Telecom e a Telefónica até setembro de 2007. Em 27 de setembro de 2007, a Telefonica 
adquiriu 50% em participações da Brasilcel da Portugal Telecom SGPS S.A., tornando-se  acionista 
controlador único da Brasilcel. 

 

Em dezembro de 2002, a Portugal Telecom e a Telefónica transferiram para a Brasilcel todas as suas 
participações diretas e indiretas nas seguintes empresas (cujas operações vêm sendo conduzidas pela Vivo 
S.A. desde nossa reestruturação): 

 

 
• TCP 
 
A TCP controlava uma operadora de Banda “A” no estado de São Paulo, a GT, uma operadora 
da Banda “B” nos estados do Paraná e Santa Catarina, e a TCO S.A. e suas subsidiárias nos 
estados do Acre, Amazonas, Amapá, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e no Distrito Federal – Brasília. 
 
• TLE 
 
A TLE, que controlava  operadoras  da  Banda  “A” nos estados  da  Bahia  e Sergipe,  foi  uma 
das subsidiárias operacionais da Telebrás cindida como empresa individual em julho de 1998. 
A TLE recebeu todo o capital social detido pela Telebrás nas subsidiárias que prestavam 
serviços de telecomunicação celular nos estados da Bahia e Sergipe, ou seja, Telebahia Celular 
e Telergipe Celular. 
 
A TLE foi comprada por um consórcio formado pela Iberdrola Investimentos Sociedade 
Unipessoal Ltda., sociedade de investimentos controlada pela Iberdrola S.A., e pela Telefónica 
Internacional S.A., uma  subsidiária  da Telefónica. Em 17  de Maio de 1999,  a Iberoleste  
Participações  S.A. comprou 3,07% do capital social da Telebahia e 6,54% do capital social da 
Telergipe numa oferta para compra de ações. Em Fevereiro de 2000, a Telefónica e a Iberdrola 
transferiram suas ações para a Iberoleste, mantendo a mesma participação percentual no 
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consórcio. Em 5 de Abril de 2001, a Telefónica comprou todo o capital social detido direta e 
indiretamente pelo Grupo Iberdrola na TLE. 
 
 
• TSD 
 
A TSD, que controlava as operadoras da Banda “A” nos estados do Rio de Janeiro e Espírito 
Santo, foi uma das subsidiárias operacionais da Telebrás cindida como empresa individual em 
julho de 1998. A TSD recebeu todo o capital social detido pela Telebrás nas subsidiárias que 
prestavam serviços de telecomunicação celular nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, 
ou seja, Telerj Celular e Telest Celular, respectivamente. 
 
A TSD foi  comprada  por  um  consórcio formado pela  Telefónica  Internacional  S.A.,  
Iberdrola Investimentos Sociedade Unipessoal Ltda., NTT Mobile Communications Network, 
Inc. e Itochu Corporation. Em Maio de 2000, a Telefónica adquiriu 67,51% do capital social da 
TSD através de uma oferta de troca de ações. Em 5 de Abril de 2001, a Telefónica comprou do 
grupo Iberdrola, com a autorização da ANATEL, 7% do capital social da Sudestecel 
Participações S.A., uma controladora que controlava a TSD. 
 
• Celular CRT 
 
A Celular CRT controlava uma operadora da Banda “A” no estado do Rio Grande do Sul. Os 
serviços de telecomunicações celulares foram oferecidos pela primeira vez no estado do Rio 
Grande do Sul em Dezembro de 1992 por uma unidade de negócios da Celular CRT – 
Companhia Riograndense de Telecomunicações. As operações de telefonia fixa e celular da 
Celular CRT foram desmembradas em 25 de Junho de 1998, e as operações de telefonia celular 
foram cindidas como Celular CRT. Em 4 de Maio de 1999, a Celular CRT obteve seu registro 
como sociedade de capital aberto junto à CVM para negociação de suas ações no mercado de 
balcão pela Sociedade Operadora do Mercado de Ativos – SOMA, a partir de 17 de Maio de 
1999. Em 8 de Setembro de 1999, a Celular CRT registrou-se perante a Bolsa de Valores do 
Extremo Sul e a BM&FBOVESPA, de acordo com a legislação aplicável. O principal acionista 
da Celular CRT era o estado do Rio Grande do Sul. 
 
Em 1996, o estado do Rio Grande do Sul vendeu parte de sua participação societária na Celular 
CRT à Telefónica. Em 1998, o restante da participação acionária do estado do Rio Grande do 
Sul foi vendido à Telefónica. Em 1999, a Portugal Telecom subscreveu um aumento de capital 
da Celular CRT. 

 
Aquisição da TCO 

 
Em 25 de abril de 2003, a TCP adquiriu da Fixcel S.A. 64,03% do capital social em circulação com direito 

a voto da TCO por aproximadamente R$ 1.505,6 milhões, correspondendo a R$19, 49 para cada lote de 1.000 
ações adquiridas. A TCO é uma operadora de Banda “A” que fornece serviços de telecomunicações celulares 
no Distrito Federal do Brasil, bem como nos estados brasileiros de Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, 
Rondônia, Acre e Tocantins. O acordo também incluiu a aquisição da NBT, subsidiária de Banda “B” da 
TCO, que fornece serviços de telecomunicações celulares nos estados brasileiros do Amapá, Amazonas, 
Maranhão, Pará e Roraima. Em 25 de maio de 2003, em cumprimento da legislação brasileira, lançamos uma 
oferta para compra de ações ordinárias da TCO que não nos pertenciam. O período de aceitação se encerrou 
em 18 de novembro  de  2003.  Como  resultado  das  ações  ofertadas,  adquirimos  74,2%  das  ações  
ordinárias  em circulação disponíveis, ao preço de R$ 16,73 por 1.000 ações ordinárias. O preço total de 
compra das novas ações alcançou R$ 538,8 milhões. Em 31 de dezembro de 2003, detínhamos 90,73% das 
ações ordinárias da TCO, representando uma participação de 29,31% na TCO, excluindo-se as ações em 
tesouraria. Também anunciamos a intenção de lançar uma oferta de troca das ações remanescentes da TCO 
por meio da qual nós nos tornaríamos o acionista único da TCO. Em seguida, haveria uma incorporação da 
TCO pela TCP. Após o lançamento da oferta de troca, a CVM levantou questões quanto a seu cumprimento 
com a lei brasileira. Embora a TCP e a TCO acreditassem, e ainda acreditem que a oferta de troca cumpria 
com a lei aplicável, a TCP e a TCO decidiram terminar a oferta de troca em janeiro de 2004. Consultar as 
seções “- Reestruturação Societária da TCO” e “- Incorporação das Empresas Vivo”, abaixo, sobre mais 
informações a respeito dos acontecimentos relativos à TCO desde que a adquirimos. 
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Introdução da Marca Vivo 
 

A TCP, TCO, TLE, TSD e Celular CRT vêm operando conjuntamente sob a marca “Vivo” desde abril de 
2003, quando esta foi lançada pela Brasilcel. A criação da marca Vivo constituiu uma consolidação dos 
modelos comerciais adotados em todo o País numa estratégia comercial comum, substituindo as diferentes 
marcas sob as quais as diferentes empresas ofereciam seus serviços em seus respectivos estados. A estratégia 
comercial da Vivo é de aumentar a base de clientes bem como as receitas, pela retenção dos clientes e pela 
manutenção de seus canais de distribuição. O lançamento da marca Vivo foi acompanhado por programas de 
fidelização e outras medidas visando contribuir para o sucesso da estratégia comercial. Guiada por uma 
equipe de admin istração em comum, a Vivo projeta iniciativas de marketing, promocionais e outras comuns a 
todas as empresas, adequando essas atividades aos mercados em particular dessas empresas. 

 
Reestruturação Corporativa da TCO 

 
Em 30 de junho de 2004, as diretorias da TCP e da TCO aprovaram a reestruturação corporativa da TCO e 

de suas subsidiárias Telegoiás, Telems, Telemat, Teleacre e Teleron. As razões para a reestruturação foram: 
(i) melhorar o fluxo de caixa da TCO e de suas subsidiárias, como resultado da transferência para a TCO do 
benefício fiscal de R$ 511 milhões da TCP gerado pela amortização de um ágio no total de R$1.503 milhões, 
originalmente pagos quando da aquisição da TCO e de suas subsidiárias pela TCP em 2003 e (ii) simplificar a 
estrutura  corporativa  das  subsidiárias  da  TCO,  melhorando  a  capitalização  da  TCO,  e  beneficiando  os 
acionistas minoritários das subsidiárias da TCO. 

 
OPA— Oferta Pública de Ações Voluntária 

 
Em 8 de outubro de 2004 a Telesp Celular Participações concluiu sua oferta pública para compra de ações 

("OPA") de até 84.252.534.000 ações preferenciais da TCO pela TCP. O número de ações preferenciais 
ofertadas na OPA ultrapassou o número máximo a ser adquirido pela TCP. Em razão de uma alocação pró- 
rata, a TCP comprou 0,5547 ações preferenciais para cada ação preferencial ofertada pelos acionistas da 
TCP. Após a OPA, em 7 de janeiro de 2005, o número de ações da TCO em mãos da TCP representa 32,76% 
do total das ações preferenciais e 50,65% do total do capital social da TCO. Além disso, na OPA, a Avista 
Participações Ltda., subsidiária da Brasilcel, comprou: 

 

• ações ordinárias da TLE representando 10,0% do total de ações ordinárias e ações preferenciais daTLE 

representando 29,51% do total de ações preferenciais da TLE; 

 

• ações ordinárias da TSD representando 3,27% do total de ações ordinárias e ações preferenciais daTSD 

representando 4,89% do total de ações preferenciais da TSD; 

 

• ações  ordinárias  da  Celular  CRT  representando  4,48%  do  total  de  ações  ordinárias  e  ações 

preferenciais da Celular CRT representando 23,44% do total de ações preferenciais da Celular CRT. 

 
Oferta de Direitos 

 
Em 8 de novembro de 2004, a TCP anunciou um aumento do capital de até R$ 2.053.895.871,47 mediante 

subscrição privada, com a emissão de 410.779.174.294 novas ações, das quais 143.513.066.618 são ações 
ordinárias e 267.266.107.676 são ações preferenciais, idênt icas em todos os as pec tos às ações  
atualmente ex istentes , pelo preço de emissão de R$5,00 (cinco reais) por lote de mil ações, para ambos os 
tipos de ações. 

 
O aumento do capital foi realizado em 3 etapas de subscrição, com o devido respeito aos direitos 

preferenciais de subscrição e terminou com um leilão das ações remanescentes detidas em 4 de janeiro de 
2005, o que foi confirmado pelo Conselho de Administração na reunião realizada em 7 de janeiro 2005, por 
meio do qual o capital social foi aumentado para R$6.427.557.341,20, representado por 1.582.563.526.803 
ações, das quais 552.896.931.154 são ações ordinárias e 1.209.666.595.649 são ações preferenciais. Após a 
oferta de direitos, a Brasilcel passou a deter  94,9% de nossas ações  ordinárias, 50,0% de nossas ações 
preferenciais e 65,7% de nosso capital social total. 
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Aumentos de Capital da Brasilcel na TLE, TSD e Celular CRT 
 

Em julho de 2005, a Brasilcel e suas afiliadas adquiriram ações adicionais com direito a voto no capital da 
TLE, TSD e Celular CRT em respectivos aumentos de capital. Como resultado dessas transações, a Brasilcel 
passou a deter: 

 
• 68,72% das ações ordinárias da TLE, 40,95% das ações preferenciais da TLE e 50,67% do capital social 

total da TLE; 
 

• 92,01% das ações ordinárias da TSD, 90,27% das ações preferenciais da TSD e 91,03% do capital 
social total da TSD; e 

 
• 90,57% das ações ordinárias da Celular CRT, 51,47% das ações preferenciais da Celular CRT e 68,77% 

do capital social total da Celular CRT (excluindo ações em tesouraria). 
 
 

Em fevereiro de 2006, os acionistas das Empresas Vivo aprovaram a consolidação entre as empresas 
através de um procedimento da legislação brasileira (a “Incorporação”) pelo qual a TCO passou a ser uma 

subsidiária integral da TCP de acordo com uma incorporação de ações da TCO e uma incorporação de 
empresas da TLE, TSD e Celular CRT na TCP, sendo a TCP a empresa sobrevivente. Detentores de ações 
ordinárias, ações preferenciais ou (quando aplicável), ADSs da TCO, TLE, TSD e Celular CRT receberam 
ações ordinárias, ações preferenciais ou ADSs, respectivamente, da TCP mediante aprovação da Incorporação 
pelo percentual requerido dos acionistas com direito a voto da TCP, e da TCO, TLE, TSD e Celular CRT, 
conforme aplicável. Quando da conclusão da Incorporação, a TCP teve seu nome mudado para Vivo 
Participações S.A. e passou a ser a controladora da TCO e da GT e das subsidiárias remanescentes TLE, TSD 
e Celular CRT. 

 
Os Conselhos de Administração de cada uma das empresas constituintes da Incorporação concluíram seus 

respectivos processos de aprovação da Incorporação em 4 de dezembro de 2005 e seus respectivos acionistas 
aprovaram as transações em 22 de fevereiro de 2006. As razões para a Incorporação foram alinhar interesses 
dos acionistas da TCP, TCO, e TLE, TSD e Celular CRT, que estavam sob controle comum anteriormente; 
melhorar a liquidez das ações resultantes; simplificar a estrutura acionária e organizacional das empresas 
Vivo e expandir sua base de acionistas; e beneficiar-se de importantes sinergias entre as empresas, que já 
estavam operando sob a marca comum Vivo. 

 
Em consequência  da Incorporação, a Brasilcel  e suas subsidiárias passaram  a deter  89,0% das ações 

ordinárias da TCP. De acordo com o Protocolo de Incorporação de Ações e Incorporação de Empresas e o 
Instrumento de Justificação, que regulamenta a Incorporação, a TCP aumentou seu capital em 
R$2.631.136.636,01 como resultado da Incorporação, de R$6.670.152.498,26 para R$9.301.289.134,27. Os 
contratos também estabeleceram que as ações preferenciais da Celular CRT detidas em tesouraria fossem 
transferidas para a TCP em função da Incorporação. Numa Assembleia de Acionistas da Vivo realizada no dia 
22 de fevereiro de 2006, a TCP reduziu seu capital em R$3.147.782.181,54, de R$6.670.152.498,26 para 
R$3.522.370.316,72, mediante aprovação da administração e dos acionistas e de acordo com a Legislação 
Societária brasileira, que permite reduções de capital até o montante de prejuízos acumulados, que, por sua 
vez, permite uma avaliação mais acurada da empresa e abre a possibilidade de eventuais distribuições futuras 
de dividendos. A TCP subsequentemente mudou sua razão social para “Vivo.” O capital total da Vivo após a 
incorporação era de R$6.153.506.952,73 devido a um amento de R$2.631.136.636,01, resultante da 
Incorporação. Para maiores informações sobre a Incorporação, consulte o Protocolo de Incorporação de Ações 
e Incorporação de Empresas e Instrumento de Justificação celebrado entre a TCP, TSD, TLE e Celular CRT, 
datado de 4 de dezembro de 2005, incluído como anexo deste relatório. 

 
Os regulamentos  da  CVM permitem  que o adquirente  de uma  sociedade  de capital  aberto capitalize 

benefícios fiscais decorrentes da amortização de ágio gerado na aquisição daquela sociedade, desde que os 
direitos preferenciais de subscrição sejam estendidos aos demais acionistas da sociedade de capital aberto em 
relação ao aumento de capital. Por ocasião da Incorporação, quaisquer direitos previamente detidos pela Vivo, 
em relação a seu investimento existente na TCO, ou por determinados acionistas controladores, no caso da 
TSD, TLE e Celular CRT, de capitalizar créditos dessas empresas permaneceriam em vigor. Como resultado, 
após a Incorporação a Vivo reteve seus direitos anteriores de capitalizar seus créditos na TCO e a esses 
acionistas controladores adquiriram o direito de usar seus créditos em futuros aumentos de capital da Vivo. 
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Aumento de Capital 

 
Em 08 de junho de 2006, o Conselho de Administração da Vivo Participações aprovou um aumento de 

capital e emitiu um total de 15.705.528 novas ações ordinárias pelo preço de emissão de R$12,37 com relação 
à capitalização de determinados benefícios fiscais pela Brasilcel relativos ao ágio registrado pela mesma na 
ocasião em que esta adquiriu nossa empresa em dezembro de 2002, e aos direitos preferenciais de subscrição 
exercidos por nossos acionistas. Os regulamentos da CVM permitem que compradores de sociedades por 
ações capitalizem benefícios fiscais derivados de ágio, desde que os direitos preferenciais de subscrição 
relacionados a tal aumento de capital se estendam aos demais acionistas da sociedade por ações. O ágio que a 
Brasilcel capitalizou incluía aproximadamente R$193,9 milhões em benefícios fiscais referentes ao exercício 
fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2005 e aproximadamente R$0,4 milhões referentes a exercícios fiscais 
anteriores, totalizando aproximadamente R$194,3 milhões. 

 
O preço de emissão foi de 100% da média ponderada das cotações de fechamento registradas pela Bolsa de 

Valores de São Paulo nos 15 pregões realizados entre 07 de abril de 2006 e 02 de maio de 2006. Foi autorizado 
o exercício dos direitos preferenciais de subscrição no período de 08 de maio de 2006 a 06 de junho de 2006. 
 

Como resultado deste aumento de capital a participação acionária da Brasilcel em nossa empresa passou a 
ser de 89,3% de ações ordinárias da Vivo, 47,5% de ações preferenciais da Vivo e 62,8% do capital total da 
Vivo. 

 
A Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 26 de maio de 2008 aprovou o aumento da capital 

de R$362.742, representando o benefício fiscal do ágio incorporado, no valor de R$179.862 e R$182.880 para 
os anos de 2006 e 2007, respectivamente, com a emissão de 31.959.675 novas ações, sendo 11.669.713 ações 
ordinárias e 20.289.962 ações preferenciais, garantindo o direito preferencial estabelecido pelo artigo 171 da 
Lei No. 6404/76. Os recursos originados do exercício dos direitos preferenciais foram creditados à Portelcom 
Participações S.A. e Sudestecel Participações Ltda. 

 
Como resultado deste aumento de capital a participação acionária da Brasilcel em nossa empresa passou a 

ser de 89,5% de ações ordinárias da Vivo, 48,7% de ações preferenciais da Vivo e 63,5% do capital total da 
Vivo. 

 
Reestruturação Societária de Nossas Subsidiárias Operacionais 

 
Em 31 de outubro de 2006, nossos acionistas aprovaram a incorporação da Telergipe, Telebahia, Telerj, 

Telest, CRT, TC, TCO, Telegoiás, Telemat, Telems, Teleron, Teleacre e NBT (cada uma delas denominada 
uma  “Subsidiária   Operacional”   e,   coletivamente,   as   “Subsidiárias   Operacionais”)   pela   Vivo   S.A. 
(anteriormente denominada GT) (a “Reestruturação Societária”). A TCO – IP S.A. permaneceu como uma 
empresa independente, e não é uma operadora do SMP. 

 
Os direitos remanescentes dos acionistas minoritários anteriores da TCO, Telegoiás, Telemat, Telems, 

Teleacre e Teleron foram mantidos na Reestruturação Societária das Subsidiárias Operacionais em 1º de 
novembro de 2006 e continuaram a existir com a Vivo S.A. 

 
Devido a esta Reestruturação Societária, os serviços de SMP e SCM que eram oferecidos pelas Subsidiárias 

Operacionais em suas respectivas áreas e regiões, juntamente com seus clientes e usuários, foram transferidos 
para a Vivo S.A. 

 
A Reestruturação Societária não teve nenhum impacto sobre as demonstrações financeiras consolidadas, 

capital social ou patrimônio líquido da Vivo. 
 

Os benefícios desta reestruturação incluíram,  entre outros, aumento da eficiência  organizacional,  uma 
administração mais efetiva e funções admin istrativas e comerciais simplificadas. 
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Contrato com a Telefónica e com a Telecom Itália 
 
Em outubro de 2007, a TELCO S.p.A. (uma companhia em que a Telefónica possui uma participação de 42,3%) 
adquiriu 23,6% do capital da Telecom Itália. A Telefónica é uma das controladoras da Vivo Participações por 
meio de uma joint venture com a Portugal Telecom SGPS S.A.. A Telecom Itália também detém uma 
participação no capital da TIM. No entanto, a Telefónica não adquiriu nenhum direito de participar diretamente 
das operações da TIM como resultado da aquisição de participação na Telecom Itália pela TELCO S.p.A. 
 
Consequentemente, qualquer transação nos envolvendo e envolvendo a TIM é considerada uma transação normal 
de negócios da rede móvel, que é regulada pela ANATEL, conforme disposto na Lei 68276 de 31 de outubro de 
2007 e Lei 3804 de  7 de julho de 2009, ambas emitidas e publicadas pela ANATEL. 

  
Aquisição da Telpart, Telemig e Tele Norte 
 

Em 2 de agosto de 2007, a Vivo assinou um contrato de compra de ações com a Telpart para adquirir o 
controle da Telemig Participações (então acionista controlador da Telemig Celular) e da Tele Norte 
Participações (então o acionista controlador da Amazônia Celular S.A.) e de 22,73% e 19,34%, 
respectivamente, do capital total da Telemig Participações e da Tele Norte Participações por um valor total de 
R$1,2  bilhões,  sujeito a  determinados  reajustes  de preço,  e a  conclusão da  transação estando sujeita  a 
condições de fechamento comuns. A Telpart era, naquela ocasião, a empresa controladora da Telemig e da 
Tele Norte.  Além disso, de acordo com o contrato, a Vivo adquiriria da Telpart certos direitos de subscrição 
com relação à reserva de ágio de R$87 milhões (R$65,8 milhões relativos à Telemig e R$21,1 relativos à Tele 
Norte Participações). Em 9 de novembro de 2007, a ANATEL aprovou a aquisição pela Vivo da Telemig de 
acordo com o Ato nº 68.401. 
 

Em 20 de dezembro de 2007, de acordo com os termos da Instrução CVM 358 03/01/02, a Vivo anunciou 
publicamente que assinou um contrato de compra de ações com a Telemar, empresa de telecomunicações 
brasileira não relacionada nem com a Telpart nem com a Vivo, para venda da totalidade das ações da Tele 
Norte que estava adquirindo da Telpart de acordo com o contrato de compra de ações datado de 2 de agosto 
de 2007, visando facilitar sua aquisição das ações da Telemig. Após a assinatura desse contrato de compra de 

ações, e de acordo com o Ato Nº 1.261 datado de 5 de março de 2008 publicado no DOU de 7 de março de 
2008, a ANATEL aprovou a transferência das ações da Tele Norte para a Vivo e a subsequente transferência 
dessas ações à Telemar. 
 

A venda à Telemar foi acordada no montante de R$120.009.893,00, sujeito à correção estabelecida no 
contrato de compra de ações datado de 20 de dezembro de 2007, que é equivalente ao preço que a Vivo pagou 
por essas mesmas ações de acordo com o contrato de compra de ações datado de 2 de agosto de 2007. 
 

Em 3 de abril de 2008, a Vivo anunciou que (i) todas as condições prévias à aquisição da Telemig foram 
cumpridas, (ii) a Vivo pagou o preço de compra no valor total de R$1,23 bilhão, incluindo R$1,163 bilhão 
relativo à compra das ações e R$70.511 milhões relativos à aquisição dos direitos de subscrição, e (iii) a Vivo 
tinha adquirido, naquela data, o controle direto da Telemig como resultado da aquisição de 7.258.108 ações 
ordinárias e 969.932 ações preferenciais da Telemig, representando 53,90% do capital votante e 22,73% do 
total do capital da Telemig. O preço por ação pago pela Vivo foi aproximadamente R$151,17 por ação 
ordinária e R$67,43 por ação preferencial da Telemig. 
 

A Vivo anunciou ainda que as participações adquiridas na Tele Norte Participações e, indiretamente, na 
Amazônia Celular foram imediatamente transferidas para a Telemar Participações S.A., pelo mesmo preço e 
sob as mesmas condições estabelecidas no contrato com a Telpart. Essas participações na Tele Norte 
Participações consistiram 1.292.679 ações ordinárias, 3.715 ações preferenciais e direitos de subscrição de 
ações a serem emitidas pela Tele Norte Participações. 
 

Também em 3 de abril, a Vivo anunciou que ela realizaria duas ofertas públicas através de sua subsidiária 
TCO IP S.A.: (i) uma oferta obrigatória aos acionistas ordinários minoritários da Telemig Participações e da 
Telemig  Celular,   por   um   preço   por   ação   de   R$120,93   e   R$2.100,03,   respectivamente,   que   foi 
subsequentemente lançada em 15 de julho de 2008 e (ii) uma oferta voluntária de até um terço das ações 
preferenciais em circulação da Telemig Participações e da Telemig Celular, em uma base pro rata, por um 
preço por ação de R$63,90 e R$654,72, respectivamente – preços que incluíram um ágio de aproximadamente 
25% do preço médio ponderado das ações preferenciais da respectiva empresa nas 30 sessões de negociação 
da BM&FBOVESPA até 1º de agosto de 2007. A oferta voluntária também incluiu detentores de ações 
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preferenciais atreladas às ADSs e foi lançada em 8 de abril de 2008. 
 

Em 4 de abril de 2008, a Companhia aprovou a transferência do controle acionário da TCO IP S.A. da 
Vivo S.A. para a Vivo Participações S.A. Como resultado dessa transferência de controle, a TCO IP se tornou 
uma subsidiária integral da Vivo Participações. 

 
Em 20 de agosto de 2008, a Vivo anunciou os resultados das ofertas públicas. Por ocasião da conclusão da 

oferta voluntária em 12 de maio de 2008, a TCO IP adquiriu 7.257.020 ações preferenciais da Telemig 
Participações e 89.492 ações preferenciais da Telemig Celular, por um preço de compra total de R$463,7 
milhões e R$58,59 milhões, respectivamente. Em 25 de julho de 2008, a TCO IP adquiriu 3.929 ações 
preferenciais da Telemig Celular por um valor total de R$2,57 milhões, e em 9 e 10 de setembro, a TCO IP 
adquiriu 4.000 ações preferenciais da Telemig Celular pelo valor total de R$2,6 milhões. Por ocasião da 
conclusão da oferta mandatória em 15 de agosto de 2008, a TCO IP adquiriu 5.803.171 ações ordinárias da 
Telemig Participações e 78.107 ações ordinárias da Telemig Celular, por um preço total de R$732,6 milhões e 
R$171,2 milhões, respectivamente. 

 
Em 26 de agosto de 2008, a Vivo Participações subscreveu um aumento de capital na TCO IP no valor de 

R$1,149 bilhão, que foi integralizado com a transferência e entrega, pelo valor nominal, de 7.258.108 ações 
ordinárias e 969.932 ações preferenciais detidas pela Vivo na Telemig Participações e na Telemig Celular. 
Como resultado dessa transação, o capital social da TCO IP aumentou de R$905,03 milhões para R$2,05 
bilhões e a TCO IP se tornou acionista controladora direta da Telemig. 

 
Em 19 de dezembro de 2008, a Vivo e a Telemig anunciaram a aprovação dos acionistas de uma 

reestruturação societária na qual a TCO IP S.A. foi cindida e incorporada pela Telemig Participações e pela 
Telemig Celular. Como resultado da aquisição da Telpart, ofertas públicas e reestruturação societária, a Vivo 
tornou-se detentora de 96,994% ações ordinárias e 36,177% ações preferenciais da Telemig Participações e 
8,764% ações ordinárias e 6,308% das ações preferenciais da Telemig Celular. 
 
Aumento de Capital 

 
Em uma reunião extraordinária realizada em 12 de fevereiro de 2009, nosso Conselho de Administração 

aprovou  um  aumento de capital  como resultado do processo de  reestruturação societária  envolvendo a 
Empresa e suas empresas controladas e controladoras. Para fins  tributários, a amortização do ágio 
resultante desta reestruturação societária   resultou   em   um   benefício   fiscal   no  valor   total   de   
aproximadamente   R$189,9   milhões correspondentes ao exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 
2008. Ela também representa os créditos detidos pelo acionista controlador, a Portelcom Participações S.A. 
(“Portelcom”), usados para aumentar o capital social de aproximadamente R$6,7 bilhões para R$6,9 
bilhões, com a emissão de 5.819.678 novas ações. Dessas novas ações emitidas, 2.124.989 são ações 
ordinárias e 3.694.689 ações preferenciais, com direitos de preferência estabelecidos pela lei brasileira. 

 
O preço de emissão de R$32,63 por ação preferencial e ação ordinária, corresponde a 100% do preço médio 

ponderado das ações preferenciais durante os 10 pregões de negociação da BM&F BOVESPA, de 28 de 
janeiro de 2009 até 10 de fevereiro de 2009, inclusive. 

 
Como resultado desse aumento do capital, a participação que a Brasilcel detém em nossa empresa é de 

89,56% de nossas ações ordinárias e 48,75% de nossas ações preferenciais, representando 63,61% de nosso 
capital total. 

 
Proposta de Reestruturação Societária e Cancelamento de Registro da Telemig Participações e Telemig 
Celular 

 
Em 23 de março de 2009, em conformidade com, e para as finalidades das Instruções da CVM N. 319/99 e 

358/02, os Conselhos de Administração da Vivo, Telemig, e Telemig Celular aprovaram submeter aos 
acionistas das três empresas a proposta de uma reestruturação societária decorrente da incorporação das ações 
da Telemig Celular na Telemig Paticipações e da Telemig Participações na Vivo, com o objetivo de tornar a 
Telemig Celular uma subsidiária integral da Telemig Participações e tornar a Telemig Participações uma 
subsidiária integral da Vivo (“Reestruturação Societária”). 

 
A finalidade da Reestruturação Societária é simplificar a atual estrutura organizacional que inclui três 

empresas abertas, duas das quais com ADRs negociados fora do Brasil. A estrutura simplificada reduzirá 
custos administrativos e permitirá que os acionistas dessas três empresas participem de uma só empresa com 
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ações negociadas nas bolsas de valores brasileiras e internacionais, aumentando assim a liquidez e facilitando 
a unificação e padronização da administração geral dos negócios. 

 
Na Assembleia Extraordinária de Acionistas realizada em 27 de julho de 2009, os acionistas da Telemig 

Participações e da Telemig Celular aprovaram o Protocolo de Incorporação de Ações e Instrumento de 
Justificação assinado em 29 de maio de 2009, que estabeleceu a incorporação pela Telemig Participações de 
todas as ações da Telemig Celular, com os detentores das ações incorporadas da Telemig Celular recebendo 
sem necessidade de qualquer medida adicional por parte desses detentores, 17,4 ações ordinárias, sem valor 
nominal, da Telemig Participações para cada ação ordinária da Telemig Celular por eles detida, e 17,4 ações 
preferenciais, sem valor nominal da Telemig Participações para cada ação preferencial da Telemig Celular por 
eles detida, independentemente da classe de ações preferenciais da Telemig Celular detida, porém, conforme 
descrito acima, as ações da Telemig por eles recebidas foram trocadas por ações da Vivo de tal forma que cada 
detentor de uma ação ordinária da Telemig Celular ou de uma ação preferencial da Telemig Celular recebeu, 
em última instância, sem necessidade de qualquer medida adicional por parte do detentor, 23,838 ações 
ordinárias da Vivo e 23,838 ações preferenciais da Vivo, respectivamente, acrescidas, em cada caso, de 
pagamento em dinheiro ao invés de quaisquer ações fracionárias da Vivo pelas quais as ações ordinárias e 
ações preferenciais da Telemig Celular foram trocadas como resultado da Reestruturação Societária (a 
“Incorporação de Ações pela Telemig”); 

 
Na mesma data, na Assembleia Extraordinária de Acionistas, os acionistas da Companhia aprovaram o 

Protocolo de Incorporação de Ações e Instrumento de Justificação assinado em 29 de maio de 2009, que 
estabeleceu a incorporação pela Vivo Participações das ações da Telemig Participações, inclusive aquelas 
obtidas na incorporação de ações pela Telemig Celular, descrita acima, com os detentores das ações 
incorporadas da Telemig Participações recebendo, sem necessidade de qualquer medida adicional por parte do 
detentor, 1,37 ações ordinárias, sem valor nominal, da Vivo para cada ação ordinária da Telemig Participações 
detida por eles e 1,37 ações preferenciais, sem valor nominal, da Vivo para cada ação preferencial da Telemig 
Participações detida por eles, acrescidas, em cada caso, de pagamento em dinheiro ao invés de quaisquer ações 
fracionárias (a “Incorporação de Ações pela Vivo”).  

 
A incorporação das ações da Telemig Celular e da Telemig Participações não resultou em qualquer 

modificação do número ou tipo das ações em circulação dessas empresas ou nos termos de qualquer dessas 
ações. Ao invés disso, a Vivo passou a ser a proprietária, direta ou indiretamente, de todas estas ações, com a 
Telemig Participações tornando-se uma subsidiária integral da Vivo e a Telemig Celular tornando-se uma 
subsidiária integral da Telemig Participações. Em última instância, todos os acionistas minoritários da 
Telemig Celular e da Telemig Participações passaram a ser acionistas da Vivo e cada acionista recebeu a 
mesma classe de ação da Vivo (ordinária ou preferencial) que aquele acionista detinha anteriormente na 
Telemig Celular ou na Telemig Participações. 

 
A Reestruturação Societária foi submetida à revisão da ANATEL, porém a aprovação da ANATEL não é 

necessária para a incorporação da Telemig Celular pela Telemig, uma vez que esta parte do plano de 
Reestruturação Societária envolve empresas do mesmo grupo econômico. Além disso, essa incorporação 
não estava sujeita à aprovação do CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

 
Os gráficos abaixo mostram os organogramas simplificados demonstrando a estrutura societária da Vivo, 

Telemig e Telemig Celular antes e depois da Reestruturação Societária. 
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Antes da Incorporação: 

 
O organograma abaixo mostra a estrutura societária da Vivo, Telemig e Telemig Celular após a implantação 
da Reestruturação Societária descrita acima. A Reestruturação Societária não modificou a composição final 

do controle das três empresas envolvidas. 
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Depois da incorporação de ações: 

Controlling Group

Other shareholders

Vivo S.A.
TCP
(Telemig Celular Part.)

TC
(Telemig Celular)

Vivo Part.

100% 100%

100%
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A Reestruturação Societária resultou no seguinte: 

• Detentores minoritários de ADSs da Telemig receberam 2,74 ADSs da Vivo para cada ADS 
da Telemig detida por eles, acrescido de valor em dinheiro ao invés de quaisquer ADSs 
fracionárias; 

• a Vivo se tornou uma companhia significativamente maior e mais diversificada, possuindo 
100% do capital social da Telemig, que por sua vez passou a ser a proprietária de 100% do 
capital social da Telemig Celular. A participação da Telemig no valor contábil líquido e no 
lucro (prejuízo) líquido da Telemig Celular aumentou, portanto, para 100%, e a participação 
da Vivo no valor contábil líquido e no lucro (prejuízo) líquido da Telemig aumentou, portanto, 
para 100%; 

• as ações preferenciais e ADSs da Telemig cessaram de ser negociadas na NYSE em 28 de 
setembro de 2009 e tiveram seu registro cancelado de acordo com a Lei dos Mercados de 
Capitais de 15 de dezembro de 2009, e a Telemig não mais apresenta Relatórios Anuais no 
Formulário 20-F ou relatórios no Formulário 6-K; 

• as ações ordinárias e ações preferenciais da Telemig e da Telemig Celular deixaram de ser 
negociadas na BM&FBOVESPA e tiveram seu registro cancelado na CVM em 16 e 19 de 
outubro de 2009, respectivamente; e 

• a Reestruturação permitiu que detentores de ações ordinárias e ações preferenciais da Telemig 
e da Telemig Celular recebessem ações da Vivo tendo substancialmente os mesmos direitos 
que suas ações anteriores, mas que ao invés disso se espera que desfrutem de maior liquidez 
do que as ações detidas anteriormente por eles. 

 

Os detentores de ações ordinárias e ações preferenciais da Telemig e da Telemig Participações e de ações 
ordinárias da Vivo Participações que discordaram da incorporação de ações da Telemig e da Telemig 
Participações tiveram o direito, por um prazo de 30 dias após a publicação da ata das assembleias 
extraordinárias de acionistas das empresas relativas à Reestruturação Societária, de retirar-se das 
respectivas empresas. O valor total pago pela Vivo ou suas afiliadas com respeito a todos os direitos de 
retirada exercidos por detentores com direito a se retirar das empresas foi de R$23,3 mil para 405 ações. 

 
Os cálculos elaborados para as relações de troca de ações da Telemig por ações da Telemig Participações 

e de ações da Telemig Participações por ações da Vivo Participações resultaram em ações fracionárias que 
foram substituídas no mercado em leilões realizados em 24 e 29 de setembro de 2009 na BM&FBOVESPA. 
Estas ações excedentes representam 54.169 ações ordinárias e 42.595 ações preferenciais, com um valor 
líquido de aproximadamente R$40,95 por ação ordinária, e aproximadamente R$43,20 por ação 
preferencial, a serem pagos proporcionalmente às frações detidas pelos acionistas e investidores 
anteriormente aos leilões.  

 
Em uma Assembleia Extraordinária de Acionistas realizada em 13 de novembro de 2009, foi aprovada a 

efetiva incorporação da Telemig Participações pela Vivo Participações (em contraste à incorporação das 
ações) e a subsequente extinção da Telemig Participações, cuja avaliação e aprovação prévia foram 
submetidas à ANATEL. A ANATEL aprovou a incorporação efetiva da Telemig Participações pela Vivo 
Participações em 04 de novembro de 2009. Em consequência dessa incorporação, a Telemig Celular passou 
a ser uma subsidiária integral direta da Vivo Participações.  
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Por fim, para simplificar nossa estrutura societária, a Assembleia Extraordinária de Acionistas de 1 de 
junho de 2010 aprovou a incorporação da Telemig Celular na Vivo Participações (em contraste à incorporação 
de ações), assim como o encerramento das operações da Telemig Celular, submetidas a avaliação autorização 
prévia da ANATEL, que por sua vez aprovou a incorporação da Telemig Celular na Vivo Participações em 11 
de março de 2010. Em uma Assembleia Extraordinária de Acionistas realizada em 30 de novembro de 2009, 
foi aprovada a inclusão no objeto social do Estatuto da Companhia da atividade de prestação de serviços de 
telefonia móvel de forma a possibilitar esta incorporação da Telemig Celular pela Vivo. 

Como resultado da referida incorporação, a Vivo S.A. tornou-se uma subsidiária integral da Vivo  
Participações. 

 
Pós-incorporação da Telemig Participações e Telemig Celular na Vivo  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
    100%          100% 
  
 
 
 

 

Reestruturação Societária de Nossos Acionistas Controladores 
 
Foi realizada uma reestruturação societária em 16 de novembro de 2009 entre as controladoras da Vivo, 

resultando na incorporação efetiva, pela Portelcom Participações S.A. (“Portelcom”), das empresas Tagilo 
Participações Ltda., Sudestecel Participações Ltda., Vivo Participações Ltda, e Avista Participações Ltda., 
após a qual as empresas incorporadas foram extintas. Nesta mesma data, a Brasilcel N.V aumentou o capital 
social da Portelcom mediante a transferência de 1.910.428 ações ordinárias da Vivo para a Portelcom. Não 
obstante, o controle acionário final não foi modificado e a reestruturação não envolve a Vivo, mas apenas as 
empresas do grupo controlador detentoras de ações da Vivo. 

 
Reorganização Societária da Telesp e Vivo Participações 

Em 27 de dezembro de 2010, a nossa administração e a administração da Telecomunicações de São Paulo 
S.A. – Telesp  (“Telesp”) (conjuntamente denominadas “Companhias”) de acordo com e para os fins das 
Instruções CVM 319/99 e 358/02, informaram por meio de um fato relevante que os seus respectivos Conselhos 
de Administração aprovaram uma proposta de reestruturação societária que consiste na incorporação de ações da 
Vivo em sua totalidade pela Telesp, com o objetivo de unificar as posições acionárias de ambas as Companhias 
("Reestruturação Societária”). 
 
Objetivo 

 
Além da concentração da posição acionária mencionada acima, a Reestruturação Societária tem como 

objetivo simplificar a estrutura organizacional atual das Companhias, ambas as quais são companhias de capital 
aberto listadas na BM&FBOVESPA e com American Depositary Receipts (“ADRs”) negociadas nos Estados 
Unidos, permitindo que seus respectivos acionistas participem em uma companhia com ações negociadas em 
bolsas brasileiras e estrangeiras, levando a uma maior liquidez. Além disso, a Reestruturação Societária irá 
racionalizar a estrutura de custo das Companhias e irá facilitar a integração de negócios e a geração de sinergias, 
tendo um impacto positivo sobre as Companhias. 
 
Implementação e estrutura 

Vivo Participações S.A. 

Telemig Celular  
S.A. 

Demais acionistas 
Grupo Controlador 

(Brasilcel e suas subsidiárias) 

Vivo S.A. 
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As administrações das Companhias seguirão as recomendações do Parecer de Orientação CVM 35/08, com 

o objetivo de contribuir para a proteção dos interesses dos acionistas minoritários de ambas as companhias e para 
garantir condições normais de mercado para acionistas controladores e minoritários na troca das ações. Portanto, 
comitês independentes especiais (“Comitês Especiais") foram formados com a Vivo e com a Telesp para 
negociação da relação de substituição das ações e para apresentar suas opiniões com relação a outras condições 
da Reestruturação Societária que possam ser propostas e para posteriormente submeter suas recomendações aos 
Conselhos de Administração das Companhias. 
 

Os Comitês Especiais são compostos da seguinte forma: (i) na Vivo: Ignácio Aller Malo, membro do 
Conselho de Administração; José Guimarães Monforte, membro independente do Conselho de Administração; e 
Antônio Gonçalves de Oliveira, membro independente do Conselho de Administração; e (ii) na Telesp: Fernando 
Xavier Ferreira, membro do Conselho de Administração escolhido pela maioria dos membros desse Conselho; 
Luciano Carvalho Ventura, membro do Conselho de Administração indicado por acionistas minoritários; e 
Cláudio Furtado, terceiro escolhido conjuntamente pelos dois outros membros do Comitê Especial. 
 

O organograma simplificado abaixo mostra a estrutura societária atual e a estrutura societária após a 
implementação da Reestruturação Societária. 
 

Estrutura Societária Atual 
 

 

VIVO PART. 

VIVO S.A. 

MARKET 

PORTELCOM 

PTELECOM BR 

TISA 

SPT PARTICIPAÇÕES 

TELESP 

MARKET 

TELEFÓNICA S.A. 

EUROPE 

BRAZIL 

TBS CEL. 

 
Grupo Controlador  

A administração da Vivo foi informada pela sua acionista controladora, Telefónica, S.A., que após a 
reorganização societária, realizada em 21 de dezembro de 2010, como resultado da transação implementada no 
exterior, a Telefónica, S.A. deterá diretamente as ações das companhias controladoras brasileiras (Ptelecom, 
Portelcom e TBS Celular) no topo da cadeia de controle da nossa Companhia, as quais são detidas indiretamente 
pela Telefónica, S.A., por meio da controladora Brasilcel, N.V. A incorporação de ações proposta não mudará a 
composição do controle das companhias envolvidas, o acionista controlador direto e indireto continuará a ser a 
Telefónica, S.A. 
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Estrutura societária após a incorporação de ações 

 

 
 
 
A totalidade das ações da Vivo será incorporada pela Telesp e os detentores das ações incorporadas da Vivo 

receberão diretamente as novas ações emitidas pela Telesp. 
 

De acordo com a Lei de Sociedade por Ações, conforme alterada,  Instrução CVM 319/99 e estatutos 
sociais das companhias, consultores financeiros e empresas especializadas serão contratados para a preparação 
de estudos complementares  com relação à transação e para a elaboração de relatórios de avaliação para as 
Companhias que serão usados como referência para determinar a relação de substituição das ações e o aumento 
no capital social resultante da incorporação de ações, de acordo com o artigo 264 da Lei de Sociedade por Ações 
com relação à relação de  substituição entre as ações. 

Quando a avaliação e as análises necessárias forem concluídas e os Comitês Especiais da Vivo e da Telesp 
tiverem dado sua recomendação ao Conselho de Administração das Companhias envolvidas, a relação de 
substituição e os outros termos e condições a serem propostos pelos Conselhos de Administração das 
Companhias envolvidas na Reestruturação Societária serão divulgados ao público por meio de um fato relevante. 
As propostas dos Conselhos de Administração serão sujeitas à aprovação dos acionistas em assembleias a serem 
realizadas com esse fim, de acordo com a Lei de Sociedade por Ações, e de acordo com a disposição da 
Instrução CVM 319/99 e Parecer de Orientação 35/08, assim como as aprovações regulatórias necessárias 
(conforme descrito no item 4 abaixo). 

 
 

 
Convocação para a Assembleia e Direito de Retirada  

 
Além do fato relevante a ser publicado contendo mais detalhes sobre os termos e condições da 

Reestruturação Societária que serão acordados conforme acima, a convocação para as respectivas Assembleias 
Extraordinárias para votar a reestruturação será publicada tempestivamente. 

 
Os acionistas detentores de ações ordinárias e preferenciais da Telesp e ações ordinárias da Vivo que 

discordarem com a incorporação das ações da Vivo pela Telesp terão, a partir da data das Assembleias 
Extraordinárias das Companhias que serão realizadas para votar sobre a Reestruturação Societária, o direito de 
retirada da companhia por meio do reembolso do valor das ações das quais são os legítimos detentores na data de 
anúncio do fato relevante sobre a Reestruturação Societária. O valor do reembolso dos acionistas que não 
concordarem com a transação será divulgado tempestivamente, juntamente com as condições da transação. 

 
  

VIVO PART. 

VIVO S.A. 

TISA 

SPT PARTICIPAÇÕES 

TELESP 

MARKET 

TELEFÓNICA S.A. 

EUROPE 

BRAZIL 
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Informações Adicionais 

 
A Reestruturação Societária será submetida à ANATEL. As Assembleias que irão votar  a reestruturação 

societária também são sujeitas à aprovação pela SEC em razão da negociação dos ADRs da companhia na Bolsa 
de Nova York 

 
Antes da reestruturação societária, as entidades Brasileira TBS Celular Participações Ltda., Portelcom 

Participações S.A. e PTelecom Brasil S.A. (conjuntamente, as “Controladoras BR”) serão incorporadas pela 
Vivo. As Controladoras BR atualmente possuem ações da Vivo Part como seu ativo principal e são 
controladas pela Telefónica S.A.. A incorporação das Controladoras BR não resultará em qualquer mudança 
no número e na composição das classes de ações da Vivo e não irá afetar a participação atual dos acionistas da 
Vivo 

 
 

Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio 
 

Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008  

 
De acordo com nossos estatutos, a assembleia geral de acionistas de 19 de março de 2009 aprovou o 

pagamento de dividendos num valor total de aproximadamente R$402,6 milhões. Esse dividendos, 
declarados com base no balanço de fechamento de 2008, incluem os Juros Sobre o Capital Próprio – 
“JSCP”, no valor líquido de aproximadamente R$136,9 milhões, conforme aprovado em reunião do 
Conselho de Administração da Companhia realizada em 17 de dezembro de 2008, e dividendos no valor de 
aproximadamente R$265,7 milhões. 

 
Esse valor resulta em um total de Juros Sobre Capital Próprio ou “JSCP” mais dividendos líquidos de 

aproximadamente R$1,10 por ação ordinária ou preferencial. Os valores mencionados acima foram pagos 
em 02 de dezembro de 2009. 

 
Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009  

 
De acordo com nossos estatutos, a reunião do Conselho de Administração realizada em 09 de fevereiro de 

2010 aprovou o pagamento de dividendos no valor de aproximadamente R$818,9 milhões. Esse dividendo, 
declarados com base no balanço de fechamento de 2009, incluem os Juros Sobre o Capital Próprio – 
“JSCP”, no valor líquido de aproximadamente R$88,5 milhões, conforme aprovado em reunião do 
Conselho de Administração da Companhia realizada em 14 de dezembro de 2009, e dividendos no valor de 
aproximadamente R$730,3 milhões. Os dividendos mencionados acima foram pagos em duas parcelas 
iguais, em 19 de abril de 2010 e 25 de outubro de 2010. 

 
Ano findo em 31 de dezembro de 2010 

De acordo com o nosso estatuto, a reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de fevereiro de 
2011 aprovou o pagamento de dividendos no valor aproximado de R$2.290,8 milhões. Esses dividendos, 
declarados com base no balanço de 2010, incluem juros sobre o capital próprio ("JSCP") no valor líquido 
aproximado de R$187,0 milhões, conforme aprovado pela reunião do Conselho de Administração realizada em 
17 de dezembro de 2010 e dividendos no valor aproximado de R$2.103,8 milhões. Os dividendos e juros sobre 
capital próprio serão pagos até 21 de dezembro de 2011. 

 
Este valor resulta em juros sobre o capital próprio e dividendos líquidos de R$5,732990078 por ação 

ordinária ou preferencial 
 

Dispêndio de Capital 
 

O principal enfoque do nosso programa de investimento tem sido, e continua a ser, a melhora da 
capacidade e qualidade dos serviços que oferecemos e o fornecimento de novos serviços,  bem  como  o 
desenvolvimento de sistemas de informação. 
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As tabelas a seguir estabelecem o total dos nossos investimentos para as empresas e os períodos 
indicados: 

 
 Exercício findo em 31 de deze mbro 

Vivo 2010(1) 2009(1)  

 (em milhões de reais) 
Equipamento de comutação............................................................................................... 205,1 237,6  
Equipamento de transmissão ............................................................................................. 1.472,9 1.243,8  
Tecnologia da informação ................................................................................................ 360,7 346,0  
Outros(2) ............................................................................................................................. 450,4 502,1  

Total do dispêndio de capital............................................................................................. 2.489,1 2.329,5  

 
 Exercício findo em 31 de deze mbro 

Estado de São Paulo—Áreas 1 e 2  2010(1) 2009(1)  

 (em milhões de reais) 
Equipamento de comutação................................................................................................................................ 70,4 61,5  
Equipamento de transmissão ................................................................................................................................ 405,4 321,9  
Tecnologia da informação ................................................................................................................................ 307,7 281,3  

Outros(2) ................................................................................................................................................................ 189,4 203,1  

Total do dispêndio de capital.............................................................................................  972,9 867,8  

 
 

 
 Exercício findo em 31 de dezembro 

Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo—Área 3  2010(1) 2009(1)  

 (em milhões de reais) 
Equipamento de comutação.............................................................................................................. 54,6 58,4 

Equipamento de transmissão ............................................................................................................ 188,8 119,6 

Tecnologia da informação ................................................................................................................ 4,6 3,3 

Outros(2) ............................................................................................................................................ 63,0 71,2 

Total do dispêndio de capital.............................................................................................  311,0 252,5 

 
 

 Exercício findo em 31 de dezembro 

Estados do Paraná e Santa Catarina—Área 5   2010(1) 2009(1)  

 (em milhões de reais) 

Equipamento de comutação.............................................................................................................. 6,8 6,3 

Equipamento de transmissão ............................................................................................................ 88,2 66,3 

Tecnologia da informação ................................................................................................................ 0,2 0,3 

Outros(2) ............................................................................................................................................ 42,0 48,1 

Total do dispêndio de capital.............................................................................................  137,2 121,0 

 
 

 Exercício findo em 31 de dezembro 

Estado do Rio Grande do Sul—Área 6 2010(1) 2009(1)  

 (em milhões de reais) 
Equipamento de comutação.............................................................................................................. 8,5 13,3 

Equipamento de transmissão ............................................................................................................ 89,2 84,6 

Tecnologia da informação ................................................................................................................ 4,0 3,0 

Outros(2) ............................................................................................................................................ 48,3 62,0 

Total do dispêndio de capital ..........................................................................................  150,0 162,9 

 

 Exercício findo em 31 de deze mbro 

Regiões Centro-Oeste e Norte—Áreas 7 e 8 2010(1) 2009(1)  

 (em milhões de reais) 
Equipamento de comutação................................................................................................................................ 28,1 38,7  ,
Equipamento de transmissão ................................................................................................................................307,1 240,0 ,
Tecnologia da informação ................................................................................................................................ 7,3 3,3 ,
Outros(2) ................................................................................................................................................................ 54,5 58,6 ,

Total do dispêndio de capital ..........................................................................................  397,0 340,6 ,
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 Exercício findo em 31 de deze mbro 

Estados da Bahia e Sergipe—Área 9 2010(1) 2009(1)  

 (em milhões de reais) 
Equipamento de comutação................................................................................................ 11,4 12,0 , 
Equipamento de transmissão ................................................................................................ 84,2 57,9 , 
Tecnologia da informação ................................................................................................ 1,4 1,0 , 
Outros(2) ................................................................................................................................ 17,9 24,4 , 

Total do dispêndio de capital .......................................................................................... 114,9 95,3 , 

 
 
 

Região Nordeste—Área 10 

Exercício findo em 
31 de dezembro de 

2010 

Exercício findo 
em 31 de 

dezembro de 
2009 

 

    
Equipamento de comutação................................................................................................ 7,2 12,4  
Equipamento de transmissão ................................................................................................ 124,5 200,7  
Tecnologia da informação ................................................................................................ 2,5 6,3  
Outros(2) ................................................................................................................................ 10,5 12,2  

Total do dispêndio de capital .......................................................................................... 144,7 231,6  

 
 

Estado de Minas Gerais—Área 4 

Exercício findo em 
31 de dezembro de 

2010 

Exercício findo 
em 31 de 

dezembro de 

2009 

 

    
Equipamento de comutação................................................................................................ 18,1 35,0  
Equipamento de transmissão ................................................................................................ 185,5 152,8  
Tecnologia da informação ................................................................................................ 33,0 47,5  
Outros(2) ................................................................................................................................ 24,8 22,5  

Total do dispêndio de capital .......................................................................................... 261,4 257,8  

 

(1)   As  informações  financeiras  apresentadas  para  2009 e 2010 representam  informações   derivadas  das demonstrações 
financeiras consolidadas da Vivo. 

(2)   Consiste basicamente de aluguel de aparelhos gratuito, construção de redes, móveis e utensílios, equipamento de 
escritório e layouts de lojas  

 

O nosso CAPEX estimado para 2011 é de aproximadamente R$3,5 bilhões, incluindo-se os 
investimentos na expansão da rede, introdução de produtos e serviços que visam maximizar o uso da 
telefonia celular, além de buscar um constante aperfeiçoamento da qualidade dos serviços fornecidos 
aos nossos clientes é aquisição de licenças adicionais por rádio frequência como resultado de uma 
licitação publica realizada pela ANATEL em dezembro de 2010, a ser entregue e paga em 2011. 
 

Pretendemos financiar esses investimentos principalmente com o caixa gerado pelas operações. Vide 
“Item 5.B. – Revisão e Perspectivas Operacionais e Financeiras – Liquidez e Recursos de Capital". 
 

B. Visão Geral dos Negócios 
 

De acordo com dados sobre participação de mercado publicados pela ANATEL, estamos entre os 
principais provedores de serviços de telecomunicações celulares no Brasil, com o auxílio de nossa subsidiária 
Vivo S.A., a operadora de celular líder no Brasil. A Vivo S.A. é uma operadora de celular dos estados do 
Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás (também englobando a área do 
Distrito Federal), Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, 
Rio de Janeiro, Rio  Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, 
Sergipe, Tocantins e Minas Gerais nós fornecemos diretamente serviços de telecomunicação celular. 

 

Nas Áreas 1 e 2, a Vivo S.A. usa uma faixa de frequência conhecida como Banda “ A”, “L” e “J”, que cobre 
100% dos mun icípios em suas áreas autorizadas no estado de São Paulo. Em 31 de Dezembro de 2010, a Vivo 
S.A. tinha 17,2 milhões de linhas de celular em serviço, o que representou um aumento de 9,5% em relação 



46  

a 31 de Dezembro de 2009, e uma participação de mercado de aproximadamente 34,1% em São Paulo. 
 

Na  Área 3, a  Vivo S.A.  usa  a  faixa  de frequência  conhecida  como  Banda “A”, “L” e “J”,  que cobre 
100%  dos municípios e 100% da população nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Em 31 de 
Dezembro de 2010, a Vivo S.A. tinha 8,6 milhões de linhas de celular em serviço nesta área, o que 
representou um aumento líquido de 11,7% em relação a 31 de Dezembro de 2008, e uma participação de 
mercado de aproximadamente 39,1% nestes estados. 

 

Na área 4, a Vivo S.A. usa a faixa de frequência conhecida como Banda “ A”, “E” e “J”, que cobre 71,5% 
dos municípios e 92,3% da população do Estado de Minas Gerais. Em 31 de dezembro de 2010, a Telemig  
Celular  tinha  6,8  milhões  de linhas  de celular  em  serviço na região,  que representou um aumento 
líquido de 14,2% em relação a 31 de dezembro de 2009, e uma participação de mercado de aproximadamente 
33,5% em Minas Gerais. 

 
Na  Área  5, a  Vivo S.A.  usa a faixa  de frequência  conhecida  como Banda  “B”, que cobre 66,6% 

dos municípios nos estados do Paraná e Santa Catarina e 93,7% da população do Paraná e Santa Catarina. Em 
31 de dezembro de 2010, a Vivo S.A. tinha 4,0 milhões de linhas de celular em serviço nesta área, o que 
representou um aumento líquido de 11,3% em relação a 31 de Dezembro de 2009, e uma participação de 
mercado de aproximadamente 22,0% nestes estados. 

 

Na Área 6, a Vivo S.A. usa a faixa  de frequência  conhecida  como Banda “ A”, “L” e “J”, que cobre 
81,1% dos municípios e 97,6% da população no estado do Rio Grande do Sul. Em 31 de dezembro de 2010, a 
Vivo S.A. tinha 4,6 milhões de linhas de celular em serviço nesta área, o que representou um aumento líquido 
de 13,8% em relação a 31 de Dezembro de 2009, e uma participação de mercado de aproximadamente 42,8% 
neste estado. 

 

Nas Áreas 7 e 8, a Vivo S.A. é a operadora de celular líder, por número de clientes, em sua área de 
autorização e usa uma faixa de frequência conhecida como Banda “ A”, “B”, “L” e “J”, que cobre 54,8% dos 
municípios dos estados do Acre, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, 
Tocantins, Amazonas, Amapá, Maranhão, Pará e Roraima e 84,3% da população destes estados. Em 31 de 
Dezembro de 2010, a Vivo S.A. tinha 12,2milhões de linhas de celular em serviço nestas áreas, o que 
representou um aumento líquido de 25,6% em relação a 31 de Dezembro de 2009, e uma participação de 
mercado de aproximadamente 34,1% nestes estados. 

 

Na Área 9, a Vivo S.A. usa a faixa  de frequência  conhecida  como Banda “ A”, “L” e “J”, que cobre 
59,8% dos municípios e 85,8% da população nos estados da Bahia e Sergipe. Em 31 de dezembro de 2010, a 
Vivo S.A. tinha 4,4 milhões de linhas de celular em serviço nesta área, o que representou um aumento líquido 
de 24,2% em relação a 31 de Dezembro de 2009, e uma participação de mercado de aproximadamente 30,2% 
nestes estados. 

 

Na área 10, Vivo S.A. usa a faixa de frequência conhecida como Banda “L” e “J”, que cobre 22,9% dos 
municípios e 64,4% da população nos estados de Alagoas, Ceará, Pernambuco, Piauí, Paraíba e Rio Grande do 
Norte. Em 31 de dezembro de 2010, a Vivo S.A. tinha 1,8 milhões de linhas de celular em serviço nesta área, 
que representou um aumento líquido de 106,8% em relação a 31 de dezembro de 2009, e uma participação de 
mercado de aproximadamente 6,0% nestes estados.  

 

Em 18 de Setembro de 2007, com a aprovação da ANATEL, a Vivo adquiriu lotes da Banda “L”, exceto 
pelo lote 16 (área de Londrina-PR, na região 5) e pelo lote 20 (área do Norte brasileiro, na região 8). A Banda 
“L” compreende lotes cujas frequências variam de 1895 a 1900 MHz e 1975 a 1980 MHz, com largura de 
banda de 5 + 5 MHz. Como resultado, a Vivo conseguiu completar a única área de cobertura que faltava e em 
breve estará operando em todo o território brasileiro. 

 

Em 20 de Dezembro de 2007, com a aprovação da ANATEL, a Vivo adquiriu lotes da Banda “J” com 
largura de banda de 10 + 10 MHz, à exceção dos lotes no Estado de Minas Gerais adquiridos na ocasião pela 
Telemig Celular e atualmente pela Vivo. 
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Nossas Operações 
 

As tabelas a seguir apresentam as informações sobre a base de cobertura das telecomunicações celulares da 
Vivo S.A. e assuntos relacionados nas datas e nos anos indicados. 
 

 Exercício findo em 31 de deze mbro 

Estado de São Paulo—Áreas 1 e 2 2010 2009 2008 
Linhas de celular em serviço no encerramento do ano (em milhares) ....................................................  17.230 15.731 14.197 
Clientes pós-pagos ...................................................................................................................................  4.023 3.111 2.671 
Clientes pré-pagos ...................................................................................................................................  13.207 12.620 11.526 
Crescimento das linhas de celular em serviço durante o ano ..................................................................  9,5% 10,8% 16,9% 
Churn(1 ) ....................................................................................................................................................  31,0% 29,0% 28,8% 
População estimada nas áreas de concessão (em milhões)(2)...................................................................  41,4 41,4 40,8 
Cobertura estimada da população (em milhões)(3)...................................................................................  41,4 41,4 40,8 
Porcentagem da população coberta(4) ......................................................................................................  100% 100% 100% 
Penetração no encerramento do ano(5) .....................................................................................................  121,9% 108,1% 92,8% 
Porcentagem dos municípios cobertos ....................................................................................................  100% 100% 100% 
Participação no mercado(6 ).......................................................................................................................  34,1% 35,3% 37,4% 

 

 Exercício findo em 31 de deze mbro 

Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo—Área 3 2010 2009 2008 
Linhas de celular em serviço no encerramento do ano (em milhares) ........................................................ 8.624 7.723 7.100 
Clientes pós-pagos ....................................................................................................................................... 2.158 1.760 1.608 
Clientes pré-pagos ....................................................................................................................................... 6.466 5.963 5.492 
Crescimento de clientes durante o ano ........................................................................................................ 11,7% 8,8% 19,4% 
Churn(1 ) ........................................................................................................................................................ 33,0% 31,7% 28,3% 
População estimada da Região no encerramento do ano (milhões)(2) ......................................................... 19,5 19,5 19,2 
Cobertura estimada da população no encerramento do ano (milhões)(3) ..................................................... 19,5 19,5 19,5 
Porcentagem da população da Região coberta no encerramento do ano(4 ).................................................. 100% 100% 100% 
Penetração no encerramento do ano(5) ......................................................................................................... 113,3% 103,7% 95,7% 
Porcentagem dos municípios cobertos ........................................................................................................ 100% 100% 100% 
Participação no mercado(6 )........................................................................................................................... 39,1% 38,5% 38,7% 

 
 Exercício findo em 31 de dezembro 

Estado de Minas Gerais—Área 4 2010 2009 2008 
Linhas de celular em serviço no encerramento do ano (em milhares) ......................................................  6.832  5.985 4.627 
Clientes pós-pagos .....................................................................................................................................  1.484 1.051 975 
Clientes pré-pagos .....................................................................................................................................  5.348 4.934 3.652 
Crescimento de clientes durante o ano ......................................................................................................  14,2% 29,4% 18,6% 
Churn(1 ) ......................................................................................................................................................  34,2% 31,9% 45,6% 
População estimada da região no encerramento do ano (milhões)(2 ).........................................................  20,0 20,0 19,9 
Cobertura estimada da população no encerramento do ano (milhões)(3) ...................................................  18,5 18,5 18,3 
Porcentagem da população coberta no encerramento do ano(4) .................................................................  92,3% 92,3% 91,9% 
Penetração no encerramento do ano(5) .......................................................................................................  100,5% 90,0% 80,8% 
Porcentagem dos municípios cobertos ......................................................................................................  71,5% 71,5% 70,8% 
Participação de mercado(6) .........................................................................................................................  33,5% 33,0% 28,7% 
 

 Exercício findo em 31 de dezembro 

Estados do Paraná e Santa Catarina—Área 5 2010 2009 2008 

Linhas de celular em serviço no encerramento do ano (em milhares) ...................................................... 3.976 3.571 3.317 
Clientes pós-pagos ..................................................................................................................................... 932 743 635 
Clientes pré-pagos ..................................................................................................................................... 3.044 2.828 2.682 
Crescimento das linhas de celular em serviço durante o ano .................................................................... 11,3% 7,6% 17,5% 
Churn(1 ) ...................................................................................................................................................... 35,8% 34,5% 31,3% 
População estimada nas áreas de concessão (em milhões)(2)..................................................................... 16,8 16,8 16,7 
Cobertura estimada da população (em milhões)(3)..................................................................................... 15,8 15,8 15,4 
Porcentagem da população coberta(4) ........................................................................................................ 93,7% 93,7% 92,5% 
Penetração no encerramento do ano(5) ....................................................................................................... 105,7% 91,7% 80,6% 
Porcentagem dos municípios cobertos ...................................................................................................... 66,6% 66,6% 60,4% 
Participação no mercado(6 )......................................................................................................................... 22,0% 23,0% 24,6% 
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 Exercício findo em 31 de dezembro 

Estado do Rio Grande do Sul—Área 6 2010 2009 2008 
Linhas de celular em serviço no encerramento do ano (em milhares) ....................................................... 5.272 4,632 4,172 
Clientes pós-pagos ...................................................................................................................................... 1.503 1.245 1.119 
Clientes pré-pagos ...................................................................................................................................... 3.769 3.386 3.053 
Crescimento das linhas de celular em serviço durante o ano ..................................................................... 13,8% 11,0% 14,4% 
Churn(1 ) ....................................................................................................................................................... 23,3% 22,3% 24,0% 
População estimada nas áreas de concessão (em milhões)(2)...................................................................... 10,9 10,9 10,9 
Cobertura estimada da população (em milhões)(3)...................................................................................... 10,6 10,6 10,6 
Porcentagem da população coberta(4) ......................................................................................................... 97,6% 97,6% 96,8% 
Penetração no encerramento do ano(5) ........................................................................................................ 112,0% 100,4% 89,7% 
Porcentagem dos municípios cobertos ....................................................................................................... 81,1%[•] 81,1% 75,0% 
Participação no mercado(6 ).......................................................................................................................... 42,8% 42,2% ,42,8% 
 
 
 
 

 Exercício findo em 31 de dezembro 

Regiões Centro-Oeste e Norte—Áreas 7 e 8 2010 2009 2008 
Linhas de celular em serviço no encerramento do ano (em milhares) ......................................................  12.177 9.692 8.233 
Clientes pós-pagos .....................................................................................................................................  1.667 1.285 1.128 
Clientes pré-pagos .....................................................................................................................................  10.510 8.407 7.105 
Crescimento das linhas de celular em serviço durante o ano ....................................................................  25,6% 17,7% 22,6% 
Churn(1 ) ......................................................................................................................................................  31,8% 31,5% 34,3% 
População estimada nas áreas de concessão (em milhões)(2).....................................................................  35,6 35,6 35,6 
Cobertura estimada da população (em milhões)(3).....................................................................................  30,6 30,0 29,1 
Porcentagem da população coberta(4) ........................................................................................................  85,9% 84,3% 81,7% 
Penetração no encerramento do ano(5) .......................................................................................................  97,7% 81,0% 69,4% 
Porcentagem dos municípios cobertos ......................................................................................................  59,4% 54,8% 47,2% 
Participação no mercado(6 ).........................................................................................................................  37,7% 34,3% 32,7% 

 
 Exercício findo em 31 de dezembro 

Estados da Bahia e Sergipe—Área 9 2010 2009 2008 

Linhas de celular em serviço no encerramento do ano (em milhares) ......................................................  4.424 3.561 2.956 
Clientes pós-pagos .....................................................................................................................................  574 446 420 
Clientes pré-pagos .....................................................................................................................................  3.850 3.116 2.536 
Crescimento de clientes durante o ano ......................................................................................................  24,2% 20,5% 33,6% 
Churn(1 ) ......................................................................................................................................................  32,6% 31,1% 30,6% 
População estimada da região no encerramento do ano (milhões)(2 ).........................................................  16,7 16,7 16,6 
Cobertura estimada da população no encerramento do ano (milhões)(3) ...................................................  14,5 14,3 13,8% 
Porcentagem da população coberta no encerramento do ano(4) .................................................................  86,9% 85,8% 83,1% 
Penetração no encerramento do ano(5) .......................................................................................................  86,3% 71,7% 62,2% 
Porcentagem dos municípios cobertos ......................................................................................................  63,0% 59,8% 51,6% 
Participação de mercado(6) .........................................................................................................................  30,2% 29,6% 28,6% 
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Regiões do Nordeste— Área 10 

Exercício findo em 
31 de deze mbro de 

2010 

Exercício findo em 
31 de deze mbro de 

2009 

Exercício findo em 
31 de deze mbro 

de2008 
Linhas de celular em serviço no encerramento do ano (em milhares) ...................................................... 1.758 850 343 
Clientes pós-pagos ................................................................................................................................ 293 143 6 
Clientes pré-pagos ................................................................................................................................ 1.465 707 337 
Crescimento de clientes durante o ano ................................................................................................ 106,8% 147,8% – 
Churn(1 ) ...................................................................................................................................................... 51,2% 61,9% 0,2% 
População estimada da região no encerramento do ano (milhões)(2 )......................................................... 30,6 30,6 30,6 
Cobertura estimada da população no encerramento do ano (milhões)(3) ................................................... 21,8 19,7 7,5 
Porcentagem da população coberta no encerramento do ano(4) ................................................................ 71,3% 64,4% 24,4% 
Penetração no encerramento do ano(5) ....................................................................................................... 93,6% 76,1% 65,1% 
Porcentagem dos municípios cobertos ................................................................................................ 34,6% 22,9% 2,2% 
Participação de mercado(6) ......................................................................................................................... 6,0% 3,6% 1,7% 

 
 

(1)   Churn é o número de clientes que nos deixam durante o ano, calculado como uma porcentagem da média simples dos clientes no 
início e encerramento do ano. 

(2)   Projeções baseadas em estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 
 

(3)    Número de pessoas dentro de nossa Região que podem acessar o nosso sinal de telecomunicação celular 
 

(4)    Porcentagem da população em nossa Região que pode acessar o nosso sinal de telecomunicação celular. 
 

(5)    Número de linhas de celular em serviço em nossa Região, incluindo-se aquelas dos nossos concorrentes,    dividido pela 
população de nossa Região 

(6)    Porcentagem com base em todas as linhas em serviço em nossa Região no encerramento do ano. 
 
Nossos Serviços 
 

Antes de novembro de 1998, nossa rede usava somente tecnologia analógica AMPS. Depois da privatização do sistema 
Telebrás, começamos a usar tecnologias digitais CDMA e TDMA. Em 2006, iniciamos a implementação  da  nossa  rede  
GSM.  Em  2007,  começamos  a  implementação  da  rede  WCDMA.  A digitalização oferece certas vantagens, como 
uma maior capacidade de rede e receita adicional através da venda desses serviços. Nós continuamos a aumentar 
nossa capacidade de rede e cobertura para melhorar nossa qualidade de serviço e satisfazer a demanda dos nossos 
clientes. 
 

Oferecemos serviço de voz e serviços auxiliares de valor agregado, incluindo correio de voz e aviso de correio de voz, 
transferência de chamadas, conferência a três, identificação de chamada, mensagens curtas, restrição à quantidade de 
minutos utilizados, sala de bate-papo celular e serviços de dados tais como serviço de  protocolo  de  aplicativo  móvel,  
por  meio  do  qual  os  clientes  podem  acessar  sites  e  portais  WAP. Oferecemos acesso direto à Internet por meio de 
cartões de Dados destinados a conectar PDAs compatíveis (Assistente Pessoal Digital, um dispositivo de mão que 
combina computação, telefone/fax, Internet e recursos de formação de rede) e laptops ou telefones celulares por meio de 
conexão a cabo que oferece aos assinantes empresariais acesso seguro aos seus recursos de intranet e de escritório. 
Também oferecemos alguns serviços novos, tais como Serviço Multimídia de Mensagens, MExE (Ambiente de 
Execução Móvel) que permite que o aparelho baixe aplicativos e os execute no telefone móvel e uma interface com o 
usuário com ícones nos aparelhos para identificar os serviços principais (tais como Correio de Voz, Downloads e 
mensagens de texto (SMS)) para um acesso mais fácil aos nossos serviços. 
 

Oferecemos serviços de roaming mediante acordos com operadoras locais de serviço de celular em todo o 
Brasil e em outros países que permitem que nossos assinantes façam e recebam chamadas quando estiverem 
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fora de nossas áreas de concessão. Também fornecemos serviços de roaming recíproco aos assinantes dessas 
operadoras locais de serviço de celular com as quais mantemos tais aco rdos. 
 

Nós também oferecemos certos serviços de interatividade com provedores de rádio e televisão, permitindo 
aos clientes a ouvir estações de rádio e assistir canais de TV sem custo adicional. 

 
Além disso, em 2007 lançamos: 
 
 “Vivo Pós + Speedy”—primeira grande iniciativa de marketing com Telefonica Brasil oferecendo aos 

clientes pós-pagos e clientes Speedy (serviço de banda larga ADSL) um serviço complementar de um 
ano (chamadas gratuitas de linha fixa para celular e de celular para linha fixa durante os fins de semana) 
mediante a compra de um contrato de fidelidade; 

 
 “Parceria Positivo”—acordo exclusivo com o maior fabricante de computadores do Brasil, Positivo 

Informática, referente a diversas iniciativas de marketing a serem conduzidas junto com Serviços de 
Internet da  VIVO,  incluindo diversos  pacotes  comerciais,  planos  de dados especiais,  notebooks 
customizados  e iniciativas de “trademarketing”; 

 
 “Vivo em Ação 4” – quarta edição da primeira alternativa de jogo de realidade em múltiplas 

plataformas divulgado por nós em 2004 em que os jogadores podem usar o SMS, portal de voz, WAP e 
outras plataformas para concluir uma missão e ganhar prêmios; 

 
 “Leilão Vivo” – primeiro leilão reverso de múltiplas interfaces divulgado no Brasil por uma operadora 

de telefonia móvel; 
 
 “Vivo Play Dual Delivery” – serviço de download de música da Vivo que permite que o usuário baixe 

uma trilha musical no telefone celular e no computador fazendo uma única compra; 
 
 Busca e acordos de marketing de telefonia móvel assinados com Yahoo; 
 
 Um novo portal WAP (atualmente disponível apenas a funcionários da Vivo, mas que estará disponível 

em breve a todos os clientes); 
 
 Um novo portal para “smartphones” (atualmente disponível apenas para dispositivos BlackBerry, mas 

que estará disponível em breve a todos smartphones); 
 
 “EU VIVO CINEMA” – um site do portal Wap com informações e conteúdos que podem ser baixados 

sobre filmes e cinema; 
  
 “Celulares Musicais” – primeiro lançamento no Brasil de celulares musicais com conteúdo incorporado; 
 
  “BlackBerry” – lançamento de BlackBerry®, solução de e-mail popular para pessoas físicas e empresas; 
 
 “Vivo Avisa” – disponibilização do serviço “Quem Ligou” que pode ser adquirido por qualquer cliente 

Vivo; e 
 
 Um centro de tradução para turistas durante os Jogos Pan Americanos no Rio de Janeiro em 2007.  
 
Em 2008, lançamos: 
 
 “TV Digital”—aparelhos de telefone exclusivos oferecidos pela Vivo em uma das primeiras ofertas do 

 Brasil de serviços de TV não-paga disponíveis em qualquer região do Brasil; 
 
 “Rede 3G”—uma rede sem fio de alta velocidade e qualidade de sinal de terceira geração; 
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“iPhone 3G”—a mais recente geração de iPhone poderá ser adquirida com prioridade pelos clientes da 
Vivo; 

 
“Vivo Windows Live” —acesso às aplicações  do Messenger da Microsoft, Hotmail e Spaces; 
 
“Vivo Residencial”—um terminal de telefone para uso doméstico, semelhante a tradicional linha fixa, porém 
portátil, que não requer instalação, oferecendo tarifas econômicas para todos os usuários domésticos; 
 
“Vivo 4 em 1”—combinação de quatro serviços em um pacote-TV paga, pacotes de chamadas de linha fixa, 
planos de chamadas pós-pagas wireless e serviço móvel 3G (disponível somente em certas áreas) 
 
“Vivo  Play”—uma  loja  digital  de  música  líder  na  América  Latina,  com  mais  de  300.000  músicas 
adquiridas mensalmente; e 
 
“Vivo Co-Piloto”—um serviço de navegação líder disponível em 152 cidades do Brasil e compatível com 
quatro modelos de smartphone, que foi eleito pela revista InfoExame como o melhor serviço de navegação 
para celulares disponível no Brasil. 
 

Em 2009, lançamos: 
 
“Vivo Twittando” – um serviço de comunicação em rede social e microblogging que possibilita que seus 
usuários enviem e recebam tweets via torpedo (SMS);  
 
“Open Vivo” – uma plataforma que os criadores podem usar para criar e vender software na Loja de 
Download da Vivo’ 
 
“Vivo Alerta Email” – uma solução de aviso de e-mail com a opção de estabelecer contas pessoais em 
telefones móveis para receber o aviso por SMS ou WAP Push;  
 
“Vivo Foto Notícia” – uma combinação de comunicação móvel e jornal tradicional que fornece aos usuários 
flexibilidade para ler jornais em seus telefones móveis;  
 
“SDP” – uma plataforma que simplifica a implantação de novos produtos e serviços; este projeto faz parte de 
um projeto conjunto entre a Telefónica e a Vivo; 
 
“Vivo Mobile TV” – um serviço de TV móvel que permite ao cliente assistir televisão em seu telefone 
móvel;  
 
“Kantoo English” – uma plataforma exclusiva de aprendizagem móvel focalizada num curso básico de inglês 
para iniciantes, com leitura, redação e comunicação verbal; com este aplicativo, a Vivo lançou o conceito de 
aprendizagem móvel, que ajudará a melhor preparar nossos clientes para o mercado de trabalho e para suas 
atividades pessoais;  
 
“Portabilidade numérica” – um projeto comum com outras operadoras que permite a possibilidade de mudar 
de operadora sem mudar o número de telefone dos clientes;  
 
“Serviço videocall” – um serviço que permite a transmissão de voz e imagem em tempo real;  
 
“Vivo Me Liga” – um serviço que permite aos usuários sem crédito em seus telefones solicitar que outros – 
via SMS – telefonem para eles;  
 
“Vivo Transferência de Crédito” – um serviço que possibilita que usuários transfiram crédito pré-pago a 
outros clientes Vivo;  
 
“Cartão de Crédito de marca compartilhada – com Itaú” – um cartão de crédito emitido pelo Banco Itaú que 
dá benefícios a clientes Vivo;  
 
“Parceria de Seguros – com o Santander” – uma linha de apólices de seguro desenvolvida pelo Santander e 
vendida exclusivamente para clientes Vivo; 
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“Internet Pré-Paga”  - um serviço que fornece conectividade à Internet através de três pacotes diferentes – 
diariamente, semanalmente e mensalmente. 
 

Em 2010, nós lançamos:  
 

“Torpedo Center” – um aplicativo que o permite que o cliente gerencie SMSs, incluindo funcionalidades 
como back-up, assinatura customizada e aviso de ausência temporária; 
 
“Torpedo Mania” – uma promoção com diferentes tarifas horárias para SMSs; 
 
“Torpedão Campeão” – uma promoção de vendas durante a Copa de 2010 que oferecia um pacote de 30 
SMSs por R$4,00 mais impostos, com uma loteria diária. A promoção contou com a participação das quatro 
maiores operadoras do Brasil e foi anunciada na TV Globo, principalmente no Domingão do Faustão; 
 
“Torpedo Show” – uma promoção de vendas exclusiva da Vivo que ocorreu no terceiro trimestre de 2010 
com a oferta de um pacote de 10 SMS por R$2,99, com loteria diária; 
 
“Pacote de 30 SMS/MMS” – lançamento de um pacote de  30 SMS ou MMS, a R$4,90; 
 
“Loja de Serviços Vivo” – lançamento de um menu interativo via SMS (1515) ou WAP em que o cliente tem 
acesso a todas as ofertas de pacotes de serviços de valor agregado; 
 
“Kantoo Voz, SMS e Online” – desenvolvimento de uma plataforma de aprendizado móvel para o ensino da 
língua inglesa que usa SMS, voz e Internet; 
 
“Plataforma de Desenvolvedores Vivo” – uma iniciativa para impulsionar inovação que diz respeito ao 
desenvolvimento de aplicativos móveis. Cria um ecossistema de desenvolvimento que permite aos 
desenvolvedores aproveitar os benefícios de mercados novos abertos e inovadores, gerar novas 
oportunidades de negócios e aumentar as ofertas de aplicativos aos clientes; 
 
“Portal FIFA”- uma oferta exclusiva para clientes Vivo com conteúdo da Copa de 2010 e torneios anteriores 
para download em aparelhos celulares. Durante a Copa, todos os clientes que assinaram o serviço receberam 
os gols do seu time favorito quase em tempo real; 
 
“Códigos 2D” – um aplicativo que permite aos clientes ler códigos 2D. Durante 2010, a Vivo realizou 
iniciativas com a Editora Abril em revistas como a Super Interessante e a Veja para disseminar a adoção do 
aplicativo 

. 

 
 

Nossa Região 
 

A Vivo oferece serviços de telecomunicação móvel em todos estados brasileiros, além do Distrito Federal, 
representando um total de aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados e uma população de 
aproximadamente 191,5 milhões de pessoas. A Vivo tornou-se uma operadora nacional quando, em setembro 
de 2007, adquiriu uma licença de 1,9 GHz (banda “ L”) para operar em 6 estados na Região Nordeste 
(Alagoas, Ceará, Pernambuco, Piauí, Paraíba e Rio Grande do Norte), junto com a aquisição da Telemig 
(conforme mencionado em – “Aquisição de Telpart, Telemig e Tele Norte”). 

 
Em 29 de abril de 2008, a Vivo assinou os Termos de Autorização para o uso de sub-faixa de frequência de 

rádio J, também conhecida como frequência de Terceira Geração (ou 3G), adquirida como resultado de leilão 
realizado pela ANATEL em 18 de dezembro de 2007. 

 
No leilão das frequências da Banda H e outras bandas remanescentes realizado pela Anatel em 14 e 15 de 

dezembro de 2010, de acordo com a convocação 002/2010/PVCP/SPV, a Vivo foi vencedora em 23 dos blocos 
leiloados. Os contratos relacionados às frequências que adquirimos nesse leilão ainda não foram celebrados.                                                

Consequentemente, a Vivo irá melhorar sua capacidade de prestar serviços no território nacional e irá operar em 
frequências de 900 MHz e 1.800 MHz de forma ampla. 
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A tabela abaixo lista os 23 blocos em que a Vivo fez a oferta vencedora: 

Blocos Frequência (MHz) Largura Área de Serviço 

41 1800 10 + 10  Estados de PR, SC, RS, GO, TO, MS, MT, RO, AC e DF 

42 1800 10 + 10 Estado de SP 

44 1800 15 + 15 
Pelotas, Morro Redondo, Capão do Leão e Turuçu, municípios no estado de 

RS 

45 1800 15 + 15 Estados de AL, CE, PB, PI, PE e RN  

76 900 2,5 + 2,5 Estado do RJ  

77 900 2,5 + 2,5 Estado do ES  

78 900 2,5 + 2,5 
GO, TO, MS, MT, RO, AC e DF (3) 

 

79 900 2,5 + 2,5 
Estado do RS com exceção dos município de  Pelotas, Morro Redondo, 

Capão do Leão e Turuçu  

80 900 2,5 + 2,5 
Municípios de CN 43(2),no estado do PR, com exceção dos municípios de 

Londrina e  
Tamarana  

81 900 2,5 + 2,5 
PR e SC, com exceção de CN 43(2) e municípios de  Londrina e Tamarana, 

no estado do PR  

82 900 2,5 + 2,5 Estado da BA  

83 900 2,5 + 2,5 Estado de SE 

84 900 2,5 + 2,5 Estados de AM, AP, MA, PA e RR  

92 1800 2,5 + 2,5 SP exceto grande  SP e entorno e setor 33(1) PGO 

101 1800 2,5 + 2,5 Estados de AM, AP, MA, PA e RR  

105 1800 2,5 + 2,5 Município de Paranaíba, em MS  

107 1800 2,5 + 2,5 
Municípios de Buriti Alegre, Cachoeira Dourada, Inaciolândia, Itumbiara,  

Paranaiguara e São Simão, em GO  

115 1800 2,5 + 2,5 
Municípios de Buriti Alegre, Cachoeira Dourada, Inaciolândia, Itumbiara,  

Paranaiguara e São Simão, em GO  

119 1800 10+ 10 RJ, ES, BA e SE  

122 1800 10+ 10 Estados de AM, AP, MA, PA e RR  

124 1800 10+ 10 Estados de AL, CE, PB, PI, PE e RN  

128 1800 10+10 
Município de Paranaíba, em MS e municípios de  Buriti Alegre, Cachoeira 

Dourada, Inaciolândia, Itumbiara, Paranaiguara e São Simão, em GO  

163 1800 5+5 Municípios de Londrina e Tamarana, em PR  

(1)  Municípios: Altinópolis, Aramina, Batatais, Brodosqui, Buritizal, Cajuru, Cássia dos Coqueiros, Colômbia, Franca, Guaíra, Guará, 
Ipuã, Ituverava, Jardinópolis, Miguelópolis, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Ribeirão Corrente, Sales de Oliveira, Santa Cruz da 
Esperança, Santo Antônio da Alegria e São Joaquim da Barra, no estado de São Paulo.  

(2)  CN = Munínípios com o Código de Seleção Nacional.  

(3)  Com exeção do município de Paranaíba, no estado de MS,  e municípios de Buriti Alegre, Cachoeira Dourada, Inaciolândia, 
Itumbiara, Paranaiguara e São Simão, em GO.   
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A tabela a seguir apresenta as estatísticas de população, Produto Interno Bruto (PIB), e renda per capita para cada um 
dos estados das regiões com serviços da Vivo nas datas e nos anos indicados: 

 
 Em 01 de julho de 2009 Últimos Dados Disponíveis do IBGE de 2008 

Área 

Faixa de 
Frequência  

(Banda) 
População 

(em milhares)(1) 

Porcentage m da 
população do 

Brasil(1 ) 
PIB (em R$ 
milhões)(2) 

Porcentage m do 
PIB do Brasil(2) 

Renda pe r 
capital (em 

reais)(2) 

Estado de São Paulo ..................................... A, L e J 41.384 21,61% 1.003.016 33,08% 24.457 
Estado do Paraná .......................................... B, L e J 10.686 5,58% 179.270 5,91% 16.928 
Estado de Santa Catarina .............................. B, L e J 6.119 3,20% 123.283 4,07% 20.369 
Estado de Goiás ............................................ A, L e J 5.926 3,09% 75.275 2,48% 12.879 
Estado do Tocantins ..................................... A, L e J 1.292 0,67% 13.091 0,43% 10.223 
Estado de Mato Grosso................................ A, L e J 3.002 1,57% 53.023 1,75% 17.927 
Estado de Mato Grosso do Sul ..................... A, L e J 2.360 1,23% 33.145 1,09% 14.188 
Estado de Rondônia ...................................... A, L e J 1.504 0,79% 17.888 0,59% 11.977 
Estado do Acre ............................................. A, L e J 691 0,36% 6.730 0,22% 9.896 
Estado do Amapá.......................................... B e J 627 0,33% 6.765 0,22% 11.033 
Estado do Amazonas .................................... B e J 3.393 1,77% 46.823 1,54% 14.014 
Estado do Maranhão ..................................... B e J 6.367 3,33% 38.487 1,27% 6.104 
Estado do Pará .............................................. B e J 7.431 3,88% 58.519 1,93% 7.993 
Estado de Roraima........................................ B e J 421 0,22% 4.889 0,16% 11.845 
Distrito Federal ............................................. A, L e J 2.607 1,36% 117.572 3,88% 45.978 
Estado da Bahia ............................................ A, L e J 14.637 7,64% 121.508 4,01% 8.378 
Estado de Sergipe ......................................... A, L e J 2.020 1,05% 19.552 0,64% 9.779 
Estado do Rio de Janeiro .............................. A, L e J 16.010 8,36% 343.182 11,32% 21.621 
Estado do Espírito Santo .............................. A, L e J 3.487 1,82% 69.870 2,30% 20.231 
Estado do Rio Grande do Sul ....................... A, L e J 10.914 5,70% 199.499 6,58% 18.378 
Estado de Alagoas ........................................ L e J 3.156 1,65% 19.477 0,64% 6.228 
Estado do Ceará ............................................ L e J 8.548 4,46% 60.099 1,98% 7.112 
Estado de Pernambuco ................................ L e J 8.810 4,60% 70.441 2,32% 8.065 
Estado do Piauí ............................................. L e J 3.145 1,64% 16.761 0,55% 5.373 
Estado da Paraíba ......................................... L e J 3.770 1,97% 25.697 0,85% 6.866 
Estado do Rio Grande do Norte.................... L e J 3.138 1,64% 25.481 0,84% 8.203 
Estado de Minas Gerais ................................ A, E e J 20.034 10,46% 282.522 9,32% 14.233 
Vivo ..............................................................  191.481 100,00% 3.031.864 100,00% 15.990 

 
(1)   De acordo com a última publicação da IBGE em 2009. 
 

(2)   De acordo com os dados mais recentes do IBGE (2008). O PIB brasileiro nominal foi de R$3.031.864 milhões em dezembro 
de 2008 calculado pelo IBGE, sujeito a revisão. 
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Marketing e Vendas 

 
Acompanhamos de perto os acontecimentos nos mercados em que operamos e lançamos constantemente novas 

promoções e campanhas publicitárias. Todos os esforços de comunicações reforçam nosso compromisso de 
manter um nível superior de qualidade nos produtos e serviços oferecidos aos nossos clientes. Foi implantada uma 
forte política de aquisição de clientes e aumento do uso de voz e dados em todas as operadoras da empresa por 
meio de promoções de vendas em massa e ações segmentadas. Os esforços para adquirir novos clientes para 
serviços pré e pós-pagos foram feitos na sua maior parte por meio de promoções conjuntas destinadas a 
aumentar o tráfego intranet e incentivar a utilização de serviços de dados. 

 
Com a premissa de manter uma base de clientes sustentável, as promoções de aquisição também foram abertas 

aos clientes atuais que desejavam trocar seus aparelhos celulares. Estamos ativamente envolvidos em um 
programa de fidelidade de cliente de alto valor oferecendo descontos em aparelhos celulares e serviços por meio 
de ações de marketing direto. 
 

Em 31 de dezembro de 2010, a Vivo possuía 332 lojas e quiosques (89 em São Paulo, 46 nos estados do Rio 
de Janeiro e Espírito Santo, 35 no estado do Rio Grande do Sul, 37 nos estados do Paraná e Santa 
Catarina, 21 nos estados da Bahia e Sergipe, 29 no estado de Minas Gerais, 7 nos estados que fazem parte das 
regiões do Noroeste do Brasil e 66 em estados que fazem parte das regiões do Centro-Oeste e Norte do Brasil). 
Dispõe ainda de uma eficiente rede de 10.821 lojas e representantes autorizados. Consequentemente, a Vivo tem 
mantido sua posição de liderança no mercado, com um total de 11.153 postos de venda. 
 

As recargas de cartões de telefone pré-pago estão disponíveis em mais de 550.000 locais, incluindo nossas 
lojas próprias, revendedores, lotericas, distribuidores físicos e on-line de cartões, e em lojas menores, drogarias, 
bancas de jornal, livrarias, padarias, postos de gasolina, bares e restaurantes. A recarga também pode s er 
realizada on-line através dos websites de diversos bancos, cartão de crédito ou pelo telefone. 
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Atendimento ao Cliente 
 

Em 2010, a Vivo conseguiu consolidar e expandir o projeto de vendas personalizadas para todos os canais 
de relação com o consumidor, como mensagem de texto, chat, e-mail e web. Esse projeto foi colocado em prática 
em 2009 no atendimento ao cliente receptivo e consiste em ofertas exclusivas que são adaptadas para as 
necessidades e hábitos de consumo de cada cliente. Dessa forma, a Vivo atingiu a meta de transformar o 
atendimento ao cliente receptivo em uma ferramenta de vendas poderosa que gerou novas oportunidades de 
negócio ao capturar os momentos em que o cliente iniciou o contato, respeitando a disposição do cliente para se 
comunicar com a Vivo. 

Em 2010, a Vivo registrou números recordes no atendimento eletrônico ao cliente. Com o lançamento do 
novo portal www.meuvivo.com.br, os clientes Vivo registraram 40 milhões de acessos e 198 milhões de 
transações online, 6 milhões das quais representaram o segmento de negócios. Por meio do serviço “Fale 
Conosco”, 100.000 solicitações geradas por e-mail foram resolvidas. Estimulada pelas metas de inovação e 
satisfação do cliente, a Vivo lançou para a regional sul o canal de atendimento ao consumidor por mensagem de 
texto em novembro de 2010. Em dois meses, esse canal atendeu 500.000 contatos. 

Continuamos a ser a empresa líder de telecomunicações na classificação da ANATEL de prestadoras de 
serviço de telefonia móvel no Brasil. No final de 2010, a classificação da ANATEL demonstrou que a Vivo teve 
o melhor desempenho entre as maiores prestadoras operando no Brasil, conforme medido pelo IDA – (Índice 
de Desempenho de Atendimento). A Vivo foi considerada uma das principais empresas no mercado de telecom 
com o  menor índice de reclamações. Esses números são baseados no comprometimento da Vivo com a 
qualidade e com a expansão dos canais de serviço ao cliente. 

Nosso desafio em 2011 é implantar o modelo de relacionamentos de integração com o cliente utilizando 
todos os canais de contato (Internet, SMS, Call Center – receptive e ativo, Chat, E-mail, etc.) através da plataforma 
Genesys, além de melhorar os processos de serviço ao cliente levando em consideração todos os aspectos 
envolvidos, como a demografia e distribuição regional no Brasil. 

 
Mais qualidade, com menor custo 
Implantamos uma estratégia para aumentar a qualidade de nossos serviços e ao mesmo tempo baixar custos. 

Ao mesmo tempo em que obtivemos a melhor qualidade de sinal, ultrapassando todos os nossos concorrentes (de 
acordo com o sistema de pontos da ANATEL em 2010), também melhoramos o nível de serviço de atendimento 
ao nosso cliente, gerando maior satisfação do cliente com todas as centrais de atendimento e lojas. Além disso, 
tomamos medidas para reduzir erros de faturamento, levando a um número menor de reclamações. Esta 
estratégia obteve sucesso no aumento da satisfação de nossos clientes em 2010 e na redução de custos.  

 

Nossa Rede 
 

Até novembro de 1998, nossa rede utilizava apenas a tecnologia analógica AMPS. Depois da privatização, 
começamos a utilizar as tecnologias digitais CDMA e TDMA. Em 2006, começamos a implantar uma Rede 
GSM. Em 2007, começamos a implantar uma Rede WCDMA. A digitalização oferece certas vantagens, tais 
como maior  capacidade  de rede e receita  adicional  por  meio da  venda de serviços  de  valor  agregado. 
Continuamos aumentando a capacidade e a cobertura da rede para melhorar a qualidade de nosso serviço e para 
atender às demandas dos clientes. Em 31 de dezembro de 2010, a rede de telecomunicações da Vivo S.A. no 
estado de São Paulo, que presta serviços digitais CDMA, GSM e WCDMA, cobria 100% dos municípios.  

A rede da Vivo S.A. é conectada basicamente por meio de um sistema de transmissão em fibra ótica e de 
rádio de nossa propriedade e arrendado basicamente da Telecomunicações de São Paulo S.A., ou Telesp. A rede 
é composta de comutadores celulares, estações base e outros elementos de rede, tais como correio de voz, serviço 
pré-pago, serviço de mensagens curtas, registros de localidade base, ponto de transferência de sinalização, PDSN 
e gateways. A NEC do Brasil S.A., a Nortel Networks-Northern Telecom do Brasil, a Motorola do Brasil Ltda., a 
Lucent Technologies do Brasil, Ind. e Com. Ltda., a Huawei do Brasil Telecomunicações Ltda. e a Ericsson 
Telecomunicações S.A. são os principais fornecedores da Vivo S.A. no estado de São Paulo. 

A Vivo S.A. começou suas  atividades  nos  estados  do  Paraná  e  Santa  Catarina  (“Vivo  PR/SC”)  em 
dezembro de 1998 e, até 2005, ofereceu serviços somente através da tecnologia digital CDMA. Em 31 de 
dezembro de 2010, a rede de telecomunicações no PR/SC, que presta serviços digitais CDMA, GSM e 
WCDMA, cobria 66,62% dos municípios, ou 93,74% da população, em sua região.  A rede de PR/SC é 
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principalmente conectada  por  sistema  de  transmissão  via  rádio  e  uma  rede  de  fibra  óptica  de  nossa 
propriedade  e arrendada  principalmente  de operadoras  de telefonia  fixa  (Brasil  Telecom) e da  Copel— 
Companhia Paranaense de Energia S.A.. A rede é composta de comutadores celulares, estações base e outros 
elementos de rede, tais como registros de localidade base, ponto de transferência de sinalização e gateways. A 
Motorola do Brasil Ltda. (atualmente Motorola Industrial Ltda. e Motorola Serviços Ltda.), a Huawei do 
Brasil Telecomunicações Ltda., a Alcatel Telecomunicações S/A, a Ericsson Telecomunicações S.A.  são os 
principais fornecedores da Vivo S.A. no PR/SC. 

Em 31 de dezembro de 2010, a Vivo S.A. nas regiões centro-oeste e norte (“CO/N”) prestava serviços 
digitais WCDMA, CDMA e GSM, cobrindo 59,36% dos municípios, ou 85,88% da população em sua região. 
Nossa rede é conectada principalmente através de sistema de transmissão via rádio e de fibra óptica de nossa 
propriedade e arrendada de empresas concessionárias de telefonia fixa. A rede é composta de comutadores 
celulares, estações bases e outros elementos de rede, tais como correio de voz, serviços pré-pagos, registros de 
localidade base e ponto de transferência de sinalização. A Nortel Networks – Northern Telecom do Brasil, a 
Motorola do Brasil Ltda. (atualmente Motorola Industrial Ltda. e Motorola Serviços Ltda.), a Huawei do Brasil 
Telecomunicações Ltda. e a Ericsson Telecomunicações são os principais fornecedores da Vivo S.A. no CO/N. 

Em 31 de dezembro de 2010, a rede de telecomunicações da Vivo S.A. na Bahia e em Sergipe (“BA/SE”) 
cobria 63,01% dos municípios, ou 86,91% da população, de sua região.  Sua rede prestava serviços digitais 
WCDMA, CDMA e GSM. A rede está conectada principalmente por meio de um sistema de transmissão em 
fibra óptica e de rádio de sua propriedade e arrendado principalmente da Tele Norte Leste Participações S.A. ou 
Telemar. Inclui também comutadores celulares, estações bases e outros dispositivos de comunicação, tais como 
serviço pré-pago, ponto de transferência de sinalização, registros de localidade base e gateways. A NEC do 
Brasil S.A., a Ericsson  Telecomunicações  S.A., a Nortel Networks—Northern  Telecom do Brasil, a Motorola 
Industrial Ltda., a Motorola Services Ltda., a Huawei do Brasil Telecomunicações Ltda. e a Lucent Technologies 
do Brasil Ind. e Com. Ltda. são os principais fornecedores da Vivo S.A. na BA/SE. 

Em 31 de dezembro de 2010, a rede de telecomunicações da Vivo S.A. nos estados do Rio de Janeiro e 
Espírito Santo cobria 100% dos municípios em sua área.   Sua rede prestava serviços digitais WCDMA, CDMA 
e GSM. Nossa rede é conectada principalmente através de sistema de transmissão via rádio e de fibra óptica de 
nossa propriedade e arrendada principalmente de concessionárias tradicionais de telefonia fixa. A rede é 
composta de comutadores celulares, estações bases e outros dispositivos de comunicação, tais como correio de 
voz, serviço pré-pago, serviço de mensagens curtas, registros de localidade base, ponto de transferência de 
sinalização, PDSN e gateways. A Nortel Networks - Northern Telecom do Brasil, a Ericsson Telecomunicações 
S.A., a Huawei do Brasil Telecomunicações Ltda. e a Lucent Technologies do Brasil Ind. e Com. Ltda. são os 
principais fornecedores da Vivo S.A. nesses estados. 

Em 31 de dezembro de 2010, a rede da Vivo S.A. no estado do Rio Grande do Sul (“RS”) prestava serviços 
digitais WCDMA, CDMA e GSM, cobrindo 81,05% dos municípios, ou 97,57% da população dessa região.  A 
rede do RS é conectada principalmente através de sistema de transmissão via rádio e de fibra óptica de nossa 
propriedade e arrendada principalmente da Brasil Telecom. A rede é composta de comutadores celulares, 
estações  base e  outros dispositivos  de comunicação, ponto de transferência  de sinalização,  registros  de 
localidade base e gateways. A Nortel Networks - Northern Telecom do Brasil, a Huawei do Brasil 
Telecomunicações Ltda. e a Ericsson Telecomunicações S.A. são os principais fornecedores da Vivo S.A. no RS. 

Em 31 de dezembro de 2010, a rede da Vivo S.A. na região nordeste (“NE”) prestava serviços digitais 
WCDMA e GSM, cobrindo 34,65% dos municípios, ou 71,26% da população dessa região. A rede do NE é 
conectada principalmente através de sistema de transmissão via rádio e de fibra óptica de nossa propriedade e 
arrendada principalmente de concessionárias de telefonia fixa. A rede é composta de comutadores celulares,  
estações  base  e  outros  dispositivos  de  comunicação,  tais  como,  ponto  de  transferência  de sinalização. A 
Huawei do Brasil Telecomunicações Ltda. e a Ericsson Telecomunicações S.A. são os principais fornecedores da 
Vivo S.A. no NE. 

Em 31 de dezembro de 2010, a rede da Vivo  através no estado de Minas Gerais (“MG”) prestava serviços 
digitais WCDMA, GSM, TDMA e serviços analógicos AMPS (os últimos  dois dos  quais  foram  gradualmente  
desconectados),  cobrindo 71,51%  dos municípios,  ou  92,31%  da população dessa região. A rede de MG é 
conectada principalmente através de sistema de transmissão via rádio e de fibra óptica de nossa propriedade e 
arrendada principalmente de concessionárias de telefonia fixa.  A rede é composta de comutadores celulares, 
estações base e outros dispositivos de comunicação, tais como correio de voz, serviço pré-pago, serviço de 
mensagens curtas, registros de localidade base e ponto de transferência de sinalização. A Nortel Networks - 
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Northern Telecom do Brasil, a Huawei do Brasil Telecomunicações Ltda. e a Ericsson Telecomunicações S.A. 
são os principais fornecedores da Vivo S.A. em MG. 

Nossa tecnologia avançada de gerenciamento de rede assegura um gerenciamento e supervisão global de 
todos os nossos processos e desempenho de rede. Os centros de gerenciamento de rede estão localizados em São 
Paulo, Brasília e Minas Gerais. O centro de gerenciamento de rede de São Paulo monitora os parâmetros 
operacionais  de rede  críticos  do  backbone  de  transmissão  nacionais,  redes  de  terceiros,  redes  de  IP  e 
plataformas de serviço. O centro de gerenciamento de rede de Brasília monitora os parâmetros operacionais de 
rede críticos na Região Centro-Oeste (CO), Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Paraná/Santa 
Catarina. O centro de gerenciamento de rede em Minas Gerais monitora os parâmetros operacionais de rede 
críticos na região Nordeste (NE), na região Norte (NO), Bahia, Sergipe, São Paulo e Minas Gerais. Esses centros 
conseguem identificar anormalidades em nossa rede e nas redes de terceiros utilizando sistemas de monitoração 
de falhas e sinalização. Além disso, os padrões de qualidade e serviço são constantemente monitorados. Os 
centros de gerenciamento de rede estão integrados com as equipes de manutenção e operação que mantêm e 
operam os elementos de rede celular, bem como a infra-estrutura e a transmissão celular, além dos elementos e 
as bases de computação, plataformas de serviço e os “backbones” de comunicação da rede de rádio. 

Nossa rede está preparada para dar continuidade de serviço a nossos clientes no caso de interrupções de 
rede.  Desenvo lvemos  planos  de  contingênc ia  para  possíveis  catástrofes  nos  centros  de  comutação, 
interrupções de fornecimento de energia elétrica e violações de segurança. 

De acordo com os termos de nossa autorização para executar nossos serviços, somos obrigados a 
atender a determinadas exigências de qualidade de serviço. Vide “- Regulamentação do Setor Brasileiro 
de Telecomunicação — Obrigações das Empresas de Telecomunicação.” 

 
Fontes de Receita 
 
Geramos receita a partir de: 

 
• tarifas de uso, que incluem as tarifas de serviço medido de chamadas, tarifas de 
assinatura mensal e outras tarifas semelhantes; 

 
•  tarifas  de  interconexão  (ou  tarifas  de  uso  de  rede),  que  são  montantes  que  
cobramos  de  outras prestadoras de serviço de linha celular e fixa pelo uso da nossa 
rede; 

 
• venda de aparelhos celulares e acessórios;e 

 
• outras tarifas, incluindo tarifas de transferência de chamada, chamada em espera, 
serviço de mensagens de texto (SMS), bloqueio de chamada e Serviços de Dados, tais 
como WAP e ZAP, downloads e serviços de MMS, que são cobradas apenas se o plano 
do cliente não incluir esses serviços. 

 
Nossas tarifas estão sujeitas à aprovação pela ANATEL. Consulte “— Regulamentação 

do Setor Brasileiro de Telecomunicação”. 
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A tabela abaixo apresenta a receita operacional líquida total da nossa subsidiária operacional e da 
empresa nos últimos dois anos. 

 
 Exercício findo em 31 de deze mbro 

Vivo 2010 2009  

 (em milhões de reais) 
Tarifas de uso e adicionais e tarifas de assinatura mensal................................................................ 11.433,0 10.705,2 
Vendas de aparelhos e acessórios ........................................................................................................... 2.762,0 2.748,3 
Interconexão ........................................................................................................................................... 6.354,7 6.370,4 
Serviço de dados e serviços agregados................................................................................................ 4.943,1 3.003,2 
Outros ..................................................................................................................................................... 224,0 240,7  
Receita operacional bruta total ............................................................................................................... 25.716,8 23.067,8 
Imposto sobre valor agregado e outros indiretos.................................................................................... (5.442,3) (4.560,1) 
Desconto sobre vendas e serviços e devolução de mercadorias vendidas.............................................. (2.168,6) (1.870,6) 

Receita operacional líquida (1) ................................................................................................................ 18.105,9 16.637,1 

  
 

 Exercício findo em 31 de dezembro 

Estado de São Paulo—Áreas 1 e 2 2010 2009  

 (em milhões de reais) 
Tarifas de uso e adicionais e tarifas de assinatura mensal................................................................ 3.619,8 3.325,4 
Vendas de aparelhos e acessórios ........................................................................................................... 1.021,4 1.073,2 
Interconexão ........................................................................................................................................... 2.045,1 2.135,1 
Serviço de dados e serviços agregados................................................................................................ 1.588,4 1.034,6 
Outros ..................................................................................................................................................... 56,4 60,7  

Receita operacional bruta total ............................................................................................................... 8.331,1 7.629,0 
Imposto sobre valor agregado e outros indiretos.................................................................................... (1.665,4) (1.390,0) 
Desconto sobre vendas e serviços e devolução de mercadorias vendidas.............................................. (685,7) (618,5) 

Receita operacional líquida .................................................................................................................... 5.980,0 5.620,5 

 
 

 Exercício findo em 31 de dezembro 

Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo—Área 3 2010 2009  
 (em milhões de reais) 
Tarifas de uso e adicionais e tarifas de assinatura mensal................................................................ 1.873,0 1.806,6 
Vendas de aparelhos e acessórios ........................................................................................................... 449,5 475,5 
Interconexão ........................................................................................................................................... 1.053,0 1.073,4 
Serviço de dados e serviços agregados................................................................................................ 796,3 480,9  
Outros ..................................................................................................................................................... 24,3 26,8 

Receita operacional bruta total ............................................................................................................... 4.196,1 3.863,2 
Imposto sobre valor agregado e outros indiretos.................................................................................... (986,3) (859,4) 
Desconto sobre vendas e serviços e devolução de mercadorias vendidas.............................................. (328,1) (285,3) 

Receita operacional líquida .................................................................................................................... 2.881,7 2.718,5 

 

 Exercício findo em 31 de dezembro 

Estados do Paraná e Santa Catarina—Área 5 2010 2009  

 (em milhões de reais) 
Tarifas de uso e adicionais e tarifas de assinatura mensal................................................................ 719,4 668,4 
Vendas de aparelhos e acessórios ........................................................................................................... 154,4 169,1 
Interconexão ........................................................................................................................................... 433,9 432,0 
Serviço de dados e serviços agregados................................................................................................ 336,5 221,8  
Outros ..................................................................................................................................................... 17,6 14,7  

Receita operacional bruta total ............................................................................................................... 1.661,8 1.506,0 
Imposto sobre valor agregado e outros indiretos.................................................................................... (341,4) (288,6) 

Desconto sobre vendas e serviços e devolução de mercadorias vendidas.............................................. (126,9) (104,3) 

Receita operacional líquida .................................................................................................................... 1.193,5 1.113,1 
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 Exercício findo em 31 de dezembro 

Estado do Rio Grande do Sul—Área 6 2010 2009  
 (em milhões de reais) 
Tarifas de uso e adicionais e tarifas de assinatura mensal................................................................ 1.133,6 1.060,9 
Vendas de aparelhos e acessórios ........................................................................................................... 221,2 214,8 
Interconexão ........................................................................................................................................... 555,4 549,4 
Serviço de dados e serviços agregados................................................................................................ 491,3 309,6 

Outros ..................................................................................................................................................... 21,4 20,3 

Receita operacional bruta total ............................................................................................................... 2.422,9 2.155,0 

Imposto sobre valor agregado e outros indiretos.................................................................................... (517,9) (443,3) 
Desconto sobre vendas e serviços e devolução de mercadorias vendidas.............................................. (174,7) (136,5) 

Receita operacional líquida .................................................................................................................... 1.730,3 1.575,2 

 
 Exercício findo em 31 de dezembro 

Regiões Centro-Oeste e Norte—Áreas 7 e 8 2010 2009  

 (em milhões de reais) 
Tarifas de uso e adicionais e tarifas de assinatura mensal................................................................ 1.999,5 1.895,5 
Vendas de aparelhos e acessórios ................................................................................................ 483,6 444,1 
Interconexão ................................................................................................................................ 1.062,4 1.102,1 
Serviço de dados e serviços agregados................................................................................................ 886,8 526,3 
Outros ..................................................................................................................................................... 46,9 50,6 

Receita operacional bruta total ............................................................................................................... 4.479,2 4.018,6 

Imposto sobre valor agregado e outros indiretos.................................................................................... (1.011,8) (860,0) 
Desconto sobre vendas e serviços e devolução de mercadorias vendidas.............................................. (376,3) (319,8) 

Receita operacional líquida .................................................................................................................... 3.091,1 2.838,8 

 
 

 Exercício findo em 31 de dezembro 

Estados da Bahia e Sergipe—Area 9 2010 2009  
 (em milhões de reais) 
Tarifas de uso e adicionais e tarifas de assinatura mensal................................................................ 660,1 603,2 
Vendas de aparelhos e acessórios ........................................................................................................... 148,6 134,8 
Interconexão ........................................................................................................................................... 362,1 353,0 
Serviço de dados e serviços agregados................................................................................................ 257,2 155,9 
Outros ..................................................................................................................................................... 18,5 18,4 

Receita operacional bruta total ............................................................................................................... 1.446,5 1.265,3 

Imposto sobre valor agregado e outros indiretos.................................................................................... (309,3) (258,1) 
Desconto sobre vendas e serviços e devolução de mercadorias vendidas.............................................. (115,1) (88,7) 

Receita operacional líquida .................................................................................................................... 1.022,1 918,5 

 
 

 Exercício findo em 31 de deze mbro 

Região Nordeste —Área 10 2010 2009  
   
Tarifas de uso e adicionais e tarifas de assinatura mensal...................................................................... 113,8 50,2 
Vendas de aparelhos e acessórios ........................................................................................................... 63,5 68,7 
Interconexão ........................................................................................................................................... 68,6 29,6 
Serviço de dados e serviços agregados................................................................................................ 208,6 50,5 
Outros ..................................................................................................................................................... 3,0 0,4 

Receita operacional bruta total ............................................................................................................... 457,5 199,4 
Imposto sobre valor agregado e outros indiretos.................................................................................... (101,8) (40,3) 

Desconto sobre vendas e serviços e devolução de mercadorias vendidas.............................................. (67,9) (37,1) 

Receita operacional líquida .................................................................................................................... 287,8 122,0 
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Estado de Minas Gerais—Área 4 

Exercício findo em 
31 de deze mbro de  

2010 

Exercício findo em 
31 de dezembro de  

2009 

 

   
Tarifas de uso e adicionais e tarifas de assinatura mensal................................................................ 1.339,8 1.300,0 
Vendas de aparelhos e acessórios ........................................................................................................... 219,8 168,1 
Interconexão ........................................................................................................................................... 774,2 695,8 
Serviço de dados e serviços agregados................................................................................................ 380,9 224,2 
Outros ..................................................................................................................................................... 35,9 48,8 

Receita operacional bruta total ............................................................................................................... 2.750,6 2.436,9 

Imposto sobre valor agregado e outros indiretos.................................................................................... (508,4) (420,4) 
Desconto sobre vendas e serviços e devolução de mercadorias vendidas.............................................. (293,9) (280,4) 

Receita operacional líquida .................................................................................................................... 1.948,3 1.736,1 
 

(1) Inclui as seguintes quantias que foram eliminadas quando da consolidação das demonstrações financeiras: 

 Exercício findo em 31 de deze mbro 

Vivo—Receitas operacionais líquidas entre empresas do grupo 2010 2009  

 (em milhões de reais) 
Receita operacional líquida ................................................................ (28,9) (5,6)  

 
 

Clientes de contrato ( pós-pago) 
 

Desde outubro de 1994, o serviço de telecomunicação celular no Brasil vem sendo oferecido no 
sistema “a parte que liga paga”, em que os clientes pagam apenas pelas chamadas que 
originarem. Além disso, os clientes pagam tarifas de roaming nas ligações feitas ou recebidas fora da 
sua área de registro. 
 

As tarifas dos clientes são calculadas com base no plano de chamadas do cliente, o local em que a 
chamada tem origem e determinados outros fatores, como vamos descrever abaixo. Nossa Região é 
dividida em áreas, chamadas áreas de registro e designadas para fins de pagamento, como segue: 
 
• Áreas 1 & 2—9 áreas no Estado de São Paulo; 
 
• Área 3—5 áreas formadas por 1 área metropolitana no Rio de Janeiro, 2 áreas no interior do Estado do Rio de 
Janeiro e 2 áreas no Estado do Espírito Santo; 

 
• Área 4—7 áreas no Estado de Minas Gerais; 

 
• Área 5—9 áreas formadas por 6 áreas no Estado do Paraná e 3 áreas no estado de Santa Catarina; 

 
• Área 6—4 áreas no Estado do Rio Grande do Sul;  

 

• Áreas 7 & 8—18 áreas formadas por 9 áreas em Brasília e nos Estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato 
Grosso, Rondônia, Acre e Tocantins e 9 áreas nos Estados de Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará e Roraima;  
 
• Área 9—6 áreas formadas por 5 áreas no Estado da Bahia e 1 área no Estado de Sergipe; 
 
• Área 10—9 áreas nos estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. 
 
Tarifas de Interconexão 
 

Auferimos receitas de qualquer chamada originada de outra rede de operadora de linha celular ou fixa que 
conecte um dos nossos clientes. Cobramos da prestadora de cuja rede a chamada origina uma tarifa de uso de 
rede por cada minuto que a nossa rede é utilizada em relação à chamada. Ver “— Visão Geral dos Negócios – 
Acordos Operacionais – Acordos de Interconexão”. Os reajustes de tarifa serão realizados de acordo os 
contratos firmados entre as operadoras e sujeitos aprovação da ANATEL. 
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Bill & Keep 
 

A ANATEL adotou regras parciais “Bill & Keep” para tarifas de interconexão em julho de 2003. As regras 
estabeleciam que as empresas sob o regime SMP pagassem pelo uso da rede de outra operadora de SMP na 
mesma área de registro apenas se o tráfego da primeira operadora para a segunda excedesse 55% do tráfego 
total trocado entre elas. Nesse caso, apenas as chamadas que ultrapassassem o nível de 55% estavam sujeitas a 
pagamento pelo uso da rede. De acordo com a Resolução 438 publicada em 2006, a ANATEL eliminou a 
regra do “Bill and Keep” parcial. A regra atual é a de “full billing” (faturamento total), pela qual a operadora 
de SMP paga a tarifa integral de finalização da chamada da outra rede de telefonia móvel. A regra de “Bill & 
Keep” parcial foi mantida entre redes de SMP e SME (entroncamento). 
 
Tarifas de Roaming 
 

Auferimos receita relativa a acordos de roaming com outras operadoras de serviços de telefonia celular. 
Quando um cliente de outra operadora  de telefonia celular  faz uma ligação dentro da nossa área, essa 
operadora nos paga pela ligação à tarifa aplicável. De maneira contrária, quando um dos nossos clientes faz 
uma ligação celular fora de nossa Região, temos de pagar as tarifas associadas a essa chamada à operadora de 
telefonia celular da Região em que a chamada teve origem. Ver— “Acordos Operacionais — Acordos de 
Roaming”. 
 
Vendas de Dispositivos Sem Fio 

 
Por intermédio de nossas lojas e revendedores autorizados, vendemos apenas dispositivos GSM e WCDMA 

tais como aparelhos celulares, smartphones,  modens USB para banda larga e netebooks que são certificados 
como compatíveis com a rede e o serviço da VIVO. Temos ofertas especiais em smartphones, modens USB e 
outros dispositivos de dados para clientes de pacotes.  Nossos atuais fornecedores de aparelhos são Motorola, 
LG, Samsung, Nokia, SonyEricsson, ZTE, HTC, Palm, Apple, Semp-Toshiba, RIM (Blackberry) e Huawei. 
 

Acordos Operacionais 
 

Temos acordos com as principais operadoras de telefonia fixa e móvel no Brasil para arrendar espaço físico, 
imóveis,  ar  condicionado,  energia  elétrica  e  serviços  de  segurança  e  limpeza.  Arrendamos  também  a 
capacidade de transmissão necessária para concluir a construção da nossa infra-estrutura de rede. 
 
Acordos de Interconexão 
 

Os termos dos nossos acordos de interconexão incluem disposições em relação à quantidade de pontos de 
conexão e sinais de tráfego. Ver “—Regulamentação do Setor Brasileiro de Telecomunicações – Obrigações 
das Empresas de Telecomunicações”  e “—Regulamentação do Setor  Brasileiro de Telecomunicações — 
Interconexão.” 
 

Em nossa opinião, nossas subsidiárias têm acordos de interconexão adequados com todas as operadoras de 
telefonia fixa de que necessitam para fornecer seus serviços. Acreditamos também que nossas subsidiárias 
têm todos os acordos de interconexão necessários com as operadoras de longa distância. 
 
Acordos de Roaming 

 
Fornecemos serviços internacionais de roaming GSM em mais de 200 destinos do mundo, o que significa 
mais de 500 acordos de roaming. 
 
Impostos sobre os Serviços de Telecomunicações e Vendas de Dispositivos Sem Fio 
 
De acordo com as leis tributárias brasileiras, os principais impostos aplicáveis ao setor de telecomunicações são 
os seguintes: 
 

• ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) é um imposto estadual  cobrado em 
alíquotas que variam de 7% a 35% sobre certas receitas da venda de produtos e serviços, que incluem os 
serviços de telecomunicações. 

 
• COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) é uma contribuição social federal 
cobrada sobre a receita operacional bruta menos descontos e devoluções. Em dezembro de 2003 entrou a 
vigor a Lei No. 10.883, que tornou essa contribuição não-cumulativa e aumentou a alíquota de 3,0% para 
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7,6%, exceto no tocante aos serviços de telecomunicação, em que a porcentagem continua sendo de 
3,0%. 

 
• PIS (Programa de Integração Social) é uma contribuição social federal cobrada sobre as receitas totais 
recebidas por uma empresa e suas subsidiárias, com as deduções previstas pela legislação aplicável. Em 
dezembro de 2002, a Lei Nº 10.637 entrou em vigor, tornando essa contribuição não cumulativa  e 
elevando a alíquota de 0,65% para 1,65%, exceto para os serviços de telecomunicações em que a alíquota 
continua a ser 0,65%. 

 
• FUST (Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações) corresponde a 1% da receita 
líquida gerada pelos serviços de telecomunicação (exceto sobre serviços de interconexão), e serve para 
fornecer recursos destinados a cobrir a parcela do custo atribuível exclusivamente ao cumprimento das 
metas universais de serviço dos serviços de telecomunicação que não pode ser recuperado por meio da 
realização eficiente de serviços, conforme disposições do sub-item II do Art. 81 da Lei Nº 9.472 de 16 de 
julho de 1997 (Lei Geral dos Serviços de Telecomunicações). 

 
• FUNTTEL (Fundo para Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações) é uma contribuição 
social federal que corresponde a 0,5% das receitas líquidas geradas pelos serviços de telecomunicação 
(exceto serviços de interconexão) e serve para estimular o desenvolvimento tecnológico, qualificação de 
recursos humanos, e geração de trabalho, e para promover o acesso de pequenas e médias empresas a 
recursos de capital, de forma a aumentar a concorrência no setor de telecomunicações no Brasil. 

 
• FISTEL (Fundo de Fiscalização das Telecomunicações) é um imposto federal aplicável aos 
equipamentos de transmissão de telecomunicações que serve para fornecer recursos para cobrir despesas 
incorridas  pelo Governo Federal  na realização de inspeções  dos serviços  de telecomunicação e no 
desenvolvimento  dos  meios  e  no  aperfeiçoamento  das  técnicas  para  realizar  essas  inspeções.  Esse 
imposto é dividido em duas partes: Taxa de Fiscalização de Funcionamento e Taxa de Fiscalização de 

Instalação. A  Taxa de Fiscalização de Funcionamento  é baseada no número total de clientes no final do 
exercício fiscal anterior.  A Taxa de Fiscalização de Instalação   é baseada  (i) nas adições líquidas 
mensais  (novos  clientes  menos clientes  desconectados)  e  (ii) na  instalação de novos  equipamentos 
(estações rádio-base) ou alterações do sistema, como por exemplo, aumentos em capacidade. 

 
Faturamento 
 

A Vivo utiliza o Atlys, uma solução de emissão de contas que combina recursos de software e hardware, 
fornecido pela Convergys, como sistema de faturamento centralizado de contas na cidade de São Paulo. O 
sistema de faturamento opera através do conceito de processamento de lote, utilizando o tráfego de voz e 
dados dos clientes da Vivo. Este sistema funciona separando tráfego de voz e dados diariamente, de acordo 
com as sete opções de ciclos de faturamento a escolha do cliente. Cada ciclo tem uma data de vencimento 
específica para cada um dos segmentos de consumidor e corporativo. 
 

Para serviços pré-pagos, a Vivo usa a plataforma Next Generation Intelligence Network (NGIN), uma 
plataforma pré-paga, fornecida pela PTI, que também trabalha de maneira centralizada na cidade de São 
Paulo.  Para que a plataforma NGIN  processe  corretamente,  é  usado  o  mesmo  sistema  adotado  para 
faturamento de contas. Este sistema separa o módulo para informação do cliente, chamado de Care, que é uma 
plataforma de serviços, do módulo de processamento de tráfego de Voz e Dados, chamado de Core, que é 
uma plataforma de tarifas. 
 

Durante o ano de 2006, foi concluída a emissão centralizada de contas (pós-pagos e pré-pagos) do RJ/ES e 
CO/N. O processo de centralização da BA/SE foi concluído em 1º de abril de 2007. 
 

Em julho de 2009, a Telemig Celular concluiu seu processo de centralização para adequar suas práticas de 
faturamento à plataforma de pré-pago da VIVO (NGIN). O sistema de faturamento para clientes pós-pagos foi 
centralizado em agosto de 2010 quando a Telemig Celular concluiu seu processo de adequação a todas as 
práticas de faturamento. 
 
Co-Emissão de Notas (“Co-billing”) 
 

A ANATEL definiu as obrigações relativas ao serviço de co-emissão de notas (“co-billing”) de operadoras de 
chamadas de longa distância no mercado brasileiro, que tornou possível cobrar todos os tipos de chamadas e 
serviços de telefones pós-pagos em uma única conta de telefone. Similarmente, ela definiu as regras básicas 
para serviços pré-pagos de operadoras de telefonia móvel, tornando possíveis chamadas nacionais e 
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internacionais  de longa distância  dentro deste segmento. As operadoras  de telefonia móvel  cobram das 
operadoras de longa distância pelos serviços prestados a ambos os segmentos (pré-pago e pós-pago). 
Mensalmente ocorre a cobrança de liquidação, quando os dados físicos e financeiros são fornecidos. As 
operadoras de telefonia móvel só repassam às operadoras de longa distância as taxas cobradas do segmento de 
clientes de pós-pago e debitadas do segmento de clientes de pré-pago. A ANATEL autoriza o cliente a 
escolher  qual provedor  de serviço de co-emissão de contas ele prefere para suas chamadas individuais, 
considerando-se que nem a operadora de telefonia móvel nem a operadora de longa distância têm poder de 
decisão nesta área. 
 
Serviços de Valor Agregado (SVA) 
 

Serviços de entretenimento, informação e interatividade on-line estão disponíveis para todos os clientes da 
Vivo através de acordos com os provedores de conteúdo. Estes acordos se baseiam num modelo de divisão de 
receitas através dos processos de categorias pós-pagas e pré-pagas, com todas as divergências entre estas 
categorias sendo demonstradas aos provedores de conteúdo. 

 

Cobrança 
 

Estabelecemos uma política uniforme para lidar com contas de clientes pós-pagos inadimplentes de acordo 
com seu segmento. Se o pagamento de um assinante estiver mais de 15 dias atrasado, o serviço é parcialmente 
suspenso e, se o pagamento estiver mais de 45 dias atrasado, após a s uspensão parcial, o serviço é 
totalmente suspenso até que o pagamento seja efetuado. Oferecemos um plano de parcelamento de pagamento 
para aqueles cujo saldo está vencido. Entretanto,  após 90 dias de inadimplência,  o contrato é cancelado e 
informado aos órgãos de proteção ao crédito. Após 105 dias de inadimplência, os débitos são transferidos 
para órgãos de cobrança independentes. 
 

Todas as contas a receber em atraso há mais de 90 dias, exceto tarifas de interconexão a receber, são 
incluídas nas provisões para créditos de liquidação duvidosa ou baixadas. As baixas de contas a receber  são 
registradas de acordo com a Legislação Brasileira, que permite uma baixa de créditos  duvidosos para 
pagamentos em atraso de R$0 a R$5.000 se estiverem atrasados há mais de 180 dias ou de R$5.001 a 
R$30.000 se estiverem atrasados há mais de 365 dias. Baixas de pagamentos atrasados de mais de 
R$30.001 que estejam em aberto há mais de 365 dias exigem a instauração de um processo. 
 
Detecção e Prevenção de Fraudes 
 

Em 2010, a Vivo reafirmou seus esforços para atingir as metas pré-estabelecidas de reduzir o volume de 
casos de custos e perdas financeiras resultantes de fraude e obtivemos uma redução de 30,4% em perdas 
financeiras para o ano de 2009. Durante esse período, trabalhamos para combates os dois principais tipos de 
fraude: 

 
 Fraude de Identidade: O termo “fraude de identidade” usado pela Vivo é conhecido no mercado como 
“engenharia social”. Nesse método, os fraudadores ligam para os call centers do provedor de serviços e 
fornecem dados reais dos clientes para fazer uma identificação falsa e solicitar alterações na conta desses clientes 
e usar sua conta. 

 
 Fraude de assinatura: a fraude de assinatura ocorre quando uma ou mais licenças são emitidas com a 
intenção de não pagar a conta de telefone. A fraude de assinatura pode ocorrer usando dados e informações de 
indivíduos ou empresas obtidos ilegalmente. 

Registramos uma queda de 42,4% nas despesas financeiras com a fraude de identidade quando comparado 
às taxas atingidas no ano anterior. Com relação à fraude de assinatura, registramos uma queda de 30,3% nas 
despesas financeiras quando comparado ao ano de 2009 

 
 

Concorrência 
 

Enfrentamos intensa concorrência em todas as áreas em que operamos, principalmente de outras operadoras 
de celular e também, indiretamente, de operadoras de linha fixa. Muitos desses concorrentes são parte de 
grandes grupos nacionais ou multinacionais e, conseqüentemente, têm acesso a financiamento, novas 
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tecnologias e outros benefícios decorrentes do fato de serem parte de um grupo desses. As operadoras de 
linhas fixas geralmente cobram tarifas muito mais baixas do que as operadoras de celular. 

 
Em geral, as principais concorrentes da VIVO são Claro, TIM e Oi. 

 
Nossa principal concorrente de telefonia móvel no Estado de São Paulo é a Claro. Outras concorrentes são 

TIM, Oi, CTBC Celular e Aeiou. A principal operadora de linha fixa nessa área é a Telecomunicações de 
São Paulo S.A. – Telesp, conhecida como Telefónica. Em outubro de 2010, a ANATEL publicou a Lei 
6235/2010, concedendo aprovação para a transação anterior envolvendo mudanças  no controle da Vivo e 
Vivo S.A. resultante da aquisição pela Telefônica S.A. das ações detidas pela Portugal Telecom, SGPS, S.A. 
Em novembro de 2010, a ANATEL publicou a Lei 7378/2010 concedendo aprovação para a aquisição anterior 
pela Portugal Telecom SGPS S.A. das ações emitidas pelos acionistas controladores da Oi (Telemar 
Participações S.A., Tele Norte Leste Participações S.A., AG Telecom Participações S.A. e L.F. Tel S.A.). 

 
Nosso principal concorrente nos estados do Paraná e Santa Catarina é a TIM Celular, ou TIM. A principal 

operadora de linha fixa nesta área é a Brasil Telecom S.A. (em 2008, o Governo brasileiro publicou o Decreto 
6654/2008 de revisão do Plano Geral de Outorgas ou “PGO”, permitindo que concessionárias de linha fixa 
operem em mais de uma região do país. Essa mudança permitiu que a Telemar Norte Leste S.A. (Telemar, ou 
Oi) comprasse a Brasil Telecom). 

 
Nossos principais concorrentes de telefonia celular nas regiões Central, Norte Nordeste são: a Claro, na 

região que engloba os Estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Rondônia e Acre e o 
Distrito Federal, e a TIM, na região que engloba os Estados do Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e 
Maranhão. As principais operadoras de linha fixa nestas áreas são: Brasil Telecom S.A, na região que engloba 
os Estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Rondônia e Acre e o Distrito Federal, e a 
Telemar Norte Leste S.A. – Telemar ou Oi, na região que engloba os Estados do Amazonas, Roraima, Pará, 
Amapá e Maranhão. Outras concorrentes são a Oi (operadora móvel da Telemar) e a TIM. 

Nas áreas de serviço da Bahia e Sergipe, nossa principal concorrente de telefonia celular é a  Claro.  Outras  
concorrentes  de telefonia  celular  são a  Oi (TNL PCS S.A.) e a  TIM Celular, ou TIM, que opera também 
no Estado de Minas Gerais. A principal concorrente de telefonia fixa nessa área é a Telemar Norte Leste S.A. 

 
Nas áreas de serviço do Ceará, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte e Piauí, nossa principal 

concorrente de telefonia celular é a TIM. Outras concorrentes de telefonia celular são a Oi e a Claro. A 
principal concorrente de telefonia fixa nessa área é a Telemar Norte Leste S.A. 

 
Nas áreas de serviços do Rio de Janeiro e Espírito Santo, nossa principal concorrente de telefonia celular é a 

Claro, que opera nos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. A Claro é controlada por um consórcio 
liderado pela Telecom Américas Ltd. (controlada pela América Móvil S.A. de C.V.). A Claro começou a 
prestar serviços de telecomunicação celular nessa Região no fim de 1998. A principal operadora de linha fixa 
nesta área é a Telemar Norte Leste S.A.. A Oi é a terceira concorrente e está integrada à Telemar (operadora 
de linha fixa). E a TIM é a quarta concorrente. 

 
No Rio Grande do Sul, nossa principal concorrente de telefonia celular é a Claro, que opera em diversas 

regiões do Brasil, inclusive na região da Vivo-Rio Grande do Sul. Outras concorrentes de telefonia celular são 
a Brasil Telecom S.A. e a TIM. A principal concorrente de linha fixa nesta área é a Brasil Telecom. 

 
Em Minas Gerais, atualmente há quatro outras prestadoras de serviços de telecomunicações sem fio 

operando dentro de nossa área de autorização. Enfrentamos concorrência das seguintes operadoras: (a) TIM, 
a operadora da freqüência de banda “B” que lançou seus serviços  em dezembro de 1998 (TIM é 
propriedade,  principalmente,  da Telecom Itália (em julho de 2009, a ANATEL publicou o Ato Nº  
3804/2009 determinando as condições a serem seguidas para garantir total separação entre a TIM e 
nossas subsidiárias) e opera em todo o estado de Minas Gerais usando tecnologias GSM e WCDMA); (b) 
Oi, a operadora de banda “D” que lançou seus serviços em junho de 2002 (Oi é uma subsidiária da Tele 
Norte Leste Participações S.A. (Telemar) e opera em todo o estado de Minas Gerais usando as tecnologias 
GSM e WCDMA); (c) Claro, a operadora da banda “E” que lançou seus serviços no quarto trimestre de 
2005 (a Claro é controlada pela América Móvil e opera uma rede de tecnologias GSM e WCDMA); e, (d) 
CTBC Celular, uma operadora de banda “A” e de banda 3G (a CTBC Celular é controlada pela CTBC, uma 
operadora de telefonia fixa e usa tecnologias TDMA, GSM e WCDMA). 
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Nós também concorremos com alguns outros serviços de telecomunicações sem fio em segmentos 
específicos, tais como serviços de rádio móvel (incluindo a tecnologia de trunking digital, oferecida pela 
Nextel), pager  e bip, que são utilizados por  algumas operadoras em nossas áreas como substitutos dos 
serviços de telecomunicação celular. Esses serviços concorrentes de telecomunicações de telefonia sem fio 
geralmente são menos onerosos que os serviços de telecomunicação móvel.  Em dezembro de 2010, pós a 
realização do leilão 002/2010/ANATEL, foi concedida a NEXTEL 12 licenças SMP (11 spectros para banda "H" 
(3G ) e uma licença para espectro na banda "M" (1800 MHz )). 

Serviços  operados por  satélite, que oferecem  cobertura nacional, também estão disponíveis no Brasil. 
Embora tais serviços tenham a vantagem de cobrir áreas muito maiores do que as cobertas pelos serviços de 
telecomunicação celular, são consideravelmente mais caros do que os serviços de telecomunicações que 
oferecemos e não fornecem uma cobertura competitiva dentro de prédios. 

 
Não se pode garantir que a  entrada  de novas concorrentes não terá  efeitos  consideravelmente adversos 

em nossos negócios, condição financeira ou nos resultados de nossas operações ou perspectivas. Quaisquer 
efeitos adversos em nossa participação de mercado, que resultem de pressões da concorrência, dependerão de 
diversos fatores que não podem ser avaliados com precisão e que estão, portanto, fora de nosso controle. Entre 
esses fatores, há a identidade das concorrentes, suas estratégias e capacidade de conduzir os negócios, 
condições de mercado vigentes na época, regras aplicáveis aos novos participantes do mercado e a nós, bem 
como a eficácia de nossos esforços na preparação para enfrentar a concorrência. Também pode haver 
concorrentes com maior capacidade técnica e mais recursos do que nós. 

 
Regulamentação do Setor de Telecomunicações no Brasil 

 
Geral  

 
Nossos negócios, os serviços que oferecemos e os preços que cobramos estão sujeitos aos regulamentos da 

Lei Geral de Telecomunicações e vários outros decretos  administrativos,  que regulamentam  os serviços 
prestados pelas operadoras de telecomunicações brasileiras. 

A ANATEL é a agência que regulamenta as telecomunicações de acordo com a Lei Geral de 
Telecomunicações e o Regulamento da Agência Nacional de Telecomunicações de julho de 2001, conhecido 
como Decreto da ANATEL. A ANATEL é independente financeira e administrativamente do governo 
Brasileiro. No entanto, a ANATEL mantém um relacionamento estreito com o Ministério das Comunicações. 
Qualquer regulamentação proposta pela ANATEL está sujeita a um período de consulta pública, que pode 
incluir uma audiência pública. As medidas da ANATEL podem ser contestadas pelos tribunais brasileiros. Em 
25 de novembro de 1998, a ANATEL promulgou a “Resolução 73 — Regulamentação dos Serviços de 
Telecomunicação”, que regula detalhadamente a nova estrutura abrangente para a prestação de serviços de 
telecomunicação no Brasil estabelecidos pela Lei Geral de Telecomunicações. 

 
Concessões e Autorizações 

 
Antes de janeiro de 2000, a ANATEL tinha autorizado somente duas operadoras de serviço móvel em cada 

uma das dez áreas de franquia nas Bandas “ A” e “ B”. As operadoras de serviço móvel nas Bandas 
“ A” e “ B” receberam concessões de acordo com a Lei Mínima. Cada concessão é uma outorga de 
autorização específica para prestar serviços de telecomunicação celular, sujeita a certas exigências contidas na 
lista pertinente de obrigações anexada a cada concessão. Se uma operadora móvel   quiser oferecer serviços 
diferentes dos autorizados pela sua concessão, poderá pedir autorização à ANATEL para oferecer esses outros 
serviços. 

 
De acordo com a Lei Geral das Telecomunicações, uma concessão refere-se à prestação de serviços de 

telecomunicações de acordo com o regime público, conforme determinado pela administração pública. Uma 
concessão pode ser outorgada apenas mediante um processo prévio de lance em leilão. Conseqüentemente, as 
disposições reguladoras estão incluídas nos acordos de concessão pertinentes e a concessionária está sujeita 
aos princípios de continuidade do serviço público, intercâmbio e tratamento equitativo dos clientes. Além 
disso, a ANATEL tem poderes para instruir e controlar o desempenho dos serviços, aplicar penalidades e 
declarar a expiração da concessão e a devolução dos ativos da operadora à autoridade governamental por 
ocasião  do  término  da  concessão.  Outra  característica  distinta  é  o  direito  da  operadora  de  manter 
determinados padrões econômicos e financeiros. A concessão é dada por um período de tempo fixo e em geral 
renovável apenas uma vez. 
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Uma autorização é uma permissão concedida pela administração pública de acordo com o regime privado, 

que pode ou não ser concedida por um processo prévio de lance de leilão desde que a parte autorizada aja em 
conformidade com as condições subjetivas e objetivas consideradas necessárias à prestação do tipo serviço de 
telecomunicação no regime privado. A autorização é concedida por um período indeterminado de tempo. De 
acordo com uma autorização, o governo não garante à empresa autorizada o equilíbrio econômico-financeiro, 
como no caso das concessões. 

 
Licenças do SMP 
 

Em novembro de 2000, a ANATEL adotou determinados regulamentos para a emissão de novas licenças, 
que são autorizações para prestar serviços de comunicação sem fio por meio de SMP, serviço móvel pessoal, 
para concorrer com as operadoras de celular existentes na época nas várias regiões do Brasil. Esses 
regulamentos  dividiram  o  Brasil  em  três  regiões  principais  cobrindo  a  mesma  região  geográfica  das 
concessões para os serviços de telecomunicação de linha fixa. A ANATEL organizou leilões para três novas 
licenças para cada uma dessas regiões. As novas licenças estipulavam que os novos serviços seriam operados 
nas bandas de freqüência de rádio de 1.800 MHz que foram denominadas Banda “C” (que foi mais tarde 
transformada em bandas de extensão), Banda “D”, Banda “E” e Banda “M”. Essas novas licenças foram 
leiloadas pela ANATEL e concedidas durante o primeiro trimestre de 2001, no fim de 2002, em setembro de 

2004, em março de 2006, setembro de 2007, dezembro de 2007 e dezembro de 2010. Em setembro de 2007, a 

ANATEL organizou leilões para quinze novas licenças nas bandas de radiofreqüência de 1900 MHz que 
foram denominadas Banda “L”. A VIVO adquiriu treze licenças do espectro na Banda “L”. Em dezembro de 

2007, a ANATEL organizou leilões para trinta e seis novas licenças nas bandas de radiofreqüência de 1900-

2100 MHz (licenças 3G) que foram denominadas Bandas “F,” “G,” “I” e “J”. A VIVO adquiriu sete licenças 

de radiofrequencia na Banda “J” e a Vivo Participações adquiriu 165 licenças na Banda “J”Em dezembro de 

2010 a ANATEL organizou leilões para 165 novas licenças na Banda “H”, extensões de banda, e de 
frequencias nas bandas “A”, “D”, “E”, “M” e TDD. Vivo adquiriru 23 licenças (14 licenças de espectro em 

bandas de 1800 MHz ("D", "E", "M" e bandas de extensão) além de 9 licenças de expectro em 900 MHz de 
extensão de banda). 
 

De acordo com essas novas licenças: 
 

• os serviços devem ser fornecidos utilizando as bandas de freqüência de 1800 MHz (Banda “D”, 
Banda “E” e Banda “M”), bandas de freqüência de 1900 MHz (“Banda L”), bandas de freqüência de 
1900-2100 MHz (Banda “F”, Banda “G”, Banda “H”,, Banda “I” e Banda “J”) e bandas de extensão; 

 
• cada operadora pode opcionalmente oferecer serviços de longa distância nacionais e internacionais 

em sua área de licença; 

 
• as prestadoras de serviços de telefonia celular existentes assim como as que estão entrando no mercado 

brasileiro de telecomunicações podem disputar as licenças de Banda “D”, Banda “E” , Banda “M”, 
Banda “L”, Banda “F”, Banda “G”, Banda “I” e Banda “J”. 

• de acordo com o Edital 002/2010/ANATEL, um único operador SMP em uma área geográfica só será 
autorizado a ter bandas de frequência de rádio até o limite máximo total de 80 MHz ou 85 MHz, 
dependendo das circunstâncias, enquanto observa os seguintes limites para cada banda; 

I – (12.5 + 12.5) MHz, para as bandas de 800 MHz; 

II – (2.5 + 2.5) MHz, para as bandas de 900 MHz; 

III – (25 + 25) MHz, para as bandas de 1800 MHz; 

IV – (15 + 15) MHz, para as bandas de 1900 MHz e 2100 MHz; 

V – 5 MHz, para as extensões TDD da banda de 1900 MHz. 
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• como resultado, a Nextel e outras novas operadoras 3G receberam status preferencial no segmento da 
banda “H” ((10 + 10)  MHz) do leilão. A Vivo, a TIM e a Claro eram elegíveis para entrar em licitações 
para as freqüências SMP remanescentes. A Oi adquiriu o lote 8 da banda “H” (para cidades nos estados 
de Mato Grosso do Sul e Goiás). A CTBC adquiriu o lote 5 da banda “H” (para cidades no estado de 
Minas Gerais) e a Nextel adquiriu os outros lotes da banda “H”. 

• uma operadora de celular ou seus respectivos acionistas controladores não podem ter sobreposição 
geográfica entre as licenças; e 

Independentemente do tipo de frequência, de acordo com o Edital  002/2010/ANATEL, um único operador 
SMP em uma área geográfica só será autorizado a ter bandas de frequência de rádio até o limite máximo total 
de 80 MHz ou 85 MHz.  De acordo com os regulamentos dos serviços SMP, cada uma dessas três regiões 
principais estão divididas em áreas de registro ou de tarifa. 

 
Em 3 de fevereiro de 2003, a TCO substituiu os seus Contratos de Concessão SMC por  Termos de 

Autorização do Serviço Móvel Pessoal, ou SMP nas Regiões I (sub-faixa das freqüências “B”) e II (sub-faixa 
das freqüências “A”) do Plano Geral de Outorgas, ou PGO.  Em 10 de dezembro de 2002, a Telerj Celular, 
Telest Celular, Telebahia Celular, Telergipe Celular, Celular CRT, Global Telecom e Telesp Celular 
substituíram seus Contratos de Concessão de SMC por Contratos de Serviço Móvel Pessoal, ou SMP, nas 
Regiões I (sub-faixa das freqüências “A”), II (sub-faixa das freqüências “A” e “B”) e III (sub-faixa das 
freqüências “A”) do Plano Geral de Outorgas. Em 27 de julho de 2006, a ANATEL publicou o Ato 59867 
autorizando a incorporação da TCO, Teleacre, Telegoiás, Teleron, Telems, Telemat, NBT, Telerj, Telest, 
Telebahia, Telergipe, Celular CRT e TC pela GT, bem como a transferência dos títulos de autorização do 
respectivo serviço SMP e dos títulos de direito de uso de radiofreqüência SMP. O Ato 59867 também 
estabelece o término automático das autorizações para Serviços de Comunicação Multimídia, ou SCM, da 
TCO, Teleacre, Telegoiás, Teleron, Telems, Telemat, NBT, Telerj, Telest, Telebahia, Telergipe, Celular CRT 
e TC, por ocasião da respectiva incorporação de cada uma delas. 

 
Visando transferir nossos serviços para SMP, fomos obrigados a cumprir  várias condições técnicas e 

operacionais incluindo, entre outras coisas, a adoção de um código de seleção de operadora para ligações de 
longa distância  originadas em nossa rede.  
 

As autorizações consistem em duas licenças – uma para oferecer serviços de telecomunicação móvel e outr a 
para utilizar freqüências por um período de 15 anos. A licença de freqüência é renovável por outro período de 
15 anos mediante o pagamento de uma taxa de licença adicional. 

 
As novas licenças de SMP incluem o direito de fornecer serviços de celular por período ilimitado, porém 

restringem o direito de do espectro de acordo com os cronogramas relacionados nas antigas licenças (VIVO – 
Rio Grande do Sul (Banda “A”) até 2022 (renovada em 2006); VIVO – Rio de Janeiro (Banda “A”) até 2020 
(renovada em 2005); VIVO – Espírito Santo (Banda “A”) até 2023 (renovada em 2008); VIVO - Bahia 
(Banda “A”) e VIVO - Sergipe (Banda “A”) até 2023 (renovada em 2008); VIVO – São Paulo (Banda “A”) 
até 2023 ou 2024, para as cidades de Ribeirão Preto e Guatapará (renovada em 2008); VIVO - Paraná e Santa 
Catarina (Banda “B”) até 2013; VIVO – Distrito Federal (Banda “A”) até 2021 (renovada em 2006); VIVO – 
Acre (Banda “A”), VIVO – Rondônia (banda “A”), VIVO – Mato Grosso (banda “A”) e VIVO – Mato 
Grosso do Sul (banda “A”) até 2024 (renovada em 2008); VIVO – Goiás/Tocantins (banda “A”) até 
2023 (renovada em 2008); VIVO – Amazonas/ Roraima/ Amapá/ Pará/ Maranhão (banda “B”) até 2013; Vivo  
Participações (Minas Gerais) (banda “A”) até 2023 (renovada em 2007) e Vivo Participações (para as cidades 
onde a CTBC Telecom opera no estado de Minas Gerais) (banda “E”) até 2020). Direitos de freqüência 
podem ser renovados apenas uma vez a cada quinze anos. 

 
Em setembro de 2007, a ANATEL organizou leilões das novas licenças do SMP das bandas de 

radiofreqüência remanescentes “D” e “E”, na banda “M”da freqüência de 1,8 GHz, e quinze licenças na banda 
“L”da freqüência de 1,9 GHz, anteriormente alocadas às operadoras de telefonia fixa. A VIVO adquiriu treze 
licenças de freqüência na Banda “L”. Os seguintes Termos de Autorização para Banda “L” foram assinados: 
Vivo-Rio Grande do Sul (banda “L”) até 2022 (renovado em 2006) ou 2022 para as cidades da região 
metropolitana de Pelotas; Vivo-Rio de Janeiro (banda “L”) até 2020 (renovado em 2005); Vivo-Espírito Santo 
(banda “L”) até 2023 (renovado em 2008); Vivo-Bahia (banda “L”) e Vivo-Sergipe (banda “L”) até 2023 
(renovado em 2008); Vivo-São Paulo (banda “L”) até 2023 ou 2024, para as cidades de Ribeirão Preto e 
Guatapará (renovado em 2008) ou 2022 para as cidades onde a CTBC Telecom opera no estado de São Paulo; 

Vivo-Paraná (excluindo as cidades de Londrina e Tamarana) / Santa Catarina (banda “L”) até 2013; Vivo- 
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Distrito Federal (banda “L”) até 2021, (renovado em 2006); Vivo-Acre (banda “L”), Vivo-Rondônia (banda 
“L”), Vivo-Mato Grosso (banda “L”) e Vivo-Mato Grosso do Sul (banda “L”) até 2024 (renovado em 2008) 
ou 2022 para a cidade de Paranaíba do Mato Grosso do Sul; Vivo-Goiás/Tocantins (banda “L”) até 2023 
(renovado em 2008) ou 2022 para as cidades onde a CTBC Telecom opera no estado de Goiás e Vivo- 
Alagoas/Ceará/Paraíba/Piauí/Pernambuco/Rio  Grande  do  Norte  (banda  “L”),  até  2022. Os  direitos  de 
freqüência podem ser renovados apenas uma vez a cada quinze anos. 
 

Em dezembro de 2007, a ANATEL organizou leilões para 36 novas licenças nas bandas de radiofreqüência 
de 1900-2100 MHz (licenças 3G) que foram denominadas Bandas F, G, I e J. A Vivo recebeu a concessão de 
sete licenças de freqüência na banda “J” e a Vivo Participações  recebeu duas licenças. Os seguintes Termos 
de Autorização para Banda “J” foram assinados:  Vivo-Rio Grande do Sul (incluindo as cidades da 
região metropolitana de Pelotas) (banda “J”) até 2023; Vivo-Rio de Janeiro (banda “J”) até 2023; Vivo-
Espírito Santo (banda “J”) até 2023; Vivo-Bah ia (banda “J”) e Vivo-Sergipe (banda “J”) até 2023; Vivo-São 
Paulo (incluindo as cidades de Ribeirão Preto e Guatapará e as cidades onde a CTBC Telecom opera no 
estado de São Paulo) (banda “J”) até 2023; Vivo-Paraná (incluindo as cidades de Londrina e Tamarana) 
/Santa Catarina (banda “J”) até 2023; Vivo-Distrito Federal (banda “J”) até 2023; Vivo-Acre (banda “J”), 
Vivo-Rondônia (banda “J”), Vivo-Mato Grosso (banda “J”) e Vivo-Mato Grosso do Sul (incluindo a cidade 
de Paranaíba) (banda “J”) até 2023; Vivo-Goiás (incluindo as cidades onde a CTBC Telecom opera no 
estado de Goiás) /Tocantins (banda “J”) até 2023; Vivo-Alagoas/Ceará/Paraíba/Piauí/Pernambuco/Rio 
Grande do Norte (banda “J”), até 2023; Vivo-Amazonas/Roraima/Amapá/Pará/Maranhão (banda “J”) até 
2023; Vivo Participações (incluindo as cidades onde a CTBC Telecom opera no estado de Minas Gerais) 
(banda “J”) até 2023. Os direitos de freqüência  podem ser renovados apenas uma vez a cada quinze anos. 

 

Em dezembro de 2010, a ANATEL organizou leilões para 165 novas licenças na banda “H”, bandas de 
extensão e freqüências disponíveis nas bandas “A”, “D”, “E”, “M” e TDD. A Vivo recebeu 23 licenças (14 
licenças de espectro em bandas de 1800 MHz (“D”, “E”, “M” e bandas de extensão) e 9 licenças de espectro 
em bandas de extensão de 900 MHz): 

 

• a banda “M”(1800 MHz) do Distrito Federal e estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do 
Sul, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia eAcre; 

• banda de extensão de 1800 MHz do estado de SãoPaulo;  

• banda “D” (1800 MHz) das cidades de Pelotas, Morro Redondo, Capão do Leão e Turuçu no estado 
do Rio Grande do Sul;  

• banda “E” (1800 MHz) dos estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Piauí, Pernambuco e Rio Grande 
do Norte;  

• banda de extensão de 900 MHz do estado do Rio de Janeiro; 

• banda de extensão de 900 MHz do estado do Espírito Santo; 

• banda de extensão de 900 MHz dos estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato 
Grosso, Rondônia, Acre e Distrito Federal, com exceção das cidades de Paranaíba, no estado de 
Mato Grosso do Sul, e Buriti Alegre, Cachoeira Dourada, Inaciolândia, Itumbiara, Paranaiguara e 
São Simão, no estado de Goiás; 

• banda de extensão de 900 MHz no estado do Rio Grande do Sul, com exceção das cidades de 
Pelotas, Morro Redondo, Capão do Leão e Turuçu; 

• banda de extensão de 900 MHz das cidades da área de registro número 43 do estado do Paraná, 
com exceção das cidades de Londrina e Tamarana; 

• banda de extensão de 900 MHz dos estados de Paraná e Santa Catarina, com exceção das cidades 
da área de registro número 43 do estado de Paraná e as cidades de Londrina e Tamarana; 

• banda de extensão de 900 MHz do estado da Bahia; 



70  

• banda de extensão de 900 MHz do estado de Sergipe; 

• banda de extensão de 900 MHz dos estados do Amazonas, Amapá, Maranhão, Pará e Roraima; 

• banda de extensão de 1800 MHz do estado de São Paulo, com exceção das cidades da região 
metropolitana de São Paulo e das cidades em que a CTBC Telecom opera no estado de São Paulo; 

• banda de extensão de 1800 MHz dos estados do Amazonas, Amapá, Maranhão, Pará e Roraima; 

• banda de extensão de 1800 MHz da cidade de Paranaíba, no estado de Mato Grosso do Sul; 

• banda de extensão de 1800 MHz nas cidades de Buriti Alegre, Cachoeira Dourada, Inaciolândia, 
Itumbiara, Paranaiguara e São Simão, no estado de Goiás; 

• outra banda de extensão de 1800 MHz das cidades de Buriti Alegre, Cachoeira Dourada, 
Inaciolândia, Itumbiara, Paranaiguara e São Simão, no estado de Goiás;  

• banda de extensão de 1800 MHz dos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Sergipe; 

• banda de extensão de 1800 MHz dos estados do Amazonas, Amapá, Maranhão, Pará e Roraima; 

• banda de extensão de 1800 MHz dos estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Piauí, Pernambuco e Rio 
Grande do Norte; 

• banda de extensão de 1800 MHz da cidade de Paranaíba, no estado de Mato Grosso do Sul, e 
cidades de Buriti Alegre, Cachoeira Dourada, Inaciolândia, Itumbiara, Paranaiguara e São Simão, 
no estado de Goiás 

• banda de extensão de 1800 MHz das cidades de Londrina e Tamarana, no estado de Paraná. 

 
 

Regulamento de Interconexão 
 

De acordo com a Lei Geral das Telecomunicações, todas as operadoras de serviços de telecomunicação 
móvel devem fornecer interconexão mediante solicitação de qualquer  outra prestadora  de serviços de 
telefonia fixa ou móvel. Mais especificamente, prestadoras de serviço de telecomunicações são classificadas 
como prestadoras de serviços restritos ou coletivos. Todas as operadoras de telefonia celular, incluindo as 
operadoras de serviço SMP, são classificadas pela ANATEL como prestadoras de serviços coletivos. Todas as 
prestadoras de serviços coletivas são obrigadas a fornecer interconexão mediante solicitação de qualquer outra 
prestadora de serviços coletivos. Desde 2005, as prestadoras de serviços de telecomunicações estão 
autorizadas a negociar livremente os termos e condições nos quais será fornecida interconexão, sujeitos a 
limites de preço e outras normas estabelecidas pela ANATEL. Por exemplo, as operadoras devem firmar 
acordos de interconexão com relação a, entre outras coisas,  tarifas,  condições comerciais e questões 
técnicas, com todas as partes solicitantes de maneira não discriminatória e, a partir de 2005, visando obter um 
sistema mais homogêneo e acelerar as negociações dos contratos de interconexão, a ANATEL exigiu uma 
rede de interconexão padrão das Operadoras de STFC e SMP por meio de uma oferta feita pública e em 
termos iguais. 

 
  Se as partes de um acordo de interconexão não conseguirem concordar sobre os termos e condições de 
interconexão, a ANATEL poderá determinar esses termos e condições por arbitragem. Os acordos de 
interconexão devem ser aprovados pela ANATEL e podem ser recusados se forem contrários aos princípios 
da livre concorrência e regulamentos aplicáveis. A Anatel tem adotado, periodicamente, diversos regulamentos 
concernentes a normas de interconexão. A seguir consta uma lista dos regulamentos relevantes atualmente 
aplicáveis ao nosso negócio: 
 
 

• o novo Regulamento Geral de Interconexão—Resolução número 410/2005, ou “RGI”; 

• o Regulamento de Separação e Alocação de Custos (Resolução número 396/2005); 
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• o Regulamento de Exploração Industrial de Linha Dedicada—Resolução número 402/2005, ou 
“EILD”); Em dezembro de 2010, a ANATEL publicou a Consulta Pública 50/2010, com a Proposta de  
Revisão da Resolução 402/2005. 

• o Regulamento de Remuneração de Uso de Redes de Prestadoras do SMP (Resolução número 
438/2006);  Em novembro de 2010, a ANATEL publicou a Resolução 549/2010 alterando a Resolução 
438/2006 e estabelecendo que grupos que incluem operadoras SMP com participação de menos de 20% 
no mercado combinado de telefonia móvel em cada uma das regiões do Plano Geral de Autorização de 
SMP (PGA-SMP) são considerados grupos que não possuem poder de mercado significativo na oferta 
de interconexão móvel nas suas respectivas áreas de autorização. 

• o Regulamento de Portabilidade Numérica de Telefonia Fixa e Móvel (Resolução número 460/2007, 
vigente em março de 2009); 

• o novo Regulamento do SMP (Resolução número 477/2007, vigente em 13 de fevereiro de 2008); 

• o Regulamento de Termos de Separação e Alocação de Custos (Resoluções números 480/2007, 
483/2007 e 503/2008); 

• o Plano Geral de Atualização da Regulamentação das Telecomunicações no Brasil” - Resolução número 
516/2008, ou “PGR”);  

• as normas gerais de serviço de interação de cliente por telefone, com o objetivo de melhorar a qualidade 
dos serviços (Decreto No. 6523/2008); 

• a Metodologia de Cálculo do WACC (Resolução No. 535/2009); 

• alteração do regulamento da banda de 3400 MHz a 3600 MHz, permitindo que se aplique também a 
serviços móveis (Resolução No. 537/2010); 

• o regulamento da Linha de Potência de Banda Larga (BPL), permitindo que este serviço se aplique a 
comunicação multimídia (SCM) (Resolução No. 527/2009);  

• Edital de Licitação relacionado número 002/2007/SPV-ANATEL a respeito do leilão organizado em 
dezembro de 2007 de novas licenças para as bandas de radiofrequência de 1900-2100 MHz (licenças 
3G), denominadas bandas “F,” “G,” “I” e “J,” que declarou que, num prazo máximo de dezoito meses 
após a publicação dos Termos de Autorização (que ocorreu em 30 de abril de 2008), as autorizações 
resultantes deste leilão seriam combinadas com as autorizações do SMP existentes dos vencedores da 
licitação quando pertinentes à mesma região do plano geral de autorização do SMP. De acordo com este 
Edital de Licitação, em Janeiro de 2010, a ANATEL publicou um ato determinando a unificação de 
nossas autorizações do SMP nas Regiões II (estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 
Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre e o Distrito Federal) e III (estado 
de São Paulo) do PGA-SMP, com apenas autorização do SMP para cada uma destas Regiões (Termos 
de Autorização Nº 005/2010 e 006/2010, assinados em janeiro de 2010, para Região II e III, 
respectivamente). A VIVO adquiriu licenças do espectro na banda “J” em regiões onde possui licenças 
do SMP. Além disso, o Edital de Licitação modificou a regra para renovação de licenças de 
radiofrequência e exige a inclusão no cálculo do lucro operacional tanto do lucro decorrente de 
remuneração pelo uso da rede do SMP como dos lucros provenientes dos planos de serviço. 

• o Edital 002/2010/ANATEL, com relação ao leilão organizado em dezembro de 2010 para novas 
licenças para a banda de radiofrequência de 1900-2100 MHz, denominada banda “H”, bandas de 
extensão e frequências disponíveis nas bandas “A”, “D”, “E”, “M” e TDD, que modificou a regra para a 
renovação de licenças de rádio frequência e exige a inclusão no cálculo de lucro operacional tanto os 
lucros advindos da remuneração pelo uso da rede SMP quanto os lucros dos planos de serviços; 

• o regulamento para a exploração de Serviço Móvel Pessoal por meio de Rede Virtual, que possibilita a 
criação do “agente” e a Rede Virtual Móvel Autorizada (Resolução 550/2010). De acordo com esse 
regulamento aprovado pela ANATEL, Operadoras de Rede Virtual Móvel podem operar como agentes 
ou licenciados da rede virtual. O agente representa o provedor do serviço móvel pessoal por meio do 
estabelecimento de um acordo de representação, o qual deve ser ratificado pela ANATEL. A atividade 
do agente não é definida como um “serviço de telecomunicação”, portanto isso é do interesse de 
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empresas que operam em outros setores como grandes varejistas, bancos e times de futebol. Entretanto, 
a atividade de licenciado de rede virtual se enquadra na definição de serviço de telecomunicação e, 
portanto é sujeita a todas as regras aplicáveis. 

• a cessão das bandas de 451MHz a 458 MHz e 461 MHz a 468 MHz ao Serviço Móvel Pessoal, Serviço 
Telefônico Fixo Comutado e Serviço de Comunicação Multimídia para acesso aos serviços de telefonia 
e dados em banda larga, principalmente em áreas rurais (Resolução 558/2010); 

• a cessão de bandas de 2500 MHz a 2690 MHz ao Serviço Móvel Pessoal e Serviço Telefônico Fixo 
Comutado além do Serviço de Comunicação Multimídia e Televisão por Assinatura por meio do 
Serviço de Distribuição Multiponto Multicanal  (MMDS) para o qual havia sido cedida anteriormente 
(Resolução 544/2010); 

• o regulamento para avaliação da eficiência do uso do espetro de rádio frequência (Resolução 548/2010); 
e 

• adição do nono dígito aos números dos telefones móveis da área 11, aumentando a capacidade de 
numeração na região metropolitana de São Paulo e eliminando definitivamente o problema de escassez 
de numeração nessa área (Resolução  553/2010). 

 
 
Outras Questões Regulatórias 
 

Em 21 de novembro de 2008, o Governo Brasileiro publicou o Decreto 6654/2008, datado de 20 de novembro 
de 2008, de revisão do plano de concessão geral de linhas fixas (o PGO), permitindo as concessionárias de 
telefonia fixa operar em mais de uma região do país. Esta mudança permitiu que a Telemar Norte Leste S.A. – 
Telemar ou Oi – na aquisição da Brasil Telecom.  

 
Em 2007, a ANATEL publicou a Resolução 477/2007, vigente a partir de 13 de fevereiro de 2008, relativa a 

alterações no regulamento do SMP, que contribuiu para um aumento de nossos custos operacionais. No novo 
regulamento, a ANATEL assinala áreas de importância vital para o negócio de telefonia móvel, tais como a 
necessidade de lojas de varejo nas cidades situadas dentro das áreas de cobertura da operadora, aumentos nos 
prazos de validade de cartões pré-pagos e estabelece limites para o prazo durante o qual os clientes não podem 
sair dos planos de serviço. Estes novos regulamentos podem ter um efeito adverso sobre nossas receitas e 
resultados de operações. Visando minimizar os impactos resultantes destas mudanças regulatórias, já havíamos 
nos preparado durante o último trimestre de 2007, para atender e cumprir os termos estabelecidos pelo novo 
regulamento, principalmente aqueles relacionados a assistência ao cliente que afetam procedimentos e exigiram 
mudanças significativas em nossos sistemas. Em 2009, continuamos a estabelecer lojas de varejo nas cidades 
situadas dentro de nossas áreas de cobertura, de acordo com as disposições da Resolução 477/2007. Em 2009, 
também estabelecemos centros de mediação para atendimento a usuários com deficiências auditivas e de fala, de 
acordo com as disposições da Resolução 477/2007. Nossos planos para atingir as metas estabelecidas por este 
novo regulamento se estenderão até 13 de agosto de 2011. Pelo fato de a ANATEL nos considerar como afiliada 
da Telefônica, que já fornece serviços de telefonia fixa de longa distância no estado de São Paulo e foi 
adjudicada com uma licença para fornecer estes serviços em todo o país, a ANATEL não nos concederá uma 
licença para telefonia fixa de longa distância. Embora nós e outras operadoras de telefonia móvel tenhamos 
solicitado que a ANATEL revisasse o atual sistema do SMP, não se pode garantir que ela o fará. De acordo com 
o sistema do SMP, obteremos receitas decorrentes de tarifas de interconexão que nos são pagas por operadoras 
de telefonia fixa de longa distância devido ao tráfego de chamadas de longa distância originadas e finalizadas em 
nossa rede. Embora a Vivo não esteja obrigada a usar a rede de telefonia fixa da Telefônica devido ao 
relacionamento de afiliada, ela também não pode receber sua própria licença para telefonia fixa no caso de 
desentendimentos com a Telefônica, uma vez que a Telefônica é detentora de licença para telefonia fixa em todo 
o país e uma afiliada não pode ter o mesmo tipo de licença na mesma área. Uma vez que a Vivo não está 
autorizada a ter uma licença para telefonia fixa, a Vivo só consegue receber tarifas de interconexão de operadoras 
de telefonia fixa que possuem tráfego originado ou finalizado em sua rede, mas não de operadoras de telefonia 
móvel utilizando sua rede de telefonia fixa. Alguns de nossos concorrentes de telefonia móvel também não 
conseguem obter  tal licença para telefonia fixa devido às suas afiliações. Por exemplo, a Oi Mobile não pode ter 
uma licença para telefonia fixa porque é afiliada da Telemar e a Claro não pode obter uma licença para telefonia 
fixa porque é afiliada da Embratel. A Tim possui uma licença para telefonia fixa porque não é afiliada a 
nenhuma operadora de telefonia fixa, porém em julho de 2009 a ANATEL publicou o Ato nº 3804/2009 
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determinando as condições a serem seguidas para garantir total separação entre a Tim (Telecom Italia) e nossas 
subsidiárias. 
 
Obrigações das Empresas de Telecomunicações 

 
Como  operadora  de  serviços  de  telecomunicações,  estamos  sujeitos  a  regulamentações  no  tocante  à 

qualidade do serviço e expansão de rede, conforme estipulado em nossas autorizações e em nossos acordos 
originais de concessão. 

 
Qualquer  violação da legislação de telecomunicações  ou  de qualquer  obrigação estabelecida  em  suas 

autorizações por parte das empresas pode resultar em uma multa de até R$50 milhões. 
 

As concessões de serviço de telefonia móvel da Vivo envolvem obrigações de atender a determinados 
padrões de qualidade do serviço, tais como a capacidade do sistema de fazer e receber chamadas, índice de 

falha de ligações, capacidade da rede de lidar com períodos de pico, falhas de interconexão das chamadas e 

reclamações dos clientes. A ANATEL publicou o método para coletar dados sobre esses padrões de qualidade 

no dia 23 de abril de 2003 (Resolução ANATEL Nº 335/03) e 317/02). Em julho de 2010, a ANATEL 

publicou a Consulta Pública 27/2010, revisando Plano Geral de Metas de Qualidade para o Serviço Móvel 
Pessoal (SMP). 

 

 

Regulamentação das Tarifas 
 

Com relação a nosso Plano Básico e determinadas tarifas de roaming incorridas em relação a planos de 
serviço alternativos, nossas autorizações continuam a estabelecer um mecanismo de preço limite para fixar e 
ajustar tarifas anualmente. O limite é o valor com a taxa de inflação deduzida da produtividade estimada pela 
ANATEL. O limite de preço é revisado anualmente para refletir a taxa de inflação de acordo com o IGP-DI. 
No entanto, as operadoras de telefonia móvel podem estipular livremente as tarifas para planos de serviço 
alternativos. 

 
O limite de preço inicial acordado entre a ANATEL e nós em nossas autorizações havia sido baseado nos 

preços que existiam anteriormente ou nos preços dos lances e era ajustado anualmente com base em uma 
fórmula contida em nossas autorizações. O limite de preço foi revisado de forma a refletir a taxa de inflação 
de acordo com o IGP-DI. 

 
Outras empresas de telecomunicações que têm interconexão conosco e utilizam nossa rede devem pagar 

certas tarifas, principalmente uma tarifa de interconexão. A tarifa de interconexão é uma tarifa fixa cobrada 
por minuto de uso. Em 2005, a ANATEL começou a permitir a livre negociação de tarifas de interconexão 
móvel, ou VU-M, e até julho de 2005 as concessionárias de telefonia fixa local e as operadoras de 
telefonia móvel haviam chegado a um acordo provisório com respeito às tarifas VU-M para chamadas 
locais, ou VC-1 (o acordo garantia um aumento de 4,5% nas tarifas). A ANATEL aprovou esse acordo 
provisório e em março de 2006, aprovou outro acordo provisório para tarifas VU-M para chamadas de longa 
distância, ou VC-2,   VC-3 e internacionais, entre as mesmas operadoras que celebraram o acordo de VC-1.  

 
Em julho de 2007, a ANATEL aprovou um contrato provisório entre as operadoras de telefonia fixa, 

Telefônica, Telemar, Brasil Telecom, CTBC Telecom e Sercomtel e as operadoras de telefonia móvel 
referente a taxas de interconexão para chamadas VC1, VC2 e VC3 que estabelece um reajuste anual de 
1,97143% nas taxas de interconexão na Região I (Região da Telemar) e um reajuste anual de 2, 25356% na 
Região II (Região da Brasil Telecom) e na Região III (Região da Telefônica).  

 
Em janeiro de 2008, a ANATEL aprovou um contrato provisório entre a operadora de telefonia fixa de 

longa distância Embratel e as operadoras de telefonia móvel referente a taxas de interconexão para chamadas 
VC2 e VC3, levando em consideração o período desde janeiro de 2004, que estabelece um reajuste anual de 
4,5% a partir de março de 2006, e um reajuste anual de 1,97143% ou 2,25356% a partir de julho de 2007.  

 
Em julho de 2008, a ANATEL aprovou um contrato provisório entre as operadoras de linha fixa 

Telefônica, Telemar, Brasil Telecom, CTBC Telecom e Sercomtel e as operadoras de telefonia móvel 
referente a taxas de interconexão para chamadas VC1, VC2 e VC3 que estabelece um reajuste anual de 
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1,89409% nas taxas de interconexão na Região I (Região da Telemar) e um reajuste anual de 2,06308% 
na Região II (Região da Brasil Telecom) e Região III (Região da Telefónica).  

 
Em março de  2009,  a ANATEL aprovou um contrato provisório entre a operadora de telefonia fixa de 

longa distância Embratel e as operadoras de telefonia móvel referente a taxas de interconexão para chamadas 
VC2 e VC3, para o período de 2007 a 2008, que estabelece um reajuste anual de 1,89409% na Região I 
(Região da Telemar) ou de 2,06308% na Região II (Região da Brasil Telecom) e na Região III (Região da 
Telefônica) a partir de julho de 2008. 

 
Em setembro de 2009, embora houvesse um contrato provisório entre as operadoras de linha fixa 

Telefônica, Telemar, Brasil Telecom e Sercomtel e as operadoras de telefonia móvel, sem a CTBC Celular, a 
ANATEL decidiu não aprovar o reajuste das tarifas de chamadas de fixo para móvel locais (VC-1) e de longa 
distância (VC-2 e VC-3). Em fevereiro de 2010, este reajuste das tarifas para chamadas VC-1, VC-2 e VC-3, 
referente ao período de 2008 a 2009, foi aprovado pela ANATEL e foi possível aplicar o contrato provisório 
de reajuste da tarifa VU-M (68,5% do reajuste aprovado, de aproximadamente 0,79% para VC-1).   

 
Em junho de 2010, a ANATEL aprovou um acordo provisório entre a linha fixa de longa distância da 

Embratel e operadores de telefonia móvel para as tarifas de interconexão para chamadas VC2 e VC3, para o 
período 2008-2009, para a aplicação do reajuste da VU-M (68,5% do reajuste autorizado de cerca de 0,97% 
para o VC-2 e VC-3). 

 
Conforme indicado acima, o Edital de Licitação número 002/2007/SPV-ANATEL referente ao leilão 

organizado em dezembro de 2007 de novas licenças para as bandas de radiofrequência de 1900-2100 MHz 
(licenças 3G) declarou que, no prazo máximo permitido de dezoito meses da publicação dos Termos de 
Autorização (que ocorreu em 30 de abril de 2008), as autorizações resultantes deste leilão seriam 
combinadas com as autorizações do SMP existentes dos vencedores da licitação quando pertinentes à 
mesma região do plano geral de autorização do SMP (PGA-SMP) e de acordo com nossas autorizações 
foram combinadas nas Regiões I e II. A ANATEL também determinou que, a partir de 1º de novembro de 
2009 (dezoito meses após 30 de abril de 2008), em cada Região do PGA-SMP, o valor da tarifa VU-M 
deverá ser unificado para aquela Região e livremente negociado. Até tal data, as operadoras de telefonia 
móvel cobravam um valor de VU-M para autorização do SMP. Em fevereiro de 2010, a ANATEL definiu o 
valor de VU-M a ser pago pela Oi (operadoras de telefonia fixa e móvel) e pela Brasil Telecom (operadoras 
de telefonia fixa e móvel) para a Claro, TIM, Vivo e Vivo Participações, para cada região do PGA-SMP 
como resultado da unificação das autorizações do SMP. 

 
Em 2007, a ANATEL desenvolveu um novo modelo, que estará em uso a partir de uma data a ser 

determinada pela ANATEL, com o propósito de determinar valores de referência de remuneração pelo uso 
de redes móveis – RVU-M – de provedores de SMP com poder de mercado significativo, que serão 
usadas em caso de arbitragem pela ANATEL do valor de VU-M. A ANATEL não implementou este modelo 
ainda em 2010, seguindo o que determina a Resolução 480/2007, e ainda não tem data determinada para tal 
implementação. Vide “- Licenças do SMP” para mais informações sobre a situação deste acordo. 

 
Internet e Serviços Relacionados no Brasil  

 
No Brasil, os provedores de serviços de Internet, ou ISPs, são considerados prestadores de serviços de valor 

agregado e não fornecedores de serviços de telecomunicações. A Resolução 190 da ANATEL exige que as 
operadoras de cabo atuem como concessionárias de prestadores de serviço Internet de terceiros. A Câmara de 
Deputados está analisando uma lei que penalizaria os provedores de serviços de Internet por fornecer 
conscientemente serviços que permitam a venda ilegal de produtos e serviços na Internet e imporia exigências 
de confidencialidade às prestadoras de serviços de Internet no tocante a informações não públicas transmitidas 
ou armazenadas nas suas redes. 

 

C. Estrutura Organizacional 
 

Depois da incorporação da Telemig Participações e consequentemente, da Telemig Celular, pela nossa 
companhia, a Vivo S.A. passa a ser nossa única subsidiária. Vide “Nossa História e Desenvolvimento – 
Reestruturação Societária de Nossas Subsidiárias Operacionais e Cancelamento do Registro da Telemig 
Participações e da Telemig Celular”. Todos os nossos ativos consistem substancialmente em ações da Vivo  
S.A. nossas operações no estado de Minas gerais desde a incorporação da Telemig Celular S.A. na Vivo  
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em 1 de junho de 2010. Dependemos substancialmente dos dividendos da nossa única subsidiária para 
atender às nossas necessidades de caixa, incluindo caixa para pagar dividendos aos nossos acionistas. 
Ver “Item 5.B. — Revisão Operacional e Financeira e Perspectivas — Liquidez e Recursos de Capital”. 
Atualmente. 

 
Para obter uma descrição mais detalhada da nossa estrutura acionária, vide “— Nossa História e 
Desenvolvimento” e o Anexo 8.1. 

 
Aquisição da Telpart, Telemig e Tele Norte 

 
Em 2 de agosto de 2007, a Vivo assinou um contrato de compra de ações com a Telpart para adquirir o 

controle da Telemig Participações e da Tele Norte Participações, e de 22,72% e 19,34%, respectivamente, de 
seu capital total por um valor total de R$1,2 bilhão, sujeito a determinados reajustes de preço. Em 20 de 
dezembro de 2007, a Vivo assinou outro contrato de compra de ações com a Telemar para a venda da 
totalidade das ações da Tele Norte que estava adquirindo da Telpart de acordo com o contrato de compra de 
ações datado de 2 de agosto de 2007. Esse contrato de compra de ações adicional foi assinado para facilitar a 
aquisição pela Vivo das ações que a Telpart possuía da Telemig. Em 3 de abril de 2008, a Vivo transferiu à 
Telemar a totalidade das ações da Tele Norte que ela adquiriu da Telpart. Vide “– Nossa História e 
Desenvolvimento – Aquisição da Telpart, da Telemig e da Tele Norte”. 

 
Reestruturação da Vivo, Telemig e Telemig Participações 

 
Na Assembleia Extraordinária de Acionistas realizada em 27 de julho de 2009, os acionistas da Telemig 

Participações e da Telemig Celular aprovaram o Protocolo de Incorporação de Ações e Instrumento de 
Justificação assinado em 29 de maio de 2009, que estabeleceu a incorporação pela Telemig Participações de 
todas as ações da Telemig Celular, com os detentores das ações incorporadas da Telemig Celular recebendo 
17,4 novas ações da Telemig Participações para cada ação por eles detida da Telemig Celular. 

 
Na mesma data, numa Assembleia Extraordinária de Acionistas, os acionistas da Companhia aprovaram o 

Protocolo de Incorporação de Ações e Instrumento de Justificação assinado em 29 de maio de 2009, que 
estabeleceu a incorporação pela Vivo Participações das ações da Telemig Participações, inclusive aquelas 
obtidas na incorporação de ações pela Telemig Celular, descrita acima, com os detentores das ações 
incorporadas da Telemig Participações recebendo 1,37 novas ações da Vivo Participações para cada ação da 
Telemig Participações detida por eles. 

 
A incorporação das ações da Telemig Celular e da Telemig Participações ocorridas em 27 de julho 2009, 

não resultou em qualquer modificação do número ou tipos das ações em circulação dessas empresas ou nos 
termos de qualquer dessas ações. Ao invés disso, a Vivo passou a ser a proprietária, direta ou indiretamente, 
de todas estas ações, com a Telemig Participações tornando-se uma subsidiária integral da Vivo e a Telemig 
Celular tornando-se uma subsidiária integral da Telemig Participações. Em última instância, todos os 
acionistas minoritários da Telemig Celular e da Telemig Participações passaram a ser acionistas da Vivo e 
cada acionista recebeu a mesma classe de ação da Vivo (ordinária ou preferencial) que aquele acionista 
detinha anteriormente na Telemig Celular ou na Telemig Participações. 

 
Em uma Assembleia Extraordinária de Acionistas realizada em 13 de novembro de 2009, foi aprovada a 

incorporação pela Vivo Participações (em contraste à incorporação das ações) e a subsequente extinção da 
Telemig Participações, cuja avaliação e aprovação prévia foram submetidas à ANATEL. A aprovação da 
ANATEL foi obtida em 04 de novembro de 2009. Em 31 de dezembro de 2009, a Vivo se tornou a 
proprietária de 100% do capital total da Telemig Celular. Vide Nota 1(d) às nossas demonstrações financeiras 
de 2009 e “Item 4.A. – Informações sobre a Companhia – Nossa História e Desenvolvimento – Reestruturação 
Societária e Cancelamento de Registro da Telemig Participações e da Telemig Celular.” 

    Por fim, para simplificar ainda mais nossa estrutura societária, Assembleia Extraordinária de Acionistas 
de 1 de junho de 2010 aprovou a incorporação da Telemig Celular na Vivo Participações (em contraste à 
incorporação das ações), e o subsequente encerramento de atividades da Telemig Celular, o que também foi 
aprovado pela ANATEL subquente a sua avaliação. A ANATEL aprovou a incorporação efetiva da Telemig 
Celular na Vivo Participações em 11 de março de 2010. Em uma Assembleia Extraordinária de Acionistas 
realizada em 30 de novembro de 2009, foi aprovada a inclusão no objeto social do Estatuto da Companhia da 
atividade de prestação de serviços de telefonia móvel de forma a possibilitar esta incorporação da Telemig 
Celular pela Vivo. Consequentemente, a Vivo S.A. torno-se a única subsidiária integral da Vivo Participações. 
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Controle por parte da Telefônica  
 

Em 31 de dezembro de 2010, nossas ações com direito a voto eram controladas direta e indiretamente por 
nosso acionista principal: Telefônica, com 88,9% de nossas ações com direito a voto, 44,1% de nossas ações 
preferenciais representando 59,4% do total do nosso capital social.  
 
D. Imobilizado 

 
Os principais itens de nosso imobilizado são equipamentos de transmissão, equipamentos de comutação, 

estações-base e outros dispositivos de comun icação, como correio de voz, serviço pré-pago, Serviço de 
Mensagens Curtas, Registros de Localidade Base, Ponto de Transferência de Sinalização, Rede de Comutação 
de Dados de Pacote e portais. Todas as estações de comutação, instalações de celular, prédios administrativos, 
instalações administrativas, depósitos e lojas estão segurados contra danos por apólices de risco operacional. 

 
Em 31 de dezembro de 2010, tínhamos 56 estações de comutação em São Paulo e outros equipamentos 

instalados em 12 espaços próprios, 1 espaço alugado e 16 espaços compartilhados. Em São Paulo, alugamos 
quase todos os locais em que estão instalados os nossos equipamentos de rede de telecomunicação celular. O 
prazo médio dessas locações é de cinco anos (com possibilidade de renovação por iguais períodos). Nossas 
6.500 estações-base e outros equipamentos de rede estão instalados em locais de telefonia celular, prédios 
administrativos e instalações administrativas. Além disso, em São Paulo possuímos um prédio administrativo 
(aproximadamente 3.760 metros quadrados) e alugamos oito áreas administrativas (aproximadamente 56.756 
metros quadrados), cinco quiosques e 82 lojas de varejo. 

 
Em 31 de dezembro de 2010, a Vivo S.A., nos estados do Paraná e Santa Catarina (“PR/SC”) tinha 19 

estações de comutação e outros equipamentos de celular instalados em cinco espaços próprios. No PR/SC, a 
Vivo S.A. aluga quase todos os locais em que estão instalados os seus equipamentos de telecomunicação 
celular. O prazo médio de locação é cinco anos (renovável por iguais períodos). Suas 2.377 estações-base e 
outros equipamentos de celular estavam instalados em locais de telefonia celular, prédios administrativos, 
instalações administrativas e depósitos. Além disso, a Vivo S.A. no PR/SC tem um prédio administrativo 
(aproximadamente  5.272  metros  quadrados),  e aluga  duas instalações  administrativas  (aproximadamente 
3.092 metros quadrados), um quiosque e 36 lojas de varejo. 

 
Em 31 de dezembro de 2010, a Vivo S.A., na região centro-oeste (“CO”), tinha 26 estações de comutação e 

outros equipamentos de celular instalados em nove espaços próprios. Na CO, a Vivo S.A. aluga quase todos 
os locais em que estão instalados os seus equipamentos de rede de telecomunicação celular. O prazo médio 
dessas locações é cinco anos. Suas 2.515 estações-base e outros equipamentos de rede foram instalados em 
locais de t e l e f o n i a celular, prédios administrativos, instalações administrativas e depósitos. Também 
nesta região, a Vivo S.A. possui 9 prédios administrativos (aproximadamente 10.054 metros quadrados), e 
aluga três instalações administrativas (aproximadamente 470 metros quadrados) e 39 lojas de varejo. 

 
Em 31 de dezembro de 2010, a Vivo S.A., na região norte, tinha 20 estações de comutação e outros 

equipamentos de celular instalados em 15 espaços próprios e um alugado. A Vivo S.A. aluga nesta região 
quase todos os locais nos quais os equipamentos de rede de telecomunicação celular estão instalados. O prazo 
médio dessas locações é cinco anos. Suas 1.234 estações-base estavam instaladas em locais de celular, prédios 
administrativos e instalações administrativas.  Além  disso,  aluga  6 instalações  admin istrativas 
(aproximadamente 5.265 metros quadrados), e 20 lojas de varejo. 

 
Em 31 de dezembro de 2010, a Vivo S.A., nos estados da Bahia e Sergipe, tinha 10 estações de comutação 

e outros equipamentos de celular instalados em 2 espaços próprios e 3 espaços compartilhados. A Vivo S.A. 
aluga a maior parte dos locais em que estão instalados os equipamentos de rede de telefonia celular. O prazo 
médio dessas locações é cinco anos. Suas 1.309  estações-base estavam instaladas em locais de celular, prédios 
administrativos,   instalações  administrativas   e  depósitos.   Além   disso,   Vivo  S.A.   possui   um   prédio 
administrativo próprio (aproximadamente 19.455 metros quadrados) e aluga uma instalação administrativa 
(aproximadamente 417 metros quadrados) e 21 lojas de varejo em toda esta região. 

 
Em 31 de dezembro de 2010, a Vivo S.A., nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, tinha 22 estações 

de comutação e outros equipamentos de celular instalados em 4 espaços próprios, 2 espaços compartilhados e 
1 espaço alugado. A Vivo S.A. aluga a maior parte dos locais em que estão instalados os equipamentos de 
rede de telefonia celular. O prazo médio dessas locações é 5 anos. Nossas 3.538 estações-base estavam 
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instaladas em locais de celular, prédios administrativos e instalações administrativas. Além disso, a empresa 
possui prédios administrativos próprios (aproximadamente 2.500 metros quadrados) e uma loja de varejo, e 
também aluga um prédio administrativo (aproximadamente 42.398 metros quadrados), 2 quiosques e 45 lojas 
de varejo em toda esta Região. 

 
Em 31 de dezembro de 2010, a Vivo S.A., no estado do Rio Grande do Sul, tinha 13 estações de comutação 

e outros equipamentos de celular instalados em 3 espaços próprios, 2 espaços alugados e 9 compartilhados. A 
Vivo S.A. aluga a maior parte dos locais em que estão instalados seus equipamentos de rede de telefonia 
celular. O prazo médio dessas locações é cinco anos. Nossas 2.546 estações-base estavam instaladas em locais 
de celular, prédios administrativos e instalações administrativas. Além disso, a empresa aluga uma instalação 
administrativa (aproximadamente 4.239 metros quadrados), 5 quiosques e 28 lojas de varejo em toda esta 
Região. 

 
Em 31 de dezembro de 2010, a Vivo S.A., na região Nordeste, tinha 2 estações de comutação e outros 

equipamentos de celular instalados em dois espaços compartilhados. A Vivo S.A. aluga a maior parte dos 
locais em que estão instalados seus equipamentos de rede de telefonia celular. O prazo médio dessas locações 
é dez anos. Nossas 2.578 estações-base estavam instaladas em locais de celular, prédios administrativos e 
instalações administrativas. Além disso, a empresa aluga seis instalações administrativas (aproximadamente 
6.808 metros quadrados), e sete lojas de varejo em toda esta Região. 

 
Em 31 de dezembro de 2010, Vivo S.A., no estado de Minas Gerais, tinha 18 estações de comutação e 

outros equipamentos instaladas em 4  espaços próprios, 4 espaços alugados e um espaço compartilhado. A 
Vivo S.A. aluga a maior parte dos locais onde estão instalados seus equipamentos de rede de telefonia celular. 
O prazo médio dessas locações é cinco anos. Nossas 2.452 estações-base estavam instaladas em locais de 
celular, prédios administrativos e instalações administrativas. Além disso, a empresa aluga dois prédios 
administrativos (aproximadamente 11.687 metros quadrados) e 26 lojas de varejo em toda esta região. 

 
ITEM 4A. COMENTÁRIOS DA SEC AINDA NÃO RESOLVIDOS 

 
Não aplicável. 

 
ITEM 5. ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA, DOS RESULTADOS DAS OPERAÇÕES E 
PERSPECTIVAS 

 
A discussão a seguir deverá ser lida em conjunto com nossas demonstrações financeiras consolidadas, as 

correspondentes notas explicativas e demais informações financeiras contidas em qualquer outra parte deste 
relatório anual, bem como em conjunto com as informações financeiras incluídas no “Item 3.A. – 
Informações-Chave  –  Dados  Financeiros  Selecionados.”   

 
Até 31 de dezembro de 2009, nossas demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas de acordo 

com as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BR GAAP”). O BR GAAP baseia-se na Lei das S.A. No 6.404 
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterações, e inclui os dispositivos da Lei No 11.638/2007 e da Lei No 
11.941, de 27 de maio de 2009, os padrões contábeis emitidos pelo Conselho Federal de Contabilidade – “ 
CFC”; os padrões contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – “CPC”, e os padrões e 
regras emitidos pela Comissão de Valores Mobiliários – “CVM”. Após a adoção dos CPCs 15 a 43, o BR 
GAAP não difere das práticas contábeis internacionais (IFRS) para a elaboração das demonstrações 
financeiras consolidadas. Os valores comparativos de 2009 foram reapresentados para refletir os ajustes da 
adoção dos IFRS. As reconciliações e as descrições do efeito da transição de BR GAAP para IFRS estão 
descritas na Nota 3 das demonstrações financeiras consolidadas e em outras partes deste relatório anual. 

 
Visão Geral 

 
Nossos resultados operacionais são afetados principalmente pelos seguintes fatores-chave. 

 
Ambiente político e econômico brasileiro 

 
A economia brasileira tem vivenciado diferentes padrões de crescimento nos últimos dez anos. De acordo 

com o IBGE, que usa uma nova metodologia de contas nacionais, o PIB do Brasil cresceu por volta de 7,5% 
em 2010, versus a retração de 3,7% em 2009. O crescimento médio do PIB nos últimos dez anos registrou a 
marca de 3,7% ao ano. 
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Os preços ao consumidor, conforme medidos pelo Índice de Preços do Consumidor – IPCA, publicado pelo 
IBGE, registrou aumento de 5,8% em 2010.  Consequentemente, o crescimento nos preços ao consumidor 
esteve acima da meta de inflação estabelecida pelo Banco Central de 4,5%. Em 2008 e 2009, o IPCA registrou 
aumento de 5,9% e 4,3%, respectivamente. A inflação, medida pelo Índice Geral de Preços, ou IGP-DI, 
calculada pela Fundação Getúlio Vargas, a qual inclui venda por atacado, varejo e construção civil, que 
registraram alta de 9,1% e queda de 1,4% em 2008 e 2009, respectivamente. Em 2010, o IGP-DI registrou 
11,30% de crescimento, a maior taxa de crescimento desde 2004. 

 
Como resultado da aceleração da inflação e da atividade econômica, o Banco Central aumentou a taxa 

básica de juros durante o ano de 2010 e, consequentemente, a taxa Selic – a taxa de empréstimo do Banco 
Central – registrou alta de 10,75% ao final de 2010, frente ao crescimento de 8,75% ao final de 2009. 

 
O Brasil terminou o ano de 2010 com um superávit da balança comercial de US$20,3 bilhões, comparado 

com o superávit de US$25,3 bilhões em 2009. As exportações aumentaram 32% totalizando US$201,9 bilhões, 
e as importações aumentaram 42,3% totalizando US$181,6 bilhões. O ingresso de recursos financeiros no país 
aumentou significativamente, com investimentos estrangeiros diretos de US$48,5 bilhões, comparados com 
US$25,9 bilhões em 2009. Os investimentos em carteira aumentaram em US$51,1 bilhões em 2010 em 
comparação com o aumento de US$46,7 bilhões em 2009. O desempenho positivo das contas externas permitiu 
que as reservas internacionais aumentassem em US$49,5 bilhões para um nível recorde de US$288,6 bilhões. 

 
A melhoria nos dados econômicos nacionais, tais como inflação, contas externas e taxas de juros, 

juntamente com o aumento de liquidez nos mercados de capital internacionais, levaram a uma redução do 
risco país em 2010. O J.P. Morgan Emerging Markets Bond Índex Plus (Índice Plus de Títulos de Mercados 
Emergentes do J.P.Morgan (EMBI + Brasil)), que acompanha os retornos totais para instrumentos de dívida 
externa negociada nos mercados emergentes, caiu dos 205 pontos base em 2009 para 178 pontos base no final 
de 2010. 

 
Como resultado, o real valorizou-se em comparação ao dólar em 4,0% em 2010. A taxa de câmbio em 31 de 

dezembro de 2010 registrou R$1,67/U.S.$1,00, em comparação com a taxa de R$1,74/U.S.$1,00 do ano 
anterior. A valorização do real está também relacionada à desvalorização do dólar americano em relação a 
outras moedas. 

 
Nosso negócio é diretamente afetado pelas tendências da economia internacional e da economia brasileira. 

Se a economia brasileira entra em um período de recessão contínua, então é provável que a demanda por 
serviços de telecomunicações decline. Similarmente, a desvalorização do real brasileiro frente ao dólar 
americano pode reduzir o poder de compra dos clientes brasileiros e consequentemente afetar negativamente a 
capacidade de nossos clientes de pagar por nossos serviços de telecomunicações. 

 
Impacto da Inflação sobre Resultados Operacionais 

 

Antes de 2006, as tarifas que cobrávamos de nossos clientes eram ajustadas periodicamente pela ANATEL 
com base na inflação medida pelo Índice Geral de Preços (IGP-DI). 

 
A partir de 2006, as tarifas telefônicas foram indexadas ao IST, que é uma cesta de índices nacionais que 

reflete os custos operacionais do setor de telecomunicações. Esse índice então reduziria as inconsistências entre 
receita e custos no nosso setor e, portanto, reduziria os efeitos negativos da inflação em nosso negócio. O IST 
para os últimos 12 meses é de 5,4% de acordo com os últimos dados publicados pela ANATEL referentes a 
novembro de 2010 
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A tabela abaixo mostra o índice geral de inflação brasileiro (de acordo com o IGP-DI, IPCA e IST) para os 
anos findos em 31 de dezembro de 2005 a 2010: 

 

 
Taxa de Inflação (%) Medida 

pelo IGP-DI (1) 
Taxa de Inflação (%) Medida 

pelo IPCA (2) 
Taxa de Inflação (%) Medida 

pelo IST (3) 

31 de dezembro de 2010................................ 11,30 5,9 5,6 
31 de dezembro de 2009................................ (1,4) 4,3 2,1 
31 de dezembro de 2008................................ 9,1 5,9 6,6 
31 de dezembro de 2007................................ 7,9 4,5 3,2 
31 de dezembro de 2006 ................................ 3,8 3,1 3,2 
31 de dezembro de 2005................................ 1,2 5,7 - 
 

(1) Fonte: IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas. 

 
(2) Fonte: IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
 
(3) Fonte: IST, publicado pela Agência Nacional de Telecomunicações. 

 
 
Políticas Contábeis Críticas 
 

Ao elaborar as nossas demonstrações financeiras consolidadas, baseamo-nos em estimativas e premissas 
derivadas da experiência histórica e em diversos outros fatores que consideramos razoáveis e significativos. 
“Políticas contábeis críticas” são aquelas relevantes para efeito de apresentação de nossa situação financeira e 
dos nossos resultados, utilizando as avaliações, estimativas e premissas mais difíceis, subjetivas e complexas da 
administração. As políticas contábeis relevantes que julgamos críticas para o auxílio à compreensão e à 
avaliação plenas de nossa situação financeira e dos resultados das operações em conformidade com os IFRS 
estão descritas na Nota 2 das nossas demonstrações financeiras consolidadas . A aplicação dessas políticas 
contábeis críticas exige frequentemente o julgamento de nossa administração, no que tange aos efeitos oriundos 
de aspectos inerentemente incertos sobre o valor contábil de nosso ativo e passivo, e dos resultados das 
operações. Os resultados das operações e a situação financeira poderão diferir daqueles mostrados em nossas 
demonstrações financeiras consolidadas, caso a experiência real venha a divergir das premissas e previsões da 
administração. A seguir é apresentada uma discussão de nossas políticas contábeis críticas, abrangendo algumas 
variáveis, premissas e aspectos relevantes que fundamentam as estimativas relativas a: 
 

• deterioração de ágio; 
 
• reconhecimento de receitas; 
 
• depreciação do imobilizado; 
 
• deterioração de ativos de longa duração; excluindo goodwill; 
 
• provisão para contingências; 
 
• imposto de renda diferido;  
 
• instrumentos financeiros; e previdência e outros planos pós-aposentadoria. 
 

 

 
Deterioração de ágio  

 

De acordo com as normas IAS 36, a deterioração de ágio será revisada anualmente (a partir de 31 de 
dezembro) ou sempre que ocorrerem eventos ou mudanças nas circunstâncias que indiquem que o valor 
contábil de um bem pode não ser recuperado. Quando os valores recuperáveis ficarem abaixo do seu valor 
contábil, será reconhecida a deterioração. O valor da deterioração, se houver, é calculado com base em fluxos 
de caixa operacionais futuros projetados. O cálculo do valor justo e dos fluxos operacionais de caixa futuros 
descontados, de nosso negócio de telefonia celular exige que a administração estabeleça determinadas 
premissas e estimativas com relação aos fluxos de caixa projetados de entrada e saída de recursos, no que 
tange a receitas, gastos e despesas futuras. Essas premissas e estimativas podem ser afetadas por diferentes 
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fatores externos e internos, tais como tendências da economia, tendências do setor e taxas de juros, alterações 
efetuadas em nossa estratégia comercial e mudanças no tipo de serviços que oferecemos ao mercado. A 
utilização de premissas e estimativas diferentes pode alterar de forma significativa as demonstrações 
financeiras. Se premissas e estimativas sobre os fluxos de caixa líquidos futuros mudarem posteriormente, 
poderá ser necessário que contabilizemos despesas com desvalorização de ágio, que reduziriam os resultados 
operacionais e patrimônio líquido. 

 

Reconhecimento de Receitas 
 

De acordo com os IFRS, contabilizamos a receita à medida que os serviços são prestados. Segundo o IFRS, 
as vendas de aparelhos a revendedores são reconhecidas quando o respectivo aparelho é ativado pelo usuário 
final. A receita com serviços pré-pagos é inicialmente diferida e reconhecida com base no tempo de utilização 
do assinante. A subsidiária contabiliza separadamente os minutos gratuitos concedidos com relação à venda de 
aparelhos. Portanto, segregamos os minutos livres dados na venda de aparelhos e recargas em planos de 
telefones pré-pagos. Tais minutos são reconhecidos conforme o uso, com base em seus respectivos valores 
justos estimados. 

 

Consideramos a contabilização de receitas como uma política contábil crítica, em função das estimativas 
exigidas para se alocar pagamento por diversos elementos com base no valor justo relativo de certas 
transações. Temos que fazer estimativas do valor justo dos diferentes componentes de nossos acordos de 
receita de elementos múltiplos para alocar apropriadamente os recursos originados de cada elemento. Os 
valores reais podem diferir das estimativas, resultando em alocações diferentes no futuro, o que poderia 
impactar negativamente nosso resultado. 

 

Depreciação e Amortização 

A depreciação do ativo imobilizado e a amortização de certos ativos intangíveis são calculadas pelo método 
linear ao longo da vida útil estimada dos ativos subjacentes, que leva em consideração as informações 
históricas disponíveis, bem como tendências e tecnologias conhecidas do setor. A determinação da vida útil de 
bens do imobilizado e de intangíveis com vida útil determinada envolve um julgamento significativo e inclui 
considerações sobre, entre outras coisas, nossa expectativa de uso do ativo e melhorias técnicas que possam 
exigir a substituição de determinados ativos antes do término da vida útil estimada dos mesmos. Uma 
mudança na estimativa pode fazer com que tenhamos que acelerar a depreciação ou pode exigir uma 
deterioração do ativo. 

 

Deterioração de ativos de vida longa, excluindo ágio  
 

De acordo com as regras do IFRS, a Companhia deve avaliar, pelo menos anualmente, se há alguma 
indicação que possa haver uma redução no valor recuperável do ativo. Se houver uma indicação a Companhia 
estima o valor recuperável do ativo. O valor recuperável de um ativo corresponde ao mais alto entre o valor de 
mercado menos custos para vender e o valor de uso determinado de certo ativo, a menos que o ativo não gere 
fluxos de caixa que sejam independentes daqueles de outros ativos ou grupos de ativos. Quando o valor 
contábil de um ativo é maior que o seu valor recuperável, o ativo é considerado como um ativo que sofreu 
redução do valor recuperável e é reduzido para o seu valor recuperável. Na avaliação do valor em uso, os 
fluxos de caixa futuros estimados são descontados a valor presente usando uma taxa de desconto antes de 
impostos que reflete as avaliações atuais do mercado do valor no tempo do dinheiro e riscos específicos do 
ativo.  

O cálculo do valor recuperável de um ativo exige que a administração estabeleça determinadas premissas e 
estimativas em relação aos fluxos projetados de entradas e saídas de caixa relacionadas a receitas e despesas 
futuras. Essas premissas e estimativas podem ser afetadas por diversos fatores internos e externos, tais como 
tendências econômicas, tendências setoriais, taxas de juros e alterações nas condições do mercado. Uma 
alteração nas premissas e estimativas que utilizamos poderá alterar nossa estimativa sobre os fluxos líquidos 
de caixa futuros e nos levar a contabilizar uma despesa de desvalorização dos ativos não financeiros, o que 
poderia reduzir significativamente nossos resultados operacionais e o patrimônio líquido. 

 

Provisões para contingências 

A Companhia está sujeita a processos, ações judiciais e outras reivindicações de natureza tributária, 
trabalhista e cível e deve avaliar a probabilidade de ocorrência de sentenças ou decisões contrárias 
relativamente a essas questões, bem como a amplitude possível das perdas prováveis. O cálculo do valor da 
provisão exigida, se for o caso, é efetuado após uma análise cuidadosa de cada questão por si, com base na 
opinião de advogados. A provisão exigida poderá vir a sofrer alterações no futuro, devido aos desdobramentos 
de cada caso ou a alterações em nossa abordagem ao lidar com tais questões, tais como na estratégia de 
acordos. Alterações futuras possíveis das quantias lançadas na provisão poderiam afetar significativamente 
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nossos resultados operacionais no período em que tais alterações vierem a ser lançadas. 
 

Imposto de renda diferido 
 

O imposto de renda foi calculado e pago com base na Lei das Sociedades por Ação nº 6.404/1976, 
conforme alterada pela Lei nº 11.638/2007 e Lei nº 11.941, de 27 de Maio de 2009 e regulamentos 
estabelecidos pelas Autoridades Fiscais Federais. De acordo com as IFRS, reconhecemos impostos diferidos 
ativos e passivos com base nas diferenças apresentadas entre os valores contábeis das demonstrações 
financeiras e as bases tributárias do ativo e do passivo. O montante de ativo fiscal diferido que podemos 
reconhecer é limitado àquele que tem mais probabilidade de ser realizado, com base no lucro tributável 
histórico, projeção de lucro tributável futuro e época esperada da reversão das diferenças temporárias fiscais 
existentes. Ao realizar tais revisões, é necessária a elaboração de estimativas e premissas importantes sobre o 
lucro tributável futuro. Para determinar o lucro tributável futuro, torna-se necessário estimar as receitas 
tributáveis e as despesas dedutíveis futuras, que estão sujeitas a fatores internos e externos diferentes, tais como 
tendências da economia, tendências do setor, taxas de juros, alteração da nossa estratégia comercial e 
mudanças no tipo de serviços que oferecemos ao mercado. A utilização de premissas e estimativas diferentes 
poderia alterar de forma significativa nossas demonstrações financeiras. Uma alteração nas premissas e 
estimativas com relação ao lucro tributável futuro esperado poderia resultar na baixa de nosso ativo do imposto 
de renda diferido, o que reduziria os resultados operacionais e o patrimônio líquido. Se a Companhia tiver 
prejuízo ou não puder gerar lucro tributável futuro suficiente, ou no caso de vir a ocorrer uma alteração 
significativa das taxas de juros efetivas, o período em que as diferenças temporárias subjacentes se tornam 
tributáveis ou dedutíveis, ou qualquer alteração de nossas projeções futuras, poderíamos ser obrigados a 
registrar baixa de uma parte relevante do nosso ativo de imposto diferido, resultando num aumento substancial 
da nossa alíquota de imposto efetiva e num efeito negativo relevante sobre nossos resultados operacionais. 
 
Instrumentos financeiros 

 
No que tange aos instrumentos financeiros, é necessário estabelecer premissas quanto a futuras taxas de 

câmbio e juros. Para uma discussão do possível impacto de flutuações do câmbio e das taxas de juros sobre 
nossos principais instrumentos e posições, vide “Item 11 – Divulgação em Termos Quantitativos e 
Qualitativos sobre o Risco de Mercado”. 

 
Previdência e outros planos pós-emprego  

 
A Companhia e suas subsidiárias patrocinam planos de fundos pós-emprego e de seguro de saúde, bem 

como outros benefícios pós-emprego para os seus funcionários. As contribuições são feitas com base em 
cálculos atuariais determinados e registrados com base na competência. Os planos são avaliados atuarialmente 
no final de cada período apresentado para confirmar se os níveis de contribuição foram suficientes para criar 
uma reserva para compromissos atuais e futuros. A Companhia e suas subsidiárias trabalham com planos de 
previdência de benefício definido, que exigem o pagamento de contribuições aos fundos gerenciados 
separadamente, bem como planos de previdência de contribuição definida. De acordo com o IAS 19, ganhos e 
perdas atuariais de planos de benefício definido são 100% reconhecidos no ano em que ocorrem, na conta 
outros resultados abrangentes. Esses ganhos e perdas atuariais são imediatamente reconhecidos na conta lucros 
retidos, após a introdução ou alteração no plano de benefício pós-emprego, e não são reclassificados para lucro 
ou prejuízo nos anos futuros. 

 
O custo dos planos de previdência de benefício definido e outros benefícios médicos pós-emprego e o valor 

presente das obrigações de previdência são determinados através de avaliações atuariais. Uma avaliação 
atuarial envolve várias premissas, que incluem a determinação da taxa de desconto, aumentos futuros de 
salário, taxas de mortalidade e aumentos futuros nas pensões. Devido à complexidade da avaliação, as 
premissas fundamentais e sua natureza de longo-prazo, uma obrigação de benefício definido é altamente 
sensível a alterações nessas premissas. Todas as premissas são revisadas a cada data de apresentação. Em caso 
de alterações significativas nos fatos e circunstâncias que servem de base para as estimativas e premissas feitas 
pela Administração, as mesmas poderiam afetar substancialmente os resultados e a posição financeira da 
Companhia e de suas subsidiárias”. 
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A. Resultados Operacionais 
 

 
Aquisição da Telpart, Telemig e Tele Norte. 

 
Em 2 de agosto de 2007, a Vivo assinou um contrato de compra de ações com a Telpart para aquisição do 

controle da Telemig Participações e da Tele Norte Participações, bem como 22,72% e 19,34%, 
respectivamente, do capital total das referidas empresas, por um valor total de R$1,2 bilhão, sujeito a 
determinados ajustes de preço. Em 3 de abril de 2008, a Vivo anunciou que (i) todas as condições precedentes 
da aquisição da Telemig foram cumpridas, (ii) a Vivo pagou o preço de compra no valor total de R$1,23 
bilhão, incluindo R$70,51 milhões referentes à aquisição dos direitos de subscrição, e (iii) a Vivo adquiriu, 
naquela data, o controle direto da Telemig. Logo depois, a Vivo lançou, através de uma subsidiária, ofertas 
públicas para aquisição de ações (“OPAs”) da Telemig Participações e Telemig Celular. Depois da aquisição 
da Telpart e da conclusão das OPAs e de uma reestruturação societária, a Vivo se tornou, em 19 de dezembro 
de 2008, uma controladora de 96,994% das ações ordinárias e de 36,990% das ações preferenciais da Telemig 
Participações e uma controladora indireta de 95,258% das ações ordinárias e 36,054% das ações preferenciais 
da Telemig Celular. Veja “Item 4.A. —Informações sobre a Companhia—Nossa História e 
Desenvolvimento—Aquisição da Telpart, Telemig e Tele Norte”. 

 
Em 20 de dezembro de 2007, a Vivo assinou um contrato de compra de ações com a Telemar para venda de 

todas as ações da Tele Norte que estava adquirindo da Telpart de acordo com o contrato de compra de ações 
datado de 2 de agosto de 2007. Este contrato de compra de ações adicional foi assinado para facilitar a 
aquisição, pela Vivo, das ações da Telemig da Telpart. Em 3 de abril de 2008, a Vivo transferiu para Telemar 
todas as ações da Tele Norte que foi adquirida da Telpart. Vide “Item 4 – Informações sobre a Companhia- 
Nossa história e Desenvolvimento — Aquisição da Telpart, Telemig e Tele Norte” 

 
Reestruturação Societária e Cancelamento de Registro da Telemig e Telemig Celular 

 
A Reestruturação Societária resultou no seguinte: 
 
• detentores minoritários de ADSs da Telemig receberam 2,74 ADSs da Vivo para cada ADS da Telemig 

detida por eles, acrescido de valor em dinheiro ao invés de quaisquer ADSs fracionárias; 
 

• detentores minoritários de ações ordinárias e detentores minoritários de ações preferenciais da Telemig 
(incluindo detentores de ações da Telemig que receberam suas ações em consequência da troca 
imediatamente precedente de ações da Telemig Celular por ações da Telemig que é descrita abaixo) 
receberam, sem necessidade de qualquer medida adicional por parte desses detentores, 1,37 ações 
ordinárias, sem valor nominal, da Vivo para cada ação ordinária por eles detida na Telemig, e 1,37 
ações preferenciais, sem valor nominal, da Vivo para cada ação preferencial da Telemig por eles detida, 
acrescidas, em cada caso, de pagamento em dinheiro ao invés de qualquer ação fracionária (a 
“Incorporação de Ações pela Vivo”);  

 
• na mesma data, e antes da Incorporação de Ações pela Vivo, detentores de ações ordinárias e detentores 

de ações preferenciais da Telemig Celular receberam, sem necessidade de qualquer medida adicional 
por parte desses detentores, 17,4 ações ordinárias, sem valor nominal, da Telemig para cada ação 
ordinária da Telemig Celular por eles detida, e 17,4 ações preferenciais, sem valor nominal da Telemig 
para cada ação preferencial da Telemig Celular por eles detida, independentemente da classe de ações 
preferenciais da Telemig Celular detida, porém, conforme descrito acima, as ações da Telemig por eles 
recebidas foram trocadas por ações da Vivo de tal forma que cada detentor de uma ação ordinária da 
Telemig Celular ou de uma ação preferencial da Telemig Celular recebeu, em última instância, sem 
necessidade de qualquer medida adicional por parte do detentor, 23,838 ações ordinárias da Vivo e 
23,838 ações preferenciais da Vivo, respectivamente, acrescidas, em cada caso, de pagamento em 
dinheiro ao invés de quaisquer ações fracionárias da Vivo pelas quais as ações ordinárias e ações 
preferenciais da Telemig Celular foram trocadas como resultado da Reestruturação Societária (a 
“Incorporação de Ações pela Telemig”); 

 
• a Vivo se tornou uma companhia significativamente maior e mais diversificada, possuindo 100% do 

capital social da Telemig, que por sua vez passou a ser a proprietária de 100% do capital social da 
Telemig Celular. A participação da Telemig no valor contábil líquido e no lucro (prejuízo) líquido da 
Telemig Celular aumentou, portanto, para 100%, e a participação da Vivo no valor contábil líquido e no 
lucro (prejuízo) líquido da Telemig aumentou, portanto, para 100%; 
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• as ações preferenciais e ADSs da Telemig cessaram de ser negociadas na NYSE em 28 de setembro de 
2009 e tiveram seu registro cancelado de acordo com a Lei dos Mercados de Capitais de 15 de 
dezembro de 2009, e a Telemig não mais apresenta Relatórios Anuais no Formulário 20-F ou relatórios 
no Formulário 6-K; 

 
• as ações ordinárias e ações preferenciais da Telemig e da Telemig Celular deixaram de ser cotadas na 

BM&FBOVESPA e tiveram seu registro cancelado na CVM em 16 e 19 de outubro de 2009, 
respectivamente; e 

 
• a Reestruturação permitiu que detentores de ações ordinárias e ações preferenciais da Telemig e da 

Telemig Celular recebessem ações da Vivo tendo substancialmente os mesmos direitos que suas ações 
anteriores, mas que ao invés disso se espera que desfrutem de maior liquidez do que as ações detidas 
anteriormente por eles. 

 
Em uma Assembleia Extraordinária realizada em 13 de novembro de 2009, foi aprovada a incorporação 

da Telemig Participações pela Vivo Participações (em vez de incorporação de ações) e o subsequente fim da 
Telemig Participações, a avaliação e aprovação prévia foram submetidas à ANATEL. A ANATEL aprovou a 
incorporação da Telemig Participações pela Vivo Participações em 4 de novembro de 2009. Em razão dessa 
fusão, a Telemig Celular tornou-se uma subsidiária integral da Vivo Participações. 

  
 Finalmente, para simplificar ainda mais nossa estrutura societária, uma Assembleia Extraordinária 
realizada em 1 de junho de 2010 aprovou a incorporação da Telemig Celular pela Vivo Participações (em vez 
de incorporação de ações) e o subsequente fim da Telemig Celular, a avaliação e aprovação prévia foram 
submetidas à ANATEL. A ANATEL aprovou a incorporação da Telemig Celular pela Vivo Participações em 

11 de março de 2010. Em uma Assembleia Extraordinária de Acionistas realizada em 30 de novembro de 
2009, foi aprovada a inclusão no objeto social do Estatuto da Companhia da atividade de prestação de serviços 
de telefonia móvel de forma a possibilitar esta incorporação da Telemig Celular pela Vivo, consequentemente a 
Vivo S.A. tornou-se a única subsidiária integral direta da Vivo Participações. 
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Resultados das Operações de 2010 e 2009 
 

A tabela a seguir mostra determinados componentes dos nossos resultados, nos períodos apresentados. 
 

Demonstração das operações 

 
 Exercício findo em 31 de dezembro Variação percentual 

 2010 2009  2010-2009  

 (em milhões de reais)   

Receita operacional líquida ................................ 18.105,9 16.637,1  8,8  
Custo de serviços e mercadorias .......................... (9.061,5) (9.071,0)  (0,1)  
Lucro bruto  .......................................................... 9.044,4 7.566,1  19,5  
Despesas operacionais:      
Vendas ................................................................ (4.800,7) (4.380,4)  9,6  
Gerais e administrativas ..................................... (1.334,8) (1.290,8)  3,4  
Outras despesas operacionais, líquidas .............. 141,5 100,7  40,5  

Total de despesas operacionais............................. (5.994,0) (5. 570,5)  7,6  
Lucro operacional antes das despesas 

financeiras, líquido ...........................................
 

3.050,4 
 

1.995,6 
 
 

 
52,9  

Despesas financeiras líquidas ............................... (333,2) (527,1)  (36,8)  
      

Lucro (prejuízo) líquido antes de imposto 
de renda e contribuição social ..........................

 
 

2.717,2 

 
 

1.468,5  
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Imposto de renda e contribuição social ................ (823,4) (590,4)  39,5  
Lucro líquido ........................................................ 1.893,8 878,1  115,7  
Lucro líquido atribuível a: ....................................      

Acionistas da companhia............................... 1.893,8 850,7  122,6  
Participações minoritárias ............................. - 27,4  100  

Lucro (prejuízo) líquido ....................................... 1.893,8 878,1  115,7  
 
Receitas Operacionais 

     Nossa receita operacional é composta pelos seguintes itens: 

 
• tarifas de uso, que incluem as tarifas de serviço medido de chamadas, tarifas de assinatura mensal e outras 
tarifas semelhantes; 
 
• tarifas de interconexão (ou tarifas de uso de rede), que são montantes que cobramos de outras prestadoras de 
serviço de linha celular e fixa pelo uso da nossa rede; 
 
• venda de aparelhos celulares e acessórios; e 
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• outras tarifas, incluindo tarifas de transferência de chamada, chamada em espera, serviço de mensagens de 
texto (SMS), bloqueio de chamada e Serviços de Dados, tais como WAP e ZAP, downloads e serviços de 
MMS, que são cobradas apenas se o plano do cliente não incluir esses serviços. 
 
A composição de nossas receitas operacionais foi afetada pela mudança para serviços pré-pagos (que dão 

origem a tarifas de uso e tarifas de interconexão, porém não dão origem a tarifas mensais de assinatura, tendo 
atraído clientes de baixa renda para os nossos serviços), pelo nosso foco estratégico em rentabilidade e 
crescimento seletivo da base de clientes. 

 
As adições líquidas da Vivo (número de novos clientes menos cancelamentos) geraram um aumento de 
28,6% no número de clientes pós-pagos para 12,6 milhões em 2010 comparado a 9,8 milhões em 2009. O 
número de 2009 representou um crescimento de 14,0% dos 8,6 milhões em 2008. Da mesma forma, as 
adições líquidas geraram um aumento de 13,6% no número de clientes pré-pagos para 47,7 milhões em 2010, 
comparado a 42,0 milhões em 2009. O número de 2009 representou um crescimento de 20,1% dos 36,3 
milhões em 2008. 

 
A ANATEL autoriza as operadoras de telefonia celular a elevar as tarifas com base na inflação dos últimos 

doze meses, medida pela variação do IGP-DI de fevereiro a janeiro de cada exercício. Dessa forma, as 
mudanças em nossas receitas de ano para ano incluem os efeitos de aumentos de tarifa que foram de 
aproximadamente 2,0% em 2010 e 2,1% em 2008, determinados na base de média ponderada. Não houve 
aumento de tarifas em 2009. 

 
A partir de 6 de julho de 2003, as operadoras de telecomunicação celular do Brasil foram obrigadas, pelas 

normas do SMP, a implementar códigos de seleção de prestadora (CSP) de longa distância, utilizados pelos 
clientes para efeito de seleção de sua prestadora no que tange a serviços de longa distância (VC2 e VC3) em 
âmbito nacional e chamadas de telefonia celular internacional. Consequentemente, a Vivo deixou de auferir 
receitas diretas ou incorrer em custos com relação a chamadas VC2 ou VC3 ou internacionais. 

Em 14 de julho de 2006, a ANATEL eliminou a regra de “Bill & Keep” parcial na remuneração pelo uso 
de rede entre operadoras de SMP em favor de um método de cobrança total. Adicionalmente, de acordo com 
os regulamentos da ANATEL, as regras “Bill & Keep” foram adotadas para tarifas de interconexão em julho 
de 2003. As regras estabelecem que as empresas sob o regime SMP não estavam obrigadas a pagar tarifas 
pelo uso da rede local de outras operadoras de SMP desde que os clientes utilizem serviço local (ou seja, 
façam chamadas na mesma área de registro) e desde que exista equilíbrio no tráfego entre elas.  

 
A composição das receitas operacionais por categoria de serviços é apresentada em nossas demonstrações 

financeiras consolidadas e discutida adiante. Não apresentamos as receitas operacionais com base no valor 
líquido (isto é, após a dedução dos impostos) por categoria de serviços. 

 
A tabela a seguir mostra determinados componentes de nossas receitas operacionais líquidas nos períodos 

apresentados. 
 

 Exercício encerrado em 31 de dezembro de Variação percentual 

 2010 2009  2010-2009  

 (em milhões de reais)   
Tarifas de uso, chamadas adicionais e 

assinatura mensal ..........................................
 

11.433,0 
 

10.705,2  
 

6,8  
Tarifas de interconexão ..................................... 2.762,0 2.748,3  0,5  
Vendas de aparelhos e acessórios ....................... 6.354,7 6.370,4  (0,2)  
Serviços de dados e de valor agregado 4.943,1 3.003,2  64,6  
Outros serviços................................................. 224,0 240,7  (6,9)  

Receita operacional bruta.............................. 25.716,8 23.067,8  11,5  
Impostos sobre valor agregado e outros 

impostos indiretos......................................... (5.442,3) (4.560,1)  19,3  
Descontos concedidos e devolução de 

produtos vendidos ......................................... (2.168,6) (1.870,6)  15,9  
Receitas operacionais líquidas ........................... 18.105,9 16.637,1  8,8  
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As receitas operacionais líquidas cresceram 8,8% para R$18.105,9 milhões em 2010 comparado a 
R$16.637,1 milhões em 2009. O aumento em 2010 reflete principalmente um aumento em receitas de 
serviços de valor agregado e de dados, principalmente devido ao acesso 3G à Internet e receitas de tarifas de 
chamadas adicionais e assinaturas mensais. A seguir apresentamos uma descrição dos fatores responsáveis 
pelas mudanças nas receitas de nossas várias categorias de serviços. 

 
  Tarifas de uso, chamadas adicionais e assinatura mensal As receitas provenientes de tarifas de uso 
cresceram 6,8% para R$11.433,0 milhões em 2010, em relação aos R$10.705,8 milhões 2009. O aumento no 
uso, chamadas adicionais e assinatura mensal em 2010, que reflete um aumento de 15,1% em nossa base que 
atingiu 60,3 milhões de clientes, melhora do mix e aumento no uso de serviços principalmente por parte dos 
clientes pré-pagos por maiores volumes de recarga. 
 

  Tarifas de interconexão As receitas provenientes das tarifas de interconexão cresceram 0,5% para 
R$2.762,0 milhões em 2010, em relação aos R$2.748,3 milhões obtidos em 2009. O aumento em tarifas de 
interconexão em 2010 foi devido, principalmente, a um aumento nas chamadas móvel-móvel. 
 
 Vendas de aparelhos celulares e acessórios. As receitas provenientes das vendas de aparelhos e 
acessórios diminuíram 0,2% passando de R$6.370,4 milhões em 2009 para R$6.354,7 milhões em 2010. A 
redução em 2010 reflete um aumento da atividade de vendas de Cartões SIM avulsos e aparelhos celulares 
com tecnologia GSM que têm menor preço médio de varejo.  

 
As receitas provenientes das vendas de aparelhos e acessórios são apresentadas antes de comissões e 

descontos promocionais e incluem impostos sobre o valor agregado. Em geral, a finalidade de vendas de 
aparelhos celulares é encorajar o crescimento de clientes e tráfego (e não necessariamente gerar lucros). Dessa 
forma, subsidiamos parte dos custos dos aparelhos para clientes pós-pagos. A estratégia de subsídios resultou 
numa perda bruta (calculada como a diferença entre as receitas operacionais líquidas provenientes de vendas 
menos o custo dos produtos vendidos) para a Vivo de R$477,2 milhões e R$779,9 milhões em 2010 e 2009, 
respectivamente. 

 
 Serviços de Dados e de Valor Agregado e Outros serviços. As receitas provenientes de serviços de 
dados e de valor agregado e de outros serviços cresceram 59,2% para R$5.167,0 milhões em 2010 ante 
R$3.243,9 milhões em 2009. O aumento foi devido, principalmente, a um aumento em nossa base de clientes e 
um aumento no uso de serviços relacionados a dados por nossos clientes, inclusive serviços de mensagem de 
texto – SMS, serviços de Internet sem fio e outros serviços de valor agregado. 

 
 Impostos sobre valor agregado e outros impostos indiretos. Os impostos sobre valor agregado e outros 
impostos indiretos aumentaram 19,3% para R$5.442,3 milhões em 2010 ante R$4.560,1 milhões em 2009. O 
aumento em 2010 foi devido principalmente a um aumento na receita operacional bruta, particularmente na 
receita de tarifas de serviços de dados e de valor agregado, uso e outros serviços. A taxa efetiva de impostos 
sobre receitas operacionais brutas varia dependendo da composição de nossas receitas, uma vez que as tarifas 
de interconexão não estão sujeitas a ICMS. Dessa forma, impostos sobre valor agregado e outros impostos 
indiretos corresponderam a 21,3% e 19,8% da receita operacional bruta em 2010 e 2009, respectivamente. 
 

 Descontos e devolução de produtos vendidos. Descontos e devoluções aumentaram 15,9% para 
R$2.168,6 milhões em 2010 ante R$1.870,6 milhões em 2009. Descontos e devoluções corresponderam a 
8,4% e 8,1% de nossas receitas operacionais brutas em 2010, 2009, respectivamente. O aumento registrado no 
ano de 2010 reflete o aumento da receita proveniente de vendas e serviços que geraram os descontos 
concedidos a clientes durante o ano.  
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Custo de serviços e mercadorias 

 
A tabela abaixo apresenta os componentes de nossos custos de serviços e mercadorias vendidas em 2010 e 
2009, bem como a variação percentual em relação ao ano anterior. 

 
 Exercício encerrado e m 31 de dezembro 

de 
Variação percentual 

 2010 2009  2010-2009  

 (em milhões de reais)   

Custo de mercadorias vendidas ...................................... (1.649,3) (2.001,8)  (17,6)  
Depreciação e amortização ............................................ (1.948,2) (2.282,9)  (14,7)  
Insumos, outros serviços externos ................................ (776,5) (614,0)  26,5  
Tarifas de interconexão ................................................. (2.621,7) (2.389,0)  9,7  
Aluguel, seguro, taxas condominiais, e linhas 

arrendadas................................................................
(738,7) (655,7)  12,7  

Pessoal ........................................................................ (175,5) (141,4)  24,1  
Impostos ...................................................................... (1.151,6) (986,2)  16,8  
Custo de serviços e mercadorias..................................... (9.061,5) (9.071,0)  (0,1)  

 
Os custos de serviços e mercadorias diminuíram 0,1% para R$9.061,5 milhões em 2010 ante R$9.071,0 

milhões em 2009. A redução observada em 2010 reflete a queda nos custos de mercadorias vendidas e nos custos 
de depreciação e amortização, parcialmente compensados pelo aumento em tarifas de interconexão e impostos. A 
margem bruta (lucro bruto como porcentagem de receitas líquidas) correspondeu a 50,0% e 45,5% em 2010 e 
2009, respectivamente. 
 

Custo de mercadorias vendidas. Os custos de aparelhos celulares e acessórios diminuiu 17,6% para 
R$1.649,3 milhões em 2010, ante R$2.001,8 milhões em 2009, e reflete um aumento de vendas de aparelhos 
celulares com tecnologia GSM, em comparação a outras mercadorias, que têm um custo médio maior, e vendas 
de Cartões SIM avulsos.  
 
 Depreciação e amortização. As despesas com depreciação e amortização reduziram 14,7% para 
R$1.948,2 milhões em 2010, ante R$2.282,9 milhões em 2009. A redução foi devida, principalmente, à 
depreciação acelerada de tecnologias CDMA iniciadas em 2009 e concluídas em 2010. 
 
 Insumos, serviços externos e outros. O custo de materiais e serviços de terceiros aumentou 26,5% para 
R$776,5 milhões em 2010, ante R$614,0 milhões em 2009. O aumento em 2010 reflete um aumento em serviços 
terceirizados, principalmente em manutenção da fábrica e outros custos.  
 
 Tarifas de interconexão. As tarifas de interconexão aumentaram 9,7% para R$2.621,7 milhões em 
2010, ante R$2.389,0 milhões em 2009. O aumento em 2010 reflete um aumento em nossa base de clientes e no 
tráfego de chamadas sainte off-net. 
 
 Aluguel, seguro, taxas condominiais, e meios de conexão. As despesas com aluguel, seguro, taxas 
condominiais e linhas arrendadas aumentaram 12,7% para R$738,7 milhões em 2010, ante R$655,7 milhões em 
2009. O aumento em 2010 foi devido principalmente a um aumento nos pagamentos de aluguéis por espaço de 
varejo compartilhado, devido ao aumento da cobertura 3G e maior utilização dos circuitos. 
 
 Pessoal. As despesas com pessoal aumentaram 24,1% para R$175,5 milhões em 2010, ante R$141,4 
milhões em 2009. O aumento em 2010 foi devido, principalmente, ao aumento em salários de acordo com os 
termos de nosso acordo coletivo atualmente vigente, que ocasionou aumento médio de salário de 
aproximadamente 5,4% e aumento de aproximadamente 6,7% nos benefícios, além de um aumento nos custos do 
programa de treinamento.  
 
 Impostos. Os impostos cresceram 16,8% para R$1.151,6 milhões em 2010 ante R$986,2 milhões em 
2009. O aumento em 2010 foi primeiramente atribuível a um aumento de contribuição ao Fundo de Fiscalização 
das Telecomunicações graças ao aumento na base de clientes. 
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Despesas operacionais 

 
A tabela abaixo apresenta os componentes de nossas despesas operacionais no fim dos exercícios 

encerrados em 31 de dezembro de 2010 e 2009, bem como a variação percentual em comparação ao 
exercício anterior. 
 

 Exercício encerrado e m 31 de dezembro  Variação percentual 

 2010 2009  2010-2009  

 (em milhões de reais)   
Despesas de comercialização ............................. (4.800,7) (4.380,4) 9,6 
Despesas gerais e administrativas ....................... (1.334,8) (1.290,8) 3,4 

Outras receitas operacionais líquidas .................. 141,5 100,7  40,5 

Total ............................................................... (5.994,0) (5.570,5)  7,6 

 

As despesas operacionais da Vivo aumentaram 7,6% para R$5.994,0 milhões em 2010 ante R$5.570,5 
milhões em 2009. O aumento em 2010 foi devido, principalmente, a um aumento nas despesas de 
comercialização.  

 
 

Despesas de comercialização. As despesas de comercialização cresceram 9,6% para R$4.800,7 milhões 
em 2010, ante R$4.380,4 milhões em 2009. O aumento das despesas de comercialização em 2010, reflete um 
aumento nos custos de terceiros, principalmente custos relacionados à comissões, propaganda e publicidade. 
O aumento foi parcialmente compensado por uma redução na provisão para créditos de liquidação duvidosa 
de 20,5% para R$169,6 milhões em 2010 ante R$213,2 milhões em 2009 e uma redução de despesas 
relacionadas a terceirização de pessoal devido ao maior numero de contratações de pessoal de vendas para 
trabalhar nas lojas próprias em um processo iniciado em setembro de 2009 e concluído em junho de 2010. As 
provisões para créditos de liquidação duvidosa foram 0,6% e 0,9% das receitas brutas de 2010 e 2009, 
respectivamente. 

 
Despesas gerais e administrativas. As despesas gerais e administrativas aumentaram 3,4% para R$1.334,8 

milhões em 2010, ante R$1.290,8 milhões em 2009. O aumento em 2010 reflete um aumento nos custos de 
terceiros, principalmente relacionados a serviços bancários e outros despesas, que foram compensados pela 
redução nas despesas com depreciação e amortização. 

 
Outras receitas operacionais líquidas. O valor líquido das outras receitas operacionais aumentou 40,5% 

para R$141,5 milhões de outras receitas em 2010, ante R$100,7 milhões de despesas em 2009. O aumento em 
2010 reflete o aumento nas receitas de multas em atraso, compensadas por despesas relacionadas a tributos e 
contribuições, principalmente o PIS e COFINS. 

 
Despesas financeiras líquidas 

 
A tabela a seguir apresenta determinados componentes de nossas despesas financeiras, bem como a 

variação percentual de cada componente ante o exercício anterior, para os anos encerrados em 31 de 
dezembro de 2010 e 2009. 

 
 Exercício encerrado em 31 de dezembro de Variação percentual 

 2010 2009  2010-2009  

 (em milhões de reais)   
Receita financeira ...................................................  252,7 199,8  26,5  
Ganhos cambiais ....................................................  22,9 520,3  (95,6)  
Perdas sobre contratos de derivativos em 

moeda estrangeira ...............................................
 

(69,2) (453,8)  
 

(84,8)  

Despesas financeiras ............................................... (539,6) (793,3)  (28,4)  
Despesas financeiras líquidas................................ (333,2) (527,0)  (31,6)  

As despesas financeiras líquidas refletem, entre outras coisas, o efeito líquido de receitas e despesas de 
juros, e o efeito líquido da flutuação da taxa de câmbio que afeta nossos empréstimos, financiamentos e 
operações com derivativos. Vide Nota 29 às nossas demonstrações financeiras.  
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Nossas despesas financeiras líquidas diminuíram 31,6% para R$333,2 milhões em 2010 ante R$487,2 
milhões em 2009. A queda em 2010 deveu-se principalmente a uma redução no nível de dívida (R$3.913,9 
milhões em 2010 e R$5.124.5 milhões em 2009) e custo da dívida. Os principais fatores que contribuíram 
para essa variação foram o pagamento das licenças 3G para a ANATEL (pago totalmente em outubro de 
2009) e a composição da nossa dívida que é sustentada por financiamentos estruturados com bancos públicos 
de desenvolvimento. A receita financeira subiu devido ao aumento no caixa médio investido (R$2.196,5 
milhões em 2010 e R$1.349,1 milhões em 2009). A redução registrada em 2009 foi devida, principalmente, às 
circunstâncias extraordinárias que ocorreram em 2008 e foram transportados para 2009, tais como o uso de 
parte de nosso caixa para aquisição de licenças 3G, o que resultou em menor saldo de caixa investido e na 
geração de receitas financeiras menores, bem como o efeito de menor endividamento durante o ano de 2009, 
além de uma taxa de juros real mais baixa em 2009 (9,88% em 2009). 

 
Em 31 de dezembro de 2010, toda a nossa dívida em moeda estrangeira de aproximadamente R$652,6 

milhões foi coberta por contratos de hedge. Sob esses contratos de derivativos, as obrigações denominadas em 
moeda estrangeira de nossa subsidiária foi trocada por obrigações denominadas em reais com taxas de juros 
vinculadas ao Certificado de Depósito Interfinanceiro, ou CDI. Isso resultou em uma perda de R$130,2 milhões 
em 2010 em nossa dívida denominada em moeda estrangeira (comparado a uma receita de R$343,9 milhões em 
2009), que foi compensada por perdas em nossos contratos de derivativos de taxa de juros e cambiais de R$69,2 
milhões em 2010 (comparado a uma perda de R$453,8 milhões em 2009). 
 
 
Receita (Despesa) de Imposto de renda e contribuição social 
 

Registramos despesas de imposto de renda e contribuição social no valor de R$823,4 milhões em 2010, um 
aumento de 39,5% ante uma despesa de R$509,4 milhões em 2009. O aumento em 2010 é resultado de um 
maior lucro antes de imposto de renda e contribuição social. 

 
Lucro do exercício de Participações minoritárias 
 

 Em 2010, não houve participação minoritária registrada na Vivo. A participação minoritária registrada no 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009 foi no valor de R$27,4 milhões e representou a participação 
minoritária na Telemig nos meses de janeiro a julho de 2009.  

 
Segmentos da Vivo 
 

Conforme descrito no “Item 4.A. – Informações sobre a Empresa – Nossa História e Desenvolvimento – 
Reestruturação Societária de nossas Subsidiárias Operacionais”, durante 2006, concluímos reestruturações 
societárias para simplificar nossa estrutura societária e criar uma única empresa operacional. Isso resultou em 
mudanças em nossa estrutura administrativa e segmentos operacionais. Desde o fim do exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2006, tínhamos um segmento operacional, serviços de telecomunicações por 
celular. Consequentemente, não foram apresentadas informações por segmentos separados. 

 

B. Liquidez e Recursos de Capital 
 
Fontes de Recursos 
 

A Vivo gerou um fluxo de caixa operacional de R$4.461,4 milhões e R$4.041,5 milhões em 2010 e 2009, 
respectivamente, principalmente como resultado de nosso lucro líquido ajustado por despesas que não afetam o 
caixa como depreciação e amortização. O caixa gerado foi aplicado nas atividades de investimento que 
continuam focadas no aumento da cobertura e expansão de capacidade de rede e tecnologia da informação com 
o objetivo de aumentar a satisfação de nossos clientes e garantir a alta qualidade de nossos serviços. 

 
A Vivo utilizou um caixa líquido nas atividades de financiamento de R$2.016,5 milhões em 2010. A Vivo 

pagou empréstimos no valor de R$1.738,2 milhões no período e obteve novos empréstimos no valor total de 
R$528,0 milhões naquele período, assim como recebeu pagamentos líquidos de contratos de derivativos no 
valor de R$40,4milhões. 

 
A Vivo tinha R$3.198,3 milhões em empréstimos e financiamentos de longo prazo em 31 de dezembro de 

2010. O endividamento de curto prazo da Vivo de R$715,6 milhões em 31 de dezembro de 2010 consistia 
principalmente de financiamentos de instituições financeiras. Em 31 de dezembro de 2010, a Vivo tinha um 
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superávit de capital de giro (ativo circulante menos passivo circulante) de R$18,5 milhões comparados a um 
déficit de capital de giro de R$110,1 milhões em 31 de dezembro de 2009. 

 
Em 1º de maio de 2005, a Vivo emitiu debêntures no valor principal total de R$1,0 bilhão em duas séries, 

ambas com vencimento em maio de 2015. A primeira série, no valor total de R$200,0 milhões, incide juros de 
103,3% da média da taxa de depósito interbancário diária para depósitos de um dia (DI—Depósitos 

Interfinanceiros de um dia, extragrupo), pagáveis semestralmente, e está sujeita a repactuação dos termos em 
maio de 2009. A segunda série, no valor total de R$800,0 milhões, incide juros de 104,2% da média da taxa de 
depósito interbancário diária, pagáveis semestralmente, e está sujeita a repactuação dos termos em maio de 
2010. O produto da emissão dessas debêntures foi usado para pagamento de dívida de curto prazo. 

 
Em maio de 2009, a Vivo renegociou sua primeira série de debêntures da segunda emissão da Companhia, 

conforme aprovado pela reunião do Conselho de Administração de 30 de março de 2009. O novo prazo de 
pagamento é de 24 meses a partir de 1 de maio de 2009, durante o qual as condições permanecerão as mesmas. 
Durante esse segundo período de vigência, as debêntures têm juros de 120,00% da taxa diária de depósitos 
interfinanceiros de um dia, extragrupo. 

 
Em 3 de maio de 2010, a Vivo renegociou sua segunda série de debêntures da segunda emissão da 

Companhia de acordo com todas as condições aprovadas pela reunião do Conselho de Administração em 29 de 
maio de 2010. O valor total renegociado foi de R$340,2 milhões e a Companhia resgatou e cancelou debêntures 
dissidentes no valor total de R$459,770. A nova duração é de 24 meses a partir de 1 de maio de 2010, durante 
esse período as condições permanecem as mesmas. Durante o segundo período de vigência (até 1 de maio de 
2012), as debêntures da Companhia terão juros de 106,00% da taxa diária de depósitos interfinanceiros de um 
dia, extragrupo. Os pagamentos de juros das debêntures serão feitos em 2 de maio de 2011, 1 de novembro de 
2011 e 2 de maio de 2012. 

 
Em 20 de janeiro de 2004, a Telemig Celular emitiu US$80 milhões de unidades de notas sênior não 

garantidas de 8,75% com vencimento em 2009. As notas foram oferecidas e vendidas em transações no exterior 
de acordo com o Regulamento S da Lei de Mercados de Capitais de 1933 (“Securities Act”) e para compradores 
institucionais qualificados (QIBs) nos Estados Unidos de acordo com a Regra 144A da Lei de Mercados de 
Capitais de 1933. Pagamentos de juros sobre as notas da Telemig Celular são feitos semestralmente. Em 31 de 
dezembro de 2008, havia um total de R$195,3 milhões do valor principal das notas em aberto. As notas foram 
pagas em janeiro de 2009. 
 

De acordo com os termos do contrato de prestação de serviço móvel pessoal, resultante da licitação pública nº 
001/2007, o Estado de Minas Gerais, através da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Estado, 
comprometeu-se a subscrever debêntures emitidas pela Telemig Celular no escopo do programa Minas 

Comunica, através do uso de recursos do Fundo de Universalização do Acesso a Serviços de Telecomunicações, 
ou FUNDOMIC. De acordo com o programa, a Telemig Celular fornecerá cobertura para telefonia celular para 
134 localidades dentro do Estado de Minas Gerais (aquelas com código de área 34, 35 e 38). Em dezembro de 
2007, como contrapartida pela certificação obtida da Secretaria de Desenvolvimento Econômico estadual por 
atender 15 localidades, a Telemig Celular emitiu 621 debêntures não conversíveis da primeira série da primeira 
emissão no valor total de R$6,2 milhões. Em 31 de dezembro de 2008, pelo serviço para 77 localidades, foram 
emitidas 3.190 debêntures na terceira série da primeira emissão, avaliadas em R$31,9 milhões, concluindo 
assim o programa para prestação de serviços a 134 localidades dentro do Estado de Minas Gerais. Em 31 de 
dezembro de 2010, os valores atualizados da primeira, segunda e terceira séries das debêntures eram R$7,4 
milhões, R$20,4 milhões e R$35,7 milhões, respectivamente. O saldo pendente é corrigido monetariamente de 
acordo com o IPCA mais 0,5% ao ano. 
 

Acreditamos que nossa capacidade de endividamento disponível, juntamente com recursos gerados pelas 
operações, deve fornecer liquidez e recursos de capital suficientes para cumprir nossa estratégia comercial pelo 
futuro previsível, com relação a capital de giro, investimentos e outras necessidades operacionais. 
 

Em outubro de 2008, a Empresa assinou uma linha de crédito com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) no 
valor de R$389,0 milhões, através do Fundo Constitucional Nordeste. Esse novo financiamento esta sendo 
usado para expansão da rede já existente nos estados da Bahia, Sergipe e Maranhão e para implantar uma nova 
rede nos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. 
 

Em 17 de dezembro de 2008, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a segunda emissão 
pública pela Companhia de debêntures não conversíveis, não garantidas, sem registro e em uma única série. O 
valor nominal único da debênture foi de R$210.000.000,00 na data da emissão. O prazo da debênture é de 360 
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dias, contado a partir da data de emissão e com vencimento em 11 de janeiro de 2010. 
 

Em 11 de janeiro de 2010, a segunda oferta pública da Vivo de debêntures simples, não conversíveis, 
quirografários, não registrados em uma série única foi realizada. O valor por debênture será de 
R$210.000.000,00 na data de emissão. 

 
Em 04 de setembro de 2009, o Conselho de Administração aprovou a quarta emissão pública pela Companhia 

de debêntures simples, não garantidas, e não conversíveis em ações, todas registradas e do tipo escritural, 
emitidas em até três séries, com vencimento em 10 anos. O valor total da emissão foi de R$810 milhões, dos 
quais a oferta básica corresponde a R$600 milhões, além de R$210 milhões resultantes do pleno exercício de 
uma opção de emissão de debêntures adicionais. Foi emitido um total de 810.000 debêntures em três séries, 
sendo 98.000 debêntures na primeira série, 640.000 na segunda série e 72.000 na terceira série. O montante de 
debêntures alocadas a cada uma das séries foi decidido por acordo mútuo entre a Companhia e coordenador 
líder da oferta após a conclusão do procedimento de bookbuilding. 

 
O Banco Itaú BBA S.A., na qualidade de coordenador líder da oferta, conduziu um procedimento de 

bookbuilding visando determinar, junto aos investidores interessados, a demanda pelas debêntures a diferentes 
taxas de remuneração. A repactuação de cada série está prevista da seguinte forma: primeira série, em 15 de 
outubro de 2012, segunda série em 15 de outubro de 2013, e terceira série em 15 de outubro de 2014. O produto 
obtido com a emissão desta oferta foi usado para amortização total da dívida relacionada à sexta emissão de 
notas promissórias comerciais da Companhia e reforço do capital de giro da Companhia. Os custos da operação 
associados a esta emissão no valor de R$4,4 milhões foram apropriados a uma conta de redução de passivos 
como custos a serem incorridos, e estão registrados como despesas financeiras da Companhia de acordo com os 
termos contratuais desta emissão. A taxa real desta emissão, considerando o custos da operação, é de 112,13% 
do CDI (vide Nota 31 às nossas demonstrações financeiras). Tranches da linha de crédito contraída junto ao 
Banco Nacional do Nordeste do Brasil (“BNB”) foram liberadas durante o exercício fiscal de 2009 da seguinte 
forma: R$124,6 milhões em maio de 2009 e R$134,8 milhões em outubro de 2009. Com a tranche liberada em 
dezembro de 2008 no valor de R$129,7 milhões, o valor totalizou R$389,0 milhões. 

 
Financiamento de licenças 3G 

 
   Financiamos a aquisição de nossa licença 3G através de financiamento disponível com a ANATEL. Isso 

permitiu que mantivéssemos nossa posição de caixa durante as turbulentas condições de mercado e alongar 
nosso perfil de dívida. O custo do financiamento foi estabelecido em referência ao IST mais juros de 1,0% ao 
mês. A dívida tem seu pagamento previsto em seis parcelas anuais iguais, com datas de vencimento em 36, 48, 
60, 72, 84 e 96 meses a partir de 29 de abril de 2008 (a data da autorização de nossa licença). Em 28 de agosto, 
25 de setembro e 22 de outubro de 2009, a Vivo liquidou as quantias devidas à ANATEL, correspondentes ao 
valor total das licenças 3G. 

 

Data Valor Pago – em Reais – R$ 

28/08/09 ..............................................................................................................................R$ 902.205.813,06  

25/09/09 ..............................................................................................................................R$ 235.127.988,36  

22/10/09 ..............................................................................................................................R$ 163.770.561,54  

 
 R$ 1.301.104.362,96  

  
 

Aplicações de Recursos 
 

Nossa principal forma de aplicação de recursos consiste em dispêndios de capital, serviço da dívida, 
pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio. Nossos dispêndios de capital (inclusive juros 
capitalizados) totalizaram R$2.489,1 milhões e R$2.329,5 milhões em 2010 e 2009, respectivamente. O 
pagamento da dívida e instrumentos derivativos consumiu fluxos de caixa no valor de R$1.626,8 milhões e 
R$4.291,4 milhões em 2010 e 2009, respectivamente. Os pagamentos de dividendos e os juros sobre o capital 
próprio consumiram fluxos de caixa no valor de R$891,7 milhões e R$419,3 em 2010 e 2009, respectivamente. 
 
Dispêndios de capital  
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A tabela abaixo demonstra o total de investimentos para os períodos indicados: 
 

 
Exercício findo em 31 de 

deze mbro 
Vivo 2010 2009  

 (em milhões de reais) 
Equipamentos de comutação ..............................................................................................205,1 237,6 
Equipamentos de transmissão ............................................................................................1.472,9 1.243,8 
Tecnologia da informação ................................................................................................ 360,7 346,0 
Outros(1) ..............................................................................................................................450,4 502,1 

Total de investimentos ................................................................................................ 2.489,1 2.329,5 

_____________ 
(1) Consiste basicamente de aparelhos celulares fornecidos aos clientes gratuitamente referentes à assinatura de novos contratos, 
construção de redes, móveis e utensílios, equipamento de escritório, e layouts de lojas. 

 
Nossos investimentos, nos dois últimos anos, estavam relacionados principalmente com o aumento da 

capacidade e cobertura da nossa rede. A Companhia continuou seus projetos orientados para a melhoria e 
expansão da capacidade dos serviços prestados, que deram suporte ao aumento da rede de GSM e WCDMA (3G), 
expansão de rotas de transmissão, centralização e integração do sistema (faturamento, cobrança e CRM, inclusive 
sistemas de Minas Gerais e a aquisição de um local para o novo Data Center), desenvolvimento de novos serviços 
e abertura e reformas de pontos de venda e terminais para segmento corporativo. 

 
No total, R$2.481,1 milhões foram investidos durante o ano encerrado em 31 de dezembro de 2010, que 

incluíram investimento na rede GSM/EDGE e WCDMA (3G). Este valor representou 13,7% de nossas receitas 
operacionais líquidas. 

 

Nossos dispêndios de capital planejados para 2011 incluem investimentos na capacidade da rede GSM, 
expansão da sobreposição de WCDMA, introdução de novos produtos e serviços para maximizar o uso de 
telefones celulares, expansão de nossas lojas, a melhoria constante da qualidade dos serviços prestados aos nossos 
clientes e finalização da construção de um novo Data Center. O valor será aprovado na assembleia geral a ser 
realizada em abril de 2011. Pretendemos custear estes dispêndios com fundos gerados pelas operações e nossa 
capacidade de obtenção de empréstimo. 

 
Em janeiro de 2010, obtivemos um financiamento no valor total de R$319,9 milhões com o Banco Nacional do 

Desenvolvimento (BNDES) relacionado ao Programa de Sustentabilidade do Investimento (PSI). Essa nova linha 
está sendo usada para financiar a aquisição de novas máquinas e equipamentos para fábricas nacionais, 
credenciadas pelo BNDES. Em 31 de dezembro de 2010, R$171,7 milhões foram liberados para a Vivo. 

 
Como esse financiamento possui taxas de juros abaixo das taxas de mercado (4,5% fixo por ano), essa 

transação deve ser registrada de acordo com as regras do IAS 20 – Contabilização de Subsídio Governamental. 
Aplicamos o método de taxa de juros efetiva, estabelecido pelo IAS 39 – Instrumentos Financeiros: 
Reconhecimento e Mensuração em comparação com (i) o valor total do débito calculado de acordo com as taxas 
de juros estabelecidas nos contratos e (ii) o valor total da dívida calculado de acordo com as taxas de juros 
praticadas pelo mercado (valor de mercado), o subsídio concedido pelo BNDES, ajustado a valor presente, era de 
R$33,9 milhões em 31 de dezembro de 2010. 

 
 

Pagamentos de Dividendos aos Acionistas 
 
Os portadores de ações preferenciais estavam habilitados a exercer seu direito de voto desde a assembleia geral 

de acionistas de 2004 devido à nossa omissão em pagar os dividendos mínimos exigidos por lei. Para o exercício 
fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2008, a Reunião do Conselho de Administração que aconteceu no dia 12 
de fevereiro de 2009 aprovou o pagamento de dividendos no valor de R$402,6 milhões, que é suficiente para 
atender o dividendo mínimo que a lei requer. De acordo com tal aprovação do Conselho e com a autorização 
conferida na Assembleia Geral de Acionistas de 19 de março de 2009, os dividendos foram pagos em 02 de 
dezembro de 2009, momento em que os direitos de voto dos detentores de ações preferenciais da Vivo existentes 
anteriormente devido ao não pagamento dos dividendos requeridos cessaram.  

 
Em cumprimento ao nosso estatuto social, em uma reunião extraordinária do conselho realizada em 09 de 

fevereiro de 2010, nosso Conselho de Administração aprovou o pagamento de dividendos no valor total de 
aproximadamente R$818,9 milhões. Estes dividendos foram declarados com base no balanço de encerramento de 
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2009 para os detentores de ações ordinárias e preferenciais. Os dividendos a serem pagos a detentores de ações 
preferenciais e ações ordinárias compreendem aproximadamente (a) R$104,1 milhões em juros sobre o capital 
próprio, conforme aprovados na reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de dezembro de 2009 e 
conforme calculados em conformidade com o artigo 9 da Lei 9249/95, os quais, líquidos de imposto retido na 
fonte, totalizam aproximadamente R$88,5 milhões, e (b) dividendos no valor de aproximadamente R$730,3 
milhões, sendo R$250,9 para as ações ordinárias e R$479,4 milhões para as ações preferenciais. Os dividendos 
mencionados acima foram pagos em duas parcelas iguais, em 19 de abril de 2010 e 25 de outubro de 2010. Estes 
dividendos são suficientes para atender o dividendo mínimo exigido por lei e cessarão os direitos de voto das 
ações preferenciais em 2010. Mesmo se os detentores de ações preferenciais da Vivo readquirirem os direitos de 
voto no futuro, não seria de se esperar que estes direitos de voto afetem o controle de voto sobre a Vivo porque 
nossos acionistas controladoras atualmente possuem mais de 50% de nosso capital total com direito a voto. 

 
De acordo com o nosso estatuto social, a reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de fevereiro 

de 2011 aprovou o pagamento de dividendos no valor aproximado de R$2.290,8 milhões. Esses dividendos, 
declarados com base no balanço de 2010, incluem juros sobre capital próprio ("JSCP") no valor líquido de 
aproximadamente R$187,0 milhões, conforme aprovado pela reunião do Conselho de Administração realizada em 
17 de dezembro de 2010, e dividendos no valor de aproximadamente R$2.103,8 milhões.  

 
Esses valores resultam em juros sobre capital próprio e dividendos líquidos de R$5.732990078 por ação 

ordinária ou preferencial. 
  

Vide também “Item 8.A.—Informações Financeiras—Demonstrações Consolidadas e Outras Informações 
Financeiras—Política de Dividendos e Dividendos – Pagamento de Dividendos”. 

 
Dívida 
 
Em 31 de dezembro de 2010, a posição da dívida total da Vivo era a seguinte: 

 

Dívida 
Valor devido e m 31 de 

deze mbro de 2010 

 (em milhões de reais) 
Financiamento de instituições financeiras ................................................................................. 3.913,9 

Total da dívida...................................................................................................................... 3.913,9 

Dívida de longo prazo(1) .......................................................................................................... 3.198,3 
Dívida de curto prazo .............................................................................................................. 715,6 

_________________ 
(1) Exclui a parcela de curto prazo da dívida de longo prazo, a qual está incluído na dívida de curto prazo 

 
 
 

Em 31 de dezembro de 2010, a dívida total da Vivo era de R$3.913,9 bilhões, dos quais R$652,6 bilhões, ou 
17,0%, eram expressos em moeda estrangeira e, assim, sujeitos às flutuações do câmbio.  

 
Dessa quantia, R$621,6 milhões eram expressos em dólar dos EUA (US$373,0 milhões), R$26,6 milhões 

eram expressos em iene (¥1.441,7 milhões), e R$1,5 milhões eram expressos em UMBNDES, composto por 
uma mescla de diferentes moedas.  

 
Em 31 de dezembro de 2010, a Companhia e a Vivo S.A. não mantinham nenhum contrato de swap de taxa 

de juros em moeda local (CDI), em comparação com nenhum desses contratos em 31 de dezembro de 2009, e, 
também, em 31 de dezembro de 2010, a Companhia e a Vivo S.A. não tinham swaps corrigidos pelo IGPM, em 
comparação com R$110.000 em 31 de dezembro de 2009. 

 
Em 15 de outubro de 2009, celebramos um contrato de swap que foi corrigido pelo IPCA para ativos e pelo 

CDI para passivos no valor nocional de R$72,0 milhões visando cobrir a exposição da terceira série da quarta 
emissão de debêntures em relação à variação do IPCA. Ao ser contratado, este swap foi reconhecido como um 
hedge de valor justo.  

 
A Vivo S.A. possui dívidas e financiamentos com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) totalizando R$1.282,5 milhões em 31 de dezembro de 2010. A Vivo S.A. também possui 
dívidas e financiamentos com o Europe Bank of Investments totalizando R$621,4 milhões em 31 de dezembro 
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de 2010. De acordo com nossas obrigações contratuais, há diversos indicadores financeiros e econômicos que 
precisam ser mantidos anualmente. Alguns contratos de dívida da Vivo contêm cláusulas restritivas. Para 
algumas dívidas aplicam-se índices financeiros, abrangendo (1) índices de liquidez, (2) índices de capitalização, 
(3) margens EBITDA, (4) índices de cobertura de juros e (5) índices de dívida em relação ao capital. Em 31 de 
dezembro de 2010, a Vivo satisfez todos os principais índices econômicos e financeiros. 
 
Novos Pronunciamentos Contábeis 
 
Normas Adotadas Recentemente 

 

As informações financeiras consolidadas foram preparadas e estão dispostas de acordo com as padrões 
estabelecidos nas Normas Internacionais de Contabilidade – IFRS. 

 
Adotamos o IFRS pela primeira vez em nossas demonstrações financeiras consolidadas para o exercício findo 
em 31 de dezembro de 2010, que inclui as demonstrações financeiras comparativas para o ano fiscal findo em 
31 de dezembro de 2009. 

 
O IFRS 1 (Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade) exige que a entidade desenvolva suas 

políticas contábeis com base nos padrões e interpretações relacionadas em vigor na data de fechamento das suas 
primeiras demonstrações financeiras consolidadas de acordo com o IFRS (31 de dezembro de 2010) na data de 
transição para o IFRS (janeiro de 2009) e para o período comparativo ilustrado nas primeiras demonstrações 
financeiras de acordo com o IFRS (31 de dezembro de 2009). 

 
Adotamos todos os padrões, padrões revisados e interpretações emitidas pelo IASB em vigor em 31 de 

dezembro de 2010. 
 

 Normas Recentemente Publicadas 
 

Os novos padrões do IFRS e interpretações do IFRIC (International Financial Reporting Interpretations 

Committee do IASB): 
  

Alguns dos procedimentos contábeis do IASB e interpretações do IFRIC foram publicados e/ou revisados, 
sendo que a sua adoção é opcional ou obrigatória para os anos com início a partir de 1 de janeiro de 2010. A 
administração da Companhia e sua subsidiária analisou os impactos desses novos pronunciamentos e 
interpretações e não espera que a sua adoção tenha um impacto material nas informações anuais da Companhia 
e sua subsidiária para o ano de adoção inicial, conforme segue: 

 
• IAS 24 Exigências de Divulgação para Entidades Relacionadas ao Governo e Definição de Parte 

Relacionada (Revisado): Simplifica as exigências de divulgação para entidades relacionadas ao governo 
e define partes relacionadas. Essa regra revisada trata de aspectos que, de acordo com as exigências 
anteriores de divulgação e a definição anterior de parte relacionada, eram extremamente complexos e 
difíceis de serem aplicados na prática, especialmente em ambientes em que o controle do governo é 
disseminado, e agora fornece uma isenção parcial para entidades relacionadas ao governo, assim como 
uma definição revisada de parte relacionada. Essa alteração foi emitida em novembro de 2009 e entrou 
em vigor para os exercícios com início a partir de 1 de janeiro de 2011. Essa alteração não impactará as 
demonstrações financeiras consolidadas da Companhia. 

 
• IFRS 9 Instrumentos Financeiros – Classificação e Mensuração: o IFRS 9 fecha a primeira parte do 

projeto para substituir o “IAS 39 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração”, o IFRS 9 
usa uma abordagem simples para determinar se um ativo financeiro é mensurado pelo custo amortizado 
ou pelo valor de mercado, com base em como a entidade administra os seus instrumentos financeiros 
(seu modelo de negócios) e nas características contratuais de fluxo de caixa dos ativos financeiros. O 
padrão também exige que somente um método seja adotado para determinar perdas de redução do valor 
recuperável. Esse padrão entrará em vigor para os exercícios com início a partir de 1 de janeiro de 2013. 
A Administração está avaliando o impacto potencial nas demonstrações financeiras consolidadas da 
Companhia. 
 

 
• IFRIC 14 Adiantamentos de Exigências Mínimas de Recursos: Essa alteração só se aplica a uma 

situação em que a entidade é sujeita a exigências mínimas de recursos e adianta suas contribuições para 
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atender a essas exigências. Essa alteração permite que a entidade contabilize o benefício desses 
adiantamentos como um ativo. Essa alteração entrará em vigor para os exercícios com início a partir de 
1 de janeiro de 2011. Essa alteração não impactará as demonstrações financeiras consolidadas da 
Companhia. 

 
• IFRIC 19 Extinção de Passivos Financeiros com Instrumentos Patrimoniais: o IFRIC 19 foi publicado 

em novembro de 2009 e entrou em vigor em 1 de julho de 2010, sendo permitida a aplicação 
antecipada. Essa interpretação esclarece as exigências das normas do IFRS quando uma entidade 
renegocia os termos e condições de um passivo financeiro com o seu credor e ele concorda em aceitar 
ações ou outros instrumentos patrimoniais para liquidar o passivo financeiro totalmente ou em parte. A 
Companhia não espera que O IFRIC 19 tenha um impacto sobre suas demonstrações financeiras 
consolidadas. 

 
• Melhorias ao IFRS: o IASB emitiu melhorias às regras e alterações do IFRS em maio de 2010, e as 

alterações entrarão em vigor em 1 de janeiro de 2011: 
 
• IFRS 3 – Combinação de Negócios. 
• IFRS 7 – Instrumentos Financeiros: Divulgações. 
• IAS 1 – Apresentação de Demonstrações Financeiras.  
• IFRIC 13 – Programas de Fidelidade de Clientes 

 
A Companhia não espera que essas mudanças tenham um impacto nas suas demonstrações financeiras 
consolidadas. 

 
Com base na opinião da Administração, outras regras e interpretações que foram emitidas, mas ainda não 

foram adotadas, não devem ter um impacto significativo sobre os resultados divulgados da Companhia ou sobre 
o seu patrimônio. 

 
C. Pesquisa e Desenvolvimento 

 
A Vivo mantém parcerias com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Tais parcerias 

permitem que a Vivo tenha laboratórios nas universidades, que conduzem pesquisa e desenvolvimento de 
novas tecnologias, e que dão suporte e impulsionam processos inovadores. Solidificamos, também, uma 
parceria no final de 2004 com o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento em Campinas — São Paulo (CPqD), 
para avaliar e estudar novas tecnologias. Contamos também com pesquisa e desenvolvimento de nossos 
fornecedores terceirizados. 

 
D. Informações sobre tendências 

 
Em 2011, espera-se que a taxa de crescimento do mercado de celulares no Brasil exceda a taxa de 

crescimento econômico do país. Além disso, esperamos uma concorrência forte e contínua de outras 
operadoras, maior foco em serviços de dados e de valor agregado, crescimento planejado de receita média por 
usuário e melhorias adicionais nos serviços prestados aos clientes. Esperamos que nossa posição de liderança 
no mercado brasileiro de celulares seja mantida, com foco na diferenciação, no desenvolvimento de soluções 
integradas e na aplicação de novas tecnologias. Planejamos continuar oferecendo serviços e produtos de alta 
qualidade para atender às expectativas de nossos clientes. 

 
E.  Acordos Não Incluídos no Balanço 

 
Em 31 de dezembro de 2010, não havia acordos não incluídos no balanço patrimonial. Não temos 

subsidiárias com participação majoritária que não tenham sido incluídas em nossas demonstrações financeiras 
consolidadas, e também não temos participações ou relações com qualquer entidade de propósito específico 
que não tenham sido refletidas em tais demonstrações. 

 

F.  Divulgação tabular das obrigações contratuais 
 

A tabela a seguir representa as nossas obrigações contratuais e compromissos comerciais em 31 de dezembro 
de 2010: 
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 Pagamentos a vencer por Período 

 Total 
Menos de 1 

ano 
1-3  

anos 
4-5  

anos 
Após 5 (3) 

anos 

 (em milhões de reais) 

Obrigações contratuais:      
Dívida a longo prazo(1) ................................ 3.913,9 715,6 2.541,8 538,5 118,0 
Arrendamentos operacionais ................................ 6.659,7 703,1 1.419,3 1.360,5 3.176,8 

  Obrigações contratuais totais de caixa(2) .............................10.573,6 1.418,7 3.961,1 1.899,0 3.294,8 

(1)  Inclui parcelas de curto prazo de dívida de longo prazo Dívidas de curto prazo com parcelas de longo prazo não estão incluídas. 
(2) Exclui obrigações com fundos de pensão. 
 (3) Os valores dos compromissos informados no quadro acima consideram os compromissos que podem ser renovados por períodos que 

excedem os termos contratuais. 

 
Além disso, temos um compromisso de aluguel com a Telecomunicações de São Paulo S.A.— Telesp, uma 

parte relacionada, em um valor anual de R$174,1 milhões, que inclui todos os custos associados ao aluguel de 
certas instalações usadas na prestação de serviços de telecomunicações, como equipamentos elétricos e de ar- 
condicionado. 

 
Embora as obrigações com fundos de pensão não estejam incluídas na tabela acima, esperamos fazer 

contribuições de aproximadamente R$127,2 milhões durante os próximos 5 anos. 
 

ITEM 6. MEMBROS DO CONSELHO, DIRETORES E EMPREGADOS  

A. Membros do Conselho e Diretores 

Nossa empresa é administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria Executiva. Nossos 
acionistas elegem os membros do Conselho de Admin istração. O Conselho de Administração deve ter de três a 
doze membros, cada qual cumprindo um mandato de três anos. Atualmente, o conselho é composto por 
nove membros. Os mandatos dos atuais membros do Conselho de Administração terminará em abril de 2012. 
O Conselho de Administração se reúne trimestralmente e o presidente pode convocar reuniões extraordinárias. 

 
Os seguintes são os membros atuais de nosso Conselho de Administração e seus respectivos cargos. 

 
Nome Cargo Data da Eleição 

Luis Miguel Gilpérez López ...................................................................................................................Presidente  19 de março de 2009 
Félix Pablo Ivorra Cano...........................................................................................................................Membro do Conselho  19 de março de 2009 
Ignacio Aller Malo ................................................................................................................................Membro do Conselho 19 de março de 2009 
Rui Manuel de Medeiros D’Espiney Patrício .........................................................................................Membro do Conselho 19 de março de 2009 
José Guimaraes Monforte ........................................................................................................................Membro do Conselho 19 de março de 2009 
António Gonçalves de Oliveira ................................................................................................ Membro do Conselho 19 de março de 2009 

Eduardo Fernando Caride Membro do Conselho 
27 de setembro de 

2010 

Emilio Gayo Rodríguez Membro do Conselho 
27 de setembro de 

2010 

Ignacion Cuesta Martin-Gil Membro do Conselho 
27 de setembro de 

2010 

 
A seguir, é apresentada uma breve descrição biográfica de nossos membros do conselho. 
 

Luis Miguel Gilpérez López, nascido em 7 de dezembro de 1959, é Presidente do Conselho da Vivo 
Participações S.A.. Foi CEO da divisão Móvel da Telefónica International de 2006 a Outubro de 2010. 
Atualmente é membro do Conselho de Administração da Telecomunicações de São Paulo S.A. – Telesp, 
Telefonica Móviles Argentina S.A., Telefonica Moviles de Uruguay S.A., Telefonica Moviles Chile S.A., 
Telefonica Moviles Colombia S.A., Telefonica Moviles Peru S.A., Telefonica Moviles Mexico S.A., Telefonica 
Moviles Guatemala S.A., Telefonica Moviles El Salvador S.A., Telefonica Celular Nicaragua S.A., Telefonica 
Moviles Panamá S.A. e Telcel C.A.. Começou a trabalhar para o grupo Telefónica em 1981, tendo assumido 
responsabilidades crescentes em áreas que incluem redes, infra-estruturas, desenvolvimento de produtos e 
serviços e marketing. É formado em Engenharia Industrial e tem mestrado em Administração de Empresas. 
  

Félix Pablo Ivorra Cano, nascido em 1º de julho de 1946, foi Presidente do Conselho de Administração de 
fevereiro de 1999 a setembro de 2005. O Sr. Ivorra atualmente é membro dos Conselhos de Administração da 
Vivo Participações S.A.. Ele ingressou no Grupo Telefónica em julho de 1972 e atuou nas áreas de 
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Especificações Técnicas, Planejamento de Redes, Planejamento Comercial e como Diretor Geral de 
Comunicações Avançadas, assumindo posições de liderança e posições estratégicas em várias empresas do grupo. 
Atualmente o Sr. Cano é assessor do Conselho de Administração da Telefónica Móviles Chile S.A.. É formado em 
Engenharia de Telecomunicações pela Escola Técnica Superior de Engenharia-ETSI de Madri, e tem pós-
graduação em Administração de Empresas pelo Instituto Católico de Administração de Empresas - ICADE, 
também de Madri. 
 

Ignacio Aller Malo, nascido em 1º de dezembro de 1945, é membro do Conselho de Administração da 
Telefónia Móviles Colombia S.A. e da Vivo Participações S.A.. O Sr. Malo entrou na Telefónica e m 19 67  
e ocupou diversos cargos desde então. Ele tem mestrado em Gestão e Controle de Projetos de Informática pelo 
Instituto de Empresa de Madri em Madri, e graduação em Controle de Gestão Corporativa pela Escuela Superior 
de Administracion de Empresas (ESASE) da Espanha. 

 
Rui Manuel de Medeiros D’Espiney Patrício, nascido em 17 de agosto de 1932, é membro do Conselho de 

Administração de Monteiro Aranha S.A., Monteiro Aranha Participações, Vivo Participações e Klabin S.A..  O 
Sr. Patrício foi Min istro das Relações Exteriores de Portugal de 1970 a 1974, Sub-Secretário de Estado para 
Desenvolvimento Econômico de Portugal no Exterior de 1965 a 1970, Membro da Comissão do Plano de 
Desenvolvimento Exterior de 1963 a 1965, Consultor Econômico da Sacor (Empresa de Petróleo ) de 1958 a 
1964, e de 1958 a 1963 foi Professor Assistente da Universidade de Lisboa. O Sr. Patrício é formado em 
Direito pela Universidade de Lisboa – 1955, tem pós-graduação em Economia Política pela Universidade de 
Lisboa – 1956 e em Admin istração  de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (São Paulo) – 1975. 
 

José Guimarães Monforte, nascido em 6 de julho de 1947, é membro do Conselho de Administração e do 
Comitê de Auditoria da Vivo Participações S.A. desde junho de 2007.  O Sr. Guimarães Monforte é sócio da 
Pragma Patrimonio e membro do Conselho de Administração da Natura Cosméticos. Ocupou cargos executivos 
em diversos  bancos e empresas, tais como, BANESPA, Banco Merrill Lynch, Banco Citibank N.A., e foi 
Presidente da VBC Energia S/A.  José Guimarães Monforte é formado em Economia pela Universidade Católica 
de Santos. 
 

Antonio Gonçalves de Oliveira, nascido em 4 de maio de 1944, é atualmente membro do Conselho de 
Administração e Presidente do Conselho de Audito ria da Vivo desde julho de 2005. É membro do 
Conselho Fiscal da Klab in S.A.. É formado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, Brasil e tem 
mestrado em Ciência da Comunicação na mesma universidade. 
 

Eduardo Fernando Caride, nascido em 5 de abril de 1956, é  membro do Conselho de Administração da Vivo 
desde setembro de 2010. Eduardo trabalha nas empresas do grupo Telefónica há 20 anos. Ele foi nomeado para 
diversos cargos sênior  na Argentina e na Europa, principalmente na Espanha. Eduardo atualmente é presidente do 
Conselho de Administração da Telefónica Móviles Argentina S.A. e membro dos Conselhos de Administração da 
Telefónica de Argentina S.A. e Telefónica Argentina Holding S.A. Ele é formado em Administração e Ciências 
Contábeis pela Universidade de Buenos Aires  

 

Emilio Gayo Rodríguez, nascido em 6 de junho de 1965, é membro do Conselho de Administração desde 
setembro de 2010. Desde 2006 ele é Diretor Executivo Geral das Operações Móveis. Atualmente é membro do 
Conselho de Administração da Telefónica Móviles México S.A. Emílio é formado em Engenharia de 
Telecomunicações pela Universidade Politécnica de Madri (E.T.S.I.T) e possui MBA em Administração da 
Universidade de Navarra, Barcelona. 

 

Ignacio Cuesta Martin-Gil, nascido em 19 de setembro de 1962, é membro do Conselho de Administração. 
Desde 2009, Ignacio é Diretor Financeiro Adjunto da Telefónica Internacional S.A., consultor do Conselho de 
Administração da Telefónica Larga Distância de Porto Rico S.A., e membro suplente dos Conselhos de 
Administração da Telefónica Del Perú S.A., Telefónica Móviles Perú S.A., Otecel S.A. e Telefónica Móviles 
México S.A.  É membro de várias associações de especialistas relacionadas ao mercado de capitais e autoridades 
regulatórias contábeis na Espanha. Ignacio é formado em Economia pela Universidade de Alcalá de Henares de 
Madrid. 
 
Diretoria Executiva 
 

Nosso estatuto prevê uma Diretoria Executiva com nove cargos, cada qual eleito pelo Conselho de 
Administração por um período de três anos. Na ausência ou incapacidade temporária de realizar suas tarefas, o 
Diretor  Presidente será substituído pelo Vice-Presidente de Finanças, Planejamento e Controle.  No caso de um 
cargo da Diretoria Executiva ficar vago, o respectivo suplente será indicado pelo Conselho de Administração; 
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em caso de incapacidade, o Diretor Presidente deverá escolher um substituto para tal executivo entre os 
executivos remanescentes.  Um mesmo executivo pode ser eleito para mais de um cargo na Diretoria Executiva. 
O Conselho de Administração pode remover diretores executivos de seus cargos a qualquer tempo. 
 

Os seguintes são os diretores atuais e seus respectivos cargos. 
 
 

Nome Cargo Data de nomeação 

Roberto Oliveira de Lima ..........................................................Diretor Presidente  e Vice Presidente de Coordenação e 
Sinergia (Interino) 

02 de outubro de 2009 
3 de fevereiro de 2011 

Cristiane Barretto Sales. ................................Vice-Presidente Executiva de Finanças, Planejamento e 
Controle e Diretora de Relações com Investidores 18 de agosto de 2009 

Paulo Cesar Pereira Teixeira ................................Vice-Presidente Executivo de Operações 02 de outubro de 2009 
Hugo Mattos Janeba .................................................Vice-Presidente Executivo de Marketing e Inovaçao 02 de outubro de 2009 
Javier Rodríguez García ................................Vice-Presidente de Redes 02 de outubro de 2009 
Ercio Alberto Zilli ....................................................Vice-Presidente de Assuntos Regulatórios  02 de outubro de 2009 
João José Gallego Moura................................Vice-Presidente de Recursos 

04 de janeiro de 2010 
Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira Secretário e Diretor Jurídico Executivo 

03 de fevereiro de 2011 
 
 
 

A seguir, é apresentada uma breve descrição biográfica de nossos diretores. 
 

Roberto Oliveira de Lima, nascido em 1º de abril de 1951, é Diretor Presidente desde 1 de julho de 2005 da 
Vivo Participações S.A. e Vivo S.A.. O Sr. Oliveira é atualmente nosso Vice-Presidente Executivo interino de 
Coordenação e Sinergia. O Sr. Oliveira de Lima também foi diretor da TBS Celular Participações Ltda Ptelecom 
Brasil S.A. e Portelcom Participações S.A. desde 2005. O Sr. Oliveira de Lima foi Presidente do Conselho de 
Admin istração do Grupo Credicard de 1999 a 2005 e Diretor Presidente do Banco Credicard S.A. de 1999 a 
2005 e  Diretor Presidente do Grupo Credicard de 1999 a 2005 e Presidente do Banco Credicard S.A. de 2002 a 
2005. Antes de1999, o Sr. Oliveira de Lima ocupou cargos executivos na Accor Brasil S.A., na Rhodia Rhone 
Poulec S.A. e na Saint Gobain S.A. O Sr. Oliveira é formado em Administração, possui MBA da Fundação 
Getulio Vargas, Brasil, e mestrado em Finanças e Planejamento Estratégico pelo Institute Superieur des 
Affaires, Jouy en Josas, França. O Sr. Oliveira é cidadão brasileiro. 
 

Crisitiane Barretto Sales, nascida em 15 de outubro de 1968, é Vice-Presidente Executiva de Finanças, 
Planejamento e Controle da Vivo Participações S.A. e daVivo S.A.; também é Diretora de Relações com Investidores 
da Vivo Participações S.A e Diretora Financeira da Portelcom Participações S.A. e da Ptelecom Brasil S.A.. Ela 
ingressou no grupo em 2000. Antes disso foi Gerente de Auditoria e Consultoria da Arthur Andersen S/C durante 10 
anos. Cristiane é formada em Administração de Empresas pela Faculdade de Salvador (FACS) e tem MBA 
Executivo pela Universidade de Navarra, em Barcelona.  A Sra. Sales é cidadã brasileira. 
 

 
Paulo Cesar Pereira Teixeira, nascido em 18 de junho de 1957, é o Vice-Presidente  Executivo  de 

Operações da Vivo Participações S.A. e da Vivo S.A. O Sr. Teixeira também  é  diretor  da  TBS Celular 
Participações Ltda.. Ele trabalha no setor de telecomunicações há vários anos. Em 1998, foi Diretor da Telepar, 
Telesc e CTMR Celular S.A., empresas da Telecomunicações Brasileiras S.A.-Telebrás, e Vice-presidente da 
Tele Celular Sul S.A. O Sr. Teixeira foi Diretor de engenharia de telecomunicações da Mato Grosso do Sul S.A. -
Telems, uma empresa da Telecomunicações Brasileiras S.A.—Telebrás de 1995 a 1998. Durante 1995, ele foi 
gerente de departamento de gestão de investimentos. Em 1994, era assistente do Diretor de Engenharia. De 1990 
a 1994, o Sr. Teixeira atuou como Gerente de Divisão de coordenação e expansão da Telebrás Holdings.  
O Sr. Teixeira  atuou  como  engenheiro  nas  áreas  desenvolvimento  de  serviços  e  controle  de investimentos 
da Telebrás Holding de 1988 a 1990. De 1980 a 1987, o Sr. Teixeira exerceu diversos cargos gerenciais na 
Companhia Riograndense de Telecomunicações S.A.—CRT e também foi membro do conselho de 
administração de 1985 a 1986. Em 1987 e 1988, ocupou diversos cargos diferentes nas afiliadas da 
Telebrás. O Sr. Teixeira é formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Católica de Pelotas, Brasil. 
 

Javier Rodríguez García, nascido em 8 de dezembro de 1955, é Vice-Presidente de Rede e Tecnologia da 
Vivo Participações S.A. e da Vivo S.A. desde abril de 2005. De 1986 a 1988, o  Sr. García  trabalhou  na  
INDELEC—Indústria  Electrónica  de  Comunicaciones  S.A.,  como  gerente responsável pela implantação 
de um projeto de telecomunicação móvel automática para a Telefónica de España S.A. De 1988 a 1990, 
trabalhou na Rede Electrica de España S.A., sendo a pessoa responsável pela instalação e manutenção dos 
sistemas móveis de rádio na Espanha. De 1990 a 1992, o Sr. García atuou como gerente de engenharia da Telcel 
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S.A., onde foi o responsável pela implantação do sistema automático de telecomunicações móveis para a 
Telefónica de España S.A. em Barcelona, Madri e Palma de Mallorca. De 1992 a 1996, foi gerente de 
engenharia responsável pela instalação e manutenção de sistemas da Compañia Europea de Radiobusqueda S.A., 
e de 1996 a 1998, ele trabalhou em assuntos ligados a celular para o Grupo Telefónica na Espanha e no Peru, 
como gerente de qualidade de rede e subgerente da área técnica, respectivamente. De 1998 a 2000, o Sr. García 
foi o gerente de tecnologia na área de celulares do Grupo Telefónica no Brasil. É formado em Engenharia de 
Telecomunicações Técnicas pela Universidade Técnica de Madri, Espanha. 
 

Hugo Mattos Janeba, nascido em 16 de dezembro de 1965, é Vice-Presidente executivo de Marketing e 
Inovação da Vivo Participações S.A. e da Vivo S.A. desde 25 de junho de 2008. Ele foi funcionário de Imagem 
e Comunicações da Vivo S.A. de outubro de 2006 a junho de 2008 e da Telesp Celular S.A., Telerj Celular S.A., 
Telest Celular S.A., Telebahia Celular S.A., Telergipe Celular S.A., Celular CRT S.A. e Global Telecom S.A. 
de fevereiro de 2003 a outubro de 2006, lançando a marca Vivo em abril de 2003. De novembro de 1992 a 
outubro de 1999, ele alcançou a posição de Gerente de Marketing da PepsiCo/Elma Chips. Ele foi o Gerente de 
produtos na Tambrands do Brasil de setembro de 1991 a novembro de 1992. Sr. Janeba também alcançou 
diferentes posições na Colgate Palmolive de julho de 1986 a setembro de 1991. Sr. Janeba é formado em 
Design Industrial pela Universidade Mackenzie, em São Paulo, Brasil e também possui um MBA da Business 
School de São Paulo, Brasil/Toronto University,Canadá. Ele também é especializado em criação de marcas da 
Kellog School of Management na Northwestern University nos Estados Unidos. 
 

Ercio Alberto Zilli, nascido em 30 de agosto de 1953, atua como o Vice-Presidente de regulamentação da 
Vivo Participações S.A. e da Vivo S.A.. Ele é membro da Diretoria da Acel e foi diretor de regulamentação da 
Telemar Oi de agosto de 1998 a Junho de 2006 e foi conselheiro especial do Ministério de Comunicações de 
março de 1995 a  julho de 1998.  Ele exerceu diferentes funções na Telebrás (primeiro engenheiro,  gerente  de 
divisão, conselheiro do Conselho de Administração, chefe do departamento e assistente do Vice-Presidente de 
engenharia, supervisor de relações com fornecedores e planejamento e controle de negócios) de maio de 1977 a 
fevereiro de 1995. Ele foi engenheiro da NEC, no Brasil, de fevereiro de 1975 a maio de 1977, e assistente 
técnico da Dentel-Departamento de Telecomunicações Nacional de janeiro de 1974 a janeiro de 1975. Sr. Zili é 
formado em  Engenharia  eletrônica  pela  Universidade de Brasília, Brasil (1974) e realizou cursos de 
extensão e aperfeiçoamento em áreas técnicas na UnB, Unicamp, FGV, e em Administração no Canadá (no 
Telecommunications Executive Management Institute of Canada). 

 
João José Gallego Moura, nascido em 5 de dezembro de 1950, exerce a função de Vice Presidente de 

Recursos da Vivo Participações S.A. e da Vivo S.A..  Ele foi Diretor Geral de Recursos de 2007 a 2009, Diretor 
de Compras de 2003 a 2007, Diretor de Interconexão e Roaming, Diretor de Aplicações de Área de Celulares  e 
Diretor de Compras, Equidade e Logística, cargos ocupados em sequencia na Telesp Celular de 2000 a 2002.  
Ele foi Diretor do Projeto de Candidatura para a Portugal Telecom International e licença de Telefonia GSM na 
Tunisia em 2000.  Foi Diretor Superintendente da MOBITEL Telecomunicações S.A. de 1996 a 2000.  Foi 
presidente da associação do setor de serviço de paging.  Foi presidente de operação de paging CONTACTEL do 
Grupo Portugal Telecom em Portugal de 1992 a 1996.  Foi membro da Diretoria da MENSTEL, uma companhia 
envolvida com paging e rede de comunicações móveis da Telefonica na Espanha, de 1994 a 1996.  Ele foi 
Presidente da Partex – sede em Macau (China) de 1989 a 1992, uma empresa de consultoria envolvida em gestão 
de projetos de grandes empreendimentos (Nova ponte e aeroporto de Macau), diretor de Operações de 
Engenharia Industrial de 1981 a 1989, da Partex – Companhia Portuguesa de Serviços de Portugal, membro do 
conselho de Regulamentação e Inspeções da sociedade Petrogal / Partex em 1988 e 1989 (cumulativamente), 
membro do conselho executivo da UNIMEC – Empreiteiros unidos de Construção e Manutenção, ACE (diretor 
nomeado conforme os estatutos) entre 1982 e 1986 (cumulativamente), consultor do Fundo Calouste Gulbekian, 
setor de petróleo, em 1979 até 1980 (cumulativamente), Membro da Direção do Instituto de Soldadura e 
Qualidade de 1977 a 1980 e Chefe de Inspeção de 1974 a 1976.  O Sr. Moura é engenheiro  formado pelo IST 
(Instituto Superior Técnico) de Lisboa, com mestrado em Paris (ESSA – Diplome d’Etat) e formado em 
Administração pelo OCU – Universidade da Cidade de Oklahoma (Hong Kong). 

 
Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira, nascido em 20 de julho de 1975. Ele é Secretário Geral e Diretor 

Jurídico Executivo da Vivo S.A. e Vivo Participações S.A. desde fevereiro de 2011. Ele já atuava como 
Secretário Geral e Diretor Jurídico Executivo da Vivo S.A. e Vivo Participações S.A. entre abril de 2005 e 
fevereiro de 2011. Breno entrou no grupo em 2000 e antes disso havia atuado como Consultor Tributário na 
Coopers & Lybrand, Biedermann, Bordasch e Arthur Andersen Consultores. Ele é formado em Direito pela 
Universidade do Vale dos Sinos – UNISINOS. 
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Conselho Fiscal 
 

De acordo com a Legislação Societária  Brasileira, decidimos criar um Conselho Fiscal permanente, 
composto de três a cinco membros, eleitos na assembleia geral dos acionistas. O Conselho Fiscal opera 
independentemente de nossa administração e de nossos auditores externos. Sua principal função é examinar as 
demonstrações financeiras de cada exercício fiscal e fornecer um parecer aos nossos acionistas.  Nosso 
Conselho Fiscal consiste de três membros e três suplentes e se reúne trimestralmente. Nosso Conselho Fiscal é 
eleito anualmente na assembleia geral anual de acionistas. 
 
O Conselho Fiscal é responsável pela supervisão de nossa administração. Suas principais obrigações são: 
 

• analisar e fornecer um parecer sobre o relatório anual de nossa administração; 
 

• analisar e aprovar as propostas dos órgãos da administração, que serão discutidas na 
assembleia de acionistas, e que se refiram a mudanças no capital acionário, emissão de 
debêntures e direitos  de subscrição, planos e orçamentos de investimentos de capital, distribuição 
de dividendos, alterações no formato corporativo, consolidações, incorporações ou desdobramentos; 
e 

 
• analisar e aprovar as demonstrações financeiras do exercício social. 

 
 O Conselho Fiscal reúne-se trimestralmente e reuniões especiais podem ser convocadas pelo Presidente 
ou por dois membros do citado Conselho Fiscal. 

 
A seguir, estão listados os membros atuais do nosso Conselho Fiscal e seus respectivos cargos: 

 
Nome Posição Data da Nomeação 

Paula Bragança França Mansur (2) ................................................................................................ Presidente 16 de abril de 2010 
Peter Edward M,R, Wilson (1) ................................................................................................ Membro 16 de abril de 2010 
Juarez Rosa da Silva(2 ) Membro 20 de janeiro de 2011 
Claudio José Carvalho de Andrade (1 ) ................................................................................................Suplente 16 de abril de 2010 
Ademir José Mallmann (2)........................................................................................................................Suplente 16 de abril de 2010 
Herio Paulo S, Andriola (2) Suplente 20 de janeiro de 2011 
   

(1)Nomeado pelos nossos acionistas preferenciais.  

(2)Nomeado por nosso acionista controlador. 

 
B.   Remuneração 
 

No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2010, pagamos aos nossos membros do conselho e 
diretores, e aos membros do conselho e diretores de nossa subsidiária, como remuneração, um valor total de 
R$19,2 milhões. Além d isso, os membros do Conselho da Diretoria podem participar do mesmo plano de 
previdência de aposentadoria complementar d isponível para os nossos func ionários. 

C.  Práticas do Conselho 
 

Para obter informações mais detalhadas, vide "Membros do Conselho e Diretores – Diretoria Executiva" e 
"Membros do Conselho e Diretores – Conselho Fiscal", acima, e “Item 16G. – Governança Corporativa - 
Comitês”. 
 

Não há contratos de serviço entre nós ou nossas subsidiárias e qualquer de nossos membros do conselho 
para a concessão de benefícios após o término do contrato de trabalho. 
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D.  Empregados 
 
Em 31 de dezembro de 2010, tínhamos 13.419  funcionários em período integral.  
 

A tabela a seguir demonstra o número de empregados e sua divisão de acordo com as principais categorias de 
atividades, nas datas indicadas: 

 
 31 de deze mbro 

  2010 2009 2008 
Número total de empregados ( incluindo estagiários) ................................................................13.419 10.598 8.386 
Número segundo a categoria de atividade:    

Área técnica e operacional................................................................................................ 2.294 2.333 2.350 
Vendas e marketing .....................................................................................................................8.288 5.214 2.773 
Finanças e suporte administrativo ...............................................................................................1.650 1.748 1.689 
Atendimento ao cliente ................................................................................................ 1.187 1.303 1.574 

 
 

Os empregados são representados por sindicatos de trabalhadores em empresas de telecomunicações de 
seus estados.  Negociamos novos acordos coletivos anualmente com os sindicatos de trabalhadores.  Os acordos 
coletivos negociados e atualmente em vigor incluem um aumento de 5,4% no salário e de aproximadamente 
6,7% nos benefícios. 
 

Nossa administração considera satisfatório o relacionamento entre nós e a nossa força de trabalho. Não 
temos tido nenhuma interrupção de trabalho que tenha afetado nossas operações de modo significativo. 
 

Cada uma de nossas subsidiárias negocia um novo acordo coletivo anualmente com o sindicato de trabalho 
local. Os acordos coletivos em vigor atualmente expiram em 31 de outubro de 2011. Os novos acordos sob 
negociação serão semelhantes àqueles que deverão expirar.  
 
Na época da privatização, os empregados puderam manter seus direitos e benefícios junto à Fundação Sistel de 
Seguridade Social, ou Sistel – um plano multi-patrocinado de benefícios que suplementa os benefícios de 
aposentadoria fornecidos pelo governo. Conforme previsto no plano da Sistel, fizemos contribuições mensais 
referentes a uma porcentagem do salário de cada funcionário membro da Sistel.  Cada funcionário da empresa 
também fez uma contribuição mensal para a Sistel, com base na idade e no salário. Os membros da Sistel 
tornam-se elegíveis para os benefícios de pensão quando qualificados para os benefícios de aposentadoria 
fornecidos pelo governo. A Sistel opera independentemente de nós e seus ativos e passivos são totalmente 
segregados em relação a nós. 
 

Anteriormente a dezembro de 1999, o plano da Sistel abrangia os funcionários do antigo Sistema Telebrás e 
éramos contingentemente responsáveis por todas as obrigações não lastreadas em recursos do plano. Em janeiro 
de 2000, nós e outras empresas que pertenciam anteriormente ao sistema Telebrás concordamos em dividir o 
plano existente da Sistel em 15 planos separados, o que resultou na criação de planos privados que abrangem os 
empregados já incluídos no plano da Sistel. Esses novos planos de pensão privada ainda são administrados pela 
Sistel e mantêm os mesmos termos e condições do plano da  Sistel.  A divisão foi conduzida a fim de distribuir a 
obrigação entre as empresas que pertenciam anteriormente ao  sistema Telebrás, de acordo com a contribuição de 
cada empresa no que diz respeito aos seus próprios empregados. A obrigação solidária entre os patrocinadores 
do plano da Sistel continuará no que se refere aos empregados aposentados, que necessariamente permanecerão 
como membros do plano da Sistel. 

 
Mantivemos os planos TCPREV, TCOPREV, VISÃO CELULAR e CELPREV Telemig Celular, novos 

planos de pensão privada para nossos funcionários. Diferente do plano de benefícios definidos da Sistel, os 
planos TCPPREV, Visão Celular e CELPREV Telemig Celu lar exigem contribuições definidas de nossas 
subsidiárias operacionais, como patrocinadores, e dos nossos funcionários, como participantes.  O TCPREV é 
um plano de contribuição variável. 
 

Em 2 de fevereiro de 2007, após a aprovação do Conselho de Administração da Vivo, a Secretaria de Fundos 
de Pensão (SPC), uma agência do Ministério do Bem Estar Social, aprovou que a administração da Vivo 
transferisse os seguintes planos da Fundação SISTEL de Seguridade Social para a instituição Visão Prev 
Sociedade de Previdência  Complementar  (VISÃO  PREV):  PBS  Telesp  Celular,  TCPPREV,  PBS  Tele  
Centro  Oeste Celular, TCOPREV, PBS Telesudeste Celular, Visão Telerj Celular, Visão Telest Celular, PBS 
Teleleste Celular, Visão Telebahia Celular, Visão Telergipe Celular e Visão Celular CRT. Esses onze planos 
foram gradualmente transferidos à VISÃO PREV de 31 de julho de 2007 até 31 de dezembro de 2007. 
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A administração dos antigos planos PBS-A e PAMA permanece sob a direção da SISTEL. O plano PBS-A é 

um plano de benefício definido dedicado a participantes aposentados até 31 de janeiro de 2000, e o plano PAMA 
é um plano de saúde multipatrocinado dedicado a participantes aposentados dos planos PBS. 
 

Em 21 de agosto de 2007, após a aprovação do Conselho de Administração  da Vivo, o SPC aprovou  o  novo  
plano de pensão privado VIVOPREV, um plano de contribuição definida já administrado pela VISÃO PREV.  
D e  1 de março de 2008 a 31 de maio de 2008, e de 1 de julho de 2009 a 30 de setembro de 2009, os 
participantes dos planos PBS Telesp Celular, TCPPREV,  PBS  Tele  Centro  Oeste  Celular, TCOPREV, PBS 
Telesudeste Celular, Visão Telerj Celular, Visão Telest Celular, PBS Teleleste Celular, Visão Telebahia 
Celular,Visão Telergipe Celular e Visão Celular CRT tiveram a possibilidade de migrar para o novo plano 
VIVOPREV. 
 

Em 15 de dezembro de 2010, protocolamos com a PREVIC (Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar),  agência do Ministério do Bem Estar Social que substituiu a antiga SPC, o pedido para 
transferência dos planos de gestão PBS Telemig e CELPREV Telemig Celular da Fundação SISTEL de 
Seguridade Social para a instituição Visão Prev Sociedade de Previdência Complementar (VISÃO PREV). Com 
essa ação, iremos focar em uma entidade a administração dos planos de previdência patrocinados pelas empresas 
Vivo SA e Vivo Participacoes S.A.  

Também em dezembro de 2010, aprovamos a adesão da Vivo Participações S.A. como patrocinados do plano 
VIVOPREV, fundado somente pela  Vivo S.A., de modo que todos os funcionários de ambas as empresas 
também possam participar do novo plano de pensão. 
 
E.   Participação Acionária 
 
Em 31 de dezembro de 2010, cada um dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva 
possuía, direta ou indiretamente, menos de 0,01% de qualquer classe de nossas ações.  Não oferecemos planos de 
opção de ações a nenhum de nossos membros do conselho ou funcionários 
 
ITEM 7.  PRINCIPAIS ACIONISTAS E TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS  
 
A. Principais Acionistas 

 
A tabela a seguir demonstra os principais detentores de ações ordinárias e preferenciais e suas respectivas 

participações, em 31 de dezembro de 2010: 
 

Nome 

Número de ações 
ordinárias 
possuídas 

Porcentage m 
de ações 

ordinárias em 
circulação 

Número de ações 
preferenciais 

possuídas 

Porcentage m 
de ações 

preferenciais 
em circulação 

Telefónica S,A,, ................................................................................................52.731.031 38,4 91.087.513 34,6 
Portelcom Partic, S,A, (1) ......................................................................................52.116.302 38,0 24.669.191 9,4 
TBS Celular Partic Ltda, (1 ) ................................................................ 17.204.638 12,5 291.449 0,1 
Todos os membros do conselho e diretores como um grupo ............................... 5 (2) 322 (2) 

(1) Subsidiár ia da Telefónica. 
(2) Menos de  1% de participação 
 
Qualquer mudança significativa na porcentagem da participação de qualquer acionista majoritário, durante os 

últimos três anos, está expressa no "Item 4.A – Informações sobre a Empresa - Nossa  história e 
desenvolvimento" e no “Item 4.C – Informações sobre a Empresa – Estrutura  Organizacional”.  

 
Não temos conhecimento de nenhum acionista que possua mais de 5,0% das ações ordinárias. 

 
A T ele fón ic a  S .A.  não possui direitos de voto diferentes; porém, pelo fato de possuir mais de 50,0% de 
nossas ações ordinárias, tem a capacidade de controlar a eleição de nosso Conselho de Administração e o rumo 
de nossas futuras operações.   
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B. Transações Com Partes Relacionadas 
 
As principais transações com partes relacionadas não consolidadas são as seguintes: 
 

• Uso da rede e das comunicações celulares de longa distância: Essas transações envolvem empresas 
possuídas pelo mesmo grupo controlador: Telecomunicações de São Paulo S.A. – Telesp e subsidiárias. 
Parte dessas transações foi estabelecida com base nos contratos entre a Telebrás e as concessionárias de 
operação antes da privatização, sob os termos estabelecidos pela ANATEL. 
 
• Roaming:  Alguns serviços de roaming internacional são fornecidos por inúmeras companhias que 
pertencem ao Grupo Telefônica na rede da companhia. 
 
• Serviços corporativos: Estes são repassados à subsidiária pelo custo incorrido com tais serviços; 
 
• Serviços de call center: Prestados pela Atento Brasil S.A. e Mobitel S.A. - Dedic para os usuários dos 
serviços de telecomunicações da subsidiária, contratados por 12 meses e renováveis pelo mesmo 
período. 
 
• Serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas: Fornecidos pela Portugal Telecom Inovação 
Brasil S.A. e pela Telefônica Pesquisa e Desenvolvimento do Brasil Ltda. 
 
•  Serviços logísticos  operacionais,  contabilidade e assistência  financeira:  Fornecidos  pela  
Telefônica Serviços Empresariais do Brasil Ltda. 
 
• Provedor de serviço de portal de conteúdo de voz: Fornecidos pela Terra Network Brasil S.A. 

 
Estamos envolvidos em diversas outras transações com partes relacionadas. Consulte a Nota 34 das nossas 
demonstrações financeiras. 

 
C.  Participações de Especialistas e Assessores Jurídicos 

 
Não aplicável. 
 

ITEM 8. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS 
 

A. Demonstrações Financeiras Consolidadas e Outras Informações Financeiras 
 

Vide “Item 3.A – Informações-chave – Dados financeiros selecionados" e "Item 18 - Demonstrações 
Financeiras". 

 
Questões Legais 
 
 Somos parte de diversos processos jurídicos e administrativos que, se decididos contra nós, podem ter 
um considerável efeito adverso em nossos negócios, condição financeira e resultados operacionais. 
Registramos provisões em nossas demonstrações financeiras equivalentes ao valor total das perdas estimadas 
associadas àqueles processos em que um resultado desfavorável é considerado provável por nossos consultores 
jurídicos. No entanto, não registramos provisões em casos nos quais a probabilidade de resultado 
desfavorável é considerada possível ou remota por nossos consultores jurídicos.  Segue abaixo um resumo de 
nossos processos administrativos e legais pendentes: 

 
Processos Cíveis 

 
Direitos do Consumidor 

 
 Somos parte de diversos processos legais instaurados contra nós por consumidores individuais ou 
associações civis representando direitos de consumidores que alegam que deixamos de fornecer 
apropriadamente nossos produtos e serviços. Nenhum desses processos legais é relevante individualmente. 
Com base na opinião de nossos advogados, acreditamos que perdas prováveis com respeito a estes processos 
totalizam um montante aproximado de R$120,1 milhões, para os quais registramos provisões, e que as perdas 
possíveis com respeito a estes processos totalizam aproximadamente R$461,6 milhões. 
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Somos parte de diversas ações cíveis e registramos provisões para estas ações suficientes para satisfazer as 
perdas prováveis. Acreditamos que as perdas prováveis com respeito a estas ações civis totalizam 
aproximadamente R$19,8 milhões, um aumento de R$15,1 milhões em 2010. 
 

 
ANATEL 

 
 Somos parte de diversas ações legais e administrativas instauradas pela Anatel que alegam não 
cumprimento de exigências regulatórias relacionadas ao serviço SMP, num montante total aproximado de 
R$16 milhões excluindo a Vivo S.A. e a Vivo Participações S.A.. Com base na opinião de nossos advogados, 
acreditamos que a probabilidade de decisões desfavoráveis com respeito a estes processos é provável. 

 
Cisão da Telebrás 

 
 A Telebrás, nossa antecessora legal, figurou como ré em diversos procedimentos legais e 
administrativos e esteve sujeita a várias demandas e contingências. Segundo os termos da cisão da Telebrás, a 
responsabilidade por quaisquer reivindicações, resultantes de atos cometidos pela Telebrás antes da data 
efetiva da cisão, cabe à Telebrás – com exceção de reivindicações trabalhistas e tributárias (pelas quais a 
Telebrás e as empresas constituídas como resultado da cisão são conjunta e solidariamente responsáveis 
por  força da lei) e de obrigações para as quais provisões contábeis específicas tenham sido atribuídas a nós 
ou a uma das outras empresas constituídas como resultado da cisão da Telebrás.  Além disso, a legalidade da 
cisão da Telebrás havia sido contestada em diversos processos judiciais, alguns dos quais não foram extintos e 
ainda estão pendentes. Acreditamos, com base no parecer dos consultores jurídicos externos, que a 
probabilidade de um resultado desfavorável com relação a essas demandas é remota. 

 
Créditos Tributários 

 
 A Vivo e as outras novas empresas controladoras constituídas em decorrência da privatização das 
empresas de telecomunicações compensaram alguns débitos tributários contra os ágios pagos pelos seus 
acionistas controladores. Em 16 de dezembro de 1999, foi ajuizada ação contra todas as novas empresas 
controladoras, incluindo a Vivo e a TCO, com o objetivo de anular os atos administrativos que reconheceram 
tais compensações.  Apesar de acreditarmos que a reestruturação tenha sido implementada em conformidade 
com a legislação brasileira, acreditamos, com base no parecer de nossos consultores jurídicos externos, que a 
probabilidade de um resultado desfavorável nesta questão é possível. Teríamos de pagar todos os impostos 
compensados anteriormente contra a amortização do ágio pago na privatização. Atualmente, não somos 
capazes de calcular o valor do passivo exigível em potencial, com relação a essa demanda. 
 

Propriedade do Identificador de Chamadas (ID) 
 
 Lune Projetos Especiais Telecomunicação Comércio e Ind. Ltda.,uma empresa brasileira, instaurou em 
20 de novembro de 2001 ações judiciais contra 23 operadoras de telecomunicações móveis, incluindo a Telesp 
Celular Participações e suas subsidiárias. Os processos alegam que tais operadoras violaram a patente de número 
9202624-9 referente ao Equipamento Controlador de Chamadas Entrantes e do Terminal do Usuário, ou 
Identificação de Chamadas, concedida à Lune pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) em 30 
de setembro de 1997. A Lune pede que as operadoras interrompam o fornecimento dos serviços de Identificação 
de Chamadas e espera ser paga pelo uso não autorizado de tal sistema em um valor equivalente às receitas 
recebidas pelas operadoras pelo uso do sistema de Identificação de Chamadas. No entanto, o uso da patente 
9202624-9 pela Lune foi suspenso por um juiz federal, em resposta a uma demanda judicial movida contra a 
Lune e o INPI pela Ericsson Telecomunicações S.A., TC e a Telerj Celular (anteriormente subsidiárias da Vivo 
antes da reestruturação societária) entraram com ações idênticas contra a Lune e o INPI e tais processos ainda 
estão em andamento nos tribunais. Ainda em relação a este processo, uma terceira empresa, a Sonintel e seus 
dois sócios também apresentaram uma Ação de Oposição, na qual eles invocaram seus direitos a uma patente 
anterior relativa ao Identificador de Chamadas, ao qual o número de patente acima mencionado (nº.  9202624-9) 
estaria ligado.  Acreditamos com base no parecer de nossos consultores jurídicos externos, que a probabilidade 
de um resultado desfavorável com relação à demanda da Lune é possível. Atualmente, não somos capazes de 
calcular o passivo potencial com relação a essa demanda. 
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Validade dos Minutos em Planos Pré-Pagos 
 
 Nós e nossas subsidiárias, juntamente com outras operadoras brasileiras de telefonia celular, somos réus 
em várias demandas judiciais movidas pela promotoria pública federal e por associações de defesa do 
consumidor, contestando a imposição de um prazo limite para o uso dos minutos pré-pagos adquiridos. Os 
autores alegam que os minutos pré-pagos adquiridos não devem expirar após nenhum prazo especificado. 
Decisões conflitantes têm sido emitidas pelos tribunais que estão julgando a questão. Apesar de, em nosso 
ponto de vista, o critério de imposição de uma data limite estar em conformidade com as normas da ANATEL, 
acreditamos, com base no parecer de nossos consultores jurídicos externos, que a probabilidade de um resultado 
desfavorável nesta questão é possível, exceto para a ação coletiva contra a Telemig Celular, para a qual a 
probabilidade de um resultado desfavorável no que diz respeito a esta alegação é considerada remota, com base 
no parecer de consultores externos. 
 

Litígio relacionado à cobrança da tarifa mensal de assinatura 
 

A GT, a Telegoiás Celular e a Telems Celular (anteriormente controladas da Vivo, antes de nossa 
reestruturação societária), juntamente com outras operadoras de telecomunicações móveis, são rés em ações 
judiciais coletivas movidas pela promotoria pública federal e agências locais de proteção ao consumidor, que 
contestam a cobrança de tarifas mensais de assinatura, por parte dessas operadoras, alegando que não existe 
disposição legal que autorize a cobrança. De acordo com a autora, a cobrança de tarifas mensais de assinatura 
também viola a Lei Brasileira de Defesa do Consumidor. 
 

Em outubro de 2007, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) adotou uma posição favorável às operadoras de 
telecomunicações brasileiras declarando que a cobrança de uma taxa de assinatura mensal é legal. 
 

Com base na opinião de nossos advogados, acreditamos que a possibilidade de uma decisão desfavorável 
nessa demanda judicial é remota, uma vez que a cobrança de tarifas de assinatura mensal é expressamente 
permitida pelas regulamentações das telecomunicações brasileiras. 

 

Diferença em Ações 
 

Mais de 100.000 ações judiciais foram instauradas por assinantes do serviço de linhas telefônicas fixas contra 
as controladoras criadas como resultado da cisão do sistema Telebrás. A Celular CRT é também citada em mais 
de 4.000 desses processos, prestados pela Companhia antecessora– a Companhia Rio-Grandense de 
Telecomunicações, hoje Brasil Telecom S.A., no Estado do Rio Grande do Sul. 

 
Antes do processo de privatização, a expansão da rede de telecomunicações foi financiada parcialmente por 

planos regulados pelo Ministério das Comunicações, que davam aos assinantes de linhas telefônicas fixas o 
direito de receber certo número de ações do capital dos respectivos provedores do serviço de telefonia fixa, com 
base na quantia paga pela assinatura da linha de telefonia fixa. 
 

Os autores alegam ter direitos com relação aos contratos firmados pela companhia telefônica antecessora 
em relação às subscrições de telefonia fixa. Eles reclamam que as quantias pagas pelas assinaturas de 
contratos de telefonia fixa seriam convertidas em certa quantidade de ações da empresa, após períodos de 12 
meses da assinatura. 
 

Os autores alegam que o procedimento usado para a subscrição das ações nos seus nomes era ilegal, 
abusivo e não levava em consideração, em um período de inflação alta, a correção monetária da quantia paga 
pela assinatura das linhas de telefonia fixa.  Assim sendo, em todos os processos legais, os autores reivindicam 
que têm direito de subscrever novas ações adicionais da Vivo como pagamento. 
 

O Tribunal de Recursos do Rio Grande do Sul já tomou posição favorável com relação aos autores para a 
Companhia Rio Grandense de Telecomunicações (Brasil Telecom S.A.), portanto explicando a abundância de 
processos legais contra essa companhia.  Recentemente, foi relatado que a Companhia Rio Grandense de 
Telecomunicações foi condenada a pagar mais de R$3,5 bilhões em relação a esses processos legais. 

 
Em relação a Celular CRT, uma antiga subsidiária nossa, somente em aproximadamente 45 processos a 

Celular CRT foi condenada a pagar aos assinantes. Levantamos o argumento, entre outros, de que a ação contra 
nós é improcedente com base no fato de que a responsabilidade contratual por qualquer reivindicação 
relacionada a atos praticados antes da data de entrada em vigor da dissolução deve permanecer com a empresa 
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antecessora (ou seja, Companhia Rio Grandense de Telecomunicações – atualmente Brasil Telecom SA). 
Sentenças favoráveis a esse argumento foram proferidas inclusive pelo Supremo Tribunal Federal.  Um 
argumento similar foi adotado nos processos instaurados contra as controladoras criadas como resultado da 
cisão do sistema Telebrás, devido aos quais os autores entregaram suas ações contra a Vivo e a TCO. 
 

Desde 2007, a Celular CRT ganhou todos os processos novos que foram instaurados contra ela.  Atualmente, 
mais de 3.100 processos legais foram finalizados e existem ainda cerca de 1.200 processos legais aguardando 
sentença definitiva.  Com base na opinião de nossos advogados, acreditamos que a probabilidade de um 
resultado desfavorável com relação a essa demanda é remota. 

 
VU-M 
 

A Global Village Telecom (GVT), uma operadora brasileira de telecomunicações, ajuizou um processo judicial 
contra ANATEL e as operadoras de telefonia celular, inclusive Vivo e Telemig, reclamando que os VU-Ms são 
fixados a uma taxa abusiva e que essas operadoras empregam práticas anticompetitivas que estão causando 
danos financeiros à autora.  A GVT solicitou uma  liminar para reduzir os VU-Ms e uma determinação por um 
perito judicial do valor apropriado dos VU-Ms em um “modelo baseado em custo.” A GVT busca também 
indenização das operadoras de telefonia celular no montante da diferença entre o valor atualmente cobrado pelas 
operadoras de telefonia celular e o valor a ser declarado na sentença final. A liminar foi inicialmente negada, 
mas depois de um recurso movido pela autora, foi concedida uma liminar à GVT para permitir depósitos 
judiciais da diferença entre R$ 0,2899, que deve ser pago às operadoras de telefonia celular, e os valores 
atualmente cobrados. A ANATEL e algumas operadoras de telefonia celular, inclusive a Vivo, recorreram da 
liminar ao Tribunal Federal e decisão preliminar foi sustentada pelo Tribubal Federal. Após essa última decisão, 
a ANEEL e algumas operadoras de celular, incluindo a Companhia, entraram com recurso no Supremo 
Tribunal e uma decisão final ainda está pendente. Com base na opinião de nossos advogados, acreditamos que a 
probabilidade de um resultado desfavorável com relação a essa demanda seja possível. 

. 
 
Processos Tributários 
 

 

Processos Tributários 

 

1) Provisões e Obrigações Legais 
  

• Impostos Estaduais. Em 31 de dezembro de 2010, a subsidiária realizou discussões administrativas e 
legais sobre o ICMS, que, com base na opinião dos assessores jurídicos, são classificadas como perda 
provável, resultando principalmente do crédito tributário com a não-submissão de documentação, 
serviços de telecomunicações não tributados, incentivo cultural e outros e, portanto,  estão 
provisionadas em R$31,9 milhões (R$24,8 milhões em 31 de dezembro de 2009). 

 
• Impostos Federais. Em 31 de dezembro de 2010, a subsidiária realizou discussões administrativas 

sobre o PIS/COFINS resultante de manifestações de não cumprimento referentes à ratificação da 
compensação e pedidos de reembolso preparados pela companhia; a exigência de recolhimento da 
CIDE, incorrida em remessas para o exterior, que, com base na opinião dos assessores jurídicos, são 
classificadas como perda provável e provisionadas em R$5,5 milhões (contra R$2,8 milhões em 31 de 
dezembro de 2009). 
 
A Companhia foi autuada por ter efetuado compensação da COFINS, em Janeiro e Fevereiro de 2000, 
com créditos decorrentes do excedente de 1/3 da COFINS recolhida em 1999, após compensação com a 
CSLL. A discussão está aguardando julgamento de recurso especial na esfera administrativa. A 
Administração manteve contabilizado o montante de R$44.250 em 31 de Dezembro de 2010 
(R$24.671em 31 de Dezembro de 2009) tendo efetuado depósito judicial no mesmo valor. Em razão do 
Programa de Recuperação Fiscal – REFIS (Lei nº 11.941/08), a controlada requereu a desistência dos 
processos e conversão em renda dos valores devidos com o consequente levantamento do valor 
excedente. Em 31 de dezembro de 2010, a controlada mantém provisionados e efetuados os depósitos 
judiciais os montantes relativos às receitas excedentes ao faturamento, discutidos judicialmente, no 
montante de R$3.471 (R$2.402 em 31 de dezembro de 2009).  
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A Companhia e sua subsidiária possuem questionamento administrativo e judicial, visando isenção da 
CIDE sobre remessas de recursos efetuadas para o exterior, oriundas de contratos de transferência de 
tecnologia, licenciamento de marcas e softwares etc. A Companhia e sua subsidiária mantiveram 
contabilizado o montante de R$118.149, em 31 de dezembro de 2010 (R$80.933 em 31 de dezembro de 
2009), tendo efetuado depósitos judiciais no montante de R$99.129 (R$63.695 em 31 de dezembro de 
2009). 
 
Em 31 de dezembro de 2010, a Companhia e controlada contabilizaram o montante de R$12.072 (R$ 
11.155 em 31 de dezembro de 2009), composto pelos valores relativos às discussões de: (i) ISS sobre 
serviços de locação de bens móveis, atividades meio e serviços suplementares; (ii) IRPJ sobre operações 
com derivativos; (iii) INSS; (iv) ICMS e (v) PIS e COFINS. 
   
A Telemig Participações (companhia incorporada em 13 de novembro de 2009) impetrou mandados de 
segurança reclamando o seu direito de não ter o IRRF (imposto de renda retido na fonte) avaliado sobre 
os juros sobre capital próprio pagos pela controladora. Em 31 de dezembro de 2010, o saldo de 
depósitos em juízo totalizou R$22,9 milhões (contra R$21,4 milhões em 31 de dezembro de 2009). A 
Companhia e a sua subsidiária incluíram esses valores no conceito contábil de obrigações legais e, 
portanto, os valores do passivo desses depósitos judiciais são alocados como impostos, taxas e 
contribuições. 
 

• Impostos municipais. Em 31 de dezembro de 2010, a Vivo possuía processos relacionados a taxas de 
vigilância, controle e fiscalização (TVCF) na cidade de Niterói, que, com base na opinião dos 
assessores jurídicos, eram classificadas como perda possível e registradas no valor de R$3,1 milhões. 

 
• Anatel. A Telemig (companhia incorporada em 1 de junho de 2001 impetrou um mandado judicial 

questionando o passivo relacionado ao pagamento de taxas para a fiscalização de estações móveis que 
não são de propriedade da Telemig e começou a provisionar  os depósitos judiciais correspondentes 
para os valores referentes às taxas TFF e TFI. Este processo está aguardando decisão do Primeiro 
Tribunal Regional Federal de Segunda Instância. Em 31 de dezembro de 2010, o saldo de depósitos 
judiciais totalizou R$566,9 milhões (contra R$416,6 milhões em 31 de dezembro de 2009). A 
Companhia e a sua subsidiária entendem que esses valores estão inclusos no conceito contábil de 
obrigações legais e, portanto, os valores do passivo desses depósitos judiciais são alocados como 
impostos, taxas e contribuições. 
 

 
• Outros impostos. Em 31 de dezembro de 2010, a Vivo estava realizando discussões administrativas 

sobre outros impostos totalizando R$184 mil em 31 de dezembro de 2009, os quais eram classificados 
como perda provável e provisionados com base na opinião dos assessores jurídicos. 

 
2) Contingências  
 
Com base na opinião de seus assessores jurídicos, a administração da Companhia acredita que as questões 
listadas abaixo não terão um impacto negativo significativo sobre sua condição financeira. 

 
 

• Impostos federais. A Companhia e  sua subsidiária são parte em diversos processos administrativos e 
judiciais envolvendo questões relacionadas a impostos federais em todo o território nacional que 
aguardam julgamento. Esses processos totalizam R$1.619,8 milhões em 31 de dezembro de 2010 
(contra R$1.360,4 milhões em 31 de dezembro de 2009) e se referem ao seguinte: 

 
Para a subsidiária, as questões em disputa são as seguintes: (a) PIS/COFINS/IRRF/IRPJ/CSLL – 
desacordo com o não-cumprimento de compensação de impostos e pedidos de reembolso arquivados 
pela subsidiária; (b) exigência de estimativas de imposto de renda ao final do ano calendário; (c) multas 
pelo não-cumprimento de obrigações acessórias; (d) transferência de PIS/COFINS para as contas de 
telefone dos clientes; (e) PIS sobre serviços de roaming; (f) CIDE/PIS/COFINS/IRRF/IRPJ/CSLL – 
expiração do período para diversos recolhimentos de dívidas; (g) IOF/PIS/COFINS/IRRF/IRPJ/CSLL – 
multa de pagamento atrasado mediante pedido de denúncia espontânea; (h) CPMF cobrada sobre o 
acordo de cooperação técnica com a Secretaria do Tesouro Nacional (compensação via SIAFI) e em 
contratos simbólicos em moeda estrangeira exigidos pelo Banco Central do Brasil; (i) contribuição 
previdenciária cobrada sobre valores relacionados ao fornecimento de refeições aos funcionários; (j) 
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não-retenção de contribuição previdenciária para serviços de terceiros; (k) contribuição social cobrada 
sobre serviços prestados, remuneração, salários e outros salários de contribuição; (l) IRPJ e CSLL 
relacionados a deduções de receitas de reversões de provisões (m) CIDE incorrida sobre remessas para 
o exterior para pagamento relacionado a serviços técnicos, administrativos e similares, assim como 
royalties; (n)  IRPJ/CSLL/PIS/COFINS devido à glosa de custos e despesas diversos; (o)  deduções de 
COFINS de perda em operações de swap; (p) PIS e COFINS – não inclusão do ICMS na base tributária, 
em razão de receitas de serviços e venda de produtos; (q) PIS e COFINS – pagamento exigido sobre 
receitas que ainda não foram realizadas ou recebidas (base de competência e base não caixa); (r) PIS e 
COFINS - direito de usar créditos fiscais entre regimes; (s) IRPJ devido como resultado do valor 
excedente atribuído a FINOR, FINAM ou FUNRES; (t) diversas compensações; e (u) IRRF sobre os 
juros sobre pagamento de capital feito para indivíduos no exterior. 

 
o Para a Companhia, as matérias em disputa são as seguintes: (a) IRPJ devido como resultado do 

valor excedente atribuído ao FINOR (Fundo de Investimento do Nordeste), FINAM (Fundo de 
Investimento da Amazônia) ou FUNRES (Fundo para a Recuperação Econômica do Estado do 
Espírito Santo); (b) diversas compensações e (c) IRRF sobre os pagamentos de capital feitos 
para indivíduos no exterior. 

 
o Em 2 de julho de 2002, uma notificação de infração foi emitida contra a Telemig (incorporada 

em 1 de junho de 2010) pelo INSS relacionada com a responsabilidade solidária por pagar a 
contribuição ao INSS de prestadores de serviço e a retenção de 11% de imposto conforme 
disposto pela Lei 9711/98. O valor total envolvido foi de R$37,3 milhões em 31 de dezembro 
de 2010 (R$35,3 milhões em 31 de dezembro de 2009). Apesar de a perda ser possível nesse 
caso, a Telemig possui uma provisão para  perdas possíveis de R$3,5 milhões em 31 de 
dezembro de 2010 e 2009, com base na opinião dos assessores jurídicos. O processo aguarda 
decisão do tribunal administrativo. 

 
 

• Impostos estaduais. A Vivo é parte de diversos processos administrativos (advindos de notificações de 
infração) e processos judiciais relacionados ao ICMS em todo o Brasil, totalizando R$741,9 milhões em 
31 de dezembro de 2010 (contra R$624,5 milhões em 31 de dezembro de 2009), como segue: (a) 
substituição de imposto com uma base tributária fictícia (orientação fiscal); (b) uso de créditos 
derivados da compra de eletricidade; (c) inclusão de multa por pagamento atrasado na base tributária; 
(d) falta de reversão proporcional de crédito tributário relacionado à aquisição de ativos fixos; (e) 
atividades secundárias, serviços de valor agregado e serviços suplementares (Contrato 69/98); (f) 
créditos tributários relacionados a disputas sobre serviços de telecomunicação não prestados ou 
cobrados erroneamente (Contrato 39/01); (g) remessas de produtos com preços abaixo dos preços de 
aquisição (descontos incondicionais); (h) chamadas internacionais (DDI); (i) cobrança diferida de 
interconexão ICMS (DETRAF - Documento de Declaração de Tráfego e de Prestação de Serviços); (j) 
multa de pagamento atrasado mediante pedido de denúncia espontânea; (k) diferença em alíquotas de 
impostos devidas para o recebimento dos produtos para uso, consumo e ativo permanente, de outros 
estados ou do exterior; (l) créditos derivados dos incentivos fiscais concedidos por outras agências 
estaduais; (m) adicional para o Fundo de Alívio da Pobreza; (n) glosa de incentivos fiscais relacionados 
a projetos culturais; (o) multas pelo não-cumprimento de obrigações acessórias; (p) transferências de 
ativos entre estabelecimentos próprios; (q) prescrição do prazo para recolhimento de dívidas de 
impostos; (r) créditos tributários de serviços de comunicação usados na prestação de serviços da mesma 
natureza (s) imposto que supostamente é devido na ativação de linha; (t) doação de cartões para 
ativação do serviço pré-pago; (u) reversão do crédito derivado do retorno e operação de empréstimo 
para uso; (v) supostamente incorrida sobre serviços prestados a outros operadores e clientes que não são 
isentos de impostos; (x) chamadas originadas de terminais administrativos ou de teste. 
 

• Anatel /  Ministério das Comunicações 
  

o Contribuição para o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações – 
“FUST": Liminar impetrada por operadoras móveis buscando o reconhecimento do direito de 
não incluir receitas de interconexão na base de cálculo do FUST de acordo com o Resumo 7, 
de 15 de dezembro de 2005, por estar em desacordo com as disposições do parágrafo único do 
Artigo 6 da Lei 9998 de 17 de agosto de 2000. Foi obtida uma decisão em primeira instância e 
agora aguardamos uma decisão da segunda instância. A administração da Companhia e os seus 
assessores jurídicos entendem que há chance de decisão favorável nesses processos. Em 31 de 
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dezembro, o valor das reclamações chegou a R$652,0 milhões (contra R$394,3 milhões em 31 
de dezembro de 2009). 

 
o Contribuição para o Fundo para Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações – 

“FUNTTEL”: as operadoras móveis impetraram liminares junto ao Presidente do Conselho 
Gestor da FUNTTEL e Secretário Interino do Ministério Brasileiro de Comunicações para 
garantir o seu direito a computar e pagar as contribuições da FUNTTEL de acordo com a Lei 
10052, de 28 de novembro de 2000, sem a inclusão dos valores de transferência recebidos 
como provisão de interconexão e uso de recursos integrando suas redes, como determinado no 
artigo 6, parágrafo 4 do Decreto 3737, de 30 de janeiro de 2001, e uma ordem preliminar foi 
emitida a esse respeito. A sentença de primeira instância foi favorável às operadoras. Em 31 de 
dezembro de 2010, o valor dar reclamações totalizou R$250,8 milhões (contra R$171,7 
milhões em 31 de dezembro de 2009). A administração da Companhia e os seus assessores 
jurídicos entendem que há chance de decisão favorável nesses processos. 

 

 
o Contribuição para o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações—“FISTEL”: mediante 

extensão do direito de usar radiofrequência associado à exploração do serviço móvel pessoal, a 
ANATEL recolhe o TFI relacionado à emissão de novas licenças com avaliações de Cell Sites, 
estações móveis e radio loops. Esse recolhimento deriva do entendimento da ANATEL que o 
artigo 9, item III da Resolução 255 se aplicaria a esse caso, de modo que a extensão seria o 
evento tributável do TFI. A Companhia acredita que o recolhimento de TFI em estações 
móveis é inapropriado, a Vivo e a Telemig discordaram desses recolhimentos no nível 
administrativo, que ainda aguarda decisão da Anatel. O valor envolvido em 31 de dezembro de 
2010 totalizou R$1.340,5 milhões (R$1.094,7 milhões em 31 de dezembro de 2009). 

 
o Preço Público Relativo à Administração dos Recursos de Numeração – “PPNUM”: a Vivo, 

juntamente com outras operadoras móveis brasileiras, está discutindo na justiça o valor 
cobrado pela ANATEL pelo uso dos recursos de numeração administrados pela ANATEL. No 
momento dos recolhimentos pela ANATEL, a Vivo depositou em juízo os valores devidos. Em 
23 de abril de 2009, as operadoras receberam um julgamento favorável e o processo está em 
andamento no Tribunal Regional Federal. O valor envolvido em 31 de dezembro de 2010 é de 
R$2,0 milhões (contra R$1,9 milhão em 31 de dezembro de 2009). 

 

 
• EBC – Contribuição para o Investimento em Radiodifusão Pública. Em 26 de maio de 2009, o 

Sinditelebrasil – Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal 
impetrou um mandado de segurança contestando a nova contribuição para a Empresa Brasil de 
Comunicação, criada pela Lei 11652/08. Nenhuma ordem preliminar foi emitida e as companhias 
operacionais afiliadas a esse sindicato obtiveram autorização legal. Em 31 de dezembro de 2010, o valor 
da reclamação totalizou R$147,0 milhões (contra R$63,4 milhões em 31 de dezembro de 2009). Na data 
deste relatório anual, esse processo está aguardando a decisão em primeira instância. 

 
Impostos municipais. A Vivo é parte de processos judiciais e administrativos envolvendo o ISS (imposto 
municipal sobre serviços) como segue: (a) atividades secundárias, valor agregado e serviços suplementares; (b) 
taxa para Uso da Rede Móvel (T-UM) - leasing de infraestrutura; (c) serviços de propaganda; (d) serviços 
terceirizados; (e) serviços de consultoria em gestão de negócios pela Telefônica Internacional (TISA); (f) 
serviços de co-faturamento; (g) imposto cobrado sobre serviços de identificador de chamadas; e (h) imposto 
cobrado sobre a ativação do celular. O valor envolvido em 31 de dezembro de 2010 é de R$79,5 milhões 
(contra R$95,2 milhões em 31 de dezembro de 2009). 

 
 

Outros Litígios 
 

Somos parte de diversas questões trabalhistas para as quais registramos provisões de R$90,1 milhões 
consideradas suficientes para atender prováveis perdas nesses casos. Durante o exercício encerrado em 31 de 
dezembro de 2010, não foram iniciadas questões trabalhistas significativas classificadas como tendo potencial de 
causar perdas prováveis. Não ocorreram alterações significativas nos processos registrados desde o último 
exercício fiscal. Com relação aos processos em que a possibilidade de perda é classificada como possível, o 
valor envolvido é R$223,8 milhões. 
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Também somos parte de alguns processos legais que surgem no curso normal dos negócios. Acreditamos 

que nossas provisões são suficientes para cobrir as perdas estimadas devido a decisões legais desfavoráveis. 
Acreditamos que as decisões desfavoráveis que se originem desses outros processos legais não causarão um 
efeito adverso relevante em nossos negócios, na nossa situação financeira, ou nossos resultados operacionais. 
Vide nota 19 de nossas demonstrações financeiras incluídos neste relatório. 
 
Política de dividendos e dividendos 
 

Pagamos aos nossos acionistas dividendos e juros sobre o capital próprio que, no Brasil, é uma forma de 
distribuição dedutível do imposto de renda. Os detentores de ações preferenciais puderam exercer seus direitos 
de voto desde a Assembleia Geral de Acionista de 2004, em resultado da falta de pagamento de dividendos 
mínimos exigidos por lei. Para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, o Conselho de 
Administração, em reunião realizada em 12 de fevereiro de 2009, aprovou o pagamento de dividendos no 
valor de R$ 402,6 milhões, valor esse suficiente para satisfazer o dividendo mínimo exigido por lei. Pela 
autoridade deste Conselho e pela autoridade concedida na Assembleia Geral de Acionistas ocorrida em 19 de 
março de 2009, os dividendos foram pagos em 2 de dezembro de 2009 e, mediante pagamento dos mesmos, os 
direitos de voto das ações preferenciais da Vivo que existiram previamente devido ao não pagamento de todos os 
dividendos exigidos foi extinta.  

 
De acordo com nosso estatuto social, numa reunião extraordinária do conselho realizada em 9 de fevereiro de 

2010, nosso Conselho de Administração aprovou o pagamento de dividendos num valor total de 
aproximadamente R$818,9 milhões.  Esses dividendos foram declarados com base no balanço de fechamento de 
2009 para os detentores de ações ordinárias e preferenciais.  Os dividendos pagáveis aos detentores de ações 
preferenciais e ações ordinárias são compostos por aproximadamente (a) R$104, 1 milhões em juros sobre o 
capital próprio, conforme aprovado pela reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de dezembro de 
2009 e conforme calculados de acordo com o artigo 9 da lei 9249/95, os quais, líquidos de imposto de renda, são 
de aproximadamente R$88,5 milhões, e (b) dividendos no valor de aproximadamente R$730,3 milhões.  Os 
dividendos supra mencionados foram pagos em duas parcelas iguais, em 19 de abril de 2010 e em 25 de outubro 
de 2010.  Esses dividendos são suficientes para atender o dividendo mínimo exigido por lei, o que cancela os 
direitos de voto das ações preferenciais para o ano de 2010.  Mesmo se os detentores de ações preferenciais da 
Vivo vierem a recuperar os direitos de voto em algum momento futuro, não se espera que esses direitos de voto 
afetem o controle de voto da Vivo, já que nossos acionistas controladores detêm atualmente mais de 50% do 
total de nosso capital. 

  
De acordo com o nosso estatuto social, a reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de fevereiro 

de 2011 aprovou o pagamento de dividendos no valor de aproximadamente R$2.290,8. Esses dividendos, 
declarados com base no balanço de 2010, incluíram juros sobre capital próprio (“JSCP”) no valor líquido de 
aproximadamente R$187,0 milhões, conforme aprovado pela reunião do Conselho de Administração realizada 
em 17 de dezembro de 2010 e dividendos no valor de aproximadamente R$2.103,8 milhões. O pagamento desses 
dividendos e juros sobre o capital próprio será feito até 21 de dezembro de 2011 
 

Segundo a Legislação Societária brasileira, a empresa tem permissão para suspender  o pagamento do 
dividendo obrigatório em relação às suas ações ordinárias e preferenciais, se: 
 

• o seu conselho de administração e o conselho fiscal, na assembleia de acionistas, informarem que tal 
distribuição seria incompatível com as condições financeiras da empresa; e 

 
• os acionistas ratificarem esta conclusão na mesma assembleia de acionistas. Neste caso: 

 
• a diretoria executiva encaminharia à CVM, no prazo de cinco dias após a assembleia de acionistas, uma 
explicação para a suspensão do pagamento dos dividendos obrigatórios; e 

 
• os valores que não forem distribuídos deverão ser registrados como reserva especial e, se não forem 
absorvidos por prejuízos nos subsequentes exercícios fiscais, deverão ser distribuídos como dividendos, 
assim que as condições financeiras da empresa permitir. Podemos distribuir os dividendos a partir dos 
nossos lucros acumulados ou nosso lucro líquido, em qualquer exercício social. 

 
De acordo com nosso estatuto, podemos pagar os dividendos a partir de nossos lucros acumulados ou lucro 

líquido, em qualquer exercício social. Para fins da Legislação Societária Brasileira, o lucro líquido é definido 
como sendo o lucro líquido depois de deduzidos a provisão do imposto de renda e contribuição social do 



111  

exercício, os prejuízos acumulados de exercícios anteriores e o montante destinado à remuneração de debêntures 
e participação dos empregados e administradores nos lucros da companhia e partes beneficiárias. Os lucros 
acumulados são definidos como o valor do nosso lucro líquido de exercícios anteriores que não foi pago como 
dividendos no exercício em que foi auferido, mas que foi retido de acordo com uma proposta do conselho de 
administração, devidamente aprovada em uma assembleia de acionistas. 
 

Em cada assembleia anual de acionistas, o conselho de administração deve determinar como o lucro líquido do 
exercício social anterior deve ser distribuído. Segundo a Legislação Societária brasileira, somos obrigados a 
manter uma reserva legal para a qual devemos alocar 5% do nosso lucro líquido referente a cada exercício 
social, até que o valor de tal reserva atinja 20% do capital integralizado. Se houver prejuízos, eles podem ser 
compensados com a reserva legal. 
 

A Legislação Societária brasileira também prescreve duas outras alocações discricionárias do lucro líquido, 
sujeitas à aprovação dos acionistas em sua assembleia anual: 
 

� em primeiro lugar, uma porcentagem do lucro líquido pode ser alocada à reserva de contingência por 
perdas estimadas, da qual poderão ser debitados no futuro. Qualquer valor alocado segundo esses 
critérios, em um exercício anterior, deve ser: 

• revertido no exercício social em que a perda foi estimada, se tal perda não ocorrer de fato; ou 
• baixado integralmente, caso a perda estimada ocorra; 
• em segundo lugar, se o valor dos lucros não realizados exceder a soma (i) da reserva legal e (ii) dos 

lucros acumulados, tal excedente pode ser alocado à reserva de lucros a realizar segundo as orientações 
do conselho de administração. 

 
As alocações não podem prejudicar o pagamento de dividendos obrigatórios. A reserva de lucros a realizar 

é definida, segundo a Legislação Societária brasileira, como a soma: 
 
• dos ganhos com equivalência patrimonial em empresas afiliadas, que não são pagos como dividendo em 

dinheiro; e 
 

• ganhos como resultado de lucros das operações após o fim do exercício social subsequente. 

 
Prioridade e Valor dos Dividendos Preferenciais 

 
O nosso estatuto estabelece um dividendo não-cumulativo mínimo de (i) 6% do valor obtido com a divisão do 

capital subscrito pelo número das nossas ações e (ii) 3% do valor obtido com a divisão do patrimônio líquido 
pelo número de nossas ações emitidas e em circulação, o que for maior. Como resultado dessa disposição, os 
detentores das nossas ações preferenciais têm o direito de receber, em qualquer ano, distribuições de dividendos 
em dinheiro prioritariamente em relação aos detentores das nossas ações ordinárias, que estejam recebendo 
qualquer distribuição de dividendos em dinheiro no mesmo ano. Além disso, em qualquer ano, as 
distribuições de dividendos em dinheiro são realizadas: 
 

• primeiro, para os detentores de ações preferenciais, até atingir o valor do dividendo que deva ser pago 
aos detentores das ações preferenciais em tal ano; 

 
• em seguida, aos detentores de ações ordinárias até que o valor distribuído em relação a cada ação 

ordinária seja equivalente ao dividendo preferencial; e 
 

• a partir de então, serão distribuídos igualmente entre os detentores de ações preferenciais e ordinárias. 
 

Pagamento de Dividendos 
 

Segundo a Legislação Societária brasileira e o nosso estatuto, somos obrigados a convocar uma assembleia 
de acionistas até 30 de abril de cada ano. Nessa assembleia, entre outras coisas, um dividendo anual pode ser 
declarado por decisão de nossos acionistas e segundo a recomendação do nosso conselho de admin istração. 
Em qualquer ano, o pagamento de dividendos anuais é baseado nas demonstrações financeiras preparadas 
para o exercício fiscal precedente que termina em 31 de dezembro. De acordo com a Legislação Societária 
brasileira, é obrigatório que os dividendos sejam pagos em até 60 dias após a assembleia anual de acionistas, 
ou em uma data determinada pela assembleia; porém, em qualquer caso, antes do término do exercício fiscal 
em que tal dividendo for declarado. Um acionista tem um período de três anos após a data do pagamento dos 
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dividendos para reclamar dividendos em relação às suas ações; após esse período, os dividendos não 
reclamados são revertidos em favor de nossa empresa. Como nossas ações são emitidas sob a forma escritural, 
os dividendos serão creditados ao depositário,  que, por  sua vez, é responsável  por entregá-los aos seus 
respectivos detentores. Não somos obrigados a corrigir o valor do capital integralizado pela inflação. Os 
dividendos anuais podem ser pagos aos acionistas em uma base pró rata, de acordo com a data na qual o preço 
da subscrição for pago para nós. 
 

As nossas ações preferenciais subjacentes às ADSs são mantidas no Brasil por um custodiante brasileiro, o 
Banco Itaú S.A., que atua como agente do depositário, que é o proprietário registrado de nossas ações. 
 

Os pagamentos de dividendos e distribuições em dinheiro, se houver, serão feitos em reais ao Custodiante 
em  nome do The Bank  of  New York,  como depositário,  o qual  converterá  esses  recursos  em  dólares 
americanos e fará com que tais dólares sejam entregues ao depositário para serem distribuídos aos detentores 
de ADRs. Caso o Custodiante seja incapaz de converter imediatamente os reais recebidos como dividendos 
em dólares americanos, a quantia pagável em dólares aos detentores de ADRs pode ser afetada adversamente 
por desvalorizações do real que venham a ocorrer antes que tais dividendos sejam convertidos e remetidos. Os 
dividendos correspondentes às nossas ações preferenciais pagos a acionistas residentes e não residentes, 
incluindo os detentores de ADSs, não estão atualmente sujeitos à retenção de imposto na fonte no Brasil. 

 

B. Mudanças Significativas 
 
 
Não houve mudanças significativas em 2010, além daquelas já discutidas em outras seções deste relatório 
anual. 

 
ITEM 9. OFERTA E LISTAGEM 

A. Detalhes de Ofertas e Listagem 

Ações e instrumentos de dívida do setor privado brasileiro são negociados na BOVESPA, que é o mercado de 
negociação para as nossas ações ordinárias e preferenciais. Nossas ações preferenciais começaram a ser 
negociadas nas bolsas de valores brasileiras em 21 de setembro de 1998. Nos Estados Unidos da América, 
nossas ações preferenciais são negociadas sob a forma de ADSs, cada uma representando 1 (uma) ação 
preferencial em 31 de dezembro de 2010, e emitidas pelo The Bank of New York, como depositário conforme o 
Contrato de Depósito entre a Vivo, o depositário e os detentores registrados e proprietários usufrutuários das 
ADSs, periodicamente. As ADSs começaram a ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York em 16 de 
novembro de 1998, sob o símbolo "TCP". Após a reestruturação societária, o símbolo mudou para “VIV.” 
 

A tabela abaixo mostra, para os períodos indicados, os preços mínimos e máximos de fechamento das 
ADSs na Bolsa de Valores de Nova York, em dólares americanos, e das ações preferenciais na Bolsa de 
Valores de São Paulo, em reais: 
 

As cotações por ação são impactadas pelo agrupamento de ações na proporção de 4:1, concluído em 13 de 
outubro de 2008. 

 
 

 

Bolsa de Valores 
de Nova York 
US$ por ADS 

Bolsa de Valores 
de São Paulo R$ 

per 1 ação 
preferencial 

 Máx. Mín. Máx. Mín. 

Exercício findo em     
31 de dezembro de 2006 ................................................................................................................................ 16,36 9,12 46,96 19,77 
31 de dezembro de 2007 ................................................................................................................................ 23,92 13,64 42,60 28,40 
31 de dezembro de 2008 ................................................................................................................................ 29,48 8,25 48,96 18,43 
31 de dezembro de 2009 ................................................................................................................................ 33,16 13,05 56,34 29,45 
31 de dezembro de 2010 ................................................................................................................................ 33,12 23,33 55,10 41,50 
     

Exercício findo em 31 de deze mbro de 2009     
Primeiro trimestre ...........................................................................................................................................16,87 13,05 38,70 29,45 
Segundo trimestre ...........................................................................................................................................21,30 13,50 41,03 30,50 
Terceiro trimestre ...........................................................................................................................................25,25 17,85 44,70 35,85 
Quarto trimestre ..............................................................................................................................................33,16 24,25 56,34 42,88 
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Bolsa de Valores 
de Nova York 
US$ por ADS 

Bolsa de Valores 
de São Paulo R$ 

per 1 ação 
preferencial 

 Máx. Mín. Máx. Mín. 
     

Exercício findo em 31 de deze mbro de 2010     
Primeiro trimestre ...........................................................................................................................................32,69 25,91 55,10 47,20 
Segundo trimestre ...........................................................................................................................................29,80 23,33 53,80 48,20 
Terceiro trimestre ...........................................................................................................................................27,88 23,60 48,60 41,50 
Quarto trimestre ..............................................................................................................................................33,12 28,18 55,10 47,30 
     

Trimestre findo em     
Fevereiro de 2011 (até 25 de fevereiro de 2011)............................................................................................36,23 27,99 59,05 50,00 
     

Mês findo em     
30 de setembro de 2010 ................................................................................................................................ 27,88 24,17 47,85 42,38 
31 de outubro de 2010 ................................................................................................................................ 28,94 24,25 49,87 42,88 
30 de novembro de  2010 ...............................................................................................................................30,50 24,40 52,53 45,10 
31 de dezembro de 2010 ................................................................................................................................ 33,16 29,31 56,34 51,31 
31 de janeiro de 2011 ................................................................................................................................ 32,69 27,99 55,10 50,00 
Fevereiro de 2011 (até 25 de fevereiro de 2011)............................................................................................36,23 32,41 59,05 53,55 
     

B. Plano de Distribuição 
 

Não Aplicável 
 
C. Mercados 
 
Negociações na Bolsa de Valores de São Paulo (BM&F BOVESPA) 
 

Em 2000, a BOVESPA foi reorganizada por meio da assinatura de memorandos de entendimento pelas 
bolsas de valores brasileiras, assumindo todas as transações em ações realizadas no Brasil.  Em 2007, a Bolsa de 
Valores de São Paulo foi submetida a uma reorganização corporativa, através da qual, entre outras coisas, as cotas 
emitidas por ela foram transferidas para BOVESPA Holding SA e Bolsa de valores de São Paulo SA BVSP.  As 
operações da BOVESPA Holding SA e da Bolsa de Mercadorias e Futuros – BM&F S.A. foram 
subsequentemente integradas, resultando na criação da BM&F BOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e 
Futuros ou BM& F BOVESPA.  No final do ano de 2008, a Bolsa de Valores de São Paulo – BVSP e a 
Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia se fundiram na BM&F BOVESPA, que atualmente concentra 
todas as atividades de negócios com ações e commodities no Brasil. 
 

Quando os acionistas negociam ações preferenciais e ordinárias na BM&F BOVESPA, a negociação é 
liquidada em três dias úteis após a data da negociação, sem correção monetária do preço de compra. Em geral, o 
vendedor é solicitado a entregar as ações à bolsa de valores no segundo dia útil após a data da negociação. A 
entrega e o pagamento das ações são feitos nas dependências da câmara de compensação, a Companhia 

Brasileira de Liquidação e Custódia, ou CBLC. 
 

A BM&FBOVESPA é uma entidade de propriedade das corretoras membros. A negociação na BM&F 
BOVESPA é limitada às corretoras membros e a um número limitado de não-membros autorizados. A BM&F 
BOVESPA possui duas sessões de pregão de viva-voz por dia, das 11h00 às 13h30 e das 14h30 às 17h45, 
horário de São Paulo, exceto durante o horário de verão nos Estados Unidos. Durante o horário de verão nos 
Estados Unidos, as sessões são das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h45, horário de São Paulo, para refletir o 
mais próximo possível os horários de negociação da NYSE (Bolsa de Valores de Nova York). As negociações 
também são conduzidas entre as 11h00 e as 18h00, ou entre as 10h00 e s 17h00, durante o horário de verão nos 
Estados Unidos em um sistema automatizado conhecido como o Computer Assisted Trading System (Sistema 

de Negociação Assistida por Computador) na BM&F BOVESPA e no National Electronic Trading System 
(Sistema Eletrônico de Negociação Nacional). É um sistema computadorizado ligado eletronicamente às sete 
bolsas de valores regionais menores. A BM&F BOVESPA também permite negociações das 18h45 às 
19h30 em um sistema on-line conectado com corretoras tradicionais e via internet, chamado de "after market". 
A negociação no mercado secundário está  sujeita a limites normativos sobre a volatilidade de preço e 
volume de ações negociadas por corretores via internet. 
 

A fim de controlar melhor a volatilidade, a BOVESPA adotou um sistema de "gatilho" de acordo com o 
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qual os pregões podem ser suspensos por um período de 30 minutos ou uma hora sempre que os índices da 
BM&F BOVESPA caírem abaixo dos limites de 10% ou 15%, respectivamente, em relação ao índice 
registrado no pregão anterior. 
 

Não há especialistas ou formadores de mercados para as nossas ações na BM&F BOVESPA. A negociação 
de valores mobiliários listados na BM& F BOVESPA pode ser efetuada fora da Bolsa, em determinadas 
circunstâncias, embora tal negociação seja bastante limitada. 
 

A liquidação das transações é feita três dias úteis após a data da negociação, sem correção monetária do 
preço de compra. O pagamento de ações é feito por meio de uma câmara de compensação separada, que 
mantém contas para corretoras membros. Em geral, o vendedor é solicitado a entregar as ações à bolsa de 
valores no segundo dia útil após a data da negociação. A câmara de compensação da BM& F BOVESPA 
é o Depositário Central da BM&F BOVESPA. 
 

A BM&F BOVESPA é significativamente menos líquida do que a NYSE ou outras importantes bolsas de 
valores do mundo. Em 31 de dezembro de 2010, a capitalização total do mercado das 381 empresas com 
ações listadas na BM&F BOVESPA foi equivalente a aproximadamente R$ 2.619 bilhões, (US$ 1.545  
bilhões, utilizando a taxa de câmbio do Banco Central Americano em dezembro de 2010). A título de 
comparação, em 31 de dezembro de 2010, a capitalização total do mercado das mais de 3.573 empresas 
(incluindo empresas norte-americanas e não norte-americanas) com ações negociadas na NYSE foi de 
aproximadamente US$ 14,51 trilhões (incluindo empresas americanas, empresas estrangeiras e fundos). Embora 
todas as ações em circulação de uma empresa com ações cotadas possam ser negociadas na BM&F BOVESPA, 
na maioria dos casos apenas as ações preferenciais ou menos da metade das ações ordinárias listadas estão 
realmente disponíveis para negociação pelo público, sendo o restante mantido por pequenos grupos de pessoas 
controladoras, por entidades governamentais ou por um acionista principal, que raramente negociam as 
próprias ações. Por esse motivo, os dados que mostram a capitalização total de mercado da BM&F 
BOVESPA tendem a exagerar na liquidez do mercado brasileiro de ações. De forma geral, o mercado 
brasileiro de ações é relativamente pequeno e sem liquidez, em comparação com os principais mercados 
mundiais. Em 2010, os volumes combinados negociados diariamente na B M& F BOVESPA alcançaram 
uma média de cerca de US$ 3.673 milhões. Vide “Item 3. – Informações-Chave – Fatores de Risco—Riscos aos 
Nossos Valores Mobiliários—A relativa volatilidade e liquidez dos mercados brasileiros de ações e títulos 
podem afetar adversamente os detentores de nossas ADSs". 
 
Regulação dos Mercados Brasileiros de Valores Mobiliários 
 

Os mercados de ações brasileiros são regulamentados pela CVM, que tem autoridade sobre as bolsas de 
valores e sobre os mercados de ações em geral, pelo Conselho Monetário Nacional, ou CMN, e pelo Banco 
Central, o qual detém, entre outros poderes, a autoridade de licenciamento sobre as empresas corretoras e 
regulamenta o investimento estrangeiro e as transações de câmbio. O mercado de ações brasileiro é regido 
pela Lei Nº. 6.385 e suas alterações, conhecida como a lei de mercados de capitais brasileira, e pela Lei Nº. 

6.404, e suas alterações, conhecida como Legislação Societária brasileira. 
 

A Lei Nº. 10.303, de 31 de dezembro de 2001, alterou a Legislação Societária brasileira e a legislação de 
mercados de capitais brasileiros. Consequentemente, resultaram algumas modificações importantes para os 
negócios das empresas de capital aberto. Entre as mudanças, a Lei Nº. 10.303, juntamente com a Medida 
Provisória Nº. 8 e o Decreto Nº. 3.995, todos datados de 31 de outubro de 2001, estabeleceram que o escopo 
da autoridade e da autonomia da CVM deveria ser alterado e ampliado. A CVM, que é o órgão encarregado 
da regulamentação do mercado, exerce agora algumas funções que estavam reservadas ao Banco Central, por 
exemplo, a regulamentação e a organização dos mercados futuros e de mercadorias. Outras modificações 
incluem mudanças na proporção das ações preferenciais e ordinárias (essas mudanças aplicam-se unicamente 
às empresas constituídas após a promulgação da nova lei), novas regras para a emissão de debêntures e o 
exercício do direito de recesso, deveres e poderes ampliados para os membros do Conselho Fiscal e do 
Conselho de Administração, e a capacidade das empresas de capital aberto de disponibilizarem  as suas 
publicações na Internet. Também dispõe sobre o acordo de “pooling”, a assim-chamada “votação em bloco” 
pela qual os acionistas fazem um acordo, durante uma reunião prévia, com relação à direção dos votos que 
serão dados nas assembleias gerais.  A finalidade deste tipo de voto é evitar que quaisquer possíveis dissidentes 
ou interesses individuais prejudiquem os interesses societários. 
 

O período estabelecido para as empresas adaptarem os seus estatutos sociais é de um ano a partir da 
publicação da lei, em 1º de novembro de 2001. Os nossos acionistas compareceram à assembleia geral de 
acionistas, em 27 de março de 2002, e aprovaram as modificações necessárias no nosso estatuto social. 
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De acordo com a Legislação Societária brasileira, uma empresa pública é uma companhia aberta, tal como a 

nossa Companhia; ou privada, uma companhia fechada. Todas as companhias abertas são registradas na CVM e 
estão sujeitas às exigências de divulgação de informações. Uma companhia registrada na CVM pode ter 
seus valores mobiliários negociados tanto na BM&F BOVESPA como no mercado de balcão brasileiro. As 
ações de empresas abertas também podem ser negociadas particularmente, sujeitas a certas limitações. Para que 
suas ações sejam cotadas na BM&F BOVESPA, uma empresa deve obter o registro na CVM e na bolsa 
de valores. Quando a bolsa de valores tiver as ações de uma empresa cotadas e a CVM aceitar o seu 
registro como empresa aberta, os seus valores mobiliários podem começar a ser negociados. 
 

A negociação de títulos na BM& F BOVESPA pode ser suspensa mediante pedido de uma empresa ante a 
previsão de um anúncio de fato relevante. A negociação pode ser também suspensa por iniciativa da BM&F 
BOVESPA ou da CVM, entre outras razões, devido à crença de que a empresa forneceu informações 
inadequadas relativas a um fato relevante ou forneceu respostas inadequadas a perguntas da CVM ou da BM&F 
BOVESPA. 
 

A lei brasileira de valores mobiliários, a Legislação Societária Brasileira, e as regulamentações emitidas pela 
CVM, pelo CMN e pelo Banco Central estabelecem, entre outras coisas, as exigências de divulgação e as 
restrições sobre negociações por pessoas com acesso a informações privilegiadas, manipulação de preços e 
proteção de acionistas minoritários. Entretanto, os mercados brasileiros de valores mobiliários não são tão 
altamente regulados e supervisionados como os mercados de valores mobiliários dos Estados Unidos ou 
mercados em algumas outras jurisdições. 

A Lei No 11.941, de 27 de maio de 2009 (anteriormente deliberação CVM No 560) que trata de 
divulgações relacionadas a relacionamentos entre partes correlatas em seus aspectos contábeis, é aplicável a 
demonstrações financeiras para o ano findo em 31 de dezembro de 2008.  Estes requisitos de revelação 
consoante esta Deliberação CVM estão revelados em nossas demonstrações financeiras. 

No dia 3 de dezembro de 2008, foi emitida a Medida Provisória No 449, a qual, entre outras coisas, trouxe 
emendas a várias disposições da Legislação Societária brasileira, especificamente em aspectos contábeis, tais 
como manutenção de registros, critérios de avaliação de ativos e estrutura de resultados financeiros.  Entre as 
alterações, foi modificada a definição de uma filial.  A Lei No 11491/09 declara que uma empresa pode ser 
considerada filial quando o investidor detenha influência considerável, ou mantenha ou exerça poderes de 
participação nas decisões pertinentes a políticas financeiras ou operacionais da empresa investida, sem no 
entanto deter seu controle. 

No dia 7 de dezembro de 2009, a CVM emitiu a Instrução CVM No 480, uma instrução nova para 
substituir a Instrução CVM NO 202/93.  Os principais objetivos desta nova instrução seriam i) consolidar as 
regras relacionadas a registro para emissão de títulos, de maneira que os procedimentos de registro, 
suspensão e cancelamento ficassem iguais para todos os emissores ii) estabelecer duas categorias de 
emissores de títulos de acordo com os tipos de títulos admitidos para negociação;  iii) melhorar a qualidade 
das informações conforme periodicamente fornecidas pelos emissores de títulos e respectiva maneira de 
apresentação, de maneira a facilitar o entendimento dessas informações pelos investidores iv) assegurar um 
padrão uniforme para as informações conforme regularmente fornecidas pelos emissores de títulos 
semelhante àqueles ocasionalmente publicados em prospectos destinados às ofertas públicas de distribuição 
de títulos e v) possibilitar que determinados emissores, desde que cumprindo determinados pré requisitos, 
possam aprovar mais rapidamente suas solicitações de registro de ofertas de distribuição. 

No dia 17 de dezembro de 2009, a CVM emitiu a Instrução CVM No 481, cujos principais objetivos são i) 
disposição de determinadas informações que devem ser reveladas a acionistas em determinados eventos, por 
exemplo nos anúncios de uma assembleia geral de acionistas; e ii) regular a solicitação para uma procuração 
pública. 
 
D. Acionistas Vendedores 
 

Não Aplicável. 
 
E. Diluição 
 

Não Aplicável. 
 
F. Despesas com Emissão 
 

Não Aplicável. 
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ITEM 10. INFORMAÇÕES ADICIONAIS A. Capital 

Social 

Não Aplicável. 
 
B. Atos Constitutivos e Estatuto Social 
 
Segue-se um resumo de algumas disposições importantes do nosso estatuto social e da Legislação Societária Brasileira, os 
principais órgãos de regulamentação que nos governam. Cópias de nosso estatuto social foram apresentadas como anexos a 
este relatório anual no Formulário 20-F. 
 
Registro 
 
Nosso estatuto social aditado e consolidado foi registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob 
o Nº. 57.486/11-3 em 10 de fevereiro de 2011, sob número de empresa (NIRE) 3530015879-2. Os Artigos 17, 20 e 23 do 
nosso estatuto social foram aditado como resultado da inclusão de dois novos cargos de Diretor, aprovados na assembleia 
geral de nossos acionistas em 3 de fevereiro de 2011. 
 
Objetivos e Finalidades 
 
Somos uma sociedade de capital aberto, devidamente registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários brasileira sob o 
Nº 017710. O Artigo 2º do nosso estatuto social estabelece que nosso objeto social é: 
 

• exercer o controle das empresas operadoras que fornecem serviços de telecomunicações móveis celulares, serviços 
móveis pessoais e outros serviços de acordo com as concessões, autorizações e permissões que nos foram 
concedidas; 

 
• explorar serviços e atividades necessárias ou úteis para desempenho desses serviços, de acordo com as concessões, 

autorizações e permissões concedidas aos mesmos, incluindo 
 

a) melhorar desempenho, implantação, marketing, operação manutenção e exploração dos serviços de 
telefonia móvel celular, outros serviços de telecomunicações e serviços correlatos 
 
b) prestação de serviços de engenharia de telecomunicações;  e 
 
c) importar, exportar e comercializar mercadorias, equipamentos, aparelhos e acessórios relacionados a 
telefonia móvel celular e outros serviços de telecomunicação e serviços correlatos. 

 

• promover, por meio de nossas subsidiárias ou empresas controladas, a expansão e implantação de serviços de 
telecomunicações dentro das nossas concessões, autorizações e permissões; 

 
• promover, executar e dirigir o financiamento de capital de fontes internas e externas para ser usado por nós ou por 

nossas empresas controladas; 
 

• promover, executar e incentivar atividades de estudo e pesquisa, visando o desenvolvimento do setor de 
telecomunicações; 

 
• realizar, por meio das nossas empresas subsidiárias e afiliadas,  serviços técnicos especializados relacionados com o 

setor de telecomunicações; 
 

• promover, incentivar, realizar e coordenar, por meio de nossas empresas subsidiárias ou controladas, o 
desenvolvimento e o treinamento do pessoal necessário para realizar as atividades no setor de telecomunicações; 

 
• realizar e promover a importação de bens e serviços para as operações das nossas empresas subsidiárias e 

controladas; 
 

• executar outras atividades ligadas ou relacionadas com o nosso objeto; 
 

• participar do capital acionário de outras empresas, e 
 

• comercializar equipamentos e materiais necessários ou úteis para fornecer serviços de telecomunicações. 
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Na assembleia extraordinária de acionistas realizada em 30 de novembro de 2009, foi aprovada a inclusão, no objeto social do 
Estatuto da Companhia da atividade de fornecer serviços de telefonia celular móvel, para possibilitar a futura incorporação 
planejada da Telemig Celular pela Vivo. 
 
Membros do Conselho 
 

Abaixo se encontra uma descrição de algumas das disposições do nosso estatuto social referentes aos membros de nosso 
conselho de administração: 

 

• o conselho de administração tem o poder de aprovar investimentos e aquisições de ativos, assumir qualquer 
obrigação e celebrar contratos não incluídos no orçamento em valores que excedem R$300 milhões, a emissão 
pública de notas promissórias e a aquisição de nossas ações para cancelamento ou depósito junto a um custodiante; e 

 
• o conselho de administração tem o poder de ratear a remuneração global estabelecida pela assembleia de acionistas 

entre os membros do conselho e os diretores executivos. 
 

Conforme a Legislação Societária Brasileira, cada membro do conselho de administração deve ter pelo menos uma ação  
do nosso capital social para ser eleito como Membro do Conselho. Não existem disposições em nosso estatuto social com 
respeito a: 

 
• limites de idade para aposentadoria de membros do conselho; e 

 
• mecanismos contra a aquisição do controle da empresa e outros procedimentos elaborados para retardar, deferir ou 

evitar mudanças no nosso controle. 

 
Embora não existam disposições em nosso estatuto social referentes ao que se segue, elas estão regulamentadas pela 

Legislação Societária Brasileira e pelos regulamentos da CVM: 
 

• o poder de um membro do conselho de votar em propostas nas quais o Membro do Conselho está substancialmente 
interessado; 

 
• o poder de um membro do conselho de votar remuneração para si na ausência de um quorum independente; 

 
• poderes para tomada de empréstimo a serem exercidos pelos membros do conselho; exigência de ser acionista para se 

qualificar como membro do conselho; e divulgação da participação acionária. 
 
Direitos Vinculados às Ações 
 
Direitos de Dividendo 
 
Consultar o “Item 8A. – Informações Financeiras – Demonstrações Consolidadas e Outras Informações 

Financeiras—Política de Dividendos e Dividendos,” e “―Pagamento de Dividendos.” 
 

 
Direitos de Votos 
 

Cada ação ordinária dá ao detentor o direito a um voto nas assembleias de acionistas.  Nossas ações preferenciais 
não dão ao detentor o direito de votar, exceto conforme discutido em nosso estatuto social nos Artigos 9 e 10. Cada detentor 
de nossas ações preferenciais tem direito de comparecer ou fazer uso da palavra nas assembleias de acionistas e de eleger os 
membros do nosso conselho de administração de acordo com o Artigo 141, parágrafo quarto, II, e Artigo 141, parágrafo 
quinto, da Lei Nº. 6.404/76, conforme alterada pelo Artigo 8, parágrafo quarto da Lei Nº. 10.303/01. 
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Um dos membros do nosso conselho fiscal e seu suplente são eleitos pelo voto majoritário dos detentores de nossas ações 
preferenciais presentes na assembleia anual de acionistas na qual os membros do conselho fiscal são eleitos. 
 

A Legislação Societária Brasileira estabelece que determinadas ações sem direito a voto, tais como nossas ações 
preferenciais, adquirem direitos de voto na hipótese de deixarmos de pagar, por três exercícios fiscais consecutivos, o 
dividendo mínimo obrigatório ao qual tais ações têm direito, até que tal pagamento seja feito. 
 

Nossas ações preferenciais têm o total direito a voto na hipótese de deixarmos de pagar os dividendos mínimos 
obrigatórios aos quais elas têm direito por três anos consecutivos, e com referência a: 

 Assinatura de contratos com partes relacionadas cujos termos e condições forem mais onerosos para a Empresa que as 
condições  de mercado para  contratos  similares  em  todos  os  casos sujeitos às disposições do Artigo 117 da Lei 
6.404/76; e artigo 9 de nosso estatuto social e modificações/eliminações de determinados direitos e obrigações conforme 
estabelecido em nosso estatuto social. 
 

Qualquer mudança na preferência, benefícios, condições de resgate e amortização de nossas ações preferenciais, ou a 
criação de uma classe de ações que possua prioridade ou preferência sobre as nossas ações preferenciais, exigiria a aprovação 
dos detentores da maioria das nossas ações preferenciais em circulação numa assembleia extraordinária de detentores de 
nossas ações preferenciais. Tal assembleia seria convocada mediante publicação de um aviso no diário oficial do estado e em 
dois outros jornais brasileiros, a serem determinados pelos acionistas, com pelo menos trinta dias de antecedência à 
assembleia, mas, em geral, não exigiria qualquer outra forma de aviso.   A assinatura de contratos com partes relacionadas, 
em termos e condições mais onerosos para Companhia do que os termos de mercado para contratos da mesma natureza 
exigirão a prévia aprovação da Assembleia Geral de Acionistas com a devida observação, em qualquer caso, das disposições 
do Artigo 117 da Lei 6.404/76. 
 

Em quaisquer circunstâncias nas quais os detentores das nossas ações preferenciais tenham direito a voto, cada ação 
preferencial dará ao detentor o direito a um voto. 
 

Não pagamos dividendos ou juros sobre o capital próprio referentes aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2005 
e 2004 porque registramos prejuízo líquido em cada um desses exercícios. Em 21 de dezembro de 2007, pagamos dividendos 
mínimos com respeito ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006 no valor de R$16,8 milhões, que foi 
insuficiente para satisfazer o dividendo mínimo exigido pela Legislação Societária brasileira. Com relação ao exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2007, não conseguimos pagar dividendos mínimos porque registramos prejuízo 
líquido. Como resultado disso, os titulares de ações preferenciais da Vivo passaram a possuir os mesmos direitos de voto 
que os titulares de ações ordinárias até que a Empresa pagasse dividendos mínimos. Para o exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2008, o Conselho de Administração, em reunião realizada em 12 de fevereiro de 2009, aprovou o 
pagamento de dividendos no valor de R$ 402,6 milhões, valor esse que foi suficiente para satisfazer o dividendo mínimo 
exigido por lei. Como resultado, os detentores de ações preferenciais da Vivo já não tem direitos iguais aos dos titulares de 
ações ordinárias. De acordo com a aprovação pelo Conselho de Administração, em reunião realizada em 12 de fevereiro 
de 2009 e na Assembleia Geral de Acionistas realizada em 19 de março de 2009, os dividendos foram pagos em 02 de 
dezembro de 2009, momento em que os direitos de voto das ações preferenciais terminaram. A reunião do Conselho de 
Administração realizada em 18 de fevereiro de 2011 aprovou o pagamento de dividendos no valor de aproximadamente 
R$2.290,8 milhões. Esses dividendos, declarados com base no balanço de 2010,  incluem juros sobre capital próprio no valor 
de R$187,0 milhões, conforme aprovado pela reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de dezembro de 2010, e 
dividendos no valor de aproximadamente R$2.103,8 milhões. 
 
Assembleia de Acionistas 

 
De acordo com a lei brasileira, os acionistas devem ser previamente convocados a fim de que seja instalada uma assembleia 

geral ou extraordinária de acionistas. A convocação deve ser publicada no diário oficial do estado e em um ou dois outros 
jornais, a serem determinados pelos acionistas, com pelo menos 15 dias de antecedência à data programada para a assembleia. 
Se, por alguma razão, a assembleia não for instalada em primeira convocação, uma segunda convocação deve ser publicada 
com pelo menos oito dias de antecedência à data da segunda assembleia. 
 

Na primeira convocação, as assembleias somente podem ser instaladas com um quorum mínimo de um quarto dos 
detentores de ações com direito a voto. Assembleias extraordinárias, cujo objetivo seja alterar os estatutos sociais, somente 
podem ser instaladas na primeira convocação com um mínimo de dois terços do capital votante presente.  Além disso, 
algumas decisões exigem a aprovação de pelo menos metade dos detentores de ações com direito a voto (quorum 
qualificado, artigo 136 da Lei 6.404/76). Numa segunda convocação, as assembleias são instaladas independentemente do 
quorum. 
 
Direitos Preferenciais 
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Cada um dos nossos acionistas tem um direito preferencial geral de subscrever ações em qualquer aumento de capital na 

proporção de sua participação acionária. Para o exercício do direito é concedido um período mínimo de 30 dias depois da 
publicação do aviso de aumento de capital. 

 
Na hipótese de um aumento de capital que venha a manter ou aumentar a proporção do capital representado por nossas 

ações preferenciais, os detentores de ADSs, ou de nossas ações preferenciais, teriam direitos preferenciais de subscrever 
somente nossas ações preferenciais recém emitidas. Na hipótese de um aumento de capital que possa reduzir a proporção do 
capital representado por nossas ações preferenciais, os detentores de ADSs, ou de nossas ações preferenciais, teriam direitos 
preferenciais de subscrever nossas ações preferenciais na proporção de suas participações societárias e nossas ações 
ordinárias somente na medida em que for necessário para evitar a diluição de suas participações. 
 

Os direitos preferenciais de comprar ações podem não ser oferecidos aos detentores norte americanos de nossas ADSs a 
menos que uma declaração de registro de acordo com a Lei de Mercados de Capitais norte- americana esteja em vigor com 
relação às ações subjacentes àqueles direitos, ou uma isenção das exigências de registro da Lei de Mercados de Capitais 
norte-americana esteja disponível.  Consequentemente, se o detentor de nossas ADSs for um cidadão norte-americano ou 
estiver localizado nos Estados Unidos, ele pode ter a sua capacidade restringida para participar do exercício dos direitos 
preferenciais de subscrição. 
 
Direito de Retirada 
 

A Legislação Societária Brasileira estabelece o direito de retirada para acionistas minoritários sob certas circunstâncias. 
 

Um acionista dissidente passa a ter o direito de retirada caso nossos acionistas representando mais de 50% 
das ações com direito a voto, ações ordinárias ou ações preferenciais, conforme aplicável, decidam: 
 

• modificar a preferência de nossas ações preferenciais ou criar uma classe de ações que tenha prioridade ou 
preferência sobre as nossas ações preferenciais, exceto se tais ações forem expressamente permitidas pelo estatuto 
social na época de sua adoção pelos nossos acionistas; 

 
• modificar a preferência de nossas ações preferenciais, qualquer direito que elas incluam, seus direitos de amortização 

ou retirada, ou criar uma categoria de ações que tenha prioridade ou preferência sobre as nossas ações preferenciais; 
 

• reduzir a distribuição obrigatória de dividendos; 
 

• modificar nosso objeto social;  
 

• transferir todas as nossas ações para uma outra empresa a fim de nos tornarmos uma subsidiária integral daquela 
Companhia; 

 
• aprovar a aquisição de outra Companhia, cujo preço exceda determinados limites estabelecidos na Legislação 

Societária Brasileira; 
 

• participar de um grupo de companhias se determinadas normas de liquidez não forem atendidas de acordo com a 
Legislação Societária Brasileira, conforme alterada pela Lei Nº. 10.303/01; 

 
• incorporar ou consolidar nossa empresa com outra empresa se determinadas normas de liquidez não forem atendidas 

de acordo com a Legislação Societária Brasileira, conforme alterada pela Lei Nº. 10.303/01, e 
 

• cisão da Vivo Participações  S.A., de acordo com a Legislação Societária  Brasileira, conforme alterada pela Lei Nº. 
10.303/01, em qualquer das seguintes situações: (i) redução de dividendos mínimos; (ii) participação em um grupo de 
companhias; ou (iii) modificação de nosso objeto social, exceto no caso de a empresa que receber nossos ativos ter 
um objeto social substancialmente idêntico ao nosso. 

 
O direito de retirada prescreve em 30 dias após a publicação da ata da assembleia de acionistas correspondente ou, sempre 

que a deliberação exigir a aprovação dos detentores de nossas ações preferenciais por votação realizada numa assembleia 
extraordinária com a maioria dos detentores de nossas ações preferenciais afetados pela deliberação, até 30 dias após a 
publicação da ata daquela assembleia extraordinária. Teremos o direito de reconsiderar qualquer medida que dê origem 
aos direitos de retirada dentro dos 10 dias seguintes à expiração daqueles direitos se o resgate de ações de acionistas 
dissidentes vier a colocar em risco a nossa estabilidade financeira. 
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A menos que estabelecido de outra forma no nosso estatuto social, o que não é o caso, as ações são resgatáveis pelo seu 
valor contábil, determinado com base no último balanço patrimonial anual aprovado pelos acionistas. Se a assembleia dos 
acionistas que der origem aos direitos de resgate ocorrer mais de 60 dias após a data do último balanço patrimonial anual, um 
acionista poderá solicitar que suas ações sejam avaliadas com base no novo balanço patrimonial datado até 60 dias após a 
referida assembleia de acionistas. 
 

 
Forma e Transferência 
 

Desde 08 de março de 2010, nossas ações são mantidas sob forma escritural junto a um agente de transferência, o Banco 
Bradesco S.A., e a transferência de nossas ações é feita de acordo com as disposições aplicáveis da Legislação Societária 
brasileira, a qual estabelece que uma transferência de ações seja efetivada por um lançamento feito pelo agente de 
transferência em seus livros contábeis, debitando a conta ações do vendedor e creditando a conta ações do comprador 
mediante a apresentação de um pedido por escrito do vendedor ou por autorização ou ordem judicial em um documento 
apropriado, o qual permanece em poder do agente custodiante. Nossas ações preferenciais subordinadas a nossas ADSs 
estão registradas nos registros da BM&F BOVESPA em nome do Bank of New York, como depositário das ADSs. 
 

As transferências de ações por um investidor estrangeiro são feitas da mesma forma e executadas pelo referido agente local 
do investidor em nome do investidor, exceto se o investimento original tiver sido registrado perante o Banco Central do 
Brasil de acordo com as regulamentações de investimentos estrangeiros nos mercados de capitais brasileiros, o investidor 
estrangeiro deverá obter a alteração, se necessária, por meio de seu agente local, do certificado de registro, para refletir a nova 
participação societária. 
 

A BM&F BOVESPA opera um sistema de compensação central. Um detentor de nossas ações pode escolher, a seu critério, 
participar deste sistema. Todas as ações escolhidas para serem introduzidas no sistema serão depositadas em custódia na 
respectiva bolsa de valores por meio de uma instituição brasileira devidamente autorizada para operar pelo Banco Central do 
Brasil e possuindo uma conta de compensação na respectiva bolsa de valores. O fato de essas ações estarem sujeitas à 
custódia na respectiva bolsa de valores estará refletido em nosso registro de acionistas. Cada acionista participante deverá, 
por sua vez, estar registrado em nosso registro de acionistas usufrutuários mantido pela respectiva bolsa de valores e será 
tratado da mesma forma que os acionistas registrados. 

 
Regulamentação de Investimentos Externos e Controles Cambiais 
 

Não há restrições quanto à propriedade de nossas ações preferenciais por pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas fora do 
Brasil. No entanto, o direito de converter pagamentos de dividendos e receitas da venda de nossas ações em moeda estrangeira 
e de remeter esses valores para o exterior está sujeito a restrições de leis de investimentos estrangeiros, que geralmente 
exigem, entre outras coisas, que o investimento pertinente seja registrado no Banco Central e na CVM. 
 

Os investidores estrangeiros podem registrar seus investimentos em nossas ações sob a Lei 4.131, de 3 de setembro de 1962, 
ou Resolução 2.689, de 26 de janeiro de 2000. O registro sob a Resolução 2.689 permite tratamento fiscal favorável a 
investidores estrangeiros que não residam em um paraíso fiscal (isto é, países que não impõem imposto de renda ou nos quais 
a alíquota máxima de imposto de renda é menor que 20%), como definido pelas leis tributárias brasileiras. 
 
Sob a Resolução 2.689, investidores estrangeiros podem investir em quase todos os ativos financeiros e dedicar-se a quase 
todas as transações disponíveis nos mercados financeiros e de capital brasileiros, desde que algumas exigências sejam 
atendidas. De conformidade com a Resolução 2.689, a definição de investidor estrangeiro inclui pessoas físicas, jurídicas, 
fundos mútuos e outras entidades de investimento coletivo, domiciliadas ou sediadas no exterior. 
 
De acordo com a Resolução 2.689, um investidor estrangeiro deve: 

 
• Nomear pelo menos um representante no Brasil, com poderes para tomar medidas relativas a seu investimento; 
• nomear um custodiante autorizado no Brasil para seu investimento; 
• registrar-se como investidor estrangeiro na CVM; e  
• registrar seu investimento estrangeiro no Banco Central. 

 
Adicionalmente, o investidor que opera de acordo com as disposições da Resolução 2.689 deve estar registrado na Receita 

Federal do Brasil, em obediência à Instrução Normativa 200 desta. Este processo de registro é realizado pelo representante 
legal do investidor no Brasil. 
 

Valores mobiliários e outros ativos financeiros mantidos por investidores estrangeiros com relação à Resolução 2.689 
devem ser registrados ou mantidos em contas de depósito ou sob a custódia de uma entidade adequadamente licenciada pelo 
Banco Central ou pela CVM. Além disso, a negociação de valores mobiliários está restrita às transações executadas nas bolsas 



121  

de valores ou por meio de mercados de balcão organizados, licenciados pela CVM, exceto para transferências resultantes de 
uma reorganização societária, ou ocorrendo em virtude da morte de um investidor, por força de lei ou testamento. Vide “– 
Tributação — Considerações fiscais brasileiras” para mais informações. 
 

A Resolução 1.927 do Conselho Monetário Nacional prevê a emissão de recibos de depósito em mercados estrangeiros 
com relação às ações emitidas no Brasil. De forma similar, as receitas da venda de ADSs por detentores de Recibos de 
Depósito Americanos fora do Brasil estão isentas dos controles brasileiros sobre investimentos estrangeiros e os detentores de 
ADSs que não residem em paraísos fiscais têm o direito a tratamento fiscal favorável. 
 

O direito de conversão de pagamentos de dividendos e receitas decorrentes da venda de nossas ações em moeda estrangeira 
e a remessa desses valores para fora do Brasil estão sujeitos a restrições de acordo com a legislação sobre investimentos 
estrangeiros, a qual geralmente exige, entre outras coisas, que o investimento pertinente seja registrado no Banco Central. As 
restrições sobre remessa de capital estrangeiro para o exterior podem impedir ou proibir que o custodiante das ações 
preferenciais representadas por ADSs, ou os detentores que trocaram ADSs por ações preferenciais, convertam dividendos, 
distribuições ou receitas de qualquer venda de ações preferenciais, conforme o caso, em dólares americanos, e enviem esses 
dólares para o exterior. Atrasos ou recusa de concessão de aprovação para as conversões de pagamentos em moeda 
brasileira e para as remessas ao exterior poderiam afetar de forma adversa os detentores de ADSs. 
 

Obtivemos um certificado de registro em nome do The Bank of New York, o depositário. De conformidade com este 
certificado, o custodiante e o depositário podem converter dividendos e outras distribuições com relação às ações 
preferenciais representadas por ADSs em moeda estrangeira e enviar as receitas para fora do Brasil. Se um detentor trocar 
ADSs por ações preferenciais, poderá continuar a se basear no certificado de registro de capital do depositário por apenas 
cinco dias úteis após tal troca. Depois disso, esse detentor deve obter o registro de seu investimento diretamente com o Banco 
Central. A partir de então, a menos que o detentor tenha registrado seu investimento no Banco Central, esse detentor não 
poderá converter em moeda estrangeira e enviar para fora do Brasil as receitas da alienação de, ou distribuições com relação 
a, tais ações preferenciais. Tal detentor geralmente estará sujeito a tratamento fiscal brasileiro menos favorável que um 
detentor de ADSs. 
 

Antes de 14 de março de 2005, havia dois mercados principais de câmbio no Brasil, nos quais notas eram negociadas 
livremente, mas podiam ser fortemente influenciadas por intervenção do Banco Central: 
 

• o mercado de taxa de câmbio comercial, dedicado principalmente a transações comerciais e financeiras de câmbio, 
como compra e venda de investimentos registrados por entidades estrangeiras, compra e venda de ações ou 
pagamento de dividendos ou juros com relação a ações, e 

 
• mercado de taxa de câmbio flutuante que era utilizado geralmente para transações não conduzidas por meio de 

mercado de câmbio comercial. 

 
Em 4 de março de 2005, o Conselho Monetário Nacional promulgou a Resolução N°. 3.265, relativa à unificação do 

mercado de taxa de câmbio comercial e do mercado de taxa de câmbio flutuante em um único mercado de câmbio, vigente a 
partir de 14 de março de 2005. A nova regulamentação permite, sujeito a determinados procedimentos e disposições 
normativas específicas, a compra e venda de moeda estrangeira e transferência internacional de reais por uma pessoa física 
ou  jurídica, sem limite da quantia envolvida, observando-se, no entanto, a legalidade da transação. 
 

De acordo com a lei brasileira, sempre que houver um sério desequilíbrio na balança de pagamentos brasileira ou motivos 
para prever tal desequilíbrio, o governo brasileiro pode impor restrição temporária à remessa de moeda estrangeira para o 
exterior e a conversão de moeda brasileira em moedas estrangeiras. Tais restrições podem impedir ou proibir que o 
custodiante ou detentores que tenham trocado ADSs por ações preferenciais subjacentes converta as distribuições ou as 
receitas de qualquer venda de tais ações, conforme o caso, em dólares americanos e remeta tais dólares americanos para o 
exterior. 

 
C. Contratos Relevantes 
 

Em 11 de dezembro de 2002, depois que todas as operadoras da TCP haviam mudado para o sistema SMP, a ANATEL 
aprovou nossa aquisição do restante das ações do capital da GT e, em 27 de dezembro de 2002 adquirimos a parte 
remanescente daquelas três empresas controladoras.  Em 31 de dezembro de 2002, detínhamos, direta e indiretamente, 100% 
das ações com direito a voto e participação econômica na GT. 
 

Para uma descrição de tais aquisições, veja “Item 4. Informações sobre a Empresa – Nossa História e 
Desenvolvimento.” 
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Em 10 de dezembro de 2002, a TC celebrou um contrato de autorização com a ANATEL, atuando como representante do 

governo brasileiro, habilitando-a a fornecer serviço móvel pessoal (SMP) na área correspondente ao estado de São  Paulo, 
com exceção dos seguintes municípios:  Altinópolis,  Aramina, Batatais, Brodowski, Buritizal, Cajurú, Cássia dos Coqueiros, 
Colômbia, Franca, Guaíra, Guará, Ipuã, Ituverava, Jardinópolis, Miguelópolis, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Ribeirão 
Corrente, Sales de Oliveira, Sta. Cruz da Esperança, Sto. Antonio da Alegria e São Joaquim da Barra. A autorização substitui 
o contrato de concessão celebrado com a ANATEL em 4 de novembro de 1997 e autoriza a TC a prestar serviços SMP 
até 5 de agosto de 2008. Esta autorização foi renovada em 2008 por um prazo adicional de quinze anos mediante o 
pagamento de 2% da receita líquida da TC proveniente de tarifas de uso na região supramencionada no exercício anterior ao 
exercício no qual o pagamento é devido e a cada dois anos durante o período de prorrogação. Em contraprestação pela 
autorização, a TC teve de pagar R$9,0 mil. A autorização é uma exigência legal para a prestação de serviços de 
telecomunicações na região coberta por esse meio. 
 

Em 10 de dezembro de 2002, a TC celebrou um contrato de autorização com a ANATEL, atuando como representante do 
governo brasileiro, habilitando-a a fornecer serviço móvel pessoal (SMP) nos municípios de Ribeirão Preto e Guatarapá e no 
distrito de Bonfim Paulista. A autorização substitui o contrato de concessão celebrado com a ANATEL em 4 de novembro 
de 1997 e autoriza a TC a prestar serviços SMP até 20 de janeiro de 2009. Ela foi renovada em 2008 por um prazo 
adicional de quinze anos mediante o pagamento de 2% da receita líquida da TC proveniente de tarifas de uso dos municípios 
mencionados acima no exercício anterior ao exercício no qual o pagamento é devido e a cada dois anos durante o período de 
prorrogação. Em contraprestação pela autorização,  foi solicitado à TC o pagamento de R$9,0 mil. A autorização é 
uma exigência legal para a prestação de serviços de telecomunicações na região coberta por esse meio. 
 

Em 10 de dezembro de 2002, a GT celebrou um contrato de autorização com a ANATEL, atuando como representante do 
governo brasileiro, habilitando-a a fornecer serviço móvel pessoal (SMP) na área correspondente aos estados do Paraná e 
Santa Catarina. A autorização substitui o contrato de concessão celebrado com a ANATEL em 8 de abril de 1998 e autoriza 
a GT a prestar serviços SMP até 8 de abril de 2013. Ela pode ser renovada em 2013 por um prazo adicional de quinze anos 
mediante o pagamento de 2% da receita líquida da GT proveniente de tarifas de uso na região supramencionada no exercício 
anterior ao exercício no qual o pagamento é devido e a cada dois anos durante o período de prorrogação. Em contraprestação 
pela autorização, foi solicitado à GT o pagamento de R$9,0 mil. A autorização é uma exigência legal para a prestação 
de serviços de telecomunicações na região coberta por esse meio. 

 
Em 10 de dezembro de 2002, a Telebahia Celular celebrou um contrato de autorização com a ANATEL, atuando como 

representante do governo brasileiro, habilitando-a a fornecer serviço móvel pessoal (SMP) no Estado da Bahia. A 
autorização substitui  o contrato de concessão celebrado com a ANATEL em 4 de novembro de 1997 e autoriza a 
Telebahia Celular a prestar serviços SMP até 29 de junho de 2008. Ela foi renovada em 2008 por um prazo adicional de 
quinze anos mediante o pagamento de 2% da receita líquida da Telebahia Celular proveniente de tarifas de uso em sua 
Região no exercício anterior ao exercício no qual o pagamento é devido e a cada dois anos durante o período de prorrogação.  
Em contraprestação pela autorização, foi solicitado à Telebahia Celular o pagamento de R$9,0 mil. A autorização é uma 
exigência legal para a prestação de serviços de telecomunicações na região coberta por esse meio. 

 
Em 10 de dezembro de 2002, a Telergipe Celular celebrou um contrato de autorização com a ANATEL, atuando como 

representante do governo brasileiro, habilitando-a a fornecer serviço móvel pessoal (SMP) no Estado de Sergipe. A 
autorização substitui o contrato de concessão celebrado com a ANATEL em 4 de novembro de 1997 e autoriza a Telergipe 
Celular a prestar serviços SMP até 15 de dezembro de 2008. Ela foi renovada em 2008 por um prazo adicional de quinze anos 
mediante o pagamento de 2% da receita líquida da Telergipe Celular proveniente de tarifas de uso em sua região no exercício 
anterior ao exercício no qual o pagamento é devido e a cada dois anos durante o período de prorrogação.  Em contraprestação 
pela autorização, foi solicitado à Telergipe Celular o pagamento de R$9,0 mil. A autorização é uma exigência legal para a 
prestação de serviços de telecomunicações na região coberta por esse meio. 
 

Em 10 de dezembro de 2002, a Telerj Celular celebrou um contrato de autorização com a ANATEL, atuando como 
representante do governo brasileiro, habilitando-a a fornecer serviço móvel pessoal (SMP) no Estado do Rio de Janeiro. A 
autorização substitui o contrato de concessão celebrado com a ANATEL em 4 de novembro de 1997 e autoriza a Telerj 
Celular a prestar serviços SMP até 30 de novembro de 2005. Ela foi renovada em 2008 por um prazo adicional de quinze 
anos mediante o pagamento de 2% da receita líquida da Telerj Celular proveniente de tarifas de uso em sua região no 
exercício anterior ao exercício no qual o pagamento  é  devido  e  a  cada  dois  anos  durante  o  período  de  prorrogação.  
Em  contraprestação  pela autorização, foi solicitado à Telerj Celular o pagamento de R$9,0 mil. A autorização é uma 
exigência legal para a prestação de serviços de telecomunicações na região coberta por esse meio. 
 

Em 10 de dezembro de 2002, a Telest Celular celebrou um contrato de autorização com a ANATEL, atuando 
como representante do governo brasileiro, habilitando-a a fornecer serviço móvel pessoal (SMP) no Estado do Espírito 
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Santo. A autorização substitui o contrato de concessão celebrado com a ANATEL em 4 de novembro de 1997 e autoriza a 
Telest Celular a prestar serviços SMP até 30 de novembro de 2008. Ela foi renovada em 2008 por um prazo adicional de 
quinze anos mediante o pagamento de 2% da receita líquida da Telest Celular proveniente de tarifas de uso em sua região 
no exercício anterior ao exercício no qual o pagamento  é  devido  e  a  cada  dois  anos  durante  o  período  de  
prorrogação.  Em  contraprestação  pela autorização, foi solicitado à Telest Celular o pagamento de R$9,0 mil. A 
autorização é uma exigência legal para a prestação de serviços de telecomunicações na região coberta por esse meio. 

 
Em 3 de fevereiro de 2003, a TCO celebrou um contrato de autorização com a ANATEL, atuando como representante do 

governo Brasileiro, habilitando-a a fornecer serviço móvel pessoal (SMP) na área correspondente ao Distrito Federal do 
Brasil. A autorização substitui o contrato de concessão celebrado com a ANATEL em 4 de novembro de 1997 e autoriza a 
TCO a prestar serviços SMP até 24 de julho de 2006. Ela foi  renovada em 2006 por um prazo adicional de quinze anos 
mediante o pagamento de 2% da receita líquida da TCO proveniente de tarifas de uso na região supramencionada no 
exercício anterior ao exercício no qual o pagamento  é  devido  e  a  cada  dois  anos  durante  o  período  de  prorrogação.  
Em  contraprestação  pela autorização, foi solicitado à TCO o pagamento de R$9,0 mil. A autorização é uma exigência 
legal para a prestação de serviços de telecomunicações na região coberta por esse meio. As subsidiárias da TCO também 
celebraram contratos de autorização com a ANATEL sob termos e condições semelhantes 

 
Em 25 de abril de 2003, a TCP adquiriu 64,03% do capital social com direito a voto da TCO por aproximadamente R$1,505 
bilhão, correspondendo a  R$19,48719845 por cada lote de 1.000  ações adquiridas. A TCO é uma operadora de Banda A 
que presta serviços de telecomunicações de telefonia celular no Distrito Federal do Brasil, bem como nos estados brasileiros 
de Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre e Tocantins. O contrato também incluiu a aquisição da NBT, 
uma subsidiária de Banda B da TCO, que presta serviços de telecomunicações de telefonia celular nos estados brasileiros do  
Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará e Roraima. 

 
Em agosto de 2006, começamos a instalar uma nova rede baseada na tecnologia GSM/GPRS/EDGE, com acesso “core 

dual” 2G/3G e 2G que será superposta à atual rede CDMA da Vivo com conclusão programada para 31 de dezembro de 
2010. Essa implantação inclui a aquisição de hardware, software e serviços de engenharia assim como instalação, 
configuração, integração, teste, ativação e operação provisória dos respectivos elementos. Os contratos incluem também 
atualizações de SW e o fornecimento de novos recursos, garantias, suporte e administração, assim como O&M e integração 
com a administração do sistema de redes, a capacidade de interação das redes para funcionar com outras operadoras e 
de integrar as plataformas de serviço. O custo total dessa nova rede é R$ 1.089 milhões. 

 

Em 2 de agosto de 2007, a Vivo assinou um contrato de compra de ações com a Telpart para aquisição do controle da 
Telemig Participações e da Tele Norte Participações, bem como 22,72% e 19,34%, respectivamente, do capital total das 
referidas empresas, por um valor total de R$1,2 bilhão, sujeito a determinados ajustes de preço. Em 3 de abril de 2008, a 
Vivo anunciou que (i) todas as condições requeridas para a aquisição da Telemig foram cumpridas, (ii) a Vivo já havia  
pago o preço de compra no valor total de R$ 1,23 bilhão, incluindo R$ 70,51 milhões com relação à aquisição dos 
direitos de subscrição, e (iii) a Vivo tinha adquirido,  a partir  dessa  data, o controle  direto da Telemig. Ver  "Item 
4.A.-Informações sobre a Companhia-História e Desenvolvimento-Aquisição da Telpart, Telemig e Tele Norte". 

 
Em 20 de dezembro de 2007, a Vivo assinou um contrato de compra de ações com a Telemar para venda de todas as 

ações da Tele Norte que estava adquirindo da Telpart de acordo com o contrato de compra de ações datado de 2 de agosto 
de 2007. Este contrato de compra de ações adicional foi assinado para facilitar a aquisição, pela Vivo, das ações da 
Telemig da Telpart. Em 3 de abril de 2008, a Vivo transferiu para a Telemar a totalidade do capital da Tele Norte que ela 
adquiriu da Telpart. Ver "Item 4.A.-Informações sobre a Companhia-História e Desenvolvimento-Aquisição de Telpart, 
Telemig e Tele Norte". 

 
Em Outubro de 2008 a Companhia assinou um crédito com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) no valor de R$ 389,0 

milhões, através do Fundo Constitucional do Nordeste. Este novo financiamento está sendo usado para expansão da rede já 
existente nos Estados da Bahia, Sergipe e Maranhão e para a execução de uma nova rede nos Estados do Piauí, Ceará, Rio 
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. 

 
 

D. Controles Cambiais 
 

Não existem restrições à propriedade de ações preferenciais ou ações ordinárias por pessoas físicas ou jurídicas fora do 
Brasil. 

 
O direito de converter pagamentos de dividendos ou de juros sobre o capital próprio e receitas da venda de ações em 

moeda estrangeira e remeter tais valores para fora do Brasil está sujeito a restrições conforme a legislação de investimento 
estrangeiro que exige, em geral, entre outras coisas, que os investimentos tenham sido registrados junto ao Banco Central e 



124  

a CVM. Tais restrições sobre a remessa de capital estrangeiro para o exterior podem impedir ou proibir que o custodiante 
das nossas ações preferenciais representadas por nossos ADSs ou os portadores de nossas ações preferenciais converta os 
dividendos, distribuições ou receitas de qualquer venda dessas ações preferenciais em dólares americanos e remeta os 
dólares americanos para fora do país. Os detentores de nossas ADSs poderiam ser adversamente afetados por demoras ou 
recusa de conceder qualquer aprovação governamental exigida para converter os pagamentos em moeda brasileira das ações 
preferenciais subjacentes das nossas ADSs e remeter os recursos para fora do país. 

 

A Resolução Nº. 1.927 do Conselho Monetário Nacional estabelece a emissão de recibos de depósito (Depositary 

Receipts) em mercados estrangeiros relacionados com ações de emissores brasileiros. Ela restabelece e adita o Anexo V da 
Resolução Nº 1.289 do Conselho Monetário Nacional, conhecido como Regulamentações do Anexo V. O programa ADS 
foi aprovado conforme as Regulamentações do Anexo V pelo Banco Central e pela CVM antes da emissão dos ADSs. 
Consequentemente, as receitas da venda de ADSs pelos detentores de ADS fora do Brasil estão isentas dos controles 
brasileiros sobre investimentos estrangeiros, e os detentores dos ADSs têm direito a um tratamento fiscal favorável. 
Consultar “Tributação— Considerações Fiscais Brasileiras. 

De acordo com a Resolução 2.689 da CMN, os investidores estrangeiros registrados junto à CVM podem comprar e 
vender títulos e valores mobiliários brasileiros, incluindo nossas ações preferenciais, na bolsa de valores brasileira. O 
registro está disponível para investidores estrangeiros qualificados, os quais incluem principalmente instituições financeiras 
estrangeiras, pessoas físicas e jurídicas. A Resolução 2.689 também estende o tratamento fiscal favorável a investidores 
registrados. Consultar “Tributação—Considerações Fiscais Brasileiras.” 

 

Conforme a Resolução 2.689, os investidores estrangeiros devem: (i) nomear pelo menos um representante no Brasil com 
poderes para tomar medidas referentes a investimento estrangeiro; (ii) preencher o formulário apropriado de registro de 
investidor estrangeiro; (iii) obter o registro como investidor estrangeiro junto à CVM; e (iv) registrar o investimento 
estrangeiro junto ao Banco Central. 

 
Os títulos e valores mobiliários e outros ativos financeiros mantidos por um investidor estrangeiro conforme a Resolução 

2.689 devem ser registrados ou mantidos em contas de depósito ou sob a custódia de uma entidade devidamente licenciada 
pelo Banco Central ou pela CVM ou estar registrados em sistemas de registro, compensação e custódia, autorizados pelo 
Banco Central ou pela CVM. Além disso, a negociação de tí tulos e valores mobiliários está restrita às transações realizadas 
nas bolsas de valores ou nos mercados de balcão licenciados pela CVM. 

 
Capital Registrado 

 
As quantias investidas em nossas ações preferenciais por um detentor estrangeiro que se qualificar em conformidade com 

a Resolução 2.689 e obtiver registro junto à CVM, ou pelo depositário representando um detentor de ADS, podem ser 
registradas junto ao Banco Central. Este registro, que deve ser feito antes do primeiro investimento em bolsas de valores 
brasileiras (a quantia assim registrada é denominada capital registrado), permite a remessa para o Brasil e para fora do 
Brasil de moeda estrangeira, convertida à taxa comercial  de  mercado,  adquirida  com  as  receitas  da  distribuição,  e  
valores  realizados  por  meio  das distribuições de nossas ações preferenciais. O capital registrado por ação preferencial 
comprada na forma de um ADS, ou comprada no Brasil e depositada com o depositário em troca de um ADS, será igual ao 
seu preço de compra (estabelecido em dólares americanos). O capital registrado por ação preferencial retirada mediante o 
cancelamento de um ADS será o dólar americano equivalente a (i) o preço médio de uma ação preferencial na bolsa de 
valores brasileira na qual a maioria das ações preferenciais foi negociada no dia da retirada ou (ii) se nenhuma ação 
preferencial foi negociada naquele dia, o preço médio na bolsa de valores brasileira na qual a  maioria  das  ações  
preferenciais  foi  negociada  nos  quinze  pregões  de  negócios  que  imediatamente precederam tal retirada. O valor 
equivalente em dólar americano será determinado com base nas taxas médias de mercado cotadas pelo Banco Central 
naquelas datas. 

 
Um detentor estrangeiro de ações preferenciais pode demorar a efetuar o registro no Banco Central, o que pode retardar 

as remessas para fora do país. Essa demora pode afetar adversamente a quantia em dólares americanos, recebida pelos 
portadores estrangeiros. 

 
Um certificado de registro foi emitido no nome do depositário com referência às ADSs e é mantido pelo custodiante em 

nome do depositário. Conforme o certificado de registro, o custodiante e o depositário estão habilitados a converter em 
moeda estrangeira os dividendos e outras distribuições relacionadas às ações preferenciais representadas por nossas ADSs 
e remeter o produto para fora do Brasil. Na hipótese de o detentor das ADSs trocar tais ADSs por ações preferenciais, 
tal detentor terá o direito de continuar a se basear no certificado de registro do depositário por cinco dias úteis depois de tal 
troca, sendo que após esse prazo tal detentor  deve  procurar  obter  seu  próprio certificado de registro junto ao  Banco 
Central.  Depois  disso, qualquer detentor de ações preferenciais não estará habilitado a converter em moeda estrangeira 
e remeter para fora do Brasil o produto da distribuição de, ou distribuições referentes a tais ações preferenciais, a menos 
que o portador seja um investidor devidamente qualificado conforme a Resolução 2.689 ou obtenha seu próprio 
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certificado de registro.  Um  detentor  que obtiver  um  certificado de registro estará  sujeito a um tratamento fiscal 
brasileiro menos favorável do que um detentor de ADSs. Consultar “Tributação— Considerações Fiscais Brasileiras.” 

 
Se o portador não se qualificar de acordo com a Resolução 2.689 registrando-se junto à CVM e ao Banco Central e 

nomeando um representante no Brasil, o detentor estará sujeito a um tratamento fiscal brasileiro menos favorável do que 
um detentor de ADSs. Independente da qualificação de acordo com a Resolução 2.689, os residentes em paraísos fiscais 
estão sujeitos a tratamento fiscal menos favorável do que outros investidores estrangeiros. Consultar “Tributação—
Considerações Fiscais Brasileiras.” 

 

Conforme a atual legislação brasileira, o governo federal pode impor restrições temporárias sobre remessas de capital 
estrangeiro para fora do país na hipótese de um grave desequilíbrio ou desequilíbrio previsto da balança de pagamentos do 
Brasil. Por aproximadamente seis meses em 1989 e no início de 1990, o governo brasileiro congelou todas as repatriações 
de dividendos e capital mantidos pelo Banco Central que eram de propriedade de investidores estrangeiros de ações, a fim 
de conservar as reservas de moeda estrangeira do Brasil. Essas quantias foram subsequentemente liberadas de acordo com 
as diretrizes do governo federal. Não há garantia de que o governo brasileiro não irá impor restrições semelhantes sobre 
repatriações estrangeiras no futuro. Consultar “Item 3. —Informações-Chave - Fatores de Risco—Riscos Relacionados ao 
Brasil.” 

 

 
E. Tributação 

 
A discussão a seguir contém uma descrição das importantes consequências fiscais federais brasileiras e norte-

americanas sobre aquisição, propriedade e alienação de ações preferenciais ou ADSs por determinados detentores norte-
americanos e outros detentores não-brasileiros. Este resumo tem como base as leis fiscais do Brasil e dos Estados Unidos 
em vigor na data deste relatório anual, as quais estão sujeitas a modificações, possivelmente com efeito retroativo, e a 
interpretações diferentes.  V.Sas. devem consultar  seus próprios consultores fiscais sobre consequências fiscais 
federais brasileiras e americanas ou outras sobre a aquisição, propriedade e alienação de ações preferenciais ou ADSs, 
incluindo,  em particular,  o efeito de quaisquer  leis fiscais  estaduais,  locais  ou  não-americanas  ou não- brasileiras. 

 
Embora não exista atualmente nenhum tratado sobre imposto de renda entre o Brasil e os Estados Unidos, as 

autoridades fiscais dos dois países têm mantido discussões que podem culminar em tal tratado. Entretanto, nenhuma 
garantia pode ser fornecida se ou quando um tratado entrará em vigor ou como esse tratado afetará os detentores norte-
americanos de ações preferenciais ou ADSs. 

 
 

Considerações Fiscais Brasileiras 
 

A discussão a  seguir  resume principalmente  as mais  importantes  consequências  fiscais  brasileiras  da aquisição, 
propriedade e alienação de ações preferenciais ou ADSs por um detentor norte-americano não considerado como 
domiciliado no Brasil para fins fiscais brasileiros (um “detentor norte-americano”) conforme definido no item “Considerações 
sobre o Imposto de Renda federal nos EUA. Esta discussão não aborda todas as considerações fiscais brasileiras que podem 
ser aplicáveis a qualquer detentor não-brasileiro específico, e cada detentor não-brasileiro deve consultar seu próprio 
consultor fiscal sobre as consequências fiscais brasileiras de investir em ações preferenciais ou ADSs. 

 
Tributação de Dividendos 

 
Dividendos pagos por nós em dinheiro ou em espécie dos lucros gerados em ou depois de 1º de janeiro de 
1996 (i) para o depositário em relação às ações preferenciais subjacentes às ADSs ou (ii) para um detentor norte-americano 
ou outro detentor não-brasileiro em relação às ações preferenciais, em geral não estarão sujeitos a retenção de impostos no 
Brasil. Não temos quaisquer lucros não distribuídos gerados antes de 1º de janeiro de 1996. 

 
Distribuição de Juros sobre Capital Próprio 

 
As sociedades anônimas brasileiras podem efetuar pagamentos aos acionistas caracterizados como juros sobre o 

capital próprio como uma forma alternativa de fazer distribuições de dividendos. A taxa de juros não pode  ser  mais alta  
do  que  a  taxa  de  juros  de  longo  prazo  do  governo  federal,  ou  a  TJLP,  conforme determinada periodicamente pelo 
Banco Central. O montante total distribuído como juros sobre o capital próprio não pode exceder um valor maior do que 
(i) 50% do lucro líquido (antes de levar em conta a distribuição e quaisquer deduções para o imposto de renda) do 
exercício referente ao qual o pagamento é efetuado ou (ii) 50% dos lucros acumulados do exercício anterior ao exercício 
referente ao qual o pagamento é efetuado. Os pagamentos de juros sobre o capital próprio são decididos pelos acionistas 
com base nas recomendações do conselho de administração da Companhia. 

 
As distribuições de juros sobre o capital próprio pagos aos portadores brasileiros e não-brasileiros de ações preferenciais, 
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incluindo pagamentos ao depositário relacionados com as ações preferenciais subjacentes às ADSs, são dedutíveis para nós 
para fins de imposto de renda de pessoa jurídica brasileiro. Esses pagamentos a detentores norte-americanos ou outros 
detentores não-brasileiros estão sujeitos ao imposto retido na fonte brasileiro à alíquota de 15%. Se o beneficiário do 
pagamento estiver domiciliado num paraíso fiscal (quer dizer, um país que não tributa nenhum imposto de renda ou que 
tributa a uma alíquota inferior a 20%), a alíquota será de 25%. 
 

Nenhuma  garantia  é  dada  que  nosso  conselho  de  administração  não  irá  recomendar  que  futuras distribuições de 
lucros sejam efetuadas por meio de juros sobre o capital próprio em vez de por meio de dividendos. 
 

Montantes pagos como juros sobre o capital próprio (líquido do imposto retido aplicável) podem ser tratados como 
dividendos,  que estamos obrigados a distribuir  a nossos acionistas de acordo com nosso estatuto social e a legislação 
societária brasileira. As distribuições de juros sobre o capital próprio no que se refere às ações preferenciais, incluindo 
distribuições para o depositário referentes às ações preferenciais subjacentes às ADSs, podem ser convertidas em dólares 
americanos e remetidas para fora do Brasil, sujeitas aos controles cambiais aplicáveis. 
 
Tributação sobre Ganhos 
 

Ganhos realizados fora do Brasil por um detentor norte-americano ou outro detentor não-brasileiro sobre a alienação de 
propriedade localizada no Brasil, incluindo ações preferenciais, a outro detentor não-brasileiro, estão sujeitos ao imposto 
brasileiro. Neste caso, os ganhos estariam sujeitos a uma alíquota de imposto retido na fonte de 15%, exceto se o 
beneficiário estiver localizado numa jurisdição de alíquota baixa (tipo paraíso fiscal), conforme definido pela lei brasileira, 
caso em que a alíquota aplicável seria de 25%. 
 

Nosso entendimento é que a ADSs não se qualificam como propriedade localizada no Brasil e, portanto, não estão 
sujeitas à tributação brasileira mediante alienação a outros detentores não-brasileiros. Assim, na medida em que nosso 
entendimento não foi testado por meio de tribunais administrativos ou judiciais, não estamos em condições de avaliar qual 
será o regulamento final sobre a questão. 
 

Ganhos realizados por um detentor norte-americano ou outro detentor não-brasileiro sobre alienações de ações 
preferenciais no Brasil ou em transações com residentes brasileiros podem estar isentos do imposto brasileiro, ou tributados à 
alíquota de 25% ou tributado à alíquota de 15%, dependendo das circunstâncias. 
 
Ganhos sobre a alienação de ações preferenciais obtidos mediante cancelamento de ADSs não são tributados no Brasil se a 
alienação for feita e o produto for remetido para fora do país dentro de cinco dias úteis após o cancelamento, a menos que o 
investidor seja um residente de uma jurisdição que, de acordo com a lei brasileira, seja considerada como sendo um paraíso 
fiscal. 
 
Ganhos realizados com ações preferenciais por meio de transações com residentes brasileiros ou por meio de transações no 
Brasil, fora das bolsas de valores brasileiras estão geralmente sujeitos a um imposto na alíquota de 15%., exceto se o 
investidor tiver direito a tratamento de isenção de impostos para a transação conforme os termos da Resolução 2689 dos 
Regulamentos do Conselho Monetário Nacional, descritos imediatamente a seguir: 
 

A Resolução 2.689, que a partir de 31 de março de 2000 substituiu os Regulamentos do Anexo IV que estabelecia 
previamente os benefícios fiscais para investidores estrangeiros, estende o tratamento fiscal favorável a um detentor norte-
americano ou outro detentor não-brasileiro de ações preferenciais que tenha (i) nomeado um representante no Brasil com 
poderes para tomar medidas relacionadas com o investimento em ações preferenciais, (ii) se registrado como investidor 
estrangeiro junto à CVM e (iii) registrado seus investimentos em ações preferenciais junto ao Banco Central. Conforme a 
Resolução 2.689, títulos e valores mobiliários mantidos por investidores estrangeiros devem ser mantidos sob a custódia de, 
ou em contas de depósito com, instituições financeiras devidamente autorizadas pelo Banco Central e pela CVM. Além 
disso, a negociação de títulos e valores mobiliários está restrita, conforme a Resolução 2.689, às transações em bolsas  
de  valores  brasileiras  ou  mercados  de  balcão  qualificados.  O  tratamento  preferencial  em  geral proporcionado 
conforme a Resolução 2.689 e proporcionado aos investidores em ADSs não está disponível aos residentes de paraísos 
fiscais. Todas as ações preferenciais subjacentes às ADS se qualificam de acordo com a Resolução 2.689. 
 

Não há garantia de que o tratamento preferencial atual será mantido para os detentores norte-americanos e outros 
detentores não-brasileiros conforme a Resolução 2.689. 
 

O ganho sobre a alienação de ações preferenciais é medido pela diferença entre o valor em moeda brasileira realizado 
sobre a venda ou troca e o custo de aquisição das ações vendidas, medido em moeda brasileira, sem qualquer  correção  pela  
inflação.  Embora  exista  uma  controvérsia  envolvendo  esse  assunto,  existem argumentos para sustentar a posição que o 
custo de aquisição de ações registradas como um investimento junto ao Banco Central é calculado com base no valor 
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da moeda estrangeira, registrado junto ao Banco Central. Consultar “Controle Cambiais—Capital Registrado” 
 

Ganhos realizados por um detentor norte-americano ou outro detentor não-brasileiro mediante o resgate de ações 
preferenciais serão tratados como ganhos da alienação de tais ações preferenciais a um residente brasileiro que ocorrer fora 
de uma bolsa de valores e, dessa forma, estarão sujeitos ao imposto à alíquota de 
15%. Caso o detentor  não-brasileiro esteja  domiciliado em  uma jurisdição de paraíso fiscal, a alíquota aplicável será 
de 25%. 

 
O preço de compra das ações preferenciais vendidas na bolsa de valores brasileira está sujeito ao imposto retido na fonte 

à alíquota de 0,005%, exceto no caso de detentores não- brasileiros que investem pela Resolução n° 2.689. Esse imposto 
pode ser compensado contra o imposto de renda de 15% devido sobre os ganhos realizados mediante a venda de ações. 

 
 

Qualquer exercício de direitos de preferência na aquisição das ações preferenciais ou ADSs não estará sujeito à 
tributação brasileira. Ganhos sobre a venda ou cessão de direitos de preferência na aquisição das ações preferenciais serão 
tratados diferentemente para fins fiscais brasileiros dependendo de (i) se a venda ou cessão é feita pelo depositário ou pelo 
investidor e (ii) se a transação é realizada em uma bolsa de valores brasileira.  Os ganhos sobre as vendas  ou  cessões  
realizados pelo depositário em  uma bolsa  de valores brasileira não são tributados no Brasil, mas os ganhos sobre outras 
vendas ou cessões podem estar sujeitos a um imposto à alíquota de 15%. 
 

O depósito de ações preferenciais em troca de ADSs não está sujeito ao imposto de renda brasileiro se as ações 
preferenciais estiverem registradas de acordo com a Resolução 2.689 e o respectivo detentor não estiver em uma jurisdição de 
paraíso fiscal. Se as ações preferenciais não estiverem assim registradas ou o detentor estiver em uma jurisdição de paraíso 
fiscal, o depósito de ações preferenciais em troca de ADSs pode estar sujeito ao imposto sobre ganhos de capital a uma 
alíquota de 15%. 
 

A retirada das ações preferenciais em troca de ADSs não está sujeita ao imposto brasileiro. Quando do recebimento  das  
ações  preferenciais  subjacentes,  um  detentor  norte-americano  ou  outro  detentor  não- brasileiro com direito a benefícios 
de acordo com a Resolução 2.689 terá o direito de registrar o valor de dólares dos EUA de tais ações junto ao Banco Central 
conforme acima descrito, em “Controle Cambiais— Capital Registrado.” Se o detentor norte-americano ou outro detentor 
não-brasileiro não se qualificar de acordo com a Resolução 2.689, estará sujeito ao tratamento fiscal menos favorável  
acima descrito com relação às trocas de ações preferenciais. Os tratados fiscais do Brasil não concedem isenção de impostos 
sobre ganhos realizados sobre as vendas ou trocas de ações preferenciais. 
 

1. Beneficiários Residentes ou Domiciliados em Paraísos Fiscais ou Jurisdições de Baixa Tributação 
 
A Lei Nº. 9.779, datada de 19 de janeiro de 1999, estabelece que, com exceção de circunstâncias limitadas, qualquer receita 
advinda de operações realizadas por um beneficiário que reside, ou seja, domiciliado em um país considerado como sendo um 
paraíso fiscal está sujeita a um imposto de renda a ser retido na fonte a uma alíquota de 25%. Consequentemente, se a 
distribuição de juros atribuídos ao patrimônio líquido de acionistas for feita para um beneficiário residente ou domiciliado 
em um paraíso fiscal, o imposto de renda aplicável será a uma alíquota de 25% em vez de 15%. O aumento de alíquota 
também se aplica aos ganhos de capital pagos a residente de jurisdições de baixa tributação a partir de fevereiro de 2004. 
 
De acordo com a Lei Nº. 9.959, detentores não-brasileiros de ADSs ou detentores de ações preferenciais que sejam 
residentes em paraísos fiscais foram excluídos dos incentivos fiscais concedidos aos detentores de ADSs e conforme a 
Resolução Nº. 2.689 e desde 1º de janeiro de 2000, os investidores estão sujeitos ao mesmo tratamento fiscal aplicável 
aos detentores que sejam residentes ou domiciliados no Brasil. 
 

2. Outros Impostos Brasileiros 
 

Não existem impostos brasileiros sobre herança, transmissão ou sucessão aplicáveis à propriedade, transferência ou 
alienação de ações preferenciais ou ADSs por um detentor não-brasileiro, exceto impostos sobre herança e doação 
tributados por alguns estados no Brasil sobre transmissão “inter-vivos” feita ou herança legada por pessoas físicas ou 
jurídicas não residentes ou domiciliadas no Brasil ou no estado pertinente para pessoas físicas ou jurídicas que sejam 
residentes ou domiciliadas dentro desse estado no Brasil. Não existem impostos brasileiros sobre selo, emissão, registro 
ou impostos semelhantes ou direitos a pagar por detentores de ações preferenciais ou ADSs. 
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Impostos sobre Operações Financeiras 
 

O IOF é um imposto sobre operações de câmbio, tí tulos e valores mobiliários, crédito e seguro. A alíquota do IOF pode 
ser alterada por um Decreto Executivo (em vez de uma lei). Além disso, a alíquota do IOF não está sujeita ao princípio 
ex-post-facto, que estabelece que leis que aumentam a alíquota de impostos ou que criam novos impostos entram em vigor 
apenas na data que ocorrer por último entre (i) o primeiro dia do exercício seguinte após sua publicação, ou (ii) noventa 
dias após sua publicação. Um ato legislativo aumentando a alíquota do IOF entrará em vigor, portanto, a partir da data de 
sua publicação. 

 
A lei brasileira impõe um imposto sobre transações em moeda estrangeira, "IOF/Imposto de Câmbio", para  a conversão 

de reais em moeda estrangeira e para a conversão de moeda estrangeira em reais. O decreto 7323, de 4 de outubro de 2010, 
reverteu os efeitos do IOF/Imposto de Câmbio para fluxos de recursos relacionados a investimentos nos mercados 
brasileiros financeiro e de capital por investidores não residentes. O IOF/Imposto de Câmbio  foi mantido a uma alíquota 
zero na liquidação de transações em moeda estrangeira para a remessa de dividendos e  juros sobre capital próprio para não-
residentes. Além disso, com a aprovação do Decreto 7412, de 30 de dezembro de 2010, a liquidação de transações de 
câmbio simultâneas para a entrada de recursos no país foi originada da mudança no regime do investidor estrangeiro de 
investimentos diretos de acordo com a Lei 4.131, de 3 de setembro de 1961, e fundos resultantes do cancelamento de 
depositary receipts, para investimentos em ações negociadas em bolsa começou a ser tributado a 2% do IOF para as 
operações em 1 de janeiro de 2011 À exceção destas operações, a alíquota aplicável à maioria das operações de câmbio é de 
0,38%. Outras alíquotas podem ser aplicáveis a determinadas operações e o governo brasileiro pode aumentar a alíquota a 
qualquer momento em até 25,0% do valor da operação de câmbio. Entretanto, qualquer aumento em alíquotas só se aplicará 
a operações futuras. 

 
A lei brasileira impõe a cobrança de um imposto sobre operações envolvendo títulos governamentais e valores 

mobiliários, ou “IOF/Imposto sobre Títulos”, devido sobre operações envolvendo títulos governamentais e valores 
mobiliários, inclusive aquelas realizadas numa bolsa de valores brasileira. A alíquota do IOF/Imposto sobre Títulos 
aplicável à transferência de ações com a finalidade única de possibilitar a emissão de ADSs é atualmente de 1,5%. Esta 
alíquota se aplica ao produto (a) do número de ações que estão sendo transferidas, multiplicado pelo (b) preço de 
fechamento dessas ações na data anterior à transferência ou, se esse preço de fechamento não estiver disponível em tal data, 
o último preço de fechamento disponível para essas ações. O governo brasileiro pode aumentar a alíquota do IOF/Imposto 
sobre Títulos a qualquer momento em até 1,5% por dia do valor da operação, porém apenas com respeito a operações 
futuras. 

 
Considerações sobre Imposto de Renda Federal dos EUA 

 
A seguir encontram-se as consequências relevantes do imposto de renda federal dos EUA aos Detentores Norte-

americanos descritos neste instrumento como possuindo e alienando ações preferenciais ou ADSs, mas não pretende ser 
uma descrição abrangente de todas as considerações sobre imposto que podem ser relevantes para a decisão de uma pessoa 
em particular de deter tais títulos e valores mobiliários.  A discussão se aplica apenas no caso de detenção de ações 
preferenciais ou ADSs como ativos de capital para fins de imposto e não descreve todas as consequências fiscais que 
podem ser relevantes aos detentores sujeitos a regras especiais, tais como: 

• Certas instituições financeiras; 
• companhias seguradoras; 
• distribuidores e negociadores de títulos e valores mobiliários ou moedas estrangeiras; 
• pessoas detentoras de ações preferenciais ou ADSs como parte de um hedge, “straddle,”transação integrada ou 

transação semelhante; 
• pessoas cuja moeda funcional para fins do imposto de renda federal dos EUA não é o dólar dos EUA; 
• sociedades de pessoas ou outras entidades classificadas como sociedades de pessoas para fins do imposto de 

renda federal dos EUA; 
• pessoas responsáveis pelo imposto mínimo alternativo; 
• organizações isentas de imposto; 
• pessoas detentoras de ações preferenciais ou ADSs que possuem ou são consideradas como possuindo dez por 

cento ou mais de nossas ações com direito a voto; ou 
• pessoas que adquiriram nossas ADSs ou ações de acordo com o exercício de qualquer opção sobre ações de 

funcionários ou de outra forma de remuneração. 
 

Se uma entidade que é classificada como uma sociedade para fins do imposto de renda federal dos EUA detiver ações 
preferenciais ou ADSs, o tratamento do imposto de renda federal dos EUA de um sócio dependerá em geral da 
situação (“status”) do sócio e das atividades da sociedade.   Sociedades de pessoas detentoras de ações preferenciais ou 
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ADSs e sócios nessas sociedades de pessoas devem consultar seus consultores tributários com relação às consequências 
particulares do imposto de renda federal dos EUA da detenção e alienação de ações preferenciais ou ADSs. 
 

Essa discussão é baseada no Regulamento do Imposto de Renda dos Estados Unidos, ou Código do Serviço de Rendas 
Internas de 1986, e suas alterações (o “Código”),  pronunciamentos administrativos,  decisões judiciais e regulamentos do 
Tesouro propostos finais e provisórios, todos na data deste instrumento.  Essas leis estão sujeitas à alteração, possivelmente 
em base retroativa.  É também baseada em parte em declarações do Depositário e assume que cada obrigação nos termos do 
Contrato de Depósito e de qualquer acordo relacionado será cumprida em conformidade com seus termos. 
 

V.Sas. são um “Detentor Norte-americano” se forem proprietários beneficiários de ações preferenciais ou ADSs e se 
forem, para fins do imposto federal dos EUA 

• um cidadão ou pessoa física residente dos Estados Unidos; 
• uma sociedade, ou outra entidade tributável como uma sociedade, criada ou constituída em ou de acordo com as 

leis dos Estados Unidos ou qualquer sua subdivisão política; ou 
• um estado ou fundo fiduciário cuja receita está sujeita ao imposto de renda federal dos EUA independente de sua 

fonte. 
 

O RESUMO DAS CONSEQÜÊNCIAS DO IMPOSTO DE RENDA FEDERAL DOS EUA ESTABELECIDAS ABAIXO 
SERVE APENAS PARA FINS DE INFORMAÇÕES GERAIS. DETENTORES NORTE-AMERICANOS DE AÇÕES 
PREFERENCIAIS OU ADSs DEVEM CONSULTAR SEUS PRÓPRIOS CONSULTORES  TRIBUTÁRIOS COM 
RELAÇÃO ÀS CONSEQÜÊNCIAS FISCAIS PARTICULARES PARA SI DA DETENÇÃO OU ALIENAÇÃO DE 
AÇÕES PREFERENCIAIS OU ADSs, INCLUSIVE A APLICABILIDADE E EFEITO DE LEIS ESTADUAIS, LOCAIS, 
NÃO DOS EUA E OUTRAS LEIS FISCAIS E POSSÍVEIS ALTERAÇÕES EM LEIS FISCAIS. 

 
Em geral, se V.Sas. possuírem ADSs, serão tratadas como proprietários de ações subjacentes representadas por essas 

ADSs para fins do imposto de renda federal dos EUA.  Dessa forma, nenhum ganho ou prejuízo será reconhecido se V.Sas. 
trocarem ADSs pelas ações subjacentes representadas por essas ADSs. 

 
O Tesouro dos EUA expressou sua preocupação quanto ao fato de que partes a quem ADSs são pré- liberadas ou 

intermediários na corrente de participação entre Detentores Norte-americanos e o emitente da garantia subjacente à ADSs 
podem estar  tomando medidas que são incoerentes com a reivindicação de créditos fiscais estrangeiros para 
Detentores Norte-americanos de ADSs. Tais atos seriam também incoerentes com a reivindicação da alíquota reduzida de 
imposto, descrita abaixo, aplicável a dividendos recebidos por certos detentores não corporativos.  Dessa forma, a análise 
da viabilidade de aplicação de créditos de impostos  brasileiros, e a disponibilidade da alíquota reduzida de imposto para 
dividendos recebidos por certos detentores não corporativos, cada um descrito abaixo, poderiam ser afetadas por medidas 
tomadas por essas partes ou intermediários. 

 
Essa discussão assume que a Companhia não é, e não virá a ser uma companhia estrangeira de investimento passivo, 

conforme descrito abaixo. 
 

Tributação de Distribuições 
 

Distribuições pagas sobre ADSs ou ações preferenciais serão tratadas em geral como dividendos se pagos a partir de 
lucros do exercício ou acumulados (conforme determinado de acordo princípios do imposto de renda federal dos EUA).  
Como a Empresa não mantém cálculos de seus ganhos e lucros de acordo com princípios do imposto de renda federal dos 
EUA, espera-se que distribuições sejam registradas aos detentores norte- americanos como dividendos.  Sujeitos às 
restrições pertinentes e à discussão acima referente às preocupações expressadas pelo Departamento do Tesouro dos EUA, 
dividendos pagos por sociedades estrangeiras qualificadas a certos Detentores Norte-americanos não corporativos em 
exercícios tributáveis começando antes de 1º de janeiro de 2013, são tributáveis a uma alíquota máxima de 15%.  Uma 
sociedade estrangeira é tratada  como sociedade  estrangeira  qualificada  com relação a  dividendos  pagos sobre ações  
que forem prontamente negociáveis em um mercado de títulos nos Estados Unidos, tal como a Bolsa de Valores de Nova 
York  em  que  nossas  ADSs  são  negociadas.  V.Sas.  devem  consultar  seus  consultores  tributários  para determinar 
se a alíquota favorável se aplica aos dividendos que V.Sas. recebem e se V.Sas. estão sujeitas a quaisquer regras especiais 
que limitam sua capacidade de ser tributadas por essa alíquota favorável. 

 

O montante de um dividendo incluirá quaisquer montantes retidos por nós a respeito de impostos brasileiros sobre a 
distribuição.  O montante do dividendo será tratado como receita de dividendo de fonte estrangeira para V.Sas. e não 
será elegível à dedução de dividendos recebidos em geral, permitida às sociedades norte- americanas de acordo com o 
Código.  Dividendos serão incluídos em sua receita na data do recebimento por V.Sas., ou no caso de ADSs, recebimento 
pelo Depositário do dividendo.  O montante de qualquer receita de dividendo pago em reais será um montante em dólar 
dos EUA calculado por referência à taxa de câmbio em vigor na data de tal recebimento independente de se o pagamento é 
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de fato convertido em dólar dos EUA.  Se o dividendo for convertido em dólar dos EUA na data de recebimento, V.Sas. 
não devem ser obrigadas em geral a reconhecer ganho ou perda de moeda estrangeira com respeito à receita de dividendos.  
V.Sas. podem ter ganho ou perda de moeda estrangeira se o montante de tal dividendo não for convertido em dólar dos 
EUA na data de tal recebimento. 

 
Sujeito às restrições pertinentes que podem variar dependendo de suas circunstâncias e sujeito à discussão acima 

referente às preocupações expressadas pelo Departamento do Tesouro dos EUA, o imposto de renda brasileiro retido dos 
dividendos  sobre ações  preferenciais ou  ADSs será  passível  de crédito contra  sua obrigação de imposto de renda 
federal dos EUA.  As regras que regem os créditos fiscais estrangeiros são complexas e, portanto, V.Sas. devem consultar 
seu consultor tributário com relação à disponibilidade de créditos fiscais estrangeiros em suas circunstâncias particulares.   
Em vez de reclamar um crédito, V.Sas. podem escolher, a seu critério, deduzir tais impostos brasileiros no cálculo de sua 
receita tributável, sujeito às limitações em geral aplicáveis de acordo com lei dos Estados Unidos. Uma escolha para 
deduzir impostos estrangeiros em vez de reclamar créditos fiscais estrangeiros deve ser aplicada a todos os impostos pagos 
ou acumulados no exercício tributável a países estrangeiros e possessões dos Estados Unidos. 

 
Outros Impostos Brasileiros 

 

O IOF imposto na compra de ações e no depósito de ações em troca de ADSs (como discutido na seção “Considerações 
sobre impostos brasileiros”) não se converterá em créditos fiscais estrangeiros para efeitos de impostos federais americanos. 
Os detentores americanos devem consultar seus próprios consultores fiscais sobre se estes impostos são ou não dedutíveis 
para efeito de impostos federais dos EUA. 

 

Venda e Outras Alienações de Ações Preferenciais ou ADSs 
 

Para fins do imposto de renda federal dos EUA, ganho ou perda que V.Sas. realizarem na venda ou outra alienação de 
ações preferenciais ou ADSs será ganho ou perda de capital, e será ganho ou perda de capital de longo prazo se V.Sas. 
detiverem as ações preferenciais ou ADSs por mais de um ano.  O montante do ganho ou perda de V.Sas. será igual à 
diferença entre sua base tributária nas ações preferenciais ou ADSs alienadas e o montante realizado na alienação, em 
cada caso conforme determinado em dólar dos EUA. Tal ganho ou perda será em geral ganho ou perda de fonte dos 
EUA para fins de crédito fiscal estrangeiro. Consequentemente, se um imposto retido na fonte brasileiro incidir sobre a 
venda ou alienação de ações preferenciais ou ADSs, e um Detentor Norte-americano não receber receita significativa de 
fonte estrangeira de outras fontes, tal Detentor Norte-americano poderá não estar habilitado a deduzir os benefícios 
efetivos norte-americanos de crédito fiscal estrangeiro referentes a tais impostos retidos na fonte brasileiros. Se um imposto 
brasileiro for retido na fonte sobre a venda ou alienação de ações preferenciais ou ADSs, o valor realizado do Detentor 
Norte-americano incluirá o valor bruto do produto dessa venda ou alienação antes da dedução do imposto brasileiro.  
Consultar  “Considerações  sobre a Tributação Brasileira  – Tributação de Ganhos” para a descrição de quando uma 
distribuição pode estar sujeita à tributação no Brasil. 

 
Regras de Empresas de Investimento Estrangeiro Passivo 

 
A Empresa acredita que não era uma “empresa estrangeira de investimento passivo” (“PFIC”) para fins do imposto de 

renda federal dos EUA para seu exercício tributável de 2010. Se a Companhia fosse uma PFIC para qualquer exercício 
tributável durante o qual um Detentor Norte-americano detivesse ações preferenciais ou ADSs, o ganho reconhecido por 
tal Detentor Norte-americano na venda ou outra alienação (inclusive certas cauções) das ações preferenciais ou ADSs 
seria alocado proporcionalmente em relação ao período de detenção pelo Detentor  Norte-americano das ações  
preferenciais  ou  ADSs.  Os montantes  alocados  ao exercício tributável da venda ou outra alienação e a qualquer 
exercício antes da Empresa ter se tornado uma PFIC seriam tributados como receita ordinária.  O montante alocado a cada 
outro exercício tributável estaria sujeito ao imposto pela alíquota mais alta em vigor para pessoas físicas ou empresas, 
conforme apropriado, para tal exercício tributável, e um encargo de juros seria cobrado sobre o montante alocado a tal 
exercício tributável.  Regras semelhantes seriam aplicadas a qualquer distribuição a respeito de ações preferenciais ou 
ADSs acima de 125% da média das distribuições anuais sobre ações preferenciais ou ADSs recebidas por Detentor Norte-
americano durante os três anos precedentes ou tal período de detenção pelo detentor, o que for menor.  Além d isso, se a 
empresa fosse uma PFIC ou, em relaç ão a determinado detentor norte americ ano, fosse tratada como PFIC para o  
ano tributável no qual pagou algum dividendo, ou o ano tributável anterio r, a taxa de dividendos de 15% 
conforme anteriormente d iscutida em relaç ão a d ividendos pagos a determinados detentores norte americ anos  
não-corporativos não s eria ap lic ável.  Certas escolhas podem estar disponíveis e que resultariam em tratamentos 
alternativos (tais como um tratamento  “mark-to-market”) das ações preferenciais ou ADSs. Detentores  Norte-americanos 
devem consultar seus consultores tributários para determinar se tais escolhas estão disponíveis e, se assim, quais as 
consequências dos tratamentos alternativos seriam naquelas circunstâncias particulares dos detentores. 
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Relatório de Informações e Retenção de "Backup" 
 

O pagamento de dividendos e de receitas de vendas que é feito dentro dos Estados Unidos ou por meio de determinados 
intermediários financeiros associados nos Estados Unidos está, em geral, sujeito à comunicação de informações e retenção 
de “back-up”, a menos que (i) V.Sas. sejam outros recebedores isentos  ou  (ii)  no  caso  de  retenção  de  “back-up”,  
V.Sas.  forneçam  um  número  correto  de identificação de contribuinte e certifiquem-se de que V.Sas. não estão sujeitos 
retenção de “back-up”. 

 
O montante de qualquer retenção de backup de um pagamento a V.Sas. será permitido como um crédito contra sua 

obrigação de imposto de renda federal dos EUA e pode dar direito a V.Sas. a um reembolso, desde que as informações 
exigidas sejam oportunamente fornecidas ao Serviço de Rendas Internas (equivalente à Receita Federal, no Brasil). 

 
DETENTORES NORTE AMERICANOS DE NOSSAS AÇÕES PREFERENCIAIS OU ADSs DEVEM CONSULTAR 

SEUS PRÓPRIOS CONSULTORES TRIBUTÁRIOS COM RELAÇÃO ÀS CONSEQÜÊNCIAS DE IMPOSTOS 
BRASILEIROS, FEDERAIS, ESTADUAIS E LOCAIS DOS EUA E DE OUTROS IMPOSTOS DA PARTICIPAÇÃO E 
ALIENAÇÃO DE NOSSAS AÇÕES PREFERENCIAIS OU ADSs COM BASE EM SUAS CIRCUNSTÂNCIAS 
PARTICULARES. 

 

F. Dividendos e Agentes de Pagamento 
 

Poderemos pagar a nossos acionistas tanto dividendos quanto juros sobre o capital próprio, esta última uma forma de 
distribuição que, no Brasil, é dedutível de impostos.  Os detentores de ações preferenciais puderam exercer seus direitos 
de voto desde a Assembleia Geral de Acionistas de 2004, em decorrência de nossa falha, de pagar os dividendos 
mínimos exigidos por lei.  Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2008, a reunião da Diretoria realizada aos 12 de 
fevereiro de 2009 aprovou o pagamento de dividendos no valor de R$402,6 milhões, quantia suficiente para atender os 
dividendos mínimos conforme exigido por lei.  Pela autoridade desse Conselho e pela autoridade concedida na 
Assembleia Geral de Acionistas realizada em 19 de março de 2009, os dividendos foram pagos em 2 de dezembro de 
2009 e, mediante esse pagamento, foram cancelados os direitos de voto das ações preferenciais da Vivo, que existiam 
anteriormente devido à falta de pagamento de todos os dividendos exigidos.  

 
De acordo com nossos Estatutos, numa reunião especial realizada em 9 de fevereiro de 2010, nossa Diretoria aprovou 

o pagamento de dividendos num valor agregado de aproximadamente R$818,9 milhões.  Esses dividendos foram 
declarados com base no balanço de fechamento do ano de 2009, disponibilizado aos detentores de ações ordinárias e 
preferenciais.  Os dividendos pagáveis aos detentores de ações preferenciais e ordinárias são compostos por 
aproximadamente (a) R$104,1 milhões em juros sobre o capital próprio, conforme aprovado pela reunião da Diretoria 
realizada aos 14 de dezembro de 2009 e calculada de acordo com o artigo 9 da Lei 9249/95, a qual, líquida (após 
dedução do imposto de renda) é de aproximadamente R$88,5 milhões, e (b) dividendos no valor de aproximadamente 
R$730,3 milhões.  Os dividendos mencionados supra serão pagos em duas prestações iguais, no dia 19 de abril de 2010 e 
no dia 25 de outubro de 2010.  Esses dividendos são suficientes para atender o dividendo mínimo exigido por lei, e os 
direitos de voto das ações preferenciais não serão recuperados para o ano de 2010.  Mesmo se os detentores de ações 
preferenciais da Vivo tivessem que readquirir os direitos de voto em algum momento do futuro, não esperamos que tais 
direitos de voto afetem o controle de votos da Vivo, já que nossos acionistas controladores atualmente detêm mais de 
50% do total de nosso capital. A reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de fevereiro de 2011 aprovou o 
pagamento de dividendos de aproximadamente R$2.290,8 milhões. Esses dividendos, declarados com base no balanço de 
2010, incluem juros sobre capital próprio no valor líquido de aproximadamente R$187,0 milhões, conforme aprovado pela 
reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de dezembro de 2010, e dividendos no valor aproximado de 
R$2.103,8 milhões. 

 
 

G. Pareceres de Peritos 
 

Não Aplicável 
 

H. Documentos em Exibição 
 

Estamos sujeitos às exigências das informações da Lei de Mercados de Capitais exceto que, como emissor estrangeiro, 
não estamos sujeitos às normas de procuração ou às normas de divulgação de lucro por transações de ida e volta da Lei de 
Mercados de Capitais. De acordo com essas exigências legais, arquivamos ou fornecemos relatórios e outras informações 
junto à Comissão. Relatórios e outras informações arquivadas ou fornecidas por nós junto à Comissão podem ser 
inspecionadas e copiadas nas dependências de consulta pública mantidas pela Comissão na 100 F Street, N.E., 
Washington, D.C. 20549. As cópias desse material podem ser obtidas pelo correio da Seção de Consulta Pública da 
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Comissão, 450 Fifth Street, N.W., Washington, D.C. 20549, com frete pago. V.Sas. também podem inspecionar esses 
relatórios e outras informações nos escritórios da Bolsa de Valores de Nova York, 11 Wall Street, New York, New York 
10005, em que nossos ADSs são negociados. 

 
Além disso, a Comissão mantém um website que contém informações arquivadas eletronicamente, que podem ser 

acessadas pela Internet no endereço http://www.sec.gov. 
 

Também apresentamos para registro demonstrações financeiras e outros relatórios periódicos junto a CVM. Cópias de 
nosso relatório anual em Formulário Nº. 20-F e documentos mencionados nesse relatório anual e em nossos estatutos 
sociais estarão disponíveis para inspeção mediante solicitação em nossos escritórios à Avenida Doutor Chucri Zaidan, 860, 
04583-110, São Paulo, SP, Brasil. 

 
 

I. Informações das Subsidiárias 
 

Não Aplicável. 
 
 

ITEM 11. DIVULGAÇÕES QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS SOBRE RISCO DE MERCADO 
 

Estamos expostos ao risco de mercado com as mudanças tanto das taxas de cambio de moeda estrangeira quanto das 
taxas de juros. Estamos expostos ao risco da taxa de câmbio de moeda estrangeira, porque alguns de nossas dívidas e custos 
de longo prazo (principalmente juros sobre dívidas, despesas de capital e compra de participações) são total ou parcialmente 
denominados em outras moedas (basicamente o dólar dos EUA e o Yen) exceto aquelas nas quais realizamos receitas 
(basicamente o real). Da mesma forma, estamos sujeitos ao risco de mercado resultante das mudanças nas taxas de juros 
que podem afetar o custo de nosso financiamento.  Temos celebrado contratos de derivativos, tais como conversões 
(swaps) de moeda estrangeira para administrar o risco da taxa de câmbio. Não mantemos nem emitimos derivativos ou 
outros instrumentos financeiros para fins de negociação. Vide Nota 30 de nossas demonstrações financeiras para uma 
análise de sensibilidade das variáveis de risco e dos nossos instrumentos derivativos. 

 
ITEM 12. DESCRIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS QUE NÃO SEJAM AÇÕES DO CAPITAL 
 
 
O depositário, The Bank of New York Mellon, cobra suas comissões pela entrega e resgate de ADSs diretamente de 
investidores que estão depositando ou resgatando ADSs ou de intermediários agindo por eles. O depositário também cobra 
comissões para fazer distribuições a investidores deduzindo essas comissões das quantias distribuídas ou vendendo uma parte 
dos ativos passíveis de distribuição para pagar as comissões. O depositário pode cobrar sua comissão anual por serviços de 
depositário por meio de deduções de distribuições em dinheiro ou por meio de faturamento direto aos investidores ou por 
meio de cobrança das contas do sistema escritural de participantes agindo por eles. O depositário pode, em geral, recusar-se a 
prestar serviços de atração de comissões até que suas comissões relativas a esses serviços tenham sido pagas.. 
 

 
Pessoas que depositem ou retirem ações deverão pagar: 
 

Por: 

$5,00 (ou menos) por 100 ADSs (ou parte de 100 ADSs) Emissão de ADSs, inclusive emissões resultantes de uma 
distribuição de ações ou direitos ou outros ativos 
 
Cancelamento de ADSs para fins de retirada, inclusive se o 
contrato de depósito for rescindido 
 

$,02 (ou menos) por ADS (ou parte destas) Qualquer distribuição em dinheiro 
 

Uma taxa equivalente ao valor mais baixo entre (1) a taxa pela 
emissão de ADS ou ações recebidas no exercício de direitos 
distribuídos, porém cujos valores mobiliários ou direitos 
forem, ao invés disso, vendidos pelo depositário e o produto 
líquido distribuído; e (2) o valor desse produto da venda 

Distribuição do produto da venda de valores mobiliários ou 
direitos. 

Taxas de registro ou transferência Transferência e registro de ações em nosso livro de registro 
de ações para ou do nome do depositário ou seu agente 
quando você deposita ou retira ações 
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Despesas do depositário Transmissões por cabo, telex e fax (quando expressamente 
previstas no contrato de depósito) 
 
Conversão de moeda estrangeira em dólar norte-americano 
 

Impostos e outros encargos governamentais que o depositário 
ou o custodiante tem que pagar sobre qualquer ADS ou ação 
subjacente a qualquer ADS, por exemplo, impostos sobre 
transferência de ações, imposto de selo ou impostos retidos na 
fonte 
 

Conforme necessário 
 

Quaisquer encargos incorridos pelo depositário ou seus agentes 
para efetuar o serviço de valores mobiliários depositados 

Conforme necessário 
 

 
 

 Sujeito a determinados termos e condições, o Bank of New York Mellon concordou em nos reembolsar por determinadas 
despesas por ele incorridas relacionadas a despesas de estabelecimento e manutenção do programa de ADS, inclusive os 
custos de manutenção padrões desembolsados relativos às ADS, que consistem em despesas de postagem e envelopes para 
envio por correio de relatórios financeiros anuais e intermediários, envio por correio de formulários de impostos requeridos, 
impressos, selo, fax e chamadas telefônicas. Existem limites para o montante de despesas pelas quais o depositário irá nos 
reembolsar, porém o montante de reembolso disponível para nós não está necessariamente vinculado ao montante de taxas 
que o depositário cobra dos investidores. 
 

No dia 31 de dezembro de 2010, recebemos do depositário de nossas ADS o valor de US$3.317 mil, que foi usado para 
finalidades corporativas gerais, tais como pagamento de custos e despesas associadas a  (1) preparação e distribuição de materiais 
de procuração  (2) preparação e distribuição de materiais de marketing e (3) consultoria e outros serviços relacionados a relações 
com investidore. 

 
No dia 13 de outubro de 2009, o Contrato de Depósito da Telemig Participações foi cancelado, em decorrência da 

incorporação de ações aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 27 de julho de 2009.  Não foram pagas 
quaisquer taxas ao depositário em relação ao cancelamento da instalação de recebimento de depositário da Telemig Participações. 
 

Necessitando de mais informações sobre as implicações fiscais brasileiras ou norte americanas favor consultar com atenção o 
item 10 – E - Tributação. 

 
PARTE  II 

 
 
ITEM 13. DÍVIDAS EM DEFAULT E DIVIDENDOS COM PAGAMENTOS EM ATRASO 
 

Nenhum. 
 
ITEM 14. MODIFICAÇÕES RELEVANTES NOS DIREITOS DOS ACIONISTAS E USO DOS RECURSOS 
 

Nenhum. 
 
ITEM 15. CONTROLES E PROCEDIMENTOS 
 
(a) Controles e procedimentos de divulgação 
 

Sob a supervisão e com a participação da nossa administração, incluindo nosso diretor presidente e diretor financeiro,  
avaliamos  a  eficiência  do  desenho  e  da  operação  de  nossos  controles  e  procedimentos  de divulgação em 31 de 
dezembro de 2010. Com base nessa avaliação, nosso diretor presidente e nosso diretor financeiro concluíram que esses 
controles e procedimentos são eficazes ao assegurar que todas as informações relevantes que devem ser obrigatoriamente 
arquivadas com este relatório anual lhes foram informadas de forma  oportuna.  Nossos  controles  e  procedimentos  de  
divulgação  são  eficazes  em  assegurar  que  as informações que devem obrigatoriamente ser reveladas nos relatórios que 
arquivamos ou apresentamos de acordo com a Lei de Mercado de Capitais são registradas, processadas, resumidas e 
relatadas, dentro dos períodos especificados nas normas e formulários da Comissão e são eficazes em assegurar que as 
informações a serem informadas nos relatórios que arquivamos ou apresentamos de acordo com a Lei de Mercado de 
Capitais são acumuladas e comunicadas à nossa administração,  inclusive nossos principais executivos  e membros do 
conselho financeiros, para permitir decisões oportunas com relação às divulgações obrigatórias. 
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(b) Relatório Anual da Administração do Controle Interno sobre Relatórios Financeiros 
 

A administração é responsável pelo estabelecimento e manutenção de controle interno adequado sobre relatórios 
financeiros (conforme definido nas Regras 13a-15(f) e 15(d)-15(f)). O sistema de controle interno da  VIVO  foi  projetado  
para  fornecer  garantia  razoável  quanto  à  integridade  e  confiabilidade  das demonstrações financeiras publicadas. Todos 
os sistemas de controle interno, por mais que tenham sido muito bem projetados, têm limitações inerentes e podem fornecer 
apenas garantia razoável de que os objetivos do controle estão atendidos. 
 

A administração avaliou o controle interno sobre os relatórios financeiros sob a supervisão de nosso Diretor Presidente, 
ou CEO, e Diretor Financeiro (nosso Vice-presidente de Finanças), ou CFO, em 31 de dezembro de 2010. A administração 
avaliou a eficácia de nosso controle interno sobre os relatórios financeiros com base nos critérios estabelecidos na estrutura 
do Comitê de Organizações Patrocinadoras da Comissão de Comércio [Committee  of  Sponsoring  Organizations of the 

Treadway  Commission]  (“COSO”).  A administração da VIVO concluiu que em 31 de dezembro de 2010 que nosso 
controle sobre os relatórios financeiros era adequado e eficaz com base nesses critérios. 
 

Nosso  auditor  independente,  Ernest  & Young  Terco Auditores  Independentes  S.S.,  emitiu  um  relatório  de 
certificação sobre a eficácia de nossos controles internos sobre os relatórios financeiros em 31 de dezembro de 2010. O 
relatório sobre a auditoria de nosso controle interno sobre os relatórios financeiros está anexado a este documento. 
 

 
(c) Relatório de Certificação da Firma de Auditores Independentes 

 
Ernest & Young Terco Auditores Independentes S.S. (“EYT”), uma firma de auditores independentes que auditou nossas 

demonstrações financeiras, emitiu um relatório de certificação sobre a eficácia de nossos controles internos sobre os 
relatórios financeiros em 31 de dezembro de 2010. O relatório de certificação aparece na página F-3. 
 

(d) Mudanças nos controles internos sobre os Relatórios Financeiros 
 

Não fizemos nenhuma alteração em nosso controle interno de relatórios financeiros no exercício encerrado em 2010 que 
tenha afetado relevantemente, ou dentro do razoável possa afetar relevantemente, nosso controle interno sobre relatórios 
financeiros 
 
ITEM 16. [RESERVADO] 
 
ITEM 16A. ESPECIALISTA FINANCEIRO DO COMITÊ DE AUDITORIA 
 

Na reunião do Conselho de Administração realizada em 7 de Abril de 2009, nossos Membros do Conselho determinaram e 
designaram que José Guimarăes Monforte é o “especialista financeiro do comitê de auditoria” dentro do significado do item 
16A. 
 
ITEM 16B. CÓDIGO DE ÉTICA 
 

Em maio de 2005, implantamos um Código de Ética e Conduta para todos os funcionários. O objetivo do código  é  
promover  o  cumprimento  das  políticas,  regulamentações  e  outras  normas  aplicáveis,  com honestidade, precisão e 
ética. Aplica-se a todos os funcionários e/ou pessoas que exerçam funções similares na empresa e estabelece as 
consequências e responsabilidade pelo não cumprimento. Os executivos da VIVO se  comprometeram  a  cumprir  as 
determinações  de  seus  superiores  e as normas,  políticas,  instruções  e legislação e fazer que seus subordinados façam o 
mesmo, e a fazer os necessários esclarecimentos e comunicações, para que os princípios e valores do Código possam ser 
praticados por todos os envolvidos. Você pode obter uma cópia de nosso Código de Ética, gratuitamente, solicitando uma 
cópia ao Sr. Carlos Raimar Schoeninger pelo telefone +55(11) 7420-1172. 
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ITEM 16C. PRINCIPAIS HONORÁRIOS E SERVIÇOS DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
 

Nossas  demonstrações   financeiras  consolidadas  foram  auditadas  pela  Ernest  &  Young  Terco Auditores 

Independentes S.S. (“Ernest Young Terco”) com relação ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2010  e 2009. A tabela 
abaixo estabelece o valor total que nos foi cobrado pela Ernest & Young Terco pelos serviços realizados nos exercícios de 
2010 e 2009, e desdobra esses valores por categoria de serviço: 
 

 Exercício findo em 31 de deze mbro 

 2010 2009  

 (em milhares de reais) 
Honorários de auditoria ................................................................................................................................  7.051 7.659 
Honorários relacionados a auditoria .............................................................................................................  1.286 1.767 
Honorários relacionados a impostos.............................................................................................................  173 235 

Total ......................................................................................................................................................  8.510 9.661 

 
 

 
Honorários de Auditoria 

 
Os honorários  de auditoria  são as taxas  totais  faturadas  pela  Ernest  Young Terco pela  auditoria  de nossas 

demonstrações financeiras anuais e consolidadas, revisões  de demonstrações  financeiras intermediárias e serviços de 
certificação que são prestados juntamente com os processos legais e reguladores ou contratações. 
 
Honorários Relacionados à Auditoria 

 
Os  honorários  relacionados  à  auditoria  são  as  taxas  totais  faturas  pela  Ernest  Young Terco  pelos  relatórios  de  
cumprimento  de  auditoria  emitidos  em  relação  às  exigências regulatórias da ANATEL. 

 

Honorários Relacionados a Impostos 
 
Valores cobrados por serviços profissionais de atendimento de normas tributárias. 
 
Políticas e Procedimentos de Pré-Aprovação 
 

O comitê fiscal aprova todos os serviços de auditoria, serviços associados à auditoria, serviços tributários e outros serviços 
fornecidos prestados pela Ernest Young. Quaisquer serviços prestados pela Ernest Young Terco que não estejam 
especificamente incluídos dentro do escopo da auditoria devem ser pré-aprovados pelo comitê fiscal antes de cada 
contratação. O comitê fiscal tem permissão para aprovar determinados honorários de serviços associados à auditoria, serviços 
tributários e outros serviços conforme a exceção de minimis antes de concluir a contratação. Em 2010 e 2009, nenhum 
dos honorários pagos à Ernest Young T e r c o foi aprovado de acordo com a exceção de minimis. 
 
ITEM 16D. ISENÇÕES DAS NORMAS DE REGISTRO PARA COMITÊS DE AUDITORIA 
 

Temos um comitê fiscal, cujos membros seguem as exigências de independência da Regra 10A-3 da Lei de Mercado de 
Capitais de 1934, e suas alterações. Consultar “Item 16.G.-A Governança Corporativa  -Comitês- Comitê de Auditoria e 
Comitê de Auditoria Requisitos Adicionais”. 
 
ITEM 16E. COMPRAS DE AÇÕES PELO EMISSOR E COMPRADORES AFILIADOS 
 

Nenhum. 
 
ITEM 16F. MUDANÇA DE AUDITOR INDEPENDENTE DO REGISTRANTE 
 

Não Aplicável. 
 

ITEM 16G. GOVERNANÇA CORPORATIVA 
 

As diferenças significativas entre nossas práticas de governança corporativa e os padrões de governança corporativa da 
NYSE são as seguintes: 



136  

 
Independência dos Membros do Conselho de Administração e Testes de Independência 
 

A Legislação Societária Brasileira e nosso estatuto exigem que os membros de nosso Conselho de Administração sejam 
eleitos pelos nossos acionistas em uma assembleia geral de acionistas. Nove de nossos conselheiros são nomeados por nossos 
acionistas controladores, mas três foram nomeados de acordo com a Sarbanes-Oxley. 
 

A Legislação Societária Brasileira e a CVM estabelecem regras em relação a determinadas exigências de qualificação e 
restrições, investidura, remuneração, deveres e responsabilidades dos executivos e conselheiros das empresas. Embora 
acreditemos que essas regras dão garantias adequadas de que nossos conselheiros são independentes,  acreditamos  que  essas  
regras  nos  permitiriam  ter  conselheiros  que  de  outra  forma  não passariam pelos testes de independência estabelecidos 
pela NYSE. 
 
 
Comitês 

Temos um Comitê de Auditoria e um Comitê de Divulgação, mas não somos obrigados, de acordo com a Legislação 
Societária Brasileira, a ter, e dessa forma não temos um Comitê de Nomeações, um Comitê de Governança Corporativa ou um 
Comitê de Remunerações. De acordo com nosso estatuto, nossos conselheiros são eleitos por  nossos  acionistas  em  uma  
assembleia  geral  de  acionistas.  A  remuneração  de  nossos conselheiros e diretores executivos é definida pelos nossos 
acionistas. 

 

Comitê de Auditoria e Exigências Adicionais do Comitê de Auditoria 
 

Em abril de 2003, a SEC estabeleceu que a listagem de títulos de emissoras privadas estrangeiras poderiam ser isentas das 
exigências do comitê de auditoria se a emissora cumprisse determinadas exigências de acordo com a Regra 10A-3(c) (3) da 
Lei de Bolsas de Valores de 1934, conforme alterada (a “Lei de Bolsas de Valores”).  Não obstante as isenções estabelecidas 
de acordo com a Regra 10A-3(c) (3), temos um Comitê de Auditoria, cujos membros cumprem integralmente as exigências 
de independência da Regra 10A-3.   Vide “Item 6.C. – Conselheiros, Alta Administração e Empregados – Práticas do 
Conselho” e “Item 16.D. – Isenções das Normas de Listagem para Comitês de Auditoria.” 
 
A função de nosso comitê de auditoria é a supervisão:  

• Da avaliação de dados contábeis e financeiros; 
• Do recrutamento, seleção e avaliação de auditores independentes; Da avaliação de auditorias internas; 
• Da avaliação de procedimentos de controle interno; 
• Da preparação de Relatórios do Comitê de Auditoria que são necessários que se inclua na declaração anual de 

procuradores da Empresa, de acordo com as regras e regulamentos da SEC; 
• Da observância das melhores práticas do setor com relação a leis e regulamentos; e 
• Da realização, sempre que considerado necessário, de reuniões do comitê. 

 
É também responsabilidade do comitê tomar todas as medidas necessárias em conexão com as delegações do conselho 

de administração da Companhia de acordo com o regulamento do comitê e as exigências legais e regulatórias nacionais e 
estrangeiras. 
 
Comitê de Divulgação e Política de Divulgação 
 
A Política para Divulgação de Ato ou Fato Relevante foi estabelecida pelo Conselho de Admin istração da Vivo em 
conformidade ao artigo 16 da Instrução CVM nº. 358, datada de 17 de julho de 2002. 
 

A responsabilidade última pela divulgação de informações, atos ou fatos relevantes é do CEO, do CFO e do Diretor de 
Relações com o Investidor, sendo os dois primeiros responsáveis por autorizar que as informações sejam divulgadas, 
enquanto o Diretor de Relações com Investidores é responsável pela própria divulgação da informação relevante, de acordo 
com os termos das disposições da Política de Ato ou Fato Relevante e das Instruções da CVM números 358/02 e 369/02. 
 

As divulgações são analisadas pelo Comitê de Divulgação em apoio ao CEO e ao CFO. O Comitê de Divulgação é 
responsável por processar a divulgação das informações e dos Atos ou Fatos Relevantes da Companhia, e por garantir a 
qualidade da divulgação das informações, bem como a implantação dos Procedimentos de Divulgação e Controles. 
 

O Comitê de Divulgação se reporta diretamente ao CEO e ao CFO e é supervisionado por auditores internos.  O comitê é 
composto por um coordenador (de Relações com Inves tidores, Fus ões e Aquis ições e Planeja mento F inanceiro) e 
sete outros membros (representando os Diretores de Relações com Investidores, Controles, Comunicação Corporativa, 
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Contabilidade, Financeiro, Fusões e Aquisições, Comunicação e Publicidade e Conformidade, bem como o Secretário Geral 
e o Administrador Legal), e tem o dever de avaliar a necessidade de serviços externos (como auditores, advogados e outros 
consultores independentes), a fim de dar o suporte adequado para o processo de divulgação. 

Aprovação dos Acionistas dos Planos de Remuneração em Ações 
 

Nossos acionistas não têm a oportunidade de votar em todos os planos de remuneração em ações. Entretanto, qualquer 
emissão de novas ações que supere o capital autorizado está sujeita à confirmação dos acionistas. 
 
Diretrizes de Governança Corporativa 
 

Não adotamos nenhuma diretriz de governança corporativa além das regras impostas a nós pela Legislação Societária 
Brasileira. Acreditamos que as diretrizes sobre governança corporativa aplicáveis a nós de acordo com a Lei Societária  
brasileira são uniformes com as diretrizes estabelecidas pela NYSE.  Adotamos e observamos (i) a Política de Divulgação 
de Atos ou Fatos Relevantes, que trata da divulgação pública de todas as informações relevantes de acordo com as 
diretrizes da CVM; e (ii) a Política de Negociação de Títulos, que exige que a administração informe todas as transações 
relativas a nossos títulos. 

 
Código de Conduta Comercial e Ética 
 
 Embora a adoção de um código de ética não seja exigida pela Legislação Societária Brasileira, a Vivo implantou 
um Código de Ética e Conduta para todos os Conselheiros e empregados em maio de 2005. Vide “Item 16B. — Código de 
Ética”. 

 

PARTE III 

ITEM 17. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Consultar “Item 18-Demonstrações Financeiras.” 
 
ITEM 18. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 

Consultar nossas demonstrações financeiras consolidadas começando na Página F-1. 
 

 
ITEM 19.  ANEXOS 
 

1.1 Estatuto Social da Vivo Participações S.A. – tradução para inglês. (1) 
2.1 Contrato de Depósito com data de 21 de julho de 1998, conforme alterado e consolidado em 02 de novembro de 1998., conforme alterado e 

consolidado em  28 de julho de 2008. (10) 
2.2 Contrato de Compra de Notas, relacionado à emissão pela Telesp Celular Participações S.A. de notas à taxa flutuante no valor de 

€416.050.488,19 com vencimento em 2004, datado de 28 de novembro de 2001, entre a Portugal Telecom International Finance B.V., 
Telesp Celular Participações S.A. e o Citibank N.A. Londres. (2) 

2.3 Contrato de Agenciamento, relacionado à emissão pela Telesp Celular Participações S.A. de notas à taxa flutuante no va lor de 
€416.050.488,19 com vencimento em 2004, datado de 28 de novembro de 2001, entre o Citibank N.A. Londres e a Telesp Celular 
Participações S.A. (2) 

2.4 Acordo de Acionistas com data de 06 de fevereiro de 2001, entre DDI Corporation, Inepar Telecomunicações S.A., ITX Corporation e 
Telesp Celular Participações S.A. (2) 

2.5 Primeiro Aditamento ao Acordo de Acionistas da Global Telecom S.A. com data de 14 de agosto de 2001, entre Telesp Celular 
Participações S.A., KDDI Corporation (atual denominação da DDI Corporation), Inepar  Telecomunicações S.A. e ITX Corporation – 
juntamente com uma tradução para inglês. (2) 

4.1 Termo de Autorização do Serviço Móvel Pessoal, assinado entre a ANATEL e a Telesp Celular Participações S.A., - Tradução para inglês 
(3). 

4.2 Termo de Autorização do Serviço Móvel Pessoal, assinado entre a ANATEL e a Global Telecom S.A. – Tradução para inglês (3). 
4.3 Termo de Autorização do Serviço Móvel Pessoal, assinado entre a ANATEL e a Tele Centro Oeste Celular  Participações S.A. – 

Tradução para inglês (4) 
4.4 Termo de Autorização do Serviço Móvel Pessoal, assinado entre a ANATEL e a Telebahia Celular. – Tradução  para inglês (5) 
4.5 Termo de Autorização do Serviço Móvel Pessoal, assinado entre a ANATEL e a Telergipe Celular – Tradução  para inglês (5) 
4.6 Termo de Autorização do Serviço Móvel Pessoal, assinado entre a ANATEL e a Telerj Celular – Tradução para  inglês (6) 

4.7 Termo de Autorização do Serviço Móvel Pessoal, assinado entre a ANATEL e a Telest Celular – Tradução para inglês (6) 
4.8 Contrato entre Telesp Celular Participações S.A. e Fixcel S.A., datado de 25 de abril de 2003 para aquisição de 64,03% do capita l votante da 

Tele Centro Oeste Celular Participações S.A. – (r esumo em inglês). (1) 
4.9 Contrato de Consultoria (Instrumento Particular de Prestação de Serviços de Consultoria), datado de 7 de janeiro de 1999, entre a Telesp 

Celular S.A. e a Portugal Telecom S.A. - atualmente Portugal Telecom S.G.P.S. S.A. (2) 
4.10 Contrato de Fornecimento, datado de 27 de agosto de 2001, entre a Global Telecom S.A. e Motorola do Brasil Ltda. (resumo em inglês) (2) 
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4.11 Contrato de Financiamento, datado de 19 de julho de 2001, entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (Credor), Global Telecom S.A. (Devedor) e Telesp Celular S.A. (Garantidor) - resumo  em inglês (2). 

4.12 Contrato de Financiamento, datado de 19 de julho de 2001, entre Banco Bradesco S.A. e Ba nco Alfa de Investimento S.A. 
(Credores), Global 

Telecom S.A. (Devedor) e Telesp Celular S.A. (Garantidor) - resumo em inglês (2). 
4.13 Protocolo de Incorporação de Ações e Incorporação de Empresas e Instrumento de Justificação entre a Telesp Celular 

Participações S.A. e Tele Centro Oeste Celular Participações S.A., Tele Sudeste Celular Participações S.A., Tele Leste 
Celular Participações S.A. e Celular CRT Participações S.A, datado de 4 de dezembro de 2005(7) 

4.14 Contrato datado de 4 de agosto de 2006 entre Vivo Participações S.A.. Ericsson e Huawei (resumo em inglês).(1) 
4.15 Contrato de Compra de Ações datado de 2 de agosto de 2007 entre Telpart Participações S.A. e Vivo Participações S.A. (8) 
4.16 Linha de crédito datada de 30 de outubro de 2008 entre Vivo Participações SA e o Ba nco do Nordeste do Brasil S.A. (10) 
6.1 Declaração referente ao cálculo de lucro por ação. (9) 
8.1 Lista de Subsidiárias 

12.1 Certificação do Diretor Presidente, conforme Seção 302 da Lei Sarbanes-Oxley de 2002. 
12.2 Certificação do Diretor Financeiro, conforme Seção 302 da Lei Sarba nes-Oxley de 2002. 

 

13.1 Certificação do Diretor Presidente, conforme 18 U.S.C. Seção 1350, conforme adoção de acordo com a Seção 906 da Lei Sarbanes-Oxley de 
 2002. 
13.2 Certificação do Diretor Financeiro, conforme 18 U.S.C. Seção 1350, conforme adoção de acordo com a Seção 906 da Lei 
Sarbanes-Oxley de 

2002. 
 

(1)  Incorporado por  referência  ao nosso Formulário 20-F,  para  o exercício fiscal  encerrado em  31  de dezembro de 2006, 
arquivado perante a Comissão em 3 de maio de 2007. 

 
(2) Incorporado por referência ao relatório anual da Telesp Celular Participações S.A., Formulário 20-F, para o 
exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2001, arquivado em 21 de junho de 2002. 

 
(3) Incorporado por referência ao relatório anual da Telesp Celular Participações S.A., Formulário 20-F/A, 
para o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2002, arquivado em 24 de junho de 2003. 

 
(4) Incorporado por referência ao relatório anual da Tele Centro Oeste Celular Participações S.A, Formulário 
20-F, para o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2002, arquivado em 30 de junho de 2003. 

 
(5) Incorporado por referência ao relatório anual da Tele Leste Celular Participações S.A, Formulário 20-F, 
para o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2002, arquivado em 24 de junho de 2003. 

 
(6) Incorporado por referência ao relatório anual da Tele Sudeste Celular Participações S.A, Formulário 20-F, 
para o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2002, arquivado em 24 de junho de 2003. 

 
(7) Incorporado por referência a nosso Formulário F-4, arquivado junto à Comissão em 16 de dezembro de 
2005. 

(8) Incorporado por referência a nosso Formulário 6-K, arquivado junto à Comissão em 13 de agosto de 2007. 

(9) Incorporado por  referência  à nossa nota 39(j), às demonstrações  financeiras consolidadas auditadas, 
incluídas em qualquer outra parte deste relatório anual. 
 
(10) Incorporado por referência ao nosso Formulário 20-F, para o exercício fiscal encerrado em 31 de 
dezembro de 2008, arquivado perante a Comissão em 22 de abril de 2009. 

 
Nestes anexos foram omitidas certas notas promissórias e outros instrumentos e contratos relacionados à 

dívida de longo prazo, nenhum dos quais autoriza valores mobiliários em um valor total que exceda 10% dos 
ativos totais. Por meio do presente concordamos em fornecer à Comissão de Valores Mobiliários norte-
americana cópias de quaisquer  dessas notas  promissórias  ou  de outros instrumentos  ou  Contratos  
omitidos que a  Comissão solicitar. 



 

ASSINATURAS 
 
Pelo presente, o registrante certifica que atende a todas as exigências para arquivamento do Formulário 20- F 

e que solicitou e autorizou o abaixo-assinado a assinar este relatório em seu nome. 
 

 
 

VIVO PARTICIPAÇƠES S.A. 
 
 

Por: __________________________ 
Nome: Roberto Oliveira de Lima  
Cargo: Diretor-Presidente 

 
 

Por: _______________________ 
Nome: Cristiane Barretto Sales 
Cargo: Vice-Presidente Executiva de 

Finanças, Planejamento e Controle e 
Diretora de Relações com 
Investidores 

 
Data: 28 de Fevereiro de 2011 
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Tradução livre do Inglês para o Português do Report of Independent Registered Public 
Accounting Firm 

 
Relatório da Empresa de Auditoria Independente 
 
 
Aos Administradores e Acionistas da 
Vivo Participações S.A. 
 
Examinamos os controles internos sobre relatórios financeiros da Vivo Participações S.A. 
em 31 de dezembro de 2010, com base nos critérios estabelecidos na Estrutura 
Conceitual de Controle Interno Integrado do Comitê de Organizações Patrocinadoras da 
Comissão Treadway (critérios COSO). A administração da Vivo Participações S.A. é 
responsável pela manutenção de um controle interno eficaz sobre relatórios financeiros, 
bem como por sua avaliação da eficiência do controle interno sobre relatórios financeiros 
incluído no relatório anual da administração acerca do controle interno sobre relatórios 
financeiros. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre o referido 
controle interno com base em nosso exame de auditoria. 
 
Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas do Conselho Norte-
americano de Supervisão de Auditores de Empresas Abertas - PCAOB (Estados Unidos 
da América). Tais normas requerem o planejamento dos trabalhos e a execução dos 
exames de auditoria de forma a obter razoável garantia de que um controle interno eficaz 
sobre relatórios financeiros foi mantido, em todos os aspectos relevantes. Nossos exames 
compreenderam a obtenção de um entendimento acerca do controle interno sobre 
relatórios financeiros, a avaliação do risco de existência de fraqueza material, aplicação 
de testes e avaliação do modelo e da eficiência operacional do controle interno com base 
no risco considerado, bem como a realização de outros procedimentos julgados 
necessários nas circunstâncias. Acreditamos que nossos exames fornecem uma razoável 
base para nossa opinião.  
 
O controle interno sobre relatórios financeiros de uma companhia é um processo voltado 
a fornecer razoável garantia sobre a confiabilidade dos relatórios financeiros e sobre a 
elaboração das demonstrações financeiras para fins externos em conformidade com 
princípios contábeis geralmente aceitos. O controle interno sobre relatórios financeiros de 
uma companhia compreende políticas e procedimentos que (1) dizem respeito à 
manutenção de registros que, em grau razoável de detalhe, refletem adequadamente e 
com exatidão as transações e alienações referentes aos ativos da companhia; (2) 
fornecem razoável garantia de que as transações são registradas da forma necessária a 
permitir que demonstrações financeiras sejam elaboradas em conformidade com 
princípios contábeis geralmente aceitos, e que os recebimentos e dispêndios da 
companhia estão sendo efetuados estritamente de acordo com autorizações de sua 
administração e corpo diretivo; e (3) fornecem razoável garantia quanto à prevenção ou 
detecção tempestiva de aquisições, usos ou alienações não autorizadas de ativos da 
companhia que possam representar um efeito material sobre as demonstrações 
financeiras.  
 
Dadas as suas limitações inerentes, o controle interno sobre relatórios financeiros pode 
não evitar ou detectar erros. Além disso, projeções de avaliação de sua eficiência para 
períodos futuros estão sujeitas ao risco de que os controles se tornem inadequados 
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devido a mudanças nas condições existentes, ou de que o grau de observância das 
políticas ou procedimentos possa ser prejudicado.  
 
Em nossa opinião, a Vivo Participações S.A. mantém, em todos os aspectos relevantes, 
um controle interno eficaz sobre relatórios financeiros em 31 de dezembro de 2010, com 
base nos critérios COSO. 
 
Examinamos também, de acordo com as normas do Conselho Norte-americano de 
Supervisão de Auditores de Empresas Abertas – PCAOB (Estados Unidos da América), o 
balanço patrimonial consolidado da Vivo Participações S.A. e subsidiárias, levantado em 
31 de dezembro de 2010 e 2009 e 01 de janeiro de 2009, e as respectivas demonstrações 
consolidadas do resultado e do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido 
e dos fluxos de caixa correspondentes a cada um dos dois anos no período encerrado em 
31 de dezembro de 2010, e nosso relatório datado de 18 de fevereiro de 2011 expressou 
uma opinião sem ressalvas.  
 
 
São Paulo, 18 de fevereiro de 2011 
 
ERNST & YOUNG TERCO 
Auditores Independentes S.S. 
 
 
 
Luiz Carlos Passetti    Drayton Teixeira de Melo 
Sócio      Sócio 
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Tradução livre do Inglês para o Português do Report of Independent Registered Public 
Accounting Firm 

 
Relatório da Empresa de Auditoria Independente 
 
 
Aos Administradores e Acionistas da 
Vivo Participações S.A. 
 
Examinamos os balanços patrimoniais consolidados da Vivo Participações S.A. e 
subsidiárias em 31 de dezembro de 2010 e 2009 e 1 de janeiro de 2009, e as respectivas 
demonstrações consolidadas do resultado e do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa correspondentes a cada um dos dois anos no 
período encerrado em 31 de dezembro de 2010. Estas demonstrações financeiras 
consolidadas são de responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a 
de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossos 
exames de auditoria. 
 
Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas do Conselho Norte-
americano de Supervisão de Auditores de Empresas Abertas - PCAOB (Estados Unidos 
da América). Essas normas requerem o planejamento e execução da auditoria para obter 
uma garantia razoável sobre se as demonstrações financeiras estão livres de erros 
materiais. Uma auditoria inclui o exame, com base em testes, das evidências que 
suportam os valores e informações contábeis divulgadas nas demonstrações financeiras. 
Uma auditoria também inclui a avaliação dos princípios contábeis utilizados e das 
estimativas significativas efetuadas pela Adminstração, bem como a apresentação das 
demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Acreditamos que nossos exames 
fornecem uma base razoável para nossa opinião. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
consolidada da Vivo Participações S.A. e subsidiárias em 31 de dezembro de 2010 e 
2009 e 1 de janeiro de 2009, e o resultado consolidado de suas operações e dos seus 
fluxos de caixa correspondentes a cada um dos dois anos no período encerrado em 31 de 
dezembro de 2010, de acordo com as normas internacionais de relatórios financeiros - 
IFRS, conforme emitidas pelo International Accounting Standards Board – IASB. 
 
Examinamos também, de acordo com as normas do Conselho Norte-americano de 
Supervisão de Auditores de Empresas Abertas (Estados Unidos da América), os controles 
internos da Vivo Participações S.A. sobre relatórios financeiros em 31 de dezembro de 
2010, com base nos critérios estabelecidos na Estrutura Conceitual de Controle Interno 
Integrado do Comitê de Organizações Patrocinadoras da Comissão Treadway (COSO), e 
nosso relatório datado de 18 de fevereiro de 2011 expressou uma opinião sem ressalvas.  
 
São Paulo, 18 de Fevereiro de 2011 
 
ERNST & YOUNG TERCO 
Auditores Independentes S.S. 
 
Luiz Carlos Passetti    Drayton Teixeira de Melo 
Sócio      Sócio
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VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.
BALANÇOS PATRIMONIAIS
Em 31 de dezembro de 2010 e 2009 e 1º de janeiro de 2009
(em milhares de reais)

A T I V O
Nota 31.12.10 31.12.09 01.01.09

CIRCULANTE
    Caixa e equivalentes de caixa 4 2.140.817       1.258.574       2.182.913       
   Contas a receber, líquidas 5 2.821.472       2.546.806       2.578.498       
   Estoques 6 287.912          423.634          778.704          
   Tributos a recuperar 8.1 1.003.384       1.186.231       1.130.604       
   Depósitos e bloqueios judiciais 7 138.889          200.907          164.050          
   Operações com derivativos 30 20                   14.700            347.448          
   Despesas antecipadas 9 182.894          161.954          171.231          
   Outros ativos 10 232.967          170.966          257.042          
Total do ativo circulante 6.808.355       5.963.772       7.610.490       

NÃO CIRCULANTE
   Aplicações financeiras em garantia 92.990            90.541            88.822            
   Tributos a recuperar 8.1 1.038.103       968.398          923.501          
   Tributos diferidos 8.2 1.789.718       2.122.404       2.465.205       
   Depósitos e bloqueios judiciais 7 1.001.087       608.995          445.283          
   Operações com derivativos 30 108.034          137.060          285.303          
   Despesas antecipadas 9 17.302            23.430            26.063            
   Outros ativos 10 1.601              3.101              11.802            
   Imobilizado, líquido 11 6.324.391       6.408.504       7.183.908       
   Intangível, líquido 12 4.662.197       4.857.200       4.989.464       
Total do ativo não circulante 15.035.423     15.219.633     16.419.351     

Total do ativo 21.843.778     21.183.405     24.029.841      
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras  
 



 

F-6 

 

VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.
BALANÇOS PATRIMONIAIS
Em 31 de dezembro de 2010 e 2009 e 1º de janeiro de 2009
(em milhares de reais)

P A S S I V O e PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Nota 31.12.10 31.12.09 01.01.09

CIRCULANTE
   Pessoal, encargos e benefícios sociais 13 283.071          161.366          185.471          
   Fornecedores e contas a pagar 14 3.424.616       3.053.587       3.726.324       
   Impostos, taxas e contribuições 15 1.005.528       953.355          750.622          
   Empréstimos e financiamentos 17 482.545          688.397          1.811.703       
   Debêntures e notas promissórias 17 233.059          266.256          1.308.145       
   Juros sobre o capital próprio e dividendos 16 492.731          322.433          183.013          
   Provisões 18 120.110          134.181          132.855          
   Operações com derivativos 30 43.506            30.970            105.352          
   Receitas diferidas 20 548.575          590.320          575.096          
   Outras obrigações 21 249.818          250.590          250.871          
Total do passivo circulante 6.883.559       6.451.455       9.029.452       

NÃO CIRCULANTE
   Impostos, taxas e contribuições 15 1.058.533       736.134          617.143          
   Empréstimos e financiamentos 17 1.984.273       2.306.632       3.826.385       
   Debêntures 17 1.214.013       1.863.209       1.056.923       
   Provisões 18 410.402          315.872          337.313          
   Operações com derivativos 30 90.829            131.418          97.971            
   Receitas diferidas 20 60.634            34.388            39.156            
   Outras obrigações 21 1.283              1.157              447                 
Total do passivo não circulante 4.819.967       5.388.810       5.975.338       

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
   Capital social 22 8.780.150       8.780.150       6.710.526       
   Ações em tesouraria 22 (11.070)           (11.070)           (11.070)           
   Reservas de capital 22 (740.175)         (740.175)         708.574          
   Reservas de lucro 22 270.286          903.066          859.497          
   Dividendos complementares propostos 22 1.841.061       611.925          265.685          
   Prejuízos acumulados 22 -                      (200.756)         (187.725)         
   Participação de não controladores -                      -                      679.564          
Total do patrimônio líquido 10.140.252     9.343.140       9.025.051       

Total do passivo e patrimônio líquido 21.843.778     21.183.405     24.029.841     

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras  
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Nota 2010 2009

Receita operacional líquida 23 18.105.885     16.637.094     

     Custo dos serviços prestados 24 (7.412.166)      (7.069.274)      

     Custo das mercadorias vendidas 24 (1.649.342)      (2.001.750)      

Lucro bruto 9.044.377       7.566.070       

           Despesas com vendas 25 (4.800.639)      (4.380.358)      

           Despesas gerais e administrativas 26 (1.334.783)      (1.290.795)      
           Outras receitas operacionais, líquidas 27 141.548          100.732          
     Receitas (despesas) operacionais (5.993.874)      (5.570.421)      

Lucro antes das despesas financeiras, líquidas 3.050.503       1.995.649       

     Despesas financeiras, líquidas 28 (333.230)         (527.042)         

Lucro antes dos tributos 2.717.273       1.468.607       

     Imposto de renda e contribuição social 29 (823.440)         (590.431)         

Lucro líquido do exercício 1.893.833       878.176          

Outros resultados abrangentes

    Planos de benefícios pós emprego (4.712)             (7.628)             

    Imposto de renda e contribuição social sobre planos de benefícios pós emprego 993                 1.342              
Resultado abrangente do exercício 1.890.114       871.890          

Lucro líquido atribuível a:

   Acionistas controladores 1.893.833       850.741          

   Acionistas não controladores -                      27.435            
Lucro líquido do exercício 1.893.833       878.176          

Resultado abrangente do exercício atribuível a:

   Acionistas controladores 1.890.114       844.455          

   Acionistas não controladores -                      27.435            
Resultado abrangente do exercício 1.890.114       871.890          

Lucro por ação:

Básico e diluído por ação
Detentores de ações ordinárias e preferenciais(em Reais) 35 4,7394            2,2193            

VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO E DO RESULTADO ABRANGENTE
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009
(em milhares de reais)

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras  
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 Capital Social 
Realizado 

 Prêmio Pago na 
Aquisição de 

Participação de 
Acionistas não 
Controladores  Reserva de Ágio 

 Reserva Especial 
de Ágio  Incentivos Fiscais  Reserva Legal 

 Reserva de 
Contingências 

 Reserva para 
Expansão 

 Ações em 
Tesouraria 

 Dividendos 
Complementares 

Propostos 
 Prejuízos 

Acumulados 

 Participação de 
Acionistas Não 
Controladores  

 Total do 
Patrimônio 

Líquido 

Saldos em 1º de janeiro de 2009 6.710.526            -                           515.089               189.896               3.589                   120.955               11.070                 727.472               (11.070)                265.685                 (187.725)              679.564               9.025.051            

Aumento de capital com reservas - AGE 12.02.09 189.896               -                           -                           (189.896)              -                           -                           -                           -                           -                           -                             -                           -                           -                           
Dividendos complementares do exercício de 2008 -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           (265.685)                -                           (97.166)                (362.851)              

Aumento de participação acionária -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             -                           11.039                 11.039                 
Aumento de capital decorrente de incorporação de ações - AGE 27.07.09 1.879.728            -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             -                           -                           1.879.728            

Prêmio pago na aquisição de participação de acionistas não controladores -                           (1.258.853)           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             -                           -                           (1.258.853)           
Outros resultados abrangentes - planos de benefícios pós emprego -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             (6.286)                  -                           (6.286)                  

Juros sobre o capital próprio e dividendos prescritos e incentivos fiscais nas controladas -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             13.908                 -                           13.908                 
Juros sobre o capital próprio e dividendos prescritos -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             6.676                   -                           6.676                   

Lucro líquido do exercício -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             850.741               27.435                 878.176               
Proposta para a destinação do lucro líquido do exercício:

Reserva legal -                           -                           -                           -                           -                           43.569                 -                           -                           -                           -                             (43.569)                -                           -                           
Juros sobre o capital próprio -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             (104.136)              -                           (104.136)              

Dividendos complementares propostos -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           611.925                 (730.365)              -                           (118.440)              
Aquisição de participação de acionistas não controladores -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             -                           (620.872)              (620.872)              

Saldos em 31 de dezembro de 2009 8.780.150            (1.258.853)           515.089               -                           3.589                   164.524               11.070                 727.472               (11.070)                611.925                 (200.756)              -                           9.343.140            

Dividendos complementares do exercício de 2009 -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           (611.925)                -                           -                           (611.925)              

Efeito de ajuste de DIPJ de 2009 em controladas - incentivos fiscais -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             1.708                   -                           1.708                   
Outros resultados abrangentes - planos de benefícios pós emprego -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             (3.719)                  -                           (3.719)                  

Realização de reservas para absorção de prejuízos acumulados -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           (199.048)              -                           -                             199.048               -                           -                           
Lucro líquido do exercício -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             1.893.833            -                           1.893.833            

Proposta para a destinação do lucro líquido do exercício:
Reserva legal -                           -                           -                           -                           -                           94.692                 -                           -                           -                           -                             (94.692)                -                           -                           

Juros sobre o capital próprio -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             (220.000)              -                           (220.000)              
Dividendos -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             (262.785)              -                           (262.785)              

Dividendos complementares propostos -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           (528.424)              -                           1.841.061              (1.312.637)           -                           -                           

Saldos em 31 de dezembro de 2010 8.780.150            (1.258.853)           515.089               -                           3.589                   259.216               11.070                 -                           (11.070)                1.841.061              -                           -                           10.140.252          

VIVO PARTICIPACOES S.A.
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

Reservas de Lucro

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2010 e 2009
(em milhares de reais)

Reservas de Capital

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras 
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2010 2009

FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES
Lucro líquido do exercício 1.893.833            878.176               

Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercíco com os recursos

   provenientes de atividades operacionais 

Depreciação e amortização 2.781.365            3.228.779            

Perdas em investimentos -                       2.015                   

Custo residual de ativo imobilizado baixado (19.440)                3.926                   
Baixas e reversões de provisões para redução ao valor recuperável dos estoques, líquidas (14.238)                (3.592)                  

Perdas (ganhos) em contratos de swap 69.238                 453.791               

Perdas (ganhos) com empréstimos, financiamentos e debêntures (14.664)                (340.352)              

Variações monetárias (10.275)                (12.913)                

Encargos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures 374.210               575.426               

Provisões para redução ao valor recuperável das contas a receber 169.649               213.235               

Provisões (reversões) para planos de benefícios pós emprego (4.162)                  3.321                   

Provisões (reversões) para demandas judiciais e administrativas 132.008               134.652               

Provisões (reversões) para fornecedores 124.562               (12.582)                

Reversão de provisão para desimobilização de ativos (3.090)                  (41.688)                

Provisões para impostos, taxas  e contribuições 131.451               51.047                 

Reversões de programa de fidelização (18.460)                (51.999)                

Provisões para imposto de renda diferido 327.259               348.510               

(Aumento) redução nos ativos operacionais:

   Contas a receber (444.315)              (181.543)              

   Estoques 149.960               358.662               

   Tributos diferidos e a recuperar 107.174               (79.911)                

   Despesas antecipadas (16.932)                11.910                 

   Depósitos e bloqueios judiciais (209.240)              (200.569)              

   Outros ativos circulantes e não circulantes (62.950)                93.057                 

Aumento (redução) nos passivos operacionais:

   Pessoal, encargos e benefícios sociais 121.705               (24.105)                

   Fornecedores e contas a pagar (673.627)              (714.314)              

   Impostos, taxas e contribuições 573.027               322.394               

   Imposto de renda e contribuição social pagos (439.314)              (161.128)              

   Encargos pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures (453.294)              (774.880)              

   Provisões (78.793)                (131.067)              

   Outros passivos circulantes e não circulantes (31.200)                93.284                 

Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais 4.461.447            4.041.542            

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:

Adições ao imobilizado e intangível (1.568.989)           (2.275.344)           
Recursos provenientes da alienação de imobilizado 6.274                   4.468                   

Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimentos (1.562.715)           (2.270.876)           

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:
Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures 543.897               1.952.511            
Pagamentos de empréstimos, financiamentos e debêntures (1.626.836)           (4.291.367)           
Recebimentos (pagamentos), líquidos de pagamentos de contratos de swap (41.737)                51.473                 
Recebimento por recolocação de ações - fracionamento de ações -                       4.063                   
Recebimentos por subscrição de aumento de capital por acionistas não controladores -                       8.842                   
Pagamentos de grupamento de acões (401)                     (1.587)                  
Pagamentos de dividendos e juros sobre o capital próprio (891.412)              (418.940)              

Caixa aplicado nas atividades de financiamento (2.016.489)           (2.695.005)           

AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 882.243               (924.339)              

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:
Saldo inicial 1.258.574            2.182.913            
Saldo final 2.140.817            1.258.574            

882.243               (924.339)              

TRANSAÇÕES QUE NÃO ENVOLVEM CAIXA
Juros sobre o capital próprio destinados 220.000               104.136               
Aquisição de participação acionária de acionistas não controladores através de troca de ações -                       1.879.728            

VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009 
(em milhares de reais)

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras 
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VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. 
 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 
(em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma) 
 
 
1. CONTEXTO OPERACIONAL 

 
a. Controle Acionário 
 
A Vivo Participações S.A. (“Vivo Participações” ou “Companhia”) é uma sociedade de capital aberto e 
tem sua sede à Avenida Roque Petroni Júnior, nº 1464, na cidade de São Paulo, capital do Estado de 
São Paulo no Brasil. A Vivo Participações pertence ao Grupo Telefónica, líder no setor de 
telecomunicações na Espanha e presente em vários países da Europa e América Latina.  
 
Em 31 de dezembro de 2009, tinha como controladores a Brasilcel N.V. e suas subsidiárias Portelcom 
Participações S.A. e TBS Celular Participações Ltda., que em conjunto, excluindo as ações em 
tesouraria, detinham 59,6% do capital total da Companhia.  
 
Em 31 de dezembro de 2010, tinha como controladores a Telefónica S.A. e suas subsidiárias Portelcom 
Participações S.A. e TBS Celular Participações Ltda., que em conjunto, excluindo as ações em 
tesouraria, detinham 59,6% do capital total da Companhia.  
 
Em 28 de julho de 2010, a PT Móveis, Serviços de Telecomunicações, SGPS, S.A., a Portugal Telecom, 
SGPS, S.A. e a Telefónica S.A. firmaram um acordo para a alienação da participação de 50% na 
Brasilcel N.V. detida pelas empresas do grupo da Portugal Telecom para a Telefónica S.A.. O Conselho 
de Administração da Portugal Telecom aprovou a venda da sua participação de 50% na Brasilcel N.V. à 
Telefónica S.A. por um valor total de 7,5 bilhões de Euros, dos quais: (i) 4,5 bilhões de Euros pagos em 
27 de setembro de 2010; (ii) 1 bilhão de Euros pagos em 30 de dezembro de 2010, e (iii) 2 bilhões de 
Euros serão pagos até 31 de outubro de 2011, podendo ser antecipados para 29 de julho de 2011, 
sendo que neste caso o valor da parcela poderá ser reduzido em aproximadamente 25 milhões de 
Euros. 
 
Até 27 de setembro de 2010, a Brasilcel N.V. era controlada em conjunto pela Telefónica S.A. (50% do 
capital total), pela PT Móveis, Serviços de Telecomunicações, SGPS, S.A. (49,99% do capital total) e 
pela Portugal Telecom, SGPS, S.A. (0,01% do capital total). 

Em 21 de dezembro de 2010, a Brasilcel N.V., antiga controladora da Portelcom Participações S.A., 
PTelecom Brasil S.A., TBS Celular Participações Ltda e da Companhia, foi incorporada pela Telefónica 
S.A, com a consequente extinção da Brasilcel N.V., sendo os documentos que atestam a referida 
operação societária recepcionados para registro  pela Companhia no Brasil em 26 de janeiro de 2011. 

b. Controladas 
 
Em 31 de dezembro de 2009, a Companhia era a controladora integral da Vivo S.A. (“Vivo” ou 
“controlada”) e da Telemig Celular S.A. (“Telemig” ou “controlada”), que exploram serviços de telefonia 
móvel pessoal, incluindo as atividades necessárias ou úteis à execução desses serviços, em 
conformidade com as autorizações que lhes foram outorgadas. 
 
Em 31 de dezembro de 2010, a Companhia era a controladora integral da Vivo, que explora serviços de 
telefonia móvel pessoal, incluindo as atividades necessárias ou úteis à execução desses serviços, em 
conformidade com as autorizações que lhes foram outorgadas. 
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Conforme descrito na nota 1d.1), em 1 de junho de 2010, a Telemig Celular foi incorporada pela 
Companhia. 
 
 
c. Autorizações e Frequências  
 
Os negócios da Companhia e da controlada, incluindo os serviços que podem prover, são regulados 
pela Agência Nacional de Telecomunicações (“ANATEL”), Órgão Regulador (Autarquia Federal) dos 
serviços de telecomunicações, nos termos da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 – Lei Geral das 
Telecomunicações (LGT). Sua atuação ocorre através da edição de regulamentos e planos 
complementares. 
 
As autorizações concedidas pela ANATEL são renováveis, uma única vez, pelo prazo de 15 anos, 
mediante pagamento, a cada biênio após a primeira renovação, de taxas equivalentes a 2% (dois por 
cento) de sua receita do ano anterior ao do pagamento, líquida de impostos e contribuições sociais, e 
relativa à aplicação dos Planos de Serviços Básicos e Alternativos. 
 
A Companhia e sua controlada exploram serviços de telefonia móvel celular (Serviço Móvel Pessoal – 
SMP), incluindo as atividades necessárias ou úteis à execução desses serviços, em conformidade com 
as autorizações que lhes foram outorgadas, conforme segue: 
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Nos leilões realizados pela ANATEL nos dias 14 e 15 de dezembro de 2010, a Vivo foi vencedora em 
23 lotes ofertados para venda das subfaixas de sobras nas frequências de 900 e 1800 Mhz, em 
conformidade com o edital nº 002/2010/PVCP/SPV. 

Dessa maneira, quando da adjudicação efetiva dos referidos lotes, a Vivo incrementará seu espectro e 
passará a operar nas frequências de 900 Mhz e 1.800 Mhz de forma abrangente. 
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O valor ofertado pelos 23 lotes foi de R$1.021.502, representando um ágio médio de 77% sobre o 
preço mínimo estabelecido pelo Edital de Licitação. O valor a ser pago e os termos de utilização 
observarão as regras estabelecidas no edital e impostos pela ANATEL, sendo ajustados de acordo com 
o prazo remanescente das licenças. 

O montante total poderá ser pago à vista ou mediante financiamento, sendo 10% na data da assinatura 
do Termo de Autorização, prevista para acontecer no primeiro semestre de 2011, e os 90% restantes, 
com carência de 3 anos, em 6 parcelas iguais e anuais, atualizadas pela variação do IST  (Índice do 
Setor de Telecomunicações) acrescido de juros simples de 1% ao mês. 

O valor final das licenças (valor justo) deverá refletir-se nos investimentos da controlada para o 
exercício social de 2011. 

Será comunicada através do Diário Oficial da União - DOU ou em Sessão Pública, a decisão da 
Comissão Especial de Licitação quanto ao resultado oficial da Licitação, e em ato contínuo realizada, 
mediante o atendimento das condições previstas no Edital, a assinatura do Termo de Autorização. 

No quadro a seguir, estão listados os 23 lotes nos quais a Vivo teve oferta vencedora: 
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(1) Municípios de Altinópolis, Aramina, Batatais, Brodowski, Buritizal, Cajuru, Cássia dos Coqueiros, Colômbia, Franca, Guaíra, 

Guará, Ipuã, Ituverava, Jardinópolis, Miguelópolis, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Ribeirão Corrente, Sales de Oliveira, 
Santa Cruz da Esperança, Santo Antônio da Alegria e São Joaquim da Barra, no Estado de São Paulo. 

(2) CN = Municípios com Código de Seleção Nacional 

 
d. Eventos Societários 
 
d.1) Ocorridos e/ou Divulgados em 2010 
 
Incorporação da Telemig Celular S.A. 
 
Em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 1  de junho de 2010, foi aprovada a incorporação da 
Telemig pela Vivo Participações e a consequente extinção da Telemig. Em conformidade com o 
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disposto no artigo 227 da Lei nº 6.404/76, nesta mesma data foram aprovados o Protocolo e 
Justificação da Incorporação da Telemig pela Vivo Participações e o Laudo de Avaliação do acervo 
líquido da Telemig, elaborado por empresa independente, com base no valor contábil de 31 de março 
de 2010.  
 
O acervo líquido vertido para a Vivo Participações em 31 de março de 2010 foi de R$1.003.766 e as 
variações patrimoniais ocorridas na Telemig entre a data base da avaliação do acervo da Telemig e a 
data efetiva de sua incorporação (1  de junho de 2010) foram absorvidas pela Vivo Participações.  
 
Esta incorporação não acarretou aumento de capital ou alteração de participação acionária dos acionistas da Vivo Participações, 
dado que não existiam acionistas não controladores da Telemig. 
 
Em decorrência desta incorporação, as licenças para exploração de serviços de SMP da Telemig foram 
transferidas para a Companhia, que passou a explorar os serviços de telefonia móvel, incluindo as 
atividades necessárias ou úteis à execução desses serviços no Estado de Minas Gerais (região 1). 
 
Proposta de Reestruturação Societária – Incorporação de Ações da Vivo Participações S.A. e 
Telecomunicações de São Paulo S.A. 
 
As administrações da Vivo Participações e da Telecomunicações de São Paulo S.A. – Telesp  
("Telesp") (conjuntamente referidas como “companhias”), na forma e para os fins das Instruções CVM 
nº 319/99 e 358/02, informaram que, em 27 de dezembro de 2010, foi aprovada pelos seus respectivos 
Conselhos de Administração, uma proposta de reestruturação societária concernente à incorporação de 
ações da Vivo Participações pela Telesp, visando a unificação da base acionária das companhias 
(“Reestruturação Societária”). 
 
Além da unificação da base acionária acima mencionada, a Reestruturação Societária visa simplificar a 
estrutura organizacional atual das companhias, ambas abertas e listadas na BM&FBovespa e com 
American Depositary Receipts (“ADRs”) negociados nos Estados Unidos da América, propiciando aos 
seus respectivos acionistas a participação em uma única sociedade com ações negociadas nas bolsas 
do Brasil e dos Estados Unidos da América, com maior liquidez. Além disso, a Reestruturação 
Societária racionalizará a estrutura de custos das companhias e auxiliará na integração dos negócios e 
na geração de sinergias daí decorrentes, impactando positivamente as companhias. 
 
As administrações das companhias seguirão as recomendações contidas no Parecer de Orientação 
CVM nº 35/08, visando contribuir para a defesa dos seus respectivos interesses e zelar para que a 
operação observe condições comutativas. Desta forma, foram constituídos na Vivo Participações e na 
Telesp comitês especiais independentes (“Comitês Especiais”), para negociarem a relação de 
substituição de ações e manifestarem-se a respeito das demais condições da Reestruturação 
Societária que vierem a ser propostas, para posteriormente submeterem as suas recomendações aos 
Conselhos de Administração das companhias.  
 
O organograma simplificadamente reproduzido a seguir demonstra a estrutura societária atual e a 
estrutura após a implementação da Reestruturação Societária: 
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Estrutura societária atual:  
 

 
   Grupo Controlador 

 
Em 21 de dezembro de 2010, a Brasilcel N.V., antiga controladora da Portelcom Participações S.A., 
PTelecom Brasil S.A., TBS Celular Participações Ltda e da Companhia, foi incorporada pela Telefónica 
S.A, com a consequente extinção da Brasilcel, sendo os documentos que atestam a referida operação 
societária recepcionados para registro  pela Vivo Participações no Brasil em 26 de janeiro de 2011. A 
partir dessa data, a Telefónica S.A. passou a ser a titular das ações das holdings brasileiras da cadeia 
de controle da Companhia que eram detidas por meio da holding Brasilcel N.V., salientando-se que a 
referida operação não alterou a composição do controle final das companhias envolvidas. 
 
 
Estrutura societária após incorporação de ações: 

 

VIVO PART. 

VIVO S.A. 

TISA 

SPT PARTICIPAÇÕES 

TELESP 

MERCADO 

TELEFÓNICA S.A. 

EUROPA 

BRASIL 

VIVO PART. 

VIVO S.A. 

MERCADO 

PORTELCOM 

PTELECOM BR 

TISA 

SPT PARTICIPAÇÕES 

TELESP 

MERCADO 

TELEFÓNICA S.A. 

EUROPA 

BRASIL 

TBS CEL. 
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         Grupo Controlador 

 
A Telesp incorporará ao seu patrimônio a totalidade das ações da Vivo Participações, atribuindo-se 
diretamente aos titulares das ações da Vivo Participações que forem incorporadas, as novas ações que 
lhes couberem na incorporadora Telesp.  
 
Em cumprimento ao disposto na Lei nº 6.404/76 conforme alterada, e na Instrução CVM nº319/99, bem 
como nos estatutos sociais das companhias, serão contratados assessores financeiros e empresas 
especializadas para a elaboração de estudos complementares relativos à operação e a posterior 
elaboração dos laudos de avaliação das companhias, os quais servirão como parâmetro para o 
estabelecimento das relações de substituição e do aumento de capital decorrente da incorporação de 
ações e, ainda, para fins do disposto no artigo 264 da Lei nº 6.404/76.  
 
Uma vez finalizadas as avaliações e análises necessárias e, efetuadas as recomendações dos Comitês 
Especiais aos Conselhos de Administração da Vivo Participações e da Telesp para as respectivas 
deliberações, serão divulgados por meio de fato relevante a relação de substituição e os demais termos 
e condições que vierem a ser propostos pelos Conselhos de Administração das companhias envolvidas 
na Reestruturação Societária. As propostas dos Conselhos de Administração estarão sujeitas à 
aprovação dos acionistas em assembléias gerais a serem realizadas para esse fim, tudo nos termos da 
Lei nº 6.404/76 e observado o disposto na Instrução CVM nº 319/99 e no Parecer de Orientação CVM 
nº 35/08, além das aprovações regulatórias necessárias. Estima-se que a Reestruturação Societária 
seja realizada ao longo do primeiro semestre de 2011. 
 
Além do fato relevante complementar contendo maiores detalhes a respeito dos termos e condições da 
Reestruturação Societária que forem acordados conforme acima, serão publicados oportunamente os 
respectivos editais de convocação das assembléias gerais extraordinárias das companhias nas quais 
será deliberada a Reestruturação Societária pretendida.  
 
Os acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais da Telesp e de ações ordinárias da Vivo 
Participações que dissentirem da incorporação de ações da Vivo Participações pela Telesp terão, a 
partir da data da publicação das atas das assembléias que aprovarem a Reestruturação Societária, o 
direito de retirar-se das companhias, mediante o reembolso das ações de que comprovadamente são 
titulares em 27 de dezembro de 2010. O valor de reembolso dos acionistas que dissentirem da 
operação será divulgado oportunamente, juntamente com as demais condições da operação.  
 
A Reestruturação Societária será submetida à aprovação da ANATEL. A realização das assembléias 
para deliberação da Reestruturação Societária está sujeita aos trâmites necessários junto à Securities 
and Exchange Commission (“SEC”), na forma exigida pela regulamentação daquela comissão norte-
americana, haja vista a negociação de ADRs das companhias na New York Stock Exchange (Bolsa de 
Valores de Nova York). 
 
Como passo preparatório para a Reestruturação Societária, a Vivo Participações incorporará as 
holdings brasileiras TBS Celular Participações Ltda., Portelcom Participações S.A. e PTelecom Brasil  
S.A. (conjuntamente, as “holdings”), que atualmente detêm direta e indiretamente como principal ativo 
as ações da Vivo Participações. A incorporação das holdings não acarretará alteração do número e da 
composição por espécie das ações da Vivo Participações, não sendo afetadas as participações atuais 
dos acionistas da Vivo Participações.  
 
d.2) Ocorridos e/ou Divulgados em 2009 
 
Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 27 de julho de 2009, os acionistas da Telemig 
Celular Participações S.A. (“Telemig Participações”) e da Telemig aprovaram o Protocolo de 
Incorporação de Ações e Instrumento de Justificação, celebrado em 29 de maio de 2009, no qual foi 
proposta a incorporação pela Telemig Participações da totalidade das ações da Telemig, atribuindo-se 
diretamente aos titulares das ações da Telemig incorporadas, as novas ações que lhes cabiam na 
incorporadora Telemig Participações (para cada ação da Telemig, seus titulares receberam 17,4 novas 
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ações da Telemig Participações), de acordo com as relações de substituição estabelecidas nas 
reuniões dos Conselhos de Administração das companhias realizadas em 29 de maio de 2009.  
 
Na mesma data, em Assembléia Geral Extraordinária, os acionistas da Companhia aprovaram o 
Protocolo de Incorporação de Ações e Instrumento de Justificação, celebrado em 29 de maio de 2009, 
no qual foi proposta a incorporação das ações da Telemig Participações pela Vivo Participações, 
atribuindo-se diretamente aos titulares das ações da Telemig Participações incorporadas as novas 
ações que lhes cabiam da Vivo Participações (para cada ação da Telemig Participações, seus titulares 
receberam 1,37 novas ações da Vivo Participações), de acordo com as relações de substituição 
estabelecida nas reuniões dos Conselhos de Administração das companhias, realizadas em 29 de maio 
de 2009. 
 
 
A incorporação de ações da Telemig e da Telemig Participações não acarretou em alteração do 
número e da composição por espécie das suas ações, que passaram a ser detidas em sua totalidade, 
ao final, pela Vivo Participações. Os acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais da Telemig 
incorporadas ao patrimônio da Telemig Participações receberam novas ações da Telemig Participações 
da mesma espécie, ou seja, ações preferenciais incorporadas foram substituídas por novas ações 
preferenciais da Telemig Participações, emitidas em favor do seu respectivo titular e, ações ordinárias 
incorporadas foram substituídas por novas ações ordinárias da Telemig Participações, emitidas em 
favor do seu respectivo titular. Em seguida e, da mesma forma, os acionistas titulares de ações 
ordinárias e preferenciais da Telemig Participações incorporadas ao patrimônio da Vivo Participações 
receberam novas ações da Vivo Participações da mesma espécie. Desta forma, ao final da operação, 
os acionistas não controladores da Telemig e da Telemig Participações passaram a ser acionistas da 
Vivo Participações. 
 
Em conformidade com o disposto na Lei nº 6.404/76, artigo 252, parágrafo 1º, combinado com o artigo 
8º, nesta mesma data foi aprovado o Laudo de Avaliação, elaborado por empresa independente, com 
base no valor econômico das ações da Telemig Participações incorporadas pela Companhia para fins 
da determinação do aumento de capital da Companhia.  
 
Em decorrência das aprovações descritas anteriormente, o capital social subscrito e totalmente 
integralizado da Companhia passou de R$6.900.422 para R$8.780.150, representado por 400.713.827 
ações escriturais, sendo 137.269.188 ações ordinárias e 263.444.639 ações preferenciais, todas 
nominativas e sem valor nominal.  
 
O aumento de capital de R$1.879.728 mencionado anteriormente foi gerado pelo valor econômico das 
ações detidas pelos acionistas não controladores da Telemig Participações, cujo valor patrimonial 
totalizava um montante de R$894.296. A diferença entre o valor econômico e o valor patrimonial das 
ações adquiridas foi registrada como ágio no montante de R$985.432. Adicionalmente, um montante de 
R$269.804 foi registrado pela Telemig Participações como ágio na incorporação das ações detidas 
pelos acionistas não controladores da Telemig. Nessa transação, um aumento de capital de R$460.372 
foi registrado em função do valor econômico das ações adquiridas, cujo valor patrimonial totalizava 
R$190.568. Em decorrência da adoção do IFRS 1 (First-time adoption of International Reporting 
Standards) os efeitos no patrimônio líquido da Telemig Participações devido a adoção das novas 
práticas contábeis totalizou R$3.617. Desta forma, o ágio gerado nesta operação foi de R$1.258.853, o 
qual foi contabilizado no intangível (nota12), em contrapartida no patrimônio líquido (nota 3.2f). 
 
Os acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais da Telemig e da Telemig Participações e de 
ações ordinárias da Vivo Participações que dissentiram da incorporação de ações da Telemig e da 
Telemig Participações tiveram, a partir da data da realização das assembléias gerais extraordinárias 
das companhias envolvidas que deliberaram a respeito da Reestruturação Societária, o direito de 
retirar-se das respectivas companhias, mediante o reembolso das ações de que comprovadamente 
eram titulares na data da comunicação dos Fatos Relevantes. Este reembolso representou R$23, 
referente a 405 ações. 
 
Os cálculos realizados para as relações de trocas de ações da Telemig pela Telemig Participações e da 
Telemig Participações pela Vivo Participações, conforme processos descritos anteriormente resultaram 
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em frações de ações que foram recolocadas no mercado em leilões realizados em 24 e 29 de setembro 
de 2009 na BM&F Bovespa. Estas sobras representavam 54.169 ações ordinárias e 42.595 ações 
preferenciais, representando o valor líquido de R$40,95218 por ação ordinária e R$43,19525 por ação 
preferencial, pagas pró-rata às frações detidas pelos acionistas e investidores antes dos leilões. 
Tendo em vista que a Telemig passou à condição de subsidiária integral da Telemig Participações e 
que a Telemig Participações passou à condição de subsidiária integral da Vivo Participações, foram 
solicitados os cancelamentos dos registros da Telemig e da Telemig Participações na Comissão de 
Valores Mobiliários (“CVM’’) e na BM&F Bovespa. O cancelamento do registro da Telemig foi concedido 
em 16 de setembro de 2009. Os cancelamentos dos registros da Telemig Participações na CVM e na 
BM&F Bovespa foram concedidos em 16 e 19 de outubro de 2009, respectivamente. A solicitação para 
o cancelamento do registro da Telemig Participações na Bolsa de Valores de Nova Yorque (“NYSE”) foi 
arquivada pela própria NYSE através do “Form 25” em 28 de setembro de 2009. Em 15 de dezembro 
de 2009, a SEC autorizou o arquivamento efetivo do “Form 15” junto à mesma, com cancelamento de 
registro da Telemig Participações junto à SEC a partir daquela data. 
 
Em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 13 de novembro de 2009, foi aprovada a 
incorporação e a consequente extinção da Telemig Participações pela Vivo Participações, cuja 
apreciação e aprovação prévia foram submetidas a ANATEL, com a referida aprovação obtida em 4 de 
novembro de 2009. Em decorrência desta incorporação, a Telemig passou a ser subsidiária integral da 
Vivo Participações.  
 
Em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 30 de novembro de 2009, foi aprovada a inclusão no 
objeto social do Estatuto Social da Companhia a atividade de prestação de serviço de telefonia móvel 
celular, para possibilitar a incorporação mencionada no parágrafo seguinte. 
 
Em 7 de dezembro de 2009, a Companhia comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral que 
protocolizou, em 3 de dezembro de 2009, perante a ANATEL, o requerimento de aprovação prévia para 
incorporação da Telemig pela Vivo Participações, em conformidade com o estabelecido na Lei n° 
9.472/97 – Lei Geral de Telecomunicações, no Regulamento para Apuração de Controle e de 
Transferência de Controle em Empresas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações, aprovado pela 
Resolução n° 101/99, e nos demais instrumentos normativos aplicáveis. 
 
e. Negociação das ações em bolsas de valores 
 
e.1) Ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BM&F Bovespa) 
 
Em 21 de setembro de 1998, a Companhia iniciou a negociação de suas ações na Bolsa de Valores de 
São Paulo (BM&F Bovespa), sob os códigos de negociação TSPP3 e TSPP4, para as ações ordinárias 
e preferenciais, e desde 31 de março de 2006 sob os novos códigos VIVO3 e VIVO4, respectivamente, 
conforme Assembléia Geral Extraordinária realizada em 22 de fevereiro de 2006. 
 
e.2) Ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) 
  
Em 16 de novembro de 1998, a Companhia iniciou processo de negociação de ADRs na Bolsa de 
Valores de Nova York (NYSE) sob código “TCP” e desde 31 de março de 2006 sob o código “VIV”, 
conforme Assembléia Geral Extraordinária de 22 de fevereiro de 2006, que possui as seguintes 
principais características: 

 
 
 
 
 

• Espécie das ações: preferenciais. 
• Cada ADR representa 1 (uma) ação preferencial. 
• As ações são negociadas sob a forma de ADRs com o código “VIV”, na Bolsa de Valores de 

Nova York. 
• Banco depositário no exterior: The Bank of New York. 
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• Banco custodiante no Brasil: Banco Itaú S.A. 
 
f. Acordo entre a Telefónica S.A. e a Telecom Itália 
 
Em outubro de 2007, a TELCO S.p.A. (na qual a Telefónica S.A. detém uma participação de 42,3%), 
concluiu a aquisição de 23,6% da Telecom Itália. A Telefónica S.A. tem o controle da Vivo 
Participações. A Telecom Itália tem participação na TIM Participações S.A. (“TIM”), empresa de 
telefonia celular no Brasil. Como resultado da aquisição de sua participação na Telecom Itália, a 
Telefónica S.A. não tem envolvimento direto com as operações da TIM. Adicionalmente, quaisquer 
transações entre a Companhia e controlada e a TIM são transações normais do negócio de telefonia 
celular, as quais são regulamentadas pela ANATEL. 
 
2. BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 
2.1 – Base de Preparação e Apresentação: 
 
As demonstrações financeiras consolidadas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 
2009 são apresentadas em milhares de reais (exceto quando mencionado de outra forma) e foram 
preparadas no pressuposto da continuidade normal dos negócios da Companhia.  
 
As demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo 
com o International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidos pelo International Accounting 
Standards Board (IASB).  
 
A Companhia adota o IFRS pela primeira vez em suas demonstrações financeiras consolidadas para o 
exercício findo em 31 de dezembro de 2010, as quais incluem as demonstrações financeiras 
comparativas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2009.  
 
O IFRS 1 (First-time adoption of International Reporting Standards) exigem que uma entidade 
desenvolva políticas contábeis baseadas nos padrões e relativas interpretações, em vigor na data de 
encerramento de sua primeira demonstração financeira consolidada em IFRS (31 de dezembro de 
2010), na data de transição para o IFRS (1  de janeiro de 2009) e para o período comparativo 
apresentado nas primeiras demonstrações em IFRS (31 de dezembro de 2009).  
 
A nota 3 – “Transição das práticas contábeis para IFRS”, detalha os principais efeitos da transição para 
IFRS e as principais diferenças relacionadas às práticas contábeis adotadas no Brasil para as 
demonstrações financeiras da Companhia.  
  
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com o IFRS requer o uso de certas estimativas 
contábeis por parte da Administração da Companhia. Essas estimativas levaram em consideração 
experiências de eventos passados e correntes, pressupostos relativos a eventos futuros e outros 
fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para a determinação dos 
valores adequados a serem registrados nas demonstrações financeiras.  
 
A Companhia adotou todas as normas, revisões de normas e interpretações emitidas pelo IASB que 
estavam em vigor em 31 de dezembro de 2010.  
Em reunião de diretoria, realizada em 18 de fevereiro de 2011, a Administração da Companhia 
autorizou a conclusão da elaboração e divulgação das demonstrações financeiras consolidadas do 
exercício findo em 31 de dezembro de 2010.  
 
As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações financeiras da Vivo 
Participações S.A. e da controlada Vivo S.A. para o exercício findo em 31 de dezembro de 2010 e da 
Vivo Participações S.A. e das controladas Vivo S.A. e Telemig Celular S.A. para o exercício findo em 31 
de dezembro de 2009 (nota 1b), cujos exercícios sociais são coincidentes com os da Companhia e as 
práticas contábeis são uniformes. 
 
O processo de consolidação das contas patrimoniais e do resultado soma, horizontalmente, os saldos 
das contas de ativo, passivo, receitas e despesas, segundo a sua natureza, complementado pela 
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eliminação: i) das participações da Companhia no capital, reservas e resultados acumulados das 
empresas consolidadas; ii) dos saldos de contas do ativo e do passivo mantidos entre as empresas 
consolidadas; e iii) dos saldos de receitas e despesas decorrentes de transações significativas 
realizadas entre as empresas consolidadas. 
 
2.2 – Resumo das Principais Práticas Contábeis: 
 
a) Caixa e equivalentes de caixa 
 
Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto 
prazo, e não para investimento ou outros fins. Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento e 
aplicações financeiras resgatáveis no prazo de até 90 dias das datas das contratações e com risco 
insignificante de mudança de seu valor (nota 4).  
 
b) Contas a receber, líquidas 
 
Os valores faturados estão avaliados pelo valor da tarifa na data da prestação do serviço, líquidos da 
provisão para redução ao valor recuperável. Estão também incluídos os serviços prestados aos clientes 
que ainda não foram faturados até a data do balanço, bem como as contas a receber relacionadas às 
vendas de aparelhos celulares, simcards e acessórios (nota 5).  
 
c) Estoques 
 
São representados pelos aparelhos celulares, simcards, cartões pré-pagos e acessórios avaliados ao 
custo médio de aquisição ou pelo valor realizável líquido, dos dois o menor (nota 6). 
 
O valor realizável líquido corresponde ao preço de venda no curso normal dos negócios, menos os 
custos estimados necessários para a realização da venda. 
 
Foi constituída provisão para redução ao valor recuperável para os aparelhos considerados obsoletos 
ou cujas quantidades são superiores àquelas usualmente comercializadas pela Companhia e 
controlada em um período razoável de tempo (nota 6). 
 
d) Despesas antecipadas 
 
Estão demonstradas pelos valores efetivamente desembolsados relativos a serviços contratados e 
ainda não incorridos. As despesas antecipadas são apropriadas ao resultado à medida que os serviços 
relacionados são prestados e os benefícios econômicos são auferidos (nota 9). 
 
e) Imobilizado, líquido 
 
São apresentados ao custo de aquisição, formação ou construção, líquidos da depreciação e/ou perdas 
para redução ao valor recuperável. O referido custo, inclui o custo de reposição de parte do imobilizado 
e custos de empréstimo de projetos de construção de longo prazo, quando os critérios de 
reconhecimento forem satisfeitos  (ativos qualificáveis) e está líquido de créditos do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) os quais foram registrados como tributos a recuperar.  
 
Quando partes significativas do ativo imobilizado são substituídas, a Companhia e controlada 
reconhecem essas partes como ativo individual com vida útil e depreciação específicas.  
 
Os gastos incorridos com reparos e manutenção que representam melhoria, aumento da capacidade ou 
de vida útil, são capitalizados, enquanto que os demais gastos são registrados no resultado do 
exercício.  
 
Os custos estimados a incorrer na desmontagem de torres e equipamentos em imóveis alugados são 
capitalizados em contrapartida à provisão para desimobilização de ativos (nota 18) e depreciados ao 
longo da vida útil dos equipamentos, que não é superior ao prazo de locação. 
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A depreciação é calculada de forma linear ao longo da vida útil do ativo, a taxas que levam em 
consideração a vida útil estimada dos bens, conforme divulgado na nota 11. 
 
Um item do imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for 
esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante de baixa do ativo (calculado como 
sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor residual do ativo) são reconhecidos na 
demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado. 
 
O valor residual e vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos anualmente, e 
ajustados de forma prospectiva, quando for o caso. 
 
f) Arrendamento Mercantil 
 
A caracterização de um contrato como arrendamento mercantil está baseada em aspectos substantivos 
relativos ao uso de um ou mais ativos específicos ou, ainda, ao direito de uso de um determinado ativo, 
na data do início da sua execução. 
 
Arrendamentos mercantis financeiros, nos quais a Companhia ou controlada obtém os riscos e 
benefícios relativos à propriedade do item arrendado, são capitalizados no início do arrendamento pelo 
valor justo do bem arrendado ou, se inferior, pelo valor presente dos pagamentos mínimos do 
arrendamento mercantil. Sobre os custos são acrescidos, quando aplicável, os custos iniciais diretos 
incorridos na transação. Os pagamentos do arrendamento mercantil financeiro são alocados a 
encargos financeiros e redução de passivo de arrendamento de forma a obter taxa de juros constante 
sobre o saldo remanescente do passivo. Os encargos financeiros são reconhecidos na demonstração 
de resultado. 
 
Os montantes registrados no ativo imobilizado são depreciados pelo menor prazo entre a vida útil 
econômica estimada dos bens e a duração prevista do contrato de arrendamento. Os juros implícitos no 
passivo reconhecido de empréstimos e financiamentos são apropriados ao resultado de acordo com a 
duração do contrato pelo método da taxa efetiva de juros.  
 
Os contratos de arrendamento mercantil operacional são reconhecidos como despesa numa base 
sistemática que represente o período em que o benefício sobre o ativo arrendado é obtido, mesmo que 
tais pagamentos não sejam feitos nessa base. 
 
g) Intangível, líquido 
 
Ativos intangíveis adquiridos separadamente são inicialmente mensurados pelo custo de aquisição e, 
posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do valor recuperável, quando aplicável.  
 
Os ágios gerados nas aquisições de investimentos não são amortizados, sendo submetidos a teste 
anual para análise de perda do seu valor recuperável.  
 
Inclui ainda, os direitos de uso de software adquiridos de terceiros, licenças de autorização adquiridas 
da ANATEL, valores de fundo de comércio referentes a lojas próprias (que estão sendo amortizados 
pelo prazo de vigência dos contratos) e outros ativos intangíveis (nota 12). 
 
A vida útil dos ativos intangíveis é avaliada como definida ou indefinida. 
 
Ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados ao longo da vida útil econômica e são 
avaliados em relação à perda de valor recuperável sempre que houver indicação de perda de seu valor 
econômico. O período e o método de amortização de um ativo intangível de vida definida são revistos 
anualmente. Mudanças na vida útil ou no padrão de consumo de benefícios futuros esperados são 
contabilizadas por meio da mudança no período ou método de amortização, conforme o caso, sendo 
tratadas como mudanças de estimativas contábeis. 
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Ativos intangíveis com vida útil indefinida não são amortizados, porém são testados anualmente em 
relação a perdas de valor recuperável. A avaliação de vida útil indefinida é revista no encerramento de 
cada exercício para determinar se essa avaliação continua a ser justificável. Caso contrário, a mudança 
na vida útil de indefinida para definida é efetuada de forma prospectiva. 
 
Ganhos e perdas resultantes da baixa de um ativo intangível são mensurados como a diferença entre o 
valor líquido obtido na venda e o valor contábil do ativo e são reconhecidos na demonstração do 
resultado no exercício em que o ativo for baixado. 
 
h) Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros 
 
Nos termos do IAS 36, a Companhia e controlada revisam anualmente o valor contábil líquido dos 
ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou 
tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável.   
 
Sendo tais evidências identificadas e tendo o valor contábil líquido em excesso do valor recuperável, é 
constituída provisão para desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. 
  
O valor recuperável é definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda.    
 
 
 
Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu 
valor presente, utilizando uma taxa de desconto com base na taxa do custo de capital - “CAPM - The 
Capital Asset Pricing Model” (Modelo de Precificação de Ativos) antes dos tributos de 14%, que reflete 
o custo médio ponderado de capital e os riscos específicos do ativo.  
 
O valor líquido de venda é determinado, sempre que possível, com base em contrato de venda firme 
em uma transação em bases comutativas, entre partes conhecedoras e interessadas, ajustado por 
despesas atribuíveis à venda do ativo, ou, quando não há contrato de venda firme, com base no preço 
de mercado de um mercado ativo, ou no preço da transação mais recente com ativos semelhantes. 
 
De forma consistente com as técnicas de avaliação econômica, a avaliação do valor em uso é efetuada 
por um período de 5 anos, e a partir de então, considerando-se a perpetuidade das premissas tendo 
em vista a capacidade de continuidade dos negócios por tempo indeterminado.  
 
As perdas em operações continuadas, incluindo a desvalorização de estoques, são reconhecidas na 
demonstração dos resultados em contas de despesas compatíveis com a função dos ativos. 
 
Para os ativos, excluindo o ágio, é efetuada uma avaliação em cada data de encerramento de exercício 
para identificar se há alguma indicação de que as perdas do valor recuperável anteriormente 
reconhecidas podem já não existir ou possam ter diminuído. 
 
Se essa indicação ainda existir, a Companhia e controlada estimam que o ativo ou unidade geradora de 
caixa é recuperável. Uma perda do valor recuperável anteriormente reconhecida é revertida apenas se 
tiver ocorrido uma mudança nos pressupostos utilizados para determinar o valor recuperável do ativo, 
desde que a última perda do valor recuperável foi reconhecida. 
 
A reversão é limitada para que o valor contábil do ativo não exceda o seu valor recuperável, nem valor 
contábil que teria sido determinado, líquido de depreciação, se nenhuma perda do valor recuperável 
tivesse sido reconhecida no ativo em exercícios anteriores. Essa reversão é reconhecida na 
demonstração dos resultados. 
 
Os seguintes critérios são aplicados na avaliação do comprometimento de ativos específicos: 
 
h.1) Ágio 
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Teste de perda por redução ao valor recuperável de ágio é efetuado anualmente ou quando as 
circunstâncias indicarem perda por desvalorização do valor contábil. 
 
Quando o valor recuperável é menor do que seu valor contábil, uma perda de valor recuperável é 
reconhecida. As perdas de valor recuperável relativas ao ágio não podem ser revertidas em exercícios 
futuros. 
 
h.2) Ativos Intangíveis 
 
Ativos intangíveis com vida útil indefinida são testados em relação à perda por redução ao valor 
recuperável anualmente, individualmente ou no nível da unidade geradora de caixa, conforme o caso ou 
quando as circunstâncias indicarem perda por desvalorização do valor contábil. 
 
h.3) Avaliação do valor em uso 
 
As principais premissas usadas na estimativa do valor em uso são como segue: 
 

• Receitas: As receitas foram projetadas entre 2011 e 2015 considerando o crescimento da base 
de clientes, a evolução das receitas do mercado frente ao PIB e a participação da Companhia e 
controlada neste mercado; 

• Custos e despesas operacionais: Os custos e despesas variáveis foram projetados de acordo 
com a dinâmica da base de clientes, e os custos fixos foram projetados em linha com o 
desempenho histórico da Companhia e controlada, bem como com o crescimento histórico das 
receitas; e 

• Investimentos de capital: Os investimentos em bens de capital foram estimados considerando a 
infraestrutura tecnológica necessária para viabilizar a oferta dos serviços.  

As premissas-chave são baseadas no desempenho histórico da Companhia e controlada e em 
premissas macroeconômicas razoáveis e fundamentadas com base em projeções do mercado 
financeiro, documentadas e aprovadas pela Administração da Companhia.  

 
O teste de recuperação dos ativos imobilizados e intangíveis da Companhia e controlada não resultou 
na necessidade de reconhecimento de perdas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 
2009, visto que o valor estimado de mercado excede o seu valor líquido contábil na data da avaliação. 
 
i) Combinações de negócios e ágios 
 
Combinações de negócios são contabilizadas pelo método de aquisição. O custo de aquisição é 
mensurado pelo valor justo dos ativos, instrumentos de patrimônio e passivos incorridos ou assumidos 
na data de aquisição. Ativos identificáveis adquiridos, passivos e contingências assumidas na 
combinação de negócios são mensurados inicialmente pelo valor justo na data de aquisição, 
independente do grau da participação dos acionistas não controladores.  
  
Inicialmente, o ágio representa o excesso do custo de aquisição sobre o valor justo líquido dos ativos 
adquiridos, passivos assumidos e passivos contingentes identificáveis de uma empresa adquirida, na 
respectiva data de aquisição. Se o custo de aquisição for menor que o valor justo do ativo líquido da 
empresa adquirida, a diferença é reconhecida diretamente na demonstração do resultado.  
 
Após o reconhecimento inicial, o ágio é mensurado pelo custo, deduzido de quaisquer perdas 
acumuladas de valor recuperável. Para fins de teste de valor recuperável, o ágio adquirido em uma 
combinação de negócios é, a partir da data de aquisição, alocado à unidade geradora de caixa que se 
espera seja beneficiada pelas sinergias da combinação, independentemente de outros ativos ou 
passivos da adquirida serem atribuídos a essas unidades. 
 
Quando um ágio fizer parte de uma unidade geradora de caixa e uma parcela dessa unidade for 
alienada, o ágio associado à parcela alienada deve ser incluído no custo da operação ao apurar-se o 
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ganho ou a perda na alienação. O ágio alienado nessas circunstâncias é apurado com base nos 
valores proporcionais da parcela alienada em relação à unidade geradora de caixa mantida. 
 
j) Impostos, taxas e contribuições 
 
A seguir, relacionamos as legendas relativas aos impostos, taxas e contribuições descritas nestas 
demonstrações financeiras:  
  

• CIDE – Contribuição de intervenção no domínio econômico – Tributo Federal; 
• COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - Tributo Federal;  
• CSSL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - Tributo Federal;  
• FISTEL – Fundo de Fiscalização das Telecomunicações; 
• FUNTTEL – Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações;  
• FUST – Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações;  
• ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Tributo Estadual;  
• IOF – Imposto sobre Operações Financeiras – Tributo Federal;  
• IRPJ – Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - Tributo Federal;  
• IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte - Tributo Federal;  
• ISS – Imposto sobre Serviço Prestado – Tributo Municipal;  
• PIS – Programa de Integração Social – Tributo Federal;  
• TFF – Taxa de Fiscalização e Funcionamento; e 
• TFI – Taxa de Fiscalização e Instalação. 

 
As receitas de prestação de serviços estão sujeitas à tributação pelo ICMS ou ISS às alíquotas vigentes 
em cada região e à tributação pelo PIS e COFINS na modalidade cumulativa para as receitas auferidas 
com serviços de telecomunicações, às alíquotas de 0,65% e 3,00% respectivamente. As demais 
receitas auferidas pela Companhia e controlada, incluindo as receitas relacionadas à revenda de 
mercadorias, na modalidade não cumulativa, são tributadas às alíquotas de 1,65% e 7,60% para o PIS 
e a COFINS, respectivamente, e pelo ICMS às alíquotas vigentes em cada Estado. 
 
As antecipações ou valores passíveis de compensação são demonstrados no ativo circulante ou não 
circulante, de acordo com a previsão de sua realização. 
 
A tributação sobre o lucro compreende o imposto de renda e a contribuição social que são calculados 
com base nos resultados tributáveis (lucro ajustado), às alíquotas aplicáveis segundo a legislação 
vigente sendo: 15%, acrescido de 10% sobre o que exceder a R$240 anuais para o imposto de renda e 
9% para a contribuição social. Portanto, as adições ao lucro contábil de despesa, temporariamente não 
dedutível, ou exclusões de receita, temporariamente não tributável, consideradas para apuração do 
lucro tributável corrente, geram créditos ou débitos tributários diferidos. 
 
O imposto de renda e contribuição social diferidos ativos foram mensurados a partir dos prejuízos 
fiscais, base negativa de contribuição social e diferenças temporárias, aplicando-se as alíquotas 
esperadas vigentes na data da reversão da diferença temporária dos citados tributos e consideram a 
expectativa de geração de lucros tributáveis futuros fundamentada em estudo técnico de viabilidade, 
aprovado pelo Conselho Fiscal. Os créditos tributários diferidos decorrentes de prejuízo fiscal ou base 
negativa da contribuição social são reconhecidos somente na extensão em que seja provável que 
existirá base tributável positiva contra a qual possam ser utilizados. 
 
O imposto de renda e a contribuição social diferidos não reconhecidos são reavaliados anualmente e 
são reconhecidos na extensão que tornou-se provável que existirá base tributável positiva contra a qual 
possam ser utilizados. 
Imposto de renda e contribuição social diferidos não são descontados a valor presente e são 
classificados no não circulante independentemente de sua data de realização. 
 
Também são incluídas na rubrica de impostos, taxas e contribuições, as obrigações legais, que são 
aquelas para as quais a Companhia e controlada estão discutindo judicialmente sua legalidade ou 
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constitucionalidade. São constituídas provisões para a totalidade desses valores, independentemente 
da avaliação dos consultores jurídicos da Companhia e controlada quanto às possibilidades de perda. 
 
k) Provisões 
 
kl.1) Geral 
 
As provisões são reconhecidas quando a Companhia ou controlada tem uma obrigação presente como 
resultado de um acontecimento passado, onde é provável que uma saída de recursos envolvendo 
benefícios econômicos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa razoável possa ser 
efetuada do montante dessa obrigação. As provisões são atualizadas até a data do balanço pelo 
montante provável da perda, observada a natureza de cada contingência (nota 18). 
 
k.2) Provisões cíveis, trabalhistas, tributárias e regulatórias 
 
A Companhia e controlada são partes em demandas administrativas e judiciais de natureza trabalhista, 
tributária, cível e regulatória, tendo sido constituída provisão contábil em relação às demandas cuja 
probabilidade de perda foi classificada como provável. As provisões para demandas judiciais e 
administrativas são determinadas com base nas opiniões da Administração da Companhia e controlada 
e de seus consultores jurídicos. 
 
k.3) Provisão para desimobilização de ativos 
 
Referem-se aos custos a serem incorridos na necessidade de ter que se devolver aos proprietários os 
sites (localidades destinadas a instalações de rádios base da Companhia ou controlada) nas mesmas 
condições em que se encontravam quando da assinatura do contrato inicial de locação.  
l) Custos de empréstimos 
 
Custos de empréstimos diretamente relacionados com a aquisição, construção ou produção de um 
ativo que necessariamente requer um período de tempo superior a um ano para ser concluído para fins 
de uso ou venda são capitalizados como parte do custo do correspondente ativo. Todos os demais 
custos de empréstimos são registrados em despesa no período em que são incorridos. Os custos de 
empréstimo compreendem juros e outros custos incorridos por uma entidade relativos ao empréstimo. 
 
m) Juros sobre o capital próprio e dividendos 
 
m.1) Juros sobre o capital próprio 
 
Pela legislação brasileira é permitido às sociedades pagar juros sobre o capital próprio, os quais são 
similares ao pagamento de dividendos, porém são dedutíveis para fins de apuração dos tributos sobre 
a renda. A Companhia decidiu pagar os juros para seus acionistas, relativamente ao exercício findo em 
31 de dezembro de 2010 (nota 22) e, para fins de atendimento à legislação tributária brasileira, 
provisionou o montante devido em contrapartida à conta de despesa financeira no resultado do 
exercício. Para fins de apresentação das demonstrações financeiras anuais, a Companhia reverteu a 
referida despesa em contrapartida a um débito direto no patrimônio líquido, resultando no mesmo 
tratamento contábil dos dividendos. A distribuição dos juros sobre o capital próprio aos acionistas está 
sujeita a retenção de imposto de renda à alíquota de 15%. 
 
m.2) Dividendos 
 
Os dividendos mínimos obrigatórios estão demonstrados no balanço patrimonial de 2010 como 
obrigações legais (provisões no passivo circulante), e os dividendos em excesso a esse mínimo como 
reserva de dividendos em linha específica na demonstração das mutações do patrimônio líquido. Os 
dividendos em excesso ao mínimo obrigatório relativos ao exercício de 2009 foram reconhecidos como 
ajuste para adoção inicial do IFRS na demonstração das mutações do patrimônio líquido e foram 
revertidos da conta de dividendos a pagar, no balanço patrimonial de 2009, onde estavam 
originalmente apresentados, de acordo com as regras anteriores. 
 



 

F-27 

n) Outros ativos e passivos  
 
Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão 
gerados em favor da Companhia ou controlada e se seu custo ou valor puder ser mensurado com 
segurança. Incluem os saldos a receber de acordos comerciais que são provenientes de transações 
correntes com seus fornecedores, tendo como principais referências o volume de compras e as 
campanhas de marketing compartilhadas (nota 10). 
 
Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia ou controlada possuem uma obrigação 
legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico 
seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas 
do risco envolvido (nota 18). 
 
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando é provável que sua realização ou 
liquidação ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. 
 
o) Ajuste a valor presente de ativos e passivos 
 
Os ativos e passivos monetários circulantes e não circulantes, quando o efeito é considerado relevante 
em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto, são ajustados pelo seu valor presente. 
O ajuste a valor presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa 
de juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos. Dessa forma, os juros 
embutidos nas receitas, despesas e custos associados a esses ativos e passivos são descontados com 
o intuito de reconhecê-los em conformidade com o regime de competência. Posteriormente, esses juros 
são realocados nas linhas de despesas e receitas financeiras no resultado por meio da utilização do 
método da taxa efetiva de juros em relação aos fluxos de caixa contratuais. As taxas de juros implícitas 
aplicadas foram determinadas com base em premissas e são consideradas estimativas contábeis. 
 
A Companhia e controlada utilizaram as taxas da TJLP (taxa de juros de longo prazo) e do CDI 
(certificado de depósitos interbancários) como base para os cálculos dos ajustes a valor presente, 
aplicados conforme os itens de ativos e passivos. 
 
p) Subvenção e assistência governamentais 
 
Subvenções governamentais são reconhecidas quando houver razoável certeza de que o benefício 
será recebido e que todas as correspondentes condições serão satisfeitas. Quando o benefício se 
refere a um item de despesa, é reconhecido como receita ao longo do período do benefício, de forma 
sistemática em relação aos custos cujo benefício objetiva compensar. Quando o benefício se referir a 
um ativo, é reconhecido como receita diferida e lançado no resultado em valores iguais ao longo da 
vida útil esperada do correspondente ativo. 
 
Caso os empréstimos ou assistência similares sejam disponibilizadas pelos governos ou instituições 
relacionadas com uma taxa de juro inferior à taxa de mercado atual aplicável, o efeito desse juro 
favorável é considerado como subsídio adicional do governo. 

 
As normas tributárias brasileiras (Medida Provisória n° 2.199-14, de 24 de agosto de 2001, 
posteriormente alterada pela Lei n° 11.196, de 21 de novembro de 2005), possibilitou às pessoas 
jurídicas titulares de empreendimentos localizados nas áreas de atuação da Superintendência de 
Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 
(SUDENE), cuja atividade se enquadre em setor econômico considerado prioritário, em ato do Poder 
Executivo, a pleitear a redução do imposto de renda nos termos destes atos normativos. 
 
A Companhia possui benefício fiscal de redução de 75% do imposto de renda, calculado com base no 
lucro da exploração para as áreas do Norte de Minas Gerais e Vale do Jequitinhonha. A concessão 
deste incentivo se estende até o exercício de 2013. 
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A Vivo possui benefício fiscal de redução de 75% do imposto de renda, calculado com base no Lucro 
da Exploração, para os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia 
e Roraima. A concessão deste incentivo se estende até o exercício de 2013. 
 
A parcela de lucro incentivada também foi excluída do cálculo dos dividendos, podendo vir a ser 
utilizada somente nos casos de aumento de capital ou de absorção de prejuízos. 
 
 
 

Em janeiro de 2010, foi aprovada uma linha de financiamento junto ao BNDES através do Programa de 
Sustentação do Investimento - BNDES PSI. Os recursos estão sendo utilizados para a aquisição de 
equipamentos nacionais em projetos de ampliação da capacidade de rede, previamente cadastrados 
(finamizados) junto ao BNDES, e liberados conforme a realização dos investimentos.  
 
Por se tratar de financiamento com taxa de juros inferior às taxas praticadas no mercado, esta operação 
enquadra-se no escopo do IAS 20. Os financiamentos foram inicialmente registrados a valor justo com 
base nas taxas de mercado, sendo o ajuste contabilizado como receita diferida (nota 20).    
 
q) Reconhecimento de Receita 
 
As receitas decorrentes da prestação de serviços de telecomunicações e de vendas de mercadorias 
estão sendo apresentadas líquidas dos tributos, descontos e as devoluções (no caso de venda de 
mercadorias), incidentes sobre as mesmas. O resultado das operações é apurado em conformidade 
com o regime contábil de competência de exercício: 
 

q.1) Reconhecimento das receitas de serviços de telecomunicações 
 

A receita de serviços é reconhecida à medida que os serviços são prestados, sendo o faturamento 
efetuado mensalmente. A receita não faturada é calculada e reconhecida quando os serviços são 
prestados. As receitas referentes aos créditos de recarga de celulares pré-pagos, bem como os 
respectivos tributos devidos, são diferidos e reconhecidos no resultado à medida que os serviços 
são efetivamente prestados (nota 23).  
 
q.2) Reconhecimento das receitas e custos de vendas de mercadorias 

 
As receitas e os custos de vendas de mercadorias (aparelhos celulares, simcards e acessórios) são 
registrados quando os riscos e benefícios das mercadorias são transferidos aos compradores. 
Vendas efetuadas em lojas próprias são reconhecidas no momento da venda ao consumidor final. 
As receitas e os custos de vendas de mercadorias, realizadas através de agentes credenciados 
(dealers) são reconhecidas no resultado quando da ativação do aparelho, limitado a 90 dias da data 
da venda (nota 23). 
 
q.3) Receitas e despesas financeiras 

 
Representam juros e variações monetárias e cambiais decorrentes de aplicações financeiras, 
operações com derivativos, empréstimos, financiamentos, debêntures, ajustes ao valor presente de 
transações que geram ativos e passivos monetários e outras operações financeiras. São 
reconhecidas pelo regime de competência quando ganhas ou incorridas pela Companhia e 
controlada (nota 28). 

 
q.4) Programa de fidelização 

 
A Companhia e controlada mantém um programa de pontos por fidelidade dos clientes que lhes 
permite acumular pontos ao efetuar o pagamento das faturas referentes à utilização dos serviços 
oferecidos pela Companhia e controlada. Os pontos acumulados podem ser trocados por aparelhos 
ou serviços, troca esta, condicionada à obtenção de um saldo mínimo de pontos por parte do cliente. 
A contraprestação recebida é alocada ao custo dos aparelhos ou serviços resgatados pelo seu valor 
justo. O valor justo dos pontos é determinado através da divisão da quantidade de pontos 
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necessários para efetuar o resgate pelo valor do desconto concedido em função do programa de 
pontos. O valor justo do saldo acumulado de pontos gerados é diferido e reconhecido como receita 
no momento do resgate dos pontos. 

Para a definição do valor justo dos pontos a serem contabilizados, são aplicadas técnicas 
estatísticas que consideram premissas e históricos sobre taxas de resgate esperadas, o mix de 
resgates que serão efetuados pelos clientes entre produtos e serviços, percentuais de expiração e 
cancelamentos de pontos entre outros. Essas estimativas estão sujeitas a variações e incertezas em 
função de mudanças no comportamento de resgates dos clientes.  

r) Instrumentos financeiros 
 

r.1) Reconhecimento inicial e mensuração 
 

Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a partir da data em que a Companhia ou 
controlada se tornam parte das disposições contratuais dos mesmos. No momento do 
reconhecimento inicial os ativos financeiros são classificados como ativos financeiros a valor justo 
por meio do resultado, empréstimos e recebíveis, investimentos mantidos até o vencimento, ativos 
financeiros disponíveis para venda ou derivativos classificados como instrumentos de hedge 
eficazes; e os passivos financeiros são classificados como passivo financeiro a valor justo por meio 
do resultado, empréstimos, financiamentos, outros passivos financeiros ou derivativos classificados 
como instrumentos de hedge eficazes. 

 
Quando reconhecidos, são inicialmente registrados ao seu valor justo acrescido dos custos de 
transação que sejam diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão, exceto no caso de ativos e 
passivos financeiros classificados na categoria ao valor justo por meio do resultado, onde tais custos 
são lançados diretamente no resultado do exercício.  

 
r.2) Mensuração subsequente 
 
A mensuração subsequente dos instrumentos financeiros depende da classificação de ativos e 
passivos financeiros, que pode ser da seguinte forma: 

 
Ativos financeiros: Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Companhia e controlada são: 
caixa e equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários, ganhos não realizados em operações 
com derivativos, contas a receber de clientes e outros ativos. São classificados entre as categorias 
abaixo de acordo com o propósito para os quais foram adquiridos ou emitidos: 

 
 
 

(i) Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado: incluem ativos financeiros 
mantidos para negociação e ativos designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do 
resultado. São classificados como mantidos para negociação se originados com o propósito de 
venda ou recompra no curto prazo. Derivativos também são classificados como mantidos para 
negociação, exceto aqueles designados como instrumentos de hedge. A cada data de balanço são 
mensurados pelo seu valor justo. Os juros, a correção monetária, a variação cambial e as variações 
decorrentes da avaliação ao valor justo são reconhecidos no resultado quando incorridos, na conta 
contábil de receitas ou despesas financeiras. Os ativos financeiros classificados a valor justo são as 
operações com derivativos que não são objeto de hedge, quando estes apresentarem ganhos. 
 

(ii) Empréstimos (concedidos) e recebíveis: incluem ativos financeiros não derivativos com 
pagamentos fixos ou determináveis, porém não cotados em mercado ativo. Após reconhecimento 
inicial são mensurados pelo custo amortizado, através do método da taxa efetiva de juros. Os juros, 
a atualização monetária, a variação cambial, menos as perdas do valor recuperável, quando 
aplicável, são reconhecidos no resultado quando incorridos, na conta contábil de receitas ou 



 

F-30 

despesas financeiras. A Companhia e controlada possuem as contas receber, líquidas e outros 
ativos classificados nesta categoria. 

 
(iii) Investimentos mantidos até o vencimento: incluem ativos financeiros não derivativos com 
pagamentos fixos ou determináveis com vencimentos definidos para os quais a Companhia e 
controlada tem intenção positiva e a capacidade de manter até o vencimento. Após reconhecimento 
inicial são mensurados pelo custo amortizado, através do método da taxa efetiva de juros. Esse 
método utiliza uma taxa de desconto que, quando aplicada sobre os recebimentos futuros 
estimados, ao longo da expectativa de vigência do instrumento financeiro, resulta no valor contábil 
líquido. Os juros, a atualização monetária, a variação cambial, menos as perdas do valor 
recuperável, quando aplicável, são reconhecidos no resultado quando incorridos, na conta contábil 
de receitas ou despesas financeiras. A Companhia e controlada não possuem itens classificados 
nesta categoria. 
 
 (iv) Disponíveis para venda: ativos financeiros que não se qualificam nas categorias (i) a (iii) acima. 
Na data de cada balanço são mensurados pelo seu valor justo. Os juros, a atualização monetária e 
a variação cambial, quando aplicável, são reconhecidos no resultado quando incorridos, na conta 
contábil de despesas ou receitas financeiras. As variações decorrentes da diferença entre o valor do 
investimento atualizado pelas condições contratuais e a avaliação ao valor justo são reconhecidas 
no patrimônio líquido na conta de ajustes de avaliação patrimonial enquanto o ativo não for 
realizado, sendo reclassificadas para o resultado após sua realização líquida dos efeitos tributários. 
A Companhia e controlada não possuem itens classificados nesta categoria. 

 
Passivos financeiros: Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Companhia e controlada 
são: contas a pagar a fornecedores, perdas não realizadas em operações com derivativos, 
empréstimos, financiamentos e debêntures. São classificados entre as categorias abaixo de acordo 
com a natureza dos instrumentos financeiros contratados ou emitidos: 
 
 
 
 

(i) Passivos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado: incluem passivos 
financeiros usualmente negociados antes do vencimento, passivos designados no reconhecimento 
inicial ao valor justo por meio do resultado e derivativos, exceto aqueles designados como 
instrumentos de hedge. A cada data de balanço são mensurados pelo seu valor justo. Os juros, a 
atualização monetária, a variação cambial e as variações decorrentes da avaliação ao valor justo, 
quando aplicáveis, são reconhecidos no resultado quando incorridos, na conta contábil de receitas 
ou despesas financeiras. Os passivos financeiros classificados a valor justo são as operações com 
derivativos que não são objeto de hedge, quando estes apresentarem perdas. 
 
(ii) Empréstimos e financiamentos: após reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos, 
sujeitos a juros, são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da 
taxa efetiva de juros. Ganhos e perdas são reconhecidos na demonstração do resultado no 
momento da baixa dos passivos, bem como durante o processo de amortização pelo método da 
taxa efetiva de juros. Os empréstimos, financiamentos e debêntures que não são objeto de hedge 
são classificados nessa categoria. 
 

(iii) Outros passivos financeiros: incluem passivos financeiros não derivativos que não são 
usualmente negociados antes do vencimento. Após reconhecimento inicial são mensurados pelo 
custo amortizado, através do método da taxa efetiva de juros. Os juros, a atualização monetária e a 
variação cambial, quando aplicáveis, são reconhecidos no resultado quando incorridos, na conta 
contábil de receitas ou despesas financeiras. A Companhia e controlada classificaram nessa 
categoria os passivos relativos a fornecedores e contas a pagar e outras obrigações. 
 

r.3) Redução ao valor recuperável de ativos financeiros 
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A Companhia e controlada avaliam na data do encerramento do exercício se há alguma evidência 
objetiva que determine se o ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros não é recuperável. Um ativo 
financeiro ou grupo de ativos financeiros é considerado como não recuperável se, e somente se, 
houver evidência objetiva de ausência de recuperabilidade como resultado de um ou mais eventos que 
tenham acontecido depois do reconhecimento inicial do ativo (“um evento de perda” incorrido) e este 
evento de perda tenha impacto no fluxo de caixa futuro estimado do ativo financeiro ou do grupo de 
ativos financeiros que possa ser razoavelmente estimado.  

 
Foi constituída provisão para redução ao valor recuperável para as contas a receber cuja recuperação 
é considerada duvidosa, levando-se em conta os valores vencidos há mais de 90 dias, exceto para 
contas a receber de interconexão, além de parcela em negociação com os clientes. Informações 
referentes à abertura das contas a receber em valores a vencer e vencidos, além da movimentação da 
provisão para redução ao valor recuperável estão demonstradas na nota 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 

r.4) Valor de mercado:  
 
O valor de mercado dos instrumentos financeiros ativamente negociados em mercados organizados é 
determinado com base nos valores cotados no mercado na data de fechamento do balanço. Na 
inexistência de mercado ativo, o valor de mercado é determinado por meio de técnicas de avaliação. 
Essas técnicas incluem o uso de transações de mercado recentes entre partes independentes, 
referência ao valor de mercado de instrumentos financeiros similares, análise dos fluxos de caixa 
descontados ou outros modelos de avaliação. 

 
r.5) Instrumentos financeiros derivativos e operações de hedge:  
 
A Companhia e controlada utilizam instrumentos financeiros derivativos, como swaps de moedas e 
swaps de taxa de juros para fornecer proteção contra o risco de variação das taxas de câmbio e o risco 
de variação das taxas de juros. Os instrumentos financeiros derivativos designados em operações de 
hedge são inicialmente reconhecidos ao valor justo na data em que o contrato de derivativo é 
contratado, sendo reavaliados subsequentemente também ao valor justo. Derivativos são apresentados 
como ativos financeiros quando o valor justo do instrumento for positivo, e como passivos financeiros 
quando o valor justo for negativo. 

 
Quaisquer ganhos ou perdas resultantes de mudanças no valor justo de derivativos durante o exercício 
são lançados diretamente na demonstração de resultado, com exceção da parcela eficaz dos hedges 
de fluxo de caixa, que é reconhecida diretamente no patrimônio líquido em outros resultados 
abrangentes. 

 
Para os fins de contabilidade de hedge (hedge accounting), existem as seguintes classificações: 

 
• hedge de valor justo ao fornecer proteção contra a exposição às alterações no valor justo de 

ativo ou passivo reconhecido ou de compromisso firme não reconhecido, ou de parte identificada 
de tal ativo, passivo ou compromisso firme, que seja atribuível a um risco particular e possa 
afetar o resultado; ou 

 
• hedge de fluxo de caixa ao fornecer proteção contra a variação nos fluxos de caixa que seja 

atribuível a um risco particular associado a um ativo ou passivo reconhecido ou a uma transação 
prevista altamente provável e que possa afetar o resultado; ou 



 

F-32 

 
• hedge de investimento líquido numa unidade operacional estrangeira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No reconhecimento inicial de uma relação de hedge, a Companhia e controlada classificam 
formalmente e documentam a relação de hedge à qual desejam aplicar contabilidade de hedge, bem 
como o objetivo e a estratégia de gestão de risco da Administração para levar a efeito o hedge. A 
documentação inclui a identificação do instrumento de hedge, o item ou transação objeto de hedge, a 
natureza do risco objeto de hedge, a natureza dos riscos excluídos da relação de hedge, a 
demonstração prospectiva da eficácia da relação de hedge e a forma em que a Companhia e 
controlada irão avaliar a eficácia do instrumento de hedge para fins de compensar a exposição a 
mudanças no valor justo do item objeto de hedge ou nos fluxos de caixa relacionados ao objeto de 
hedge. Quanto a hedge de fluxos de caixa, a demonstração do caráter altamente provável da transação 
prevista objeto do hedge, assim como os períodos previstos de transferência dos ganhos ou perdas 
decorrentes dos instrumentos de hedge do patrimônio líquido para o resultado, são também incluídos 
na documentação da relação de hedge. Espera-se que esses hedges sejam altamente eficazes para 
compensar mudanças no valor justo ou fluxos de caixa, sendo permanentemente avaliados para 
verificar se foram efetivamente eficazes ao longo de todos os períodos-base para os quais foram 
destinados. 

 
Hedges que satisfazem os critérios para sua contabilização são registrados da seguinte forma: 

 
Hedge de valor justo 

 
As variações no valor justo de derivativos designados e qualificados como hedge de valor justo são 
registradas na demonstração de resultado, com quaisquer variações no valor justo do ativo ou passivo 
protegido por hedge que são atribuíveis ao risco hedgeado.  A Companhia e controlada só aplicam a 
contabilização de hedge de valor justo para se proteger contra os riscos de juros fixos de empréstimos. 
O ganho ou perda relacionado com a parcela efetiva de swaps de taxa de juros de proteção contra 
empréstimos com taxas fixas é reconhecido na demonstração do resultado como “receitas (despesas) 
financeiras”. O ganho ou perda relacionado com a parcela não efetiva é reconhecido na demonstração 
de resultado como “outros ganhos (perdas), líquidos”. As variações no valor justo dos empréstimos com 
taxas fixas protegidos por hedge, atribuíveis ao risco da taxa de juros, são reconhecidas na 
demonstração de resultado como “despesas financeiras”. 
 
Se o hedge não mais atender aos critérios de contabilização do hedge, o ajuste no valor contábil de um 
item protegido por hedge, para o qual o método de taxa efetiva de juros é utilizado, é amortizado no 
resultado durante o período, até o vencimento. 
 
A Companhia e controlada têm swap de moedas e de taxa de juros para proteção contra a exposição a 
mudanças no valor justo de seus empréstimos em moeda estrangeira e das debêntures com taxa de 
juros variável (nota 30). 
 
Hedge de fluxo de caixa 
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A parcela efetiva das variações no valor justo de derivativos designados e qualificados como hedge de 
fluxo de caixa é reconhecida no patrimônio líquido. O ganho ou perda relacionado com a parcela não 
efetiva é imediatamente reconhecido na demonstração de resultado como “outros ganhos (perdas), 
líquidos”. 
 
Os valores acumulados no patrimônio líquido são realizados na demonstração do resultado nos 
períodos em que o item protegido por hedge afetar o resultado (por exemplo, quando ocorrer a venda 
prevista que é protegida por hedge). O ganho ou a perda relacionado com a parcela efetiva de swaps 
de taxa de juros que protege os empréstimos com taxas variáveis é reconhecido na demonstração de 
resultado como “receitas (despesas) financeiras”. O ganho ou a perda relacionado com a parcela não 
efetiva é reconhecido na demonstração do resultado em “outros ganhos (perdas), líquidos”. Entretanto, 
quando a operação protegida por hedge prevista resultar no reconhecimento de um ativo não financeiro 
(por exemplo, estoques ou ativos fixos), os ganhos e as perdas previamente diferidos no patrimônio 
líquido são transferidos do patrimônio líquido e incluídos na mensuração inicial do curso do ativo. Os 
valores diferidos são, finalmente, reconhecidos no custo dos produtos vendidos, no caso dos estoques, 
ou na depreciação, no caso dos ativos fixos. 
 
Quando um instrumento de hedge prescreve ou é vendido, ou quando um hedge não atende mais aos 
critérios de contabilização de hedge, todo ganho ou toda perda cumulativa existente no patrimônio 
líquido naquele momento permanece no patrimônio líquido e é reconhecido quando a operação prevista 
é finalmente reconhecida na demonstração de resultado. Quando não se espera mais que uma 
operação prevista ocorra, o ganho ou a perda cumulativa que havia sido apresentado no patrimônio 
líquido é imediatamente transferido para a demonstração de resultado em “outros ganhos (perdas), 
líquidas”. 
 
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009, a Companhia e controlada não possuíam hedge de fluxo de caixa. 
 
Hedge de investimento líquido 
 
As operações de hedge de investimentos líquidos em operações no exterior são contabilizadas de modo 
semelhante às de hedges de fluxo de caixa. 
 
 Qualquer ganho ou perda do instrumento hedge relacionado com a parcela efetiva do hedge é 
reconhecido no patrimônio líquido. O ganho ou a perda relacionado com a parcela não efetiva é 
imediatamente reconhecido na demonstração do resultado em “outros ganhos (perdas), líquidos”. 
 
Os ganhos e a perdas acumulados no patrimônio líquido são incluídos na demonstração de resultado 
quando a operação no exterior for parcialmente alienada ou vendida. 

 
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009, a Companhia e controlada não 
possuíam hedge de investimentos no exterior. 
 
s) Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas 
 
A preparação das demonstrações financeiras consolidadas da Companhia requer que a Administração 
faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, 
despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na database das 
demonstrações financeiras. 
 
As principais hipóteses de futuro assumidas e outras fontes relevantes de incerteza nas estimativas na 
data de encerramento, que podem ter um efeito significativo sobre as demonstrações financeiras no 
próximo exercício, são apresentadas a seguir.  
 
Caso haja uma mudança significativa nos fatos e circunstâncias sobre os quais estão baseadas as 
estimativas e premissas realizadas, poderá ocorrer um impacto material sobre os resultados e a 
situação financeira da Companhia e controlada.  
 
Ativos tangíveis e intangíveis, incluindo ágio  
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O tratamento contábil do investimento em ativos fixos tangíveis e intangíveis inclui a realização de 
estimativas para determinar o período de vida útil para efeitos de sua depreciação e o valor justo na 
data de aquisição, em particular para os ativos adquiridos em combinações de negócios.  
 
A determinação das vidas úteis requer estimativas em relação à evolução tecnológica esperada e aos 
usos alternativos dos ativos. As hipóteses relacionadas ao aspecto tecnológico e seu desenvolvimento 
futuro implicam em um grau significativo de análise, na medida em que o momento e a natureza das 
futuras mudanças tecnológicas são de difícil previsão.  
 
Quando uma desvalorização é identificada no valor dos ativos fixos, é registrado um ajuste do valor na 
demonstração do resultado do período. A determinação da necessidade de registrar uma perda por 
desvalorização implica na realização de estimativas que incluem, entre outras, a análise das causas da 
possível desvalorização, bem como o momento e o montante esperado da mesma. São também 
considerados fatores como a obsolescência tecnológica, a suspensão de determinados serviços e 
outras mudanças nas circunstâncias que demonstram a necessidade de registrar uma possível 
desvalorização.  
 
A Companhia e controlada analisam periodicamente o desempenho da unidade geradora de caixa 
definida a fim de identificar uma possível desvalorização nos ágios. A determinação do valor 
recuperável da unidade geradora de caixa a que são atribuídos os ágios inclui também o uso de 
hipóteses e estimativas e requer um grau significativo de julgamento e critério.  

Tributos diferidos  

A Companhia e controlada avaliam a recuperabilidade do ativo fiscal diferido com base nas estimativas 
de resultados futuros. Essa recuperabilidade depende, em última instância, da capacidade da 
Companhia e controlada de gerar 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 poderia divergir das 
estimativas realizadas pela Companhia e controlada, como consequência de mudanças na legislação 
fiscal, ou de transações futuras não previstas que possam afetar os saldos fiscais.  

Provisões  
 
As provisões são reconhecidas quando a Companhia ou controlada têm uma obrigação presente como 
consequência de um evento passado, cuja liquidação requer uma saída de recursos que é considerada 
provável e que pode ser estimada com confiabilidade. Essa obrigação 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 e controlada 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. 

Devido às incertezas inerentes às estimativas necessárias para determinar o montante das provisões, 
os desembolsos reais podem ser diferentes dos montantes reconhecidos originalmente com base nas 
estimativas realizadas.  

Reconhecimento de receitas  
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Taxas de adesão a campanhas promocionais  

As taxas de habilitação pagas pelos clientes da Companhia e controlada para possibilitá-los participar 
das campanhas promocionais da Companhia e controlada são diferidas e lançadas no resultado ao 
longo do período de duração da referida campanha.  

Acordos que combinam mais de um elemento  

As ofertas de pacotes comerciais que combinam diferentes elementos são analisadas para determinar 
se é necessário separar os distintos elementos identificados, aplicando em cada caso o critério de 
reconhecimento de receitas apropriado. A receita total gerada pela venda do pacote é distribuída entre 
seus elementos identificados em função dos respectivos valores justos.  

A determinação dos valores justos de cada um dos elementos identificados implica a necessidade de 
realizar estimativas complexas devido à própria natureza do negócio.  

A ocorrência de uma mudança nas estimativas dos valores justos relativos, poderia afetar a distribuição 
das receitas entre os componentes e, consequentemente as receitas de exercícios futuros.  

t) Moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras  

A Companhia e controlada são localizadas e operam integralmente no Brasil.  
 
As demonstrações financeiras da controlada incluída na consolidação da Companhia são preparadas 
utilizando-se a mesma moeda funcional da Companhia. 
 
A moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras da Companhia e controlada é o 
Real.  
 
u) Transações denominadas em moeda estrangeira  
 
Os ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são convertidos para a moeda 
funcional (o Real) usando-se a taxa de câmbio (Ptax) na data da transação e convertidos 
subsequentemente usando a Ptax na data das demonstrações financeiras, que, em 31 de dezembro de 
2010, eram: US$1,00 = R$1,6662, JPY1,00 = R$0,0205, €1,00 = R$2,226376,  e em 31 de dezembro 
de 2009, eram: US$1,00 = R$1,7412, JPY1,00 = R$0,018809, €1,00 = R$2,508373. Os ganhos e 
perdas resultantes da conversão desses ativos e passivos verificados entre a taxa de câmbio vigente 
na data da transação e os encerramentos dos exercícios são reconhecidos no resultado, na rubrica de 
receitas ou despesas financeiras. 
 
v) Participação dos empregados nos resultados 
 
A Companhia e controlada têm obrigações decorrentes dos contratos de trabalho com seus 
empregados, reconhecendo estas provisões durante o exercício. São registradas provisões para 
reconhecer a despesa referente à participação dos empregados nos resultados. Estas provisões são 
calculadas com base em metas qualitativas e quantitativas definidas pela Administração e 
contabilizadas em contas específicas nos grupos de Custos dos Serviços Prestados, Despesas com 
Vendas e Despesas Gerais e Administrativas. 
 
w) Planos de benefício pós emprego 
 
A Companhia e controlada patrocinam fundos de pensão de benefícios pós emprego e assistência 
médica, bem como outros benefícios pós emprego a seus empregados (nota 31). As contribuições são 
determinadas em bases atuariais e são registrados pelo regime de competência. Os planos de 
benefícios são avaliados atuarialmente ao final de cada exercício, a fim de verificar se as taxas de 
contribuição estão sendo suficientes para formar a reserva necessária para ambos os compromissos 
atuais e futuros. 
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A Companhia e controlada operam planos de benefícios definidos de pensões que exigem contribuições 
a serem efetuadas aos fundos administrados separadamente, bem como os planos de pensões de 
contribuição definida.  
 
O custo de proporcionar os benefícios no âmbito dos planos de benefício definido é determinado 
separadamente para cada plano, usando o método do crédito unitário projetado. Ganhos e perdas 
atuariais de planos de benefícios definidos são reconhecidos na íntegra, no exercício em que ocorrem 
em outros resultados abrangentes. Tais ganhos e perdas atuariais são também reconhecidos 

imediatamente em lucros acumulados e não são reclassificados para o resultado  em exercícios 
seguintes. 
 
Os custos dos serviços passados são reconhecidos imediatamente após a introdução ou mudanças de 
um plano de aposentadoria. 
 
O ativo ou passivo de benefícios definidos correspondem ao valor presente da obrigação de benefícios 
definidos, menos os custos do serviço passado e menos o valor justo dos ativos do plano a partir dos 
quais as obrigações devem ser liquidadas. Ativos do plano são os ativos que são detidos por um fundo 
de longo prazo do benefício do empregado ou apólices de seguro elegíveis. 
 
Os ativos do plano não estão disponíveis para os credores da Companhia e controlada, nem podem ser 
pagos diretamente à Companhia e controlada. O valor justo é baseado em informações de preços de 
mercado e, no caso dos títulos cotados, é o preço da oferta publicada. O valor de qualquer ativo de 
benefícios definidos reconhecido se restringe à soma de todos os custos do serviço passado e ao valor 
presente de quaisquer benefícios econômicos disponíveis na forma de restituições do plano ou 
reduções em contribuições futuras para o plano. 
 
x) Informações por segmentos 
 
Segmentos operacionais são definidos como componentes de um empreendimento para os quais 
informações financeiras separadas estão disponíveis e são avaliadas de forma regular pelo principal 
tomador de decisões operacionais na decisão sobre como alocar recursos para um segmento individual 
e na avaliação do desempenho do segmento. Tendo em vista que todas as decisões dos 
administradores e gestores são tomadas com base em relatórios consolidados; que a missão da 
Companhia e controlada é prover seus clientes de uma comunicação móvel com qualidade; e que 
todas as decisões relativas a planejamento estratégico, financeiro, compras, investimentos e aplicação 
de recursos são efetuadas em bases consolidadas, conclui-se que a Companhia e controlada operam 
em um único segmento operacional de prestação de serviços de telecomunicações móveis. 
 
2.3 – Novos IFRS e Interpretações do IFRIC (Comitê de interpretação de informação financeira de 

IASB) 
 
Alguns novos pronunciamentos contábeis do IASB e interpretações do IFRIC foram publicados e/ou 
revisados e têm a sua adoção opcional em 31 de dezembro de 2010. A Administração da Companhia e 
controlada avaliou os impactos destes novos pronunciamentos e interpretações e não prevê que sua 
adoção provoque um impacto significativo nas informações anuais da Companhia no exercício de 
aplicação inicial, conforme segue:  
 
• IAS 24 Exigências de Divulgação para Entidades Estatais e Definição de Parte relacionada (Revisada) 
- Simplifica as exigências de divulgação para entidades estatais e esclarece a definição de parte 
relacionada. A norma revisada aborda aspectos que, segundo as exigências de divulgação e a definição 
de parte relacionada anteriores, eram demasiadamente complexos e de difícil aplicação prática, 
principalmente em ambientes com amplo controle estatal, oferecendo isenção parcial a entidades 
estatais e uma definição revista do conceito de parte relacionada. Esta alteração foi emitida em 
novembro de 2009, passando a vigorar para exercícios fiscais iniciados a partir de 1º de janeiro de 
2011. A Companhia não espera que as mudanças tenham impacto significativo em suas demonstrações 
financeiras consolidadas.  
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• IFRS 9 Instrumentos Financeiros – Classificação e Mensuração - A IFRS 9 encerra a primeira parte do 
projeto de substituição da “IAS 39 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração”. A IFRS 9 
utiliza uma abordagem simples para determinar se um ativo financeiro é mensurado ao custo 
amortizado ou valor justo, baseada na maneira pela qual uma entidade administra seus instrumentos 
financeiros (seu modelo de negócios) e o fluxo de caixa contratual característico dos ativos financeiros. 
A norma exige ainda a adoção de apenas um método para determinação de perdas no valor 
recuperável de ativos. Esta norma passará a vigorar para exercícios fiscais iniciados a partir de 1º de 
janeiro de 2013. A Companhia não espera que as mudanças tenham impacto significativo em suas 
demonstrações financeiras consolidadas. 
 
  
 
• IFRIC 14 Pagamentos Antecipados de um Requisito de Financiamento Mínimo - Esta alteração aplica-
se apenas àquelas situações em que uma entidade está sujeita a requisitos mínimos de financiamento e 
antecipa contribuições a fim de cobrir esses requisitos. A alteração permite que essa entidade 
contabilize o benefício de tal pagamento antecipado como ativo. Esta alteração passa a vigorar para 
exercícios fiscais iniciados a partir de 1º de janeiro de 2011. A Companhia não espera que as mudanças 
tenham impacto significativo em suas demonstrações financeiras consolidadas.  
 
• IFRIC 19 Extinção de Passivos Financeiros com Instrumentos de Capital - A IFRIC 19 foi emitida em 
novembro de 2009 e passou a vigorar a partir de 1º de julho de 2010, sendo permitida sua aplicação 
antecipada. Esta interpretação esclarece as exigências das normas de IFRS quando uma entidade 
renegocia os termos de uma obrigação financeira com seu credor e este concorda em aceitar as ações 
da entidade ou outros instrumentos de capital para liquidar a obrigação financeira no todo ou em parte. 
A Companhia não espera que as mudanças tenham impacto significativo em suas demonstrações 
financeiras consolidadas.  
  
Melhorias para IFRS – O IASB emitiu melhorias para as normas e emendas de IFRS em maio de 2010 
e as emendas serão efetivas a partir de 1º de janeiro de 2011: 

 
• IFRS 3 – Combinação de negócios. 
• IFRS 7 – Divulgação de Instrumentos Financeiros. 
• IAS 1 – Apresentação das Demonstrações Financeiras.  
• IFRIC 13 - Programa de Fidelidade.  

 
A Companhia não espera que as mudanças tenham impacto significativo em suas demonstrações 
financeiras consolidadas.  
 
Não existem outras normas e interpretações emitidas e ainda não adotadas que possam, na opinião da 
Administração, ter impacto significativo no resultado ou no patrimônio divulgado pela Companhia.  
 
3. TRANSIÇÃO PARA IFRS  
 
3.1 Fundamentação da transição para IFRS 
 
3.1.1 Aplicação do IFRS 
 
Em todos os exercícios anteriores, incluindo o exercício findo em 31 de dezembro de 2009, a 
Companhia preparou suas demonstrações de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
normas complementares da CVM, pronunciamentos técnicos do CPC em vigor da data da publicação e 
disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76). 
 
As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2010 são as primeiras 
apresentadas de acordo com o IFRS. Estas demonstrações financeiras foram preparadas de acordo 
com o IFRS 1, conforme descrito na nota  2.   
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Para estas demonstrações financeiras, a data de transição para o IFRS considerada foi 1  de janeiro de 
2009. Esta nota explica os principais ajustes efetuados pela Companhia e controlada nas adoções do 
IFRS, respectivamente. 
 
Na preparação das demonstrações financeiras da data de transição de acordo com o IFRS 1, a 
Companhia aplicou as exceções obrigatórias e certas isenções opcionais de aplicação retrospectiva 
completa do IFRS.  
 
3.1.2 – Isenção da aplicação retrospectiva completa escolhida pela Companhia 
  
A Companhia e controlada adotaram a utilização da seguinte isenção opcional de aplicação 
retrospectiva completa:  
  
a) Combinação de negócios: a Companhia e controlada optaram pela aplicação do IFRS 3R de forma 
prospectiva desde a data de transição. Portanto, as combinações de negócios ocorridas anteriormente 
à 1º de janeiro de 2009 não foram remensuradas.  
  
A isenção a seguir também era aplicável à Companhia e controlada, que resolveram não adotá-la: 
 
Valor justo ou reavaliação dos ativos imobilizados e intangíveis como custo de aquisição: a Companhia 
e controlada optaram por não avaliar os ativos imobilizados e intangíveis pelo valor justo como custo 
atribuído considerando que: (i) o método de custo, deduzido de provisão para perdas, é o melhor 
método para avaliar os ativos imobilizados e intangíveis da Companhia e controlada; (ii) a Companhia e 
controlada possuem uma segregação dos ativos em classes bem definidas e relacionadas à sua 
atividade  operacional;  (iii) a área de atuação da Companhia  e controlada é significativamente 
impactada pelo desenvolvimento  tecnológico, requerendo a revisão frequente dos valores recuperáveis 
e estimativas de vida útil dos bens, o que vem sendo efetuado consistentemente pela Companhia e 
controlada; e (iv) a Companhia e controlada possuem controles eficazes sobre os bens dos ativos 
imobilizados e intangíveis, que possibilitam a pronta identificação de perdas e mudanças de estimativa 
de vida útil destes ativos.  Portanto, os valores apresentados no ativo imobilizado e intangíveis líquidos, 
estão registrados pelo custo depreciado/amortizado conforme permitido pelo IFRS e práticas contábeis 
adotadas no Brasil. 
 
As demais isenções opcionais de aplicação retrospectiva previstas no IFRS 1 não são aplicáveis à 
Companhia e controlada. 
 
3.2 Reconciliação entre IFRS e as Práticas contábeis adotadas no Brasil até 31 de dezembro de 
2009  
 
A seguir, demonstramos as principais diferenças entre IFRS e as práticas contábeis 
adotadas no Brasil até 31 de dezembro de 2009 que afetaram as demonstrações 
financeiras da Companhia. 
 
a) Imposto de renda e contribuição social diferidos: De acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil até 31 de dezembro de 2009, os valores de imposto de renda e contribuição social diferidos eram 
classificados no ativo circulante ou não circulante, conforme a expectativa de realização. Para atender 
o disposto no IAS 12, os tributos diferidos foram reclassificados do ativo circulante para o ativo não 
circulante. Além destas reclassificações, o imposto de renda e contribuição social decorrente dos 
ajustes dos IFRS foram classificados como ativo não circulante. 
 
b) Taxa de fiscalização e instalação (TFI): Corresponde aos valores pagos mensalmente sobre adições 
líquidas de novos clientes, os quais eram amortizados pelo período estimado de fidelização dos 
clientes, equivalente a 24 meses. Com o intuito de adequar suas práticas contábeis às melhores 
práticas internacionais, a Companhia e controlada passaram a reconhecer estes valores pagos 
diretamente no resultado no momento em que a taxa é devida, no grupo de “Custo dos Serviços 
Prestados”, na linha de “Impostos, taxas e contribuições” (nota 24). Os devidos ajustes foram efetuados 
de forma retrospectiva, conforme requerido pelo IFRS 1. 
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c) Depósitos judiciais: De acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil até 31 de dezembro de 
2009, os valores de depósitos judiciais dados em garantia a processos judiciais cíveis, trabalhistas e 
tributários eram apresentados no balanço patrimonial como redutores dos respectivos passivos. Para 
atender o disposto no IAS 37, a Companhia e controlada reclassificaram os referidos depósitos judiciais 
para o ativo circulante e não circulante, conforme a expectativa de realização (nota 7). 
 
d) Planos de benefícios pós emprego: De acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil até 31 
de dezembro de 2009, os ativos atuariais líquidos dos planos de benefícios pós emprego não eram 
reconhecidos contabilmente. Para atender o disposto no IAS 19, a Companhia e controlada passaram a 
reconhecer os ativos atuariais líquidos dos planos de benefício pós emprego, limitados às restrições de 
recuperabilidade de superávits aplicáveis a patrocinadores de fundos de pensão brasileiros. Os ganhos 
e perdas atuariais referentes aos planos de benefícios pós-emprego e os montantes referentes a 
limitações de recuperabilidade de superávits por restituições ou reduções de contribuições futuras 
estão sendo imediatamente reconhecidos como outros resultados abrangentes no patrimônio líquido, 
não mais gerando impacto no resultado operacional (nota 31). Conforme determinado pelo IAS 19, 
neste mesmo momento, estes montantes são transferidos para a rubrica de lucros (prejuízos) 
acumulados. 

 
e) Encargos financeiros capitalizados: De acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil até 31 
de dezembro de 2009, os encargos financeiros de certos contratos de empréstimos e financiamentos 
relacionados à atividade de investimento eram capitalizados com base na média dos valores de obras 
em andamento e depreciados considerando os mesmos critérios e vida útil determinados para o item 
do imobilizado aos quais foram incorporados.  De acordo com o disposto no IAS 23, os custos de 
empréstimos devem ser capitalizados para todos os ativos qualificáveis a partir de 1º de janeiro de 
2009 de forma prospectiva.  Após análise efetuada pela Companhia e controlada, concluiu-se que o 
período de maturação de suas obras não é significativo e que tais encargos não devem ser 
capitalizados. Em 2009 não houve ativos considerados qualificáveis, portanto, quaisquer custos de 
empréstimos capitalizados em 2009 de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil até 31 de 
dezembro de 2009 foram revertidos pela adoção inicial de IFRS. 

 
f) Prêmio pago na aquisição de participação de acionistas não controladores: De acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil até 31 de dezembro de 2009, um ágio era registrado quando da 
aquisição de ações por valores superiores aos valores contábeis. Para atender o disposto no IAS 27R, 
todas as transações de aquisição de ações de acionistas não controladores, passaram a ser tratadas 
como transações patrimoniais, com todos os efeitos registrados no patrimônio líquido, quando não 
houver alteração no controle acionário. Consequentemente, tais transações deixaram de gerar ágio ou 
resultados. O ágio previamente gerado nas aquisições de acionistas não controladores, incluindo 
despesas capitalizadas no processo, foi eliminado contra o patrimônio líquido da Companhia (nota 22).  

 
g) Ativo diferido: De acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil até 31 de dezembro de 2009, 
a Companhia e controlada mantiveram o saldo de gastos pré-operacionais, registrado como ativo 
diferido. Com a adoção do IFRS, a Companhia e controlada optaram por efetuar a baixa destes valores. 
Os devidos ajustes foram efetuados de forma retrospectiva, conforme requerido pelo IFRS 1. 
 
h) Reconhecimento de receitas de transações multielementos: Para atender o disposto no IAS 18, os 
valores de minutos incluídos nas transações multielementos passaram a ser segregados e 
demonstrados no resultado como receita de serviços quando da utilização de tais serviços pelos 
clientes. Os devidos ajustes foram efetuados de forma prospectiva, conforme requerido pelo IFRS 1. 

 
i) Reserva de doações e subvenções: De acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil até 31 
de dezembro de 2009, os valores dos equipamentos de rede doados por fornecedores eram 
apropriados diretamente em conta específica de reserva, no patrimônio líquido. Após análises da 
Companhia e controlada, e com o intuito de adequar suas práticas contábeis às melhores práticas 
internacionais, estes valores foram transferidos para o grupo de “Receitas Diferidas” e estão sendo 
amortizados para o resultado com base na vida útil dos equipamentos em serviço. Os devidos ajustes 
foram efetuados de forma retrospectiva, conforme requerido pelo IFRS 1. 
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j) Dividendos complementares propostos: Pela legislação societária brasileira, as companhias poderiam 
efetuar o reconhecimento dos dividendos complementares ao mínimo obrigatório na data de 
encerramento do exercício com base na proposta para a destinação do lucro líquido do exercício. Para 
atender o disposto no IAS 10, o reconhecimento dos dividendos complementares passou a ser 
efetuado no momento de sua aprovação por órgãos competentes. Desta forma, a Companhia e 
controlada reverteram o passivo relativo aos dividendos complementares que haviam sidos registrados 
em 31 de dezembro de 2009 e ainda não aprovados em Assembléia Geral Ordinária naquela data e 
mantiveram tais valores destacados no patrimônio líquido em conta de reserva de dividendos. Os 
referidos dividendos complementares a receber de controlada e a pagar a seus acionistas foram 
aprovados para pagamento por Assembléias Gerais Ordinárias realizadas em 31 de março e 16 de abril 
de 2010, respectivamente. Neste momento foi revertida a reserva de dividendos e constituído o 
passivo. 
 
k) Participação de acionistas não controladores: Refere-se aos efeitos na participação de acionistas 
não controladores nos ajustes efetuados pela Companhia, provenientes da adoção do IFRS. 

 
l) Patrimônio líquido: Refere-se aos efeitos na participação de acionistas controladores nos ajustes 
efetuados pela Companhia, provenientes da adoção do IFRS.  

 
m) Divulgação das receitas e custos de swap de infraestrutura: Conforme requerido no IAS 18, os 
valores das receitas e custos referentes a contratos que contemplam disponibilização mútua, entre 
operadoras distintas, de ativos de infraestrutura de rede com as mesmas características técnicas, 
preços, condições contratuais e naturezas de uso semelhantes, passaram a ser divulgados de forma 
líquida nas receitas e custos. Os devidos ajustes foram efetuados de forma prospectiva, conforme 
requerido no IFRS 1 (notas 25 e 28). 
 
n) Roaming: Os valores referentes ao faturamento e repasse do roaming nacional e internacional, que 
anteriormente eram apropriados no passivo circulante, passaram a ser considerados como receitas e 
custos de acordo com a competência, conforme a definição de agente e principal descrita no IAS 18. 
Os devidos ajustes foram efetuados de forma prospectiva, conforme requerido no IAS 18. 
 
o) Ágio na incorporação da TCO IP S.A.: na incorporação da TCO IP S.A., pela Telemig e Telemig 
Participações, e consequente reestruturação societária, houve a geração de benefícios fiscais nos 
montantes de R$45.524 e R$504.958, respectivamente, que resultou na caracterização de parte do 
ágio anteriormente registrado como tributos diferidos no ativo circulante e não circulante. Com a adoção 
do IFRS 27R, todos os efeitos desta operação foram revertidos. Desta forma, o ágio original desta 
operação foi totalmente alocado como ativo intangível.  
 
p) Reclassificações no balanço patrimonial: Em decorrência da adoção inicial do IFRS, descritos 
anteriormente, e, no intuito de adequar suas práticas contábeis às melhores práticas internacionais, a 
Companhia e controlada efetuaram algumas reclassificações no balanço patrimonial, conforme 
descritas a seguir: 
 

• Aplicações financeiras em garantia: foram reclassificadas do ativo circulante para o não circulante;  
• Investimentos: foram reclassificados os valores de outros investimentos para “Outros ativos” não 

circulantes; 
• Planos de benefícios pós emprego: foram reclassificados de “Outras obrigações” para ”Provisões”; 
• Tributos a recuperar: foram reclassificados entre ativo circulante, não circulante e impostos, taxas 

e contribuições a pagar, os valores de tributos pagos/retidos antecipadamente; 
• Provisão para contingências e provisão para desimobilização de ativos: foram reclassificadas de 

“Provisões para contingências” e “Outras obrigações” para “Provisões”;  
• Notas Promissórias: foram reclassificadas de “Empréstimos e Financiamentos” para “Debêntures e 

Notas Promissórias”; e 
• Programa de fidelidade: foi reclassificado de “Outras obrigações” para “Receitas Diferidas”.  

 
q) Reclassificações na demonstração de resultados: Em decorrência da adoção inicial do IFRS, 
descritos anteriormente, e, no intuito de adequar suas práticas contábeis às melhores práticas 
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internacionais, a Companhia e controlada efetuaram algumas reclassificações em suas demonstrações 
de resultados, conforme descritas a seguir: 
 

• Despesas e reversões do programa de fidelidade: foram reclassificadas dos grupos de “Despesas 
com Vendas” e “Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas” para o grupo de “Receitas 
brutas de serviços de telecomunicações”; 

• Valores de recuperação de despesas e custos com manutenção de rede e outras despesas: foram 
reclassificadas do grupo de “Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas” para os grupos de 
“Custo dos serviços prestados”, “Despesas com vendas” e “Despesas gerais e administrativas”;  

• Recuperação de créditos com tributos sobre aquisição de mercadorias: foram reclassificados do 
grupo de “Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas” para o grupo de “Custo de 
mercadorias vendidas”;  

• Despesas bancárias de serviços pré-pagos: foram reclassificados de “Despesas gerais e 
administrativas” para o grupo de “Despesas com vendas”; e 

• Outros valores: registrados como “Despesas recuperadas” foram reclassificados para as suas 
linhas de origem, conforme informados nos quadros de reconciliação das demonstrações de 
resultados nesta nota. 

 
Os ajustes provenientes da adoção inicial das IFRS não geraram impactos significativos na 
demonstração de fluxo de caixa. 
 
Para facilitar o entendimento e identificação dos montantes envolvidos em cada ajuste ou 
reclassificação, apresentamos a seguir os quadros com os respectivos detalhes em 1  de janeiro e em 
31 de dezembro de 2009. 
 
Balanços Patrimoniais 
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Demonstração de Resultados 
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A seguir, apresentamos os quadros com os valores correspondentes aos impactos gerados: (i) nos 
balanços patrimoniais em 1 de janeiro de 2009 e em 31 de dezembro de 2009; (ii) nas demonstrações 
de resultados em 31 de dezembro de 2009; e (iii) nos patrimônios líquidos em 1  de janeiro de 2009 e 
em 31 de dezembro de 2009.  
 
As demonstrações financeiras de 2010 já estão apresentadas com a aplicação dos referidos ajustes e 
reclassificações. 
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Reconciliação dos balanços patrimoniais em 1  de janeiro de 2009 – Data de Transição 

 

 

 
 
Reconciliação dos balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2009 – Exercício Comparativo 
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Reconciliação das demonstrações de resultados em 31 de dezembro de 2009 – Exercício Comparativo 

 

 
 
 
Reconciliação do patrimônio líquido em 1  de janeiro e 31 de dezembro de 2009 

 

 
 
 



 

F-47 

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
 

 
As aplicações financeiras referem-se a operações de renda fixa, indexadas à variação dos Certificados 
de Depósitos Interbancários (“CDI”), com liquidez imediata, diversificadas junto a instituições 
financeiras de primeira linha.  
 
5. CONTAS A RECEBER, LÍQUIDAS 

 
A seguir apresentamos análise dos valores a receber líquidos da provisão para 
redução ao valor recuperável, por idade de vencimento (aging list): 
 

 
Não havia cliente que representasse mais de 10% das contas a receber líquidas em 31 de dezembro de 
2010 e 2009, exceto pela Telecomunicações de São Paulo S.A. (Telefónica), que representava 10,6% 
em 31 de dezembro de 2009. Estes valores referem-se basicamente a interconexão e co-billing. 
 
Em 31 de dezembro de 2010, o saldo de contas a receber inclui R$292.248 (R$116.747 em 31 de 
dezembro de 2009) referentes a repasse de co-billing de outras operadoras cujos valores foram 
determinados com base em termos de compromisso, uma vez que os contratos ainda não foram 
assinados pelas partes. Existem ainda pendências de definição de responsabilidades pelas perdas 
relacionadas à fraude, dependentes do órgão regulador, bem como de acordo entre as partes. A 
Companhia não espera perdas financeiras sobre o assunto em questão. 
 
As movimentações das provisões para redução ao valor recuperável, são como segue: 

 
6. ESTOQUES 
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A seguir, demonstramos a movimentação da provisão para redução ao valor recuperável: 

 
Os custos das mercadorias vendidas, que incluem os valores da provisão para redução ao valor 
recuperável, estão demonstrados na nota 24. 
 
7. DEPÓSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS 
 
A Companhia e controlada possuem depósitos e bloqueios judiciais vinculados a processos cíveis, 
trabalhistas e tributários (notas 15, 18 e 19), conforme demonstrados a seguir: 

 
 
Segue uma breve descrição dos principais depósitos judiciais tributários consolidados: 

• PIS e COFINS  
A Companhia e controlada estão envolvidas em discussões judiciais que envolvem os seguintes 
objetos: i) débitos oriundos de compensação realizada com créditos decorrentes de pagamentos a 
maior, não reconhecidos pelo fisco; ii) débito fiscal em face do recolhimento a menor, em virtude de 
divergências nas declarações acessórias (DCTFs); e iii) discussões referentes às alterações de 
alíquotas e aumento das bases de cálculo promovidas pela Lei nº 9.718/98. Em 31 de dezembro de 
2010, o saldo dos depósitos judiciais totalizava R$64.212 (R$36.073 em 31 de dezembro de 2009). 
Os valores passivos vinculados a estes depósitos judiciais estão informados na nota de 
contingências (nota 19). 

 
• CIDE  

 
 A Companhia e controlada têm questionamentos administrativos e judiciais, visando afastar a 
incidência da CIDE sobre remessas de recursos efetuadas para o exterior, oriundas de contratos 
de transferência de tecnologia, licenciamento de marcas e softwares etc. Em 31 de dezembro de 
2010, o saldo dos depósitos judiciais totalizava R$99.129 (R$63.695 em 31 de dezembro de 
2009). Os valores passivos vinculados a estes depósitos judiciais estão registrados como 
impostos, taxas e contribuições (nota 15). 
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• FISTEL 

 
A Telemig (empresa incorporada em 1  de junho de 2010) impetrou mandado de segurança 
questionando a responsabilidade pelo pagamento das taxas de fiscalização sobre as estações 
móveis que não são da titularidade da Telemig, passando a provisionar e depositar judicialmente 
os valores referentes à TFF e TFI. A ação encontra-se aguardando decisão do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região. Em 31 de dezembro de 2010, o saldo dos depósitos judiciais totalizava 
R$566.912 (R$416.625 em 31 de dezembro de 2009). Os valores passivos  vinculados a estes 
depósitos judiciais estão registrados como impostos, taxas e contribuições (nota 15). 
 

• IRRF 
 

A Telemig Participações (empresa incorporada em 13 de novembro de 2009) impetrou mandados 
de segurança com o objetivo de ter declarado seu direito de não sofrer a retenção de IRRF sobre 
os recebimentos de juros sobre o capital próprio de sua controlada. Em 31 de dezembro de 2010, 
o saldo dos depósitos judiciais totalizava R$22.944 (R$21.445 em 31 de dezembro de 2009). Os 
valores passivos vinculados a estes depósitos judiciais estão registrados como impostos, taxas e 
contribuições (nota 15). 
 
A Vivo está envolvida em outras discussões judiciais que envolvem os seguintes objetos: i) IRRF 
incidente sobre rendimento com aluguéis e royalties, trabalho assalariado e aplicações financeiras 
de renda fixa; ii) débitos referentes a compensações de pagamentos a maior de IRPJ e CSLL não 
homologadas pela Receita Federal e débito de multa de mora exigida em decorrência de 
pagamento extemporâneo do IRRF efetuado espontaneamente; e iii) obtenção de certidão 
negativa de débito (CND), para fins de afastar os referidos débitos como óbices à obtenção de 
certidões com efeitos negativos da Vivo e retirar seu nome do cadastro informativo dos créditos 
não quitados de órgãos e entidades federais (CADIN). Em 31 de dezembro de 2010, o saldo dos 
depósitos judiciais totalizava R$9.759 (R$5.797 em 31 de dezembro de 2009). Os valores passivos 
vinculados a estes depósitos judiciais estão informados na nota de contingências (nota 19). 
 

• IRPJ  
 

A Companhia possuía discussões judiciais que envolvem os seguintes objetos: i) renovação da 
certidão com efeitos negativos requerendo autorização para realização do depósito integral do 
valor atualizado dos débitos; ii) exigência de estimativas de IRPJ e ausência de recolhimento - 
débitos no sistema integrado de informações econômico-fiscais (SIEF); e iii) denúncia espontânea. 
Em 31 de dezembro de 2010, o saldo dos depósitos judiciais totalizava R$1.138 (R$2.671 em 31 
de dezembro de 2009). Os valores passivos vinculados a estes depósitos judiciais estão 
informados na nota de contingências (nota 19). 

 
• Contribuição à EBC  

 
O Sinditelebrasil – Sindicato das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal 
ingressou com mandado de segurança para discutir a Contribuição ao Fomento da Radiodifusão 
Pública à EBC (Empresa Brasil de Comunicação), criada pela Lei nº 11.652/08. A Vivo e a Telemig 
(empresa incorporada em 1  de junho de 2010), como associadas ao sindicato, efetuaram 
depósitos judiciais dos valores relativos à referida contribuição, que totalizavam R$131.086 e 
R$15.928, respectivamente, em 31 de dezembro de 2010 (R$55.153 e R$6.604 em 31 de 
dezembro de 2009). Os valores passivos vinculados a estes depósitos judiciais estão informados 
na nota de contingências (nota 19). 

 
• ICMS 

 
A Companhia e controlada estão envolvidas em discussões judiciais que envolvem os seguintes 
objetos: i) denúncia espontânea; ii) ICMS supostamente incidente sobre acesso, adesão, 
habilitação, disponibilidade e utilização de serviços, bem como aqueles relativos a serviços 
suplementares e facilidades adicionais; direito ao crédito de aquisição de bens destinado ao ativo 
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imobilizado e também de energia elétrica; e iii) cartões para ativação para o serviço pré-pago. Em 
31 de dezembro de 2010, o saldo dos depósitos judiciais totalizava R$29.459 (R$17.106 em 31 de 
dezembro de 2009). Os valores passivos vinculados a estes depósitos judiciais estão registrados 
como impostos, taxas e contribuições (nota 15) e informados na nota de contingências (nota 19). 

 
• Outros impostos, taxas e contribuições 

 
Em 31 de dezembro de 2010, a Companhia e controlada possuíam depósitos judiciais que 
totalizavam R$17.731 (R$24.372 em 31 de dezembro de 2009), relativos à discussão de: i) ISS 
incidente sobre receitas decorrentes de substituição de número, troca de aparelho, conta 
detalhada, escolha de número específico, transferência de contato, caixa postal,  bloqueio a 
pedido e sobre habilitação de celular; ii) contribuições sociais referente à suposta falta de retenção 
dos 11% sobre o valor de várias notas fiscais, faturas e recibos de prestadoras de serviços 
contratados mediante cessão de mão de obra; iii) CPMF; e iv) PPNUM (Preço Público Relativo à 
Administração dos Recursos de Numeração) pela ANATEL. Os valores passivos vinculados a 
estes depósitos judiciais estão informados na nota de contingências (nota 19). 

 
8. TRIBUTOS DIFERIDOS E A RECUPERAR 
 
8.1 – Tributos a recuperar 
 

 
 
8.2 – Tributos diferidos 
 
Os principais componentes do imposto de renda e da contribuição social diferidos são demonstrados a 
seguir: 

 
Os tributos diferidos foram constituídos no pressuposto de realização futura como segue: 
 
a) Prejuízo fiscal e base negativa: representa o montante registrado, que conforme a legislação 

tributária brasileira poderá ser compensado no limite de 30% das bases apuradas nos próximos 
exercícios e não possui prazo de prescrição. A Companhia não contabilizou o potencial crédito de 
imposto de renda e contribuição social diferidos que seriam gerados pela utilização dessas bases 
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fiscais no montante de R$692.468 em 31 de dezembro de 2010 (R$688.023 em 31 de dezembro 
de 2009), tendo em vista as incertezas, nesse momento, quanto à capacidade de a Companhia 
gerar resultados tributáveis futuros suficientes que assegurem realização desses tributos diferidos. 
A seguir, demonstramos os montantes dos créditos fiscais decorrentes de prejuízo fiscal e base 
negativa reconhecidos e não reconhecidos pela Companhia e consolidado.  

 
 

b) Crédito fiscal incorporado: representado pelo benefício fiscal oriundo da dedutibilidade do ágio 
fiscal gerado no processo de reestruturação societária. Sua realização ocorre proporcionalmente à 
amortização do ágio nos livros fiscais, cujo prazo é entre 5 e 10 anos. Estudos de consultores 
jurídicos utilizados nos processos de reestruturação societária suportam a recuperação do valor 
nestes prazos. Tal reestruturação não gerou ágio contábil. 

c) Créditos tributários sobre diferenças temporárias: a realização ocorrerá por ocasião do pagamento 
das provisões, da efetiva perda para redução ao valor recuperável das contas a receber ou da 
realização dos estoques, bem como pela reversão de outras provisões. Na incorporação da 
Telemig ocorrida em 1  de junho de 2010, a Companhia absorveu os ativos de imposto de renda e 
contribuição social diferidos da Telemig no montante de R$176.505. 

 
A Companhia e controlada elaboraram estudos técnicos de viabilidade, aprovados pelo Conselho de 
Administração, os quais indicaram a plena recuperação dos valores de tributos diferidos reconhecidos 
em 31 de dezembro de 2010.  
 
A movimentação do imposto de renda e contribuição social diferidos ativos são demonstrados a seguir: 

 
Em 31 de dezembro de 2010, o cronograma de realização do imposto de renda e contribuição social 
diferidos ativos, era como segue: 
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9. DESPESAS ANTECIPADAS 

 
 
 
 
10. OUTROS ATIVOS 

 
 
11. IMOBILIZADO, LÍQUIDO 

 
11.a) Composição e Movimentação 
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 (*) As adições dos custos e despesas de depreciação estão apresentadas nas linhas de “Depreciação” 
nas notas 24, 25 e 26. 

 
(**) Os saldos remanescentes nas transferências demonstradas no quadro anterior referem-se às 

transferências efetuadas entre contas do ativo imobilizado e intangível (nota 12a).  
 
O ativo imobilizado está sujeito a teste de recuperabilidade quando há indicativo de potencial perda de 
valor conforme mencionado na nota 2.2i. 
 
11.b) Taxas de depreciação 
 
Em conformidade com os IAS 16 e IFRS 1, a Companhia e controlada realizaram avaliações da vida útil 
aplicada em seus ativos imobilizados, por meio do método comparativo direto de dados do mercado. 
Os trabalhos realizados por empresa especializada não indicaram necessidade de mudanças 
relevantes na vida útil dos ativos que pudessem causar impactos significativos no total do ativo 
imobilizado líquido e na despesa anual de depreciação.  
 
Os ativos imobilizados são depreciados de forma linear a taxa anual conforme abaixo: 
 
 2010  2009 
Equipamentos de transmissão 10,00 a 33,33  14,29 a 20,00 
Infraestrutura 4,00 a 20,00  2,87 a 20,00 
Equipamentos de comutação 14,29 a 33,33  14,29 a 20,00 
Equipamentos terminais 66,67  66,67 
Prédios 2,86  2,86 a 4,00 
Outros ativos imobilizados 6,67 a 20,00  6,67 a 20,00 

 
11.c) Bens do imobilizado em garantia 
 
Em 31 de dezembro de 2010, a Companhia e controlada possuíam bens do ativo imobilizado dados em 
garantia em processos judiciais no montante de R$66.194 (R$83.534 em 31 de dezembro de 2009). 
 
12. INTANGÍVEL, LÍQUIDO 
 
12.a) Composição e Movimentação 

 
(*) O ágio é decorrente da diferença entre o valor de aquisição e o valor justo do patrimônio líquido das 
empresas adquiridas, apurados nas datas de aquisição, e estão fundamentados na expectativa de 
rentabilidade futura. Anualmente, estes montantes são testados para fins de recuperação do ativo. Para 
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os exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009, não houve a necessidade de reconhecimento 
de provisões para perdas ao valor recuperável do ágio. 
 
(**) As adições dos custos e despesas de amortização estão apresentadas na linha de “Amortização” 

nas notas 24, 25, e 26. 
 
(***) Os saldos remanescentes nas transferências demonstradas no quadro anterior referem-se às 

transferências efetuadas entre contas do ativo imobilizado e intangível (nota 11a). 
 
 
A Companhia e controlada realizaram avaliações da vida útil aplicada em seus ativos intangíveis com 
vida útil definida, por meio do método comparativo direto de dados do mercado. Os trabalhos realizados 
por empresa especializada não indicaram necessidade de mudanças relevantes na vida útil dos ativos 
que pudessem causar impactos significativos no total do ativo imobilizado líquido.  
O ativo intangível com vida útil definida está sujeito a teste de recuperabilidade quando há indicativo de 
potencial perda de valor conforme mencionado na nota 2.2i. Os demais intangíveis estão sujeitos a 
teste de recuperabilidade anualmente. 
 
12.b) Taxas de amortização 
 
As taxas anuais de amortização (%) praticadas para os exercícios de 2010 e 2009 foram como segue: 
 2010  2009 
Direito de uso de software 20,00  20,00 
Licença de autorização 6,67 a 20,00  6,67 a 20,00 
Outros ativos intangíveis 10,00 a 20,00  6,67 a 20,00 

 
13. PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS 

 
14. FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR 

 
 (*) Referem-se às chamadas VC2, VC3 e deslocamento faturados aos nossos clientes e repassados às 
operadoras de longa distância. 
 
 
15. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 
 
15.1 - Composição 
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(a) A parcela do não circulante, inclui o valor de R$347.160 em 31 de dezembro de 2010 (R$271.611 
em 31 de dezembro de 2009) referente ao ICMS - Programa Paraná Mais Emprego, decorrente do 
convênio com o Governo do Estado do Paraná, e relativo à postergação do pagamento de ICMS. Este 
Convênio estabelece que o vencimento do ICMS ocorra sempre no 49° mês subsequente àquele em 
que o ICMS for apurado. Esse valor é atualizado pela variação do Fator de Correção Anual (FCA). 
 
(b) Inclui os valores do mandado de segurança que a Telemig (empresa incorporada em 1  de junho de 
2010) impetrou, questionando a responsabilidade pelo pagamento das taxas de fiscalização sobre as 
estações móveis que não são de sua titularidade, passando a provisionar e depositar judicialmente os 
valores referentes à TFF e à TFI. A ação encontra-se aguardando decisão do Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região. No entendimento de seus consultores jurídicos, as chances de perda nesses processos 
são possíveis. Apesar de ser uma causa cuja probabilidade de perda é possível, a Companhia manteve 
a provisão por entender tratar-se de uma obrigação legal, tendo efetuado depósitos judiciais nos 
mesmos montantes, que totalizavam R$566.912 em 31 de dezembro de 2010 (R$416.625 em 31 de 
dezembro de 2009), nota 7. 
 
(c) Inclui os valores que a Telemig Participações (empresa incorporada em 13 de novembro de 2009), 
impetrou mandados de segurança com o objetivo de ter declarado seu direito de não sofrer a retenção 
de IRRF sobre os recebimentos de juros sobre o capital próprio de sua controlada (Telemig Celular, 
empresa incorporada em 1  de junho de 2010). Com base na opinião dos consultores jurídicos, os 
referidos processos estão classificados com risco possível. Apesar de ser uma causa cuja 
probabilidade de perda é possível, a Companhia manteve a provisão por entender tratar-se de uma 
obrigação legal, tendo efetuado depósitos judiciais nos mesmos montantes, que totalizavam R$22.944, 
em 31 de dezembro de 2010 (R$21.445 em 31 de dezembro de 2009), nota 7.  
 
(d) Inclui os valores em que a Vivo foi autuada por ter efetuado compensação da COFINS, nos meses 
de janeiro e fevereiro de 2000, com créditos decorrentes do excedente a 1/3 da própria COFINS 
recolhida no ano de 1999, após compensação com a CSLL. A discussão encontra-se aguardando 
julgamento de recurso especial na esfera administrativa. Conservadoramente, a Administração manteve 
contabilizado o montante de R$44.250 em 31 de dezembro de 2010 (R$24.671 em 31 de dezembro de 
2009), tendo efetuado depósito judicial no mesmo valor. Em razão do Programa de Recuperação Fiscal 
– REFIS (Lei nº 11.941/08), a controlada requereu a desistência dos processos e conversão em renda 
dos valores devidos com o consequente levantamento do valor excedente.  

Em 31 de dezembro de 2010, a controlada mantém provisionados e efetuados os depósitos judiciais os 
montantes relativos às receitas excedentes ao faturamento, discutidos judicialmente, no montante de 
R$3.471 (R$2.402 em 31 de dezembro de 2009).  
 
(e) Referem-se aos valores em questionamento administrativo e judicial, visando afastar a incidência da 
CIDE sobre remessas de recursos efetuadas para o exterior, oriundas de contratos de transferência de 
tecnologia, licenciamento de marcas e softwares etc. A Companhia e controlada mantiveram 
contabilizado o montante de R$118.149, em 31 de dezembro de 2010 (R$80.933 em 31 de dezembro 
de 2009), tendo efetuado depósitos judiciais no montante de R$99.129 (R$63.695 em 31 de dezembro 
de 2009), nota 7.  
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(f) Inclui valores que, em 31 de dezembro de 2010, a Companhia e controlada contabilizaram o 
montante de R$12.072 (R$ 11.155 em 31 de dezembro de 2009), composto pelos valores relativos às 
discussões de: (i) ISS sobre serviços de locação de bens móveis, atividades meio e serviços 
suplementares; (ii) IRPJ sobre operações com derivativos; (iii) INSS; (iv) ICMS e (v) PIS e COFINS. 
 
16. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO E DIVIDENDOS 
 
A seguir, demonstramos os saldos a pagar de dividendos e juros sobre o capital próprio. 

 
A seguir, demonstramos as movimentações dos saldos a pagar de dividendos e juros sobre o capital 
próprio. 

 
(*) Os juros sobre o capital próprio e dividendos não reclamados pelos acionistas, prescrevem em 3 

(três) anos, contados a partir da data do início do pagamento. Caso ocorra a prescrição de 
dividendos e juros sobre o capital próprio, os montantes são contabilizados em contrapartida ao 
patrimônio líquido para posterior distribuição. 

 
Para a demonstração dos fluxos de caixa, os juros sobre o capital próprio e dividendos recebidos de 
controladas, estão sendo alocados no grupo de “Atividades de Financiamentos”.  
 
17. EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES  
 
a) Composição da dívida 
 
a.1) Empréstimos e Financiamentos 
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(*) URTJLP – Unidade de referencia da taxa de juros de longo prazo, utilizada pelo BNDES como 
moeda contratual nos contratos de financiamento. 
 
(**) UMBND – Unidade monetária, baseada em uma cesta de moedas utilizada pelo BNDES como 
moeda contratual nos contratos de financiamento que tenham como base recursos captados em moeda 
estrangeira. 
 
a.1.1.) Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 
 
FINEM – Financiamentos a Empreendimentos - Contrato 1 – (UMBND e URTJLP) 
 
Em junho de 2004, a Companhia contratou junto ao BNDES uma linha de financiamento no valor de 
R$110.370. Os recursos liberados foram destinados a expansão da infraestrutura para a prestação de 
serviço móvel nos Estados do Paraná e de Santa Catarina. As liberações de crédito ocorreram 
parceladamente e, em 31 de dezembro de 2010 não havia mais nenhum crédito disponível para saque. 
O contrato tem prazo total de sete anos, com pagamento de principal em 60 prestações mensais e 
sucessivas desde 15 de julho 2006, após um período de dois anos de carência. 
 
FINEM – Financiamentos a Empreendimentos - Contrato 2 – (UMBND)  
 
Em agosto de 2007, a Companhia contratou junto ao BNDES uma linha de financiamento no valor de 
R$1.530.459. Os recursos foram liberados com a finalidade de financiar projetos de investimento para a 
implantação e ampliação da capacidade de rede em todo território nacional. As liberações de crédito 
ocorreram parceladamente e, em 31 de dezembro de 2010 não havia mais nenhum crédito disponível 
para saque. O contrato tem prazo total de sete anos, com pagamento de principal em 60 prestações 
mensais e sucessivas desde 15 de setembro 2009, após um período de dois anos de carência. 
 
Programa de Sustentação do Investimento – PSI 
 
Em janeiro de 2010, foi aprovada uma linha de financiamento no valor de R$319.927 junto ao BNDES 
através do Programa de Sustentação do Investimento - BNDES PSI. Os recursos estão sendo utilizados 
para a aquisição de equipamentos nacionais em projetos de ampliação da capacidade de rede, 
previamente cadastrados (finamizados) junto ao BNDES, e liberados conforme a realização dos 
investimentos. Até 31 de dezembro de 2010 foram liberados R$171.673. 
 
Por se tratar de financiamento com taxa de juros inferior às taxas praticadas no mercado (4,5% a.a. pré-
fixados), esta operação enquadra-se no escopo do IAS 20. Desta forma, utilizando o método de juros 
efetivos definido pelo IAS 39, foram efetuadas as seguintes considerações: foi realizado um 
comparativo entre i) o valor total da dívida calculada com base nas taxas fixadas em contrato; e ii) o 
valor total da dívida calculada com base nas taxas praticadas pelo mercado (valor justo). A subvenção 
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concedida pelo BNDES, ajustada a valor presente, resultou até 31 de dezembro de 2010 em  R$33.939. 
Este montante foi registrado no grupo de “Subvenções Governamentais”, e está sendo diferido de 
acordo com a vida útil do ativo financiado em contrapartida ao grupo de “Outras receitas (despesas) 
operacionais, líquidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
a.1.2) Banco Europeu de Investimentos - BEI 
 
Contrato Único 
 
Foi contratada uma linha de financiamento com o BEI no valor EUR250 milhões (equivalente na 
contratação à USD365 milhões). Os recursos foram liberados em duas parcelas sendo a primeira em 19 
de dezembro de 2007 e a segunda em 28 de fevereiro de 2008. O contrato tem prazo total de sete 
anos, com pagamento do principal em duas prestações, em 19 de dezembro de 2014 e 2 de março de 
2015. Os juros são cobrados semestralmente de acordo com as datas de cada liberação. O contrato 
possui uma operação de swap atrelada que transforma o risco da variação cambial em percentual de 
variação do CDI (Certificado de Depósito Interbancário). 
 
a.1.3) Banco do Nordeste – BNB 
 
FNE – Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - Contrato 1  
 
Em 29 de janeiro de 2007, foi contratada uma linha de financiamento junto ao BNB no valor de     
R$247.240. Estes recursos foram destinados a projetos de investimento na implantação e ampliação da 
capacidade de rede móvel celular dentro da região Nordeste. O contrato tem prazo total de dez anos, 
com pagamento do principal em 96 parcelas, após o prazo de 2 anos de carência. 
 
FNE – Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - Contrato 2  
 
Em 30 de outubro de 2008, foi contratada uma linha de financiamento junto ao BNB no valor de 
R$389.000. Estes recursos foram destinados a projetos de investimento na implantação e ampliação da 
capacidade de rede móvel celular dentro da região Nordeste. O contrato tem prazo total de dez anos, 
com pagamento do principal em 96 parcelas, após o prazo de 2 anos de carência. 
 
a.2) Debêntures e Notas Promissórias 
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Captação pela Companhia 
 
2ª Emissão 
  
No âmbito do primeiro programa de distribuição de valores mobiliários no valor de R$2 bilhões 
anunciado em 20 de agosto de 2004, a Companhia emitiu, em 1  de maio de 2005, debêntures relativas 
à 2ª emissão da Companhia, no valor de R$1 bilhão, com prazo de duração de dez anos, contados da 
data de emissão em 1  de maio de 2005. 
 
Esta oferta consistiu na emissão em duas séries, sendo R$200 milhões na primeira série e R$800 
milhões na segunda série com vencimento final em 4 de maio de 2015. As debêntures rendem juros, 
com pagamentos semestrais, após terem sido repactuadas, correspondentes a 120,0% (primeira série) 
e 106,00% (segunda série) da acumulação das taxas médias diárias dos depósitos interfinanceiros (DI) 
de um dia, extra grupo (taxas DI), calculadas e divulgadas pela Central de Custódia e Liquidação de 
Títulos (CETIP S.A..). 
 
Repactuação 
 
 1ª Série 
 
Em maio de 2009 ocorreu a repactuação das debêntures da 1ª série da 2ª emissão da Companhia, 
conforme aprovado pelo Conselho de Administração, realizado em 30 de março de 2009. O novo 
período de vigência da remuneração é de 24 meses, a contar de 1º de maio de 2009, intervalo de 
tempo durante o qual permanecerão inalteradas as condições de remuneração ora definidas. Durante 
esse segundo período de vigência da remuneração, as debêntures da 1ª Série da 2ª emissão da 
Companhia farão jus a uma remuneração de 120,00% da taxa média dos depósitos interfinanceiros de 
um dia, denominada taxa DI over extra grupo, calculada de acordo com a fórmula constante à cláusula 
4.9 da “escritura de 2ª emissão” (vide nota 36).  
 
2ª Série 
 
Nas reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 25 de abril de 2005 e13 de 
maio de 2005 foram aprovadas as características da 2ª série da 2ª emissão da Companhia. 
 
Em 3 de maio de 2010, ocorreu a repactuação das debêntures da 2º série da 2º emissão da Companhia 
de acordo com todas as condições aprovadas pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 
29 de maio de 2010. O valor total repactuado foi de R$340.230 e a Companhia resgatou e cancelou as 
debêntures dissidentes no valor de R$459.770. O novo período de vigência é de 24 meses, a contar de 
1º de maio de 2010, intervalo de tempo durante o qual permanecerão inalteradas as condições de 
remuneração ora definidas. Durante esse segundo período de vigência da remuneração (até 1º de maio 
de 2012), as debêntures da Companhia farão jus a uma remuneração de 106,00% da taxa média dos 
depósitos interbancários de um dia, denominada taxa DI over extra grupo, calculada de acordo com a 
fórmula constante à cláusula 4.9 da “escritura de 2ª emissão”. Os pagamentos da remuneração das 
debêntures serão realizados nos dias 2 de maio de 2011, 1º de novembro de 2011 e 2 de maio de 2012. 
 
 
 
 
3ª Emissão 
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Em 11 de Janeiro de 2010, foram liquidadas, pela Companhia, as debêntures simples, não conversíveis 
em ações, da espécie quirografária, em série única, da 3ª emissão pública, perfazendo o total R$210 
milhões, com juros remuneratórios de 113,55% do depósito interfinanceiro no valor de R$23 milhões. 
 
4ª Emissão 
 
No dia 4 de setembro de 2009, o Conselho de Administração aprovou a 4ª emissão pública, pela Companhia, de debêntures 
simples, não conversíveis em ações, todas nominativas e escriturais, da espécie quirografária, com prazo de 10 anos. 

O valor total da emissão foi de R$810 milhões, cuja oferta base correspondeu a R$600 milhões, 
acrescida de R$210 milhões em virtude do exercício integral da opção de debêntures adicionais.  
 
Foram emitidas 810.000 (oitocentas e dez mil) debêntures em 3 (três) séries, sendo 98.000 debêntures 
na 1ª série, 640.000 na 2ª série e 72.000 na 3ª série. A quantidade de debêntures alocada em cada 
uma das séries foi decidida em comum acordo entre a Companhia e o coordenador líder da oferta após 
a conclusão do procedimento de “Bookbuilding”. 
A remuneração para a 1ª série é de 108,00% do CDI, para a 2ª série é de 112,00% do CDI e para a 3ª série, cupom de 7,00% 
a.a. (sobre o valor nominal atualizado pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA). Estas 
debêntures rendem juros com pagamentos semestrais nas 1ª e 2ª séries e pagamentos anuais na 3ª série.  

As repactuações de cada série estão previstas de acordo com o seguinte cronograma: 1ª série em 15 de outubro de 2012, 2ª 
série em 15 de outubro de 2013 e 3ª série em 15 de outubro de 2014. 

Os recursos obtidos por meio da emissão da oferta foram destinados ao pagamento integral do valor do principal da dívida 
representada pela 6ª emissão de notas promissórias comerciais da Companhia e para reforço do seu capital de giro. 

Os custos de transação associados a esta emissão cujo montante em 31 de dezembro de 2010 era de 
R$3.214, foram apropriados em conta redutora do passivo como custos a incorrer, e estão sendo 
reconhecidas como despesas financeiras da Companhia (nota 28), conforme os prazos contratuais 
desta emissão. A taxa efetiva desta emissão, considerando os custos de transação é de 112,13% do 
CDI. 
 
Captação pela Telemig (empresa incorporada em 1  de junho de 2010) 
 
1ª Emissão 
 
Em cumprimento ao Contrato de Prestação de SMP, em conformidade com a Seleção Pública nº 
001/07, o Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, se 
comprometeu a subscrever debêntures emitidas pela Telemig (empresa incorporada em 1  de junho de 
2010), no âmbito do Programa Minas Comunica, utilizando recursos do Fundo de Universalização do 
Acesso a Serviços de Telecomunicações (FUNDOMIC). Por este Programa, a Telemig viabilizaria o 
atendimento com o SMP a 134 localidades das áreas de registro 34, 35 e 38. 
 
Ainda de acordo com o programa, seriam emitidas 5.550 debêntures simples, da espécie quirografária, 
não conversíveis em ações, nominativas e escriturais, sem a emissão de cautelas e certificados, em até 
cinco séries. 
 
Em contrapartida à certificação pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do 
atendimento a 15 localidades, em dezembro de 2007, foram emitidas 621 debêntures na 1ª Série da 1ª 
emissão, no valor de R$6.210. Em março de 2008, pelo atendimento a 42 localidades, foram emitidas 
1.739 debêntures na 2ª Série da 1ª emissão, no valor de R$17.390. Em 31 de dezembro de 2008, pelo 
atendimento a 77 localidades, foram emitidas 3.190 debêntures na 3ª Série da 1ª emissão, no valor de 
R$31.900, finalizando assim o programa de atendimento a 134 localidades dentro do Estado de Minas 
Gerais.  
 
b) Cronograma de pagamento 
 
Em 31 de dezembro de 2010, os montantes não circulantes de empréstimos, financiamentos e 
debêntures tinham a seguinte composição por ano de vencimento: 
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c) Cláusulas restritivas 
 
A Vivo possui empréstimos e financiamentos junto ao BNDES, cujo saldo em 31 de dezembro de 2010 
era de R$1.143.541 (R$1.474.390 em 31 de dezembro de 2009). De acordo com os contratos, existem 
índices econômicos e financeiros que devem ser apurados semestral e anualmente. Nesta mesma 
data, todos os índices econômicos e financeiros previstos nos dois contratos vigentes foram atingidos.  
 
As debêntures da 4ª emissão, cujo saldo líquido dos custos de emissão em 31 de dezembro de 2010 
era de R$833.200 (R$822.955 em 31 de dezembro de 2009), possuem índices econômicos e 
financeiros que devem ser apurados trimestralmente. Nesta mesma data, todos os índices econômicos 
e financeiros previstos foram atingidos.  
 
O contrato da Telemig (empresa incorporada em 1  de junho de 2010) com a Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico, relativo às debêntures, cujo saldo em 31 de dezembro de 2010 era de 
R$63.425 (R$59.600 em 31 de dezembro de 2009), possui cláusulas restritivas quanto a pedidos de 
recuperação judicial e extrajudicial, liquidação, dissolução, insolvência, pedido de autofalência ou 
decretação de falência, falta de pagamento, falta de cumprimento de obrigações não fiduciárias e 
cumprimento de determinados índices financeiros. Nesta mesma data, todas estas cláusulas restritivas 
foram cumpridas.  
 
 
d) Garantias 
 
Em 31 de dezembro de 2010, foram dadas garantias para parte dos empréstimos e financiamentos da 
Companhia e controlada, conforme quadro a seguir: 
 

 
Bancos 

Saldo do empréstimo / 
financiamento 

 
Garantias 

 
 
Banco Nacional de 

Desenvolvimento 
Econômico e Social 
- BNDES 

 
 

R$1.142.008 (URTJLP) 
 
R$1.533 (UMBNDES) 

 
R$138.506 (Contrato PSI) 

 

• Contrato (Vivo) R$1.132.398: Garantia em 
recebíveis referente a 15% do saldo devedor 
ou 4 (quatro) vezes o valor da maior 
prestação, o que for superior. 

• Contrato (Vivo) R$11.143: caução de 15% dos 
recebíveis referente à receita de serviços. 

• Contrato (Vivo/Vivo Participações) R$138.506: 
alienação dos ativos financiados, relativo ao 
contrato do Programa de Sustentação do 
Investimento – PSI. 

• Vivo Participações é interveniente garantidora. 
 

Banco Europeu de 
Investimento – BEI 

 
R$621.370 

• Risco comercial garantido pelo Banco BBVA 
Portugal. 
 

 
 
 
Banco do Nordeste do 

Brasil S.A. - BNB 

 
 
 

R$533.661 

• Fiança bancária concedida pelo Banco 
Bradesco S.A. no montante equivalente a 
100% do saldo devedor do financiamento. 

• Constituição de um fundo de liquidez 
representado por aplicações financeiras no 
montante equivalente a 3 (três) parcelas de 
amortização, referenciada pela prestação 
média pós-carência. 
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• Vivo Participações é interveniente fiadora. 

  
18.  PROVISÕES 
 
18.1) Composição 
 
A composição dos saldos das provisões era como segue: 
 

 
 
 
18.2) Movimentação: 
 
A movimentação das provisões, era como segue: 

 
 
18.3) Comentários/Detalhamento 
 
a) Processos Tributários 
 
a.1) Tributos Estaduais 
 
Em 31 de dezembro de 2010 a Vivo, mantinha discussões administrativas e judiciais em curso, 
relacionadas ao ICMS que, com base na opinião de seus consultores jurídicos, são classificadas como 
perda provável, decorrentes principalmente de crédito do imposto com ausência de comprovação 
documental, serviços de telecomunicações não tributados, incentivo cultural, entre outros e, portanto, 
estavam provisionadas no montante de R$31.930 (R$24.759 em 31 de dezembro de 2009).   
 
a.2) Tributos Federais 
 
Em 31 de dezembro de 2010 a Vivo mantinha discussões administrativas relativas à PIS/COFINS 
decorrentes de manifestações de inconformidade, referente a não homologação de pedidos de 
compensações e pedidos de restituição formulados pela Vivo; exigência de recolhimento da CIDE, 
incidente sobre a remessa de valores ao exterior, os quais, com base na opinião de seus consultores 
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jurídicos, são classificadas como perda provável e estavam provisionados no montante de R$5.507 
(R$2.824 em 31 de dezembro de 2009).  
 
a.3) Tributos Municipais 
 
Em 31 de dezembro de 2010, a Vivo mantinha discussões judiciais referentes a taxa de vigilância, 
controle e fiscalização (TVCF) do Município de Niterói, os quais, com base na opinião de seus 
consultores jurídicos, são classificadas como perda provável e estavam provisionadas no montante de 
R$3.099.  
 
a.4) Outros 
 
Em 31 de dezembro de 2009, a Vivo mantinha discussões administrativas relacionadas a outros 
tributos que perfazem o montante de R$184, as quais eram classificadas como perda provável e 
estavam provisionadas, com base na opinião de seus consultores jurídicos.  
 
b) Processos Cíveis 
 
b.1) Consumidores 
 
A Companhia e controlada possuem diversos processos judiciais movidos por consumidores individuais 
ou por associações civis que representam os direitos dos consumidores, os quais reivindicam o não 
cumprimento dos serviços e/ou produtos vendidos. Individualmente, nenhum destes processos é 
considerado relevante.  
 
Em 31 de dezembro de 2010, com base na opinião de seus consultores jurídicos foram contabilizados 
R$120.082 (R$145.756 em 31 de dezembro de 2009), montantes considerados suficientes para fazer 
face às prováveis perdas nessas causas. 
 
b.2) Outros 
 
Referem-se a ações de outras naturezas, todas relacionadas ao curso normal do negócio. Em 31 de 
dezembro de 2010, com base na opinião de seus consultores jurídicos foram contabilizados R$19.866 
(R$4.734 em 31 de dezembro de 2009), montantes considerados suficientes para fazer face às 
prováveis perdas nessas causas. 
 
c) Processos Regulatórios 
 
A Companhia e controlada possuem diversos processos administrativos instaurados pela ANATEL 
referente ao suposto não cumprimento da Regulamentação relativa ao Serviço Móvel Pessoal – SMP. 
Em 31 de dezembro de 2010 foram contabilizados R$16.053 (R$17.464 em 31 de dezembro de 2009), 
montantes considerados suficientes para fazer face às prováveis perdas nessas causas. 
 
d) Processos Trabalhistas 
 
Inclui diversas demandas trabalhistas, tendo sido contabilizada provisão, a qual é considerada 
suficiente para fazer face às prováveis perdas nessas causas.  
 
e) Provisão para planos de benefícios pós emprego 
 
Refere-se às provisões atuariais para os planos de benefícios pós emprego, registradas pela 
Companhia e controlada (nota 31). 
 
f) Provisão para desimobilização de ativos 
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Referem-se aos custos a serem incorridos na necessidade de ter que se devolver aos proprietários os 
sites (localidades destinadas a instalações de rádios base da Companhia e controlada) nas mesmas 
condições em que se encontravam quando da assinatura do contrato inicial de locação.  
18.4) Garantias 
 
Em 31 de dezembro de 2010, a Companhia e controlada concederam garantias aos processos de 
natureza tributária, cível e trabalhista, como segue: 
 

 
Além das garantias citadas no quadro anterior, em 31 de dezembro de 2010, a Companhia e controlada 
possuíam valores em garantia a processos judiciais (contas correntes bancárias e/ou aplicações 
financeiras bloqueadas judicialmente) no montante de R$58.845 (R$53.979 em 31 de dezembro de 
2009), conforme divulgado na nota 7. 
 
18.5) Legislação vigente 
 
De acordo com a legislação em vigor no Brasil, os tributos federais, estaduais, municipais e os encargos 
sociais estão sujeitos a exame pelas respectivas autoridades, por períodos que variam de 5 a 30 anos. 
 
19.  CONTINGÊNCIAS 
 
Com base na opinião dos seus consultores jurídicos, a Administração acredita que a resolução das 
questões a seguir relacionadas não produzirá efeito material adverso sobre sua condição financeira. 
 
A composição dos valores consolidados em discussão em diversas instâncias de processos, cuja 
expectativa de perdas é possível, em 31 de dezembro de 2010 e 2009, era como segue: 
 

 
(*) A seguir, descrevemos os principais processos tributários. 
 
a) Tributos Federais: 

 
A Companhia e controlada estão envolvidas em diversas ações tributárias no âmbito federal, tanto na 
esfera administrativa como na esfera judicial, em todo o território nacional, as quais aguardam 
julgamentos nas mais variadas instâncias, perfazendo o montante de R$1.619.799 em 31 de dezembro 
de 2010 (R$1.360.398 em 31 de dezembro de 2009), que versam sobre: 

 
 
 
 
 
 

• Para a controlada, os objetos das discussões são os seguintes: (a) PIS / COFINS / IRRF / IRPJ 
/ CSLL - manifestações de inconformidade decorrentes de não homologação de pedidos de 
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compensações e pedidos de restituição formulados pela controlada; (b) exigência de 
estimativas do imposto de renda após o término do ano calendário; (c) multas relativas a 
descumprimento de obrigações acessórias; (d) repasse de PIS/COFINS nas contas telefônicas 
dos usuários; (e) PIS incidente sobre roaming; (f) CIDE / PIS / COFINS / IRRF / IRPJ / CSLL - 
decadência de débitos diversos; (g) IOF / PIS / COFINS / IRRF / IRPJ / CSLL - incidência de 
multa de mora em denúncia espontânea; (h) CPMF incidente sobre operações decorrentes de 
convênio de cooperação técnica com a Secretaria do Tesouro Nacional - STN (compensação 
via SIAFI) e sobre contratos simbólicos de câmbio simbólicos exigidos pelo Banco Central; (i) 
contribuição previdenciária incidente sobre valores relativos ao fornecimento de refeições aos 
seus empregados; (j) falta de retenção da contribuição previdenciária sobre serviços 
contratados mediante cessão de mão de obra; (k) contribuição social incidente sobre serviços 
prestados, de remuneração, salários e outros salários de contribuição; (l) IRPJ e CSLL relativos 
a deduções das receitas de reversões de provisões; (m) CIDE incidente sobre a remessa de 
valores ao exterior relativos a serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes, 
bem como royalties; (n) IRPJ / CSLL / PIS / COFINS devido a glosa de custos e despesas 
diversas; (o) COFINS deduções de perda com operações de swap; (p) PIS / COFINS – não 
inclusão do ICMS na base de cálculo, oriundo das receitas de prestações de serviços e das 
vendas de mercadorias; (q) PIS / COFINS – exigência das contribuições sobre receitas que 
ainda não se realizaram ou sobre faturamento que ainda não se efetivou (regime de 
competência e não de caixa); (r) PIS/COFINS – o direito ao aproveitamento de créditos inter-
regimes; (s) IRPJ devido em decorrência do excesso na destinação feita ao FINOR (Fundo de 
Investimentos do Nordeste), FINAN (Fundo de Investimentos da Amazônia) ou FUNRES (Fundo 
de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo); (t) compensações diversas;  e (u) 
IRRF sobre pagamentos realizados a beneficiários no exterior de juros sobre capital próprio. 
 

• Para a Companhia, os objetos das discussões são os seguintes: (a) IRPJ devido em 
decorrência do excesso na destinação feita ao FINOR (Fundo de Investimentos do Nordeste), 
FINAM (Fundo de Investimentos da Amazônia) ou FUNRES (Fundo de Recuperação 
Econômica do Estado do Espírito Santo); (b) compensações diversas e; (c) IRRF sobre 
pagamentos realizados a beneficiários no exterior de juros sobre capital próprio. 
 

• Em 2 de julho de 2002, a Telemig (empresa incorporada em 1  de junho de 2010) sofreu 
autuação do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) relativa à responsabilidade 
solidária pelo recolhimento da contribuição do INSS de prestadores de serviços e da retenção 
de 11% prevista na Lei nº 9.711/98. O valor total envolvido em 31 de dezembro de 2010 era de 
R$37.274 (R$35.329 em 31 de dezembro de 2009). Apesar de ser uma causa cuja 
probabilidade de perda é possível, em 31 de dezembro de 2010 e 2009, a Telemig mantinha 
provisionado o montante de R$3.547 para fazer face às eventuais perdas, decorrentes desta 
autuação, fundamentada na opinião de seus consultores jurídicos (nota 18). O processo 
encontra-se na esfera administrativa aguardando decisão. 
 

b) Tributos Estaduais 
 
A Vivo é parte em diversas discussões administrativas (decorrentes de autos de infração) e judiciais 
relacionadas ao ICMS, em todo o território nacional, perfazendo o montante de R$741.894 em 31 de 
dezembro de 2010 (R$624.254 em 31 de dezembro de 2009), cujos objetos são os seguintes: (a) 
substituição tributária com base de cálculo fictícia (pauta fiscal); (b) aproveitamento de créditos 
provenientes da aquisição de energia elétrica; (c) inclusão de multas de mora na base de cálculo do 
imposto; (d) falta de estorno proporcional do crédito referente à aquisição de ativo imobilizado; (e) 
atividades-meio, serviços de valor adicionado e suplementares (Convênio 69/98); (f) créditos do imposto 
relativo a impugnações/ contestações sobre serviços de telecomunicação não prestados ou 
equivocadamente cobrados (Convênio 39/01); (g) saídas de mercadorias com preços inferiores aos de 
aquisição (descontos incondicionais); (h) ligações internacionais (DDI); (i) cobrança diferida do ICMS-
interconexão (DETRAF - Documento de Declaração de Tráfego e de Prestação de Serviços); (j) 
incidência de multa de mora em denúncia espontânea; (k) diferencial de alíquotas devido pela entrada 
de mercadorias destinadas a uso, consumo e ativo permanente, provenientes de outras unidades da 
federação ou do exterior; (l) créditos advindos de benefícios fiscais concedidos por outros entes 
federados; (m) adicional do imposto ao Fundo de Combate à Pobreza; (n) glosa de incentivos fiscais 
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relativos a projetos culturais; (o) multas relativas a descumprimento de obrigações acessórias; (p) 
transferências de bens do ativo entre estabelecimentos próprios; (q) decadência de débitos do imposto; 
(r) créditos do imposto sobre serviços de comunicação utilizados na prestação de serviços da mesma 
natureza; (s) imposto supostamente devido na habilitação de linha; (t) doação de cartões para ativação 
no serviço pré-pago; (u) estorno de crédito decorrente de operação de estorno e comodato; (v) 
supostamente incidente sobre serviços prestados a outras operadoras e clientes não beneficiados pela 
isenção e; (x) chamadas originárias dos terminais administrativos ou de teste. 

 
c) ANATEL / MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 
 

• FUST: Mandado de Segurança impetrado pelas operadoras móveis para reconhecimento do direito 
de 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, de 17 de agosto de 2000. Foi obtida sentença de 1ª 
instância favorável às operadoras e aguarda-se decisão de 2ª instância. 

 
No entendimento da Administração e de seus consultores jurídicos, são possíveis as chances de êxito nesses processos. O 
montante envolvido em 31 de dezembro de 2010 totalizava      R$652.034 (R$394.299 em 31 de dezembro de 2009). 

 
• FUNTTEL: As operadoras móveis impetraram mandados de segurança em face do Presidente do 

Conselho Gestor do FUNTTEL e do Secretário Interino do Ministério das Comunicações a fim de 
assegurar seu direito de calcular e recolher as contribuições ao FUNTTEL, nos termos da Lei n. 
10.052, de 28 de novembro de 2000, sem a inclusão dos valores das transferências recebidas a 
título de provimento de interconexão e uso dos recursos integrantes de suas redes, tal como 
expressamente previsto no art. 6º, parágrafo 4º do Decreto n. 3.737, de 30 de janeiro de 2001, 
sendo deferida a liminar neste sentido.  Foi proferida sentença de 1ª instância favorável às 
operadoras e aguarda-se decisão de 2ª instância. Em 31 de dezembro de 2010, o montante 
envolvido totalizava R$250.808 (R$171.730 em 31 de dezembro de 2009). 

 
No entendimento da Administração e de seus consultores jurídicos, são possíveis as chances de êxito nesses processos, 
tanto na esfera administrativa quanto na judicial. 

 
• FISTEL: Por ocasião das prorrogações do prazo de vigência do direito de uso de radiofrequência 

associadas à exploração do serviço móvel pessoal, a ANATEL realiza a cobrança da TFI referente 
à emissão das novas licenças que incidem sobre as estações rádio-base, estações móveis e 
radioenlaces. 

 
Tal cobrança resulta do entendimento da ANATEL de que, seria aplicável o art. 9°, inciso III da 
Resolução nº 255 ao presente caso, de modo que a prorrogação seria fato gerador da TFI. Por 
entender que as cobranças de TFI sobre as estações móveis é indevida, as operadoras Vivo e 
Telemig (empresa incorporada em 1  de junho de 2010) questionam administrativamente tais 
cobranças, ainda pendentes de julgamento perante a Anatel. O montante envolvido em 31 de 
dezembro de 2010 totalizava R$1.340.478 (R$1.094.718 em 31 de dezembro de 2009). 
 

• PPNUM: A Vivo, em conjunto com as demais operadoras móveis do Brasil, possui questionamento 
judicial no tocante ao Preço Público Relativo à Administração de Recursos de Numeração cobrado 
pela Anatel em função da utilização, pelas operadoras, dos recursos de numeração gerenciados 
pela ANATEL, os quais têm natureza de taxa. Por ocasião das cobranças, a Vivo efetuou o 
depósito judicial relativo aos valores devidos. Em 23 de abril de 2009 foi proferida sentença 
favorável às operadoras e o processo, atualmente, aguarda-se julgamento do recurso no Tribunal 
Regional Federal. O valor envolvido em 31 de dezembro de 2010 é de R$2.013 (R$1.883 em 31 de 
dezembro de 2009). 
 

d) EBC (Contribuição para Fomento da Radiodifusão Pública) 
 
Em 26 de maio de 2009, o Sinditelebrasil – Sindicato das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel 
Celular e Pessoal ingressou com Mandado de Segurança questionando a nova contribuição à EBC 
(Empresa Brasil de Comunicação), criada pela Lei nº 11.652/08. Não houve despacho liminar, sendo 
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que as operadoras filiadas ao referido sindicato obtiveram autorização judicial para efetuar o depósito 
da quantia em discussão.  
 
Em 31 de dezembro de 2010, o montante envolvido era de R$147.014 (R$63.377 em 31 de dezembro 
de 2009).  No presente momento, o processo aguarda decisão de 1ª instância.  

 
e) Tributos Municipais 
 
A Vivo possui discussões administrativas e judiciais relacionadas ao ISS, envolvendo os seguintes 
objetos: (a) atividades-meio, serviços de valor adicionado e suplementares; (b) tarifa de Uso da Rede 
Móvel (T-UM) – locação de infra-estrutura; (c) serviços de publicidade; (d) serviços prestados por 
terceiros; (e) serviços de consultoria em áreas de gestão empresarial prestados pela Telefônica 
Internacional (TISA); (f) serviços de co-billing; (g) incidente sobre prestação de serviço de identificador 
de chamadas e; (h) incidente sobre habilitação de celular. Em 31 de dezembro de 2010, o montante 
envolvido era de R$79.542 (R$95.214 em 31 de dezembro de 2009).   
 
 
20. RECEITAS DIFERIDAS 

 
 

a) Refere-se aos saldos dos contratos de receitas de recargas de pré-pagos e operações de 
multielementos, que são apropriados ao resultado à medida que os serviços são prestados aos 
clientes. 
 

b) Refere-se aos saldos de doações de equipamentos de rede por fornecedores, os quais são 
amortizados pelos prazos de vida útil dos referidos equipamentos. 
 

c) Refere-se aos valores de subvenção governamental decorrentes de recursos obtidos de uma linha 
de financiamento junto ao BNDES (Programa PSI), utilizados para a aquisição de equipamentos 
nacionais e com cadastro no BNDES (Finame) e aplicados em projetos de ampliação da capacidade 
de rede e que estão sendo amortizados pelos prazos de vida útil dos equipamentos. 
 

A seguir, demonstramos as movimentações das receitas diferidas: 
 

 
 
21. OUTRAS OBRIGAÇÕES 
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(*) Refere-se a crédito disponibilizado para os acionistas beneficiários das sobras de ações decorrentes 
do grupamento das ações do capital social da Companhia e de suas controladas. 

 
22. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 
a) Capital Social 
 
Conforme o Estatuto Social, a Companhia poderá aumentar o seu capital social até o limite de 
750.000.000 (setecentos e cinquenta milhões) de ações (capital autorizado), ordinárias ou 
preferenciais, independente de reforma estatutária, sendo o Conselho de Administração, o órgão 
competente para deliberar sobre o aumento e a consequente emissão de novas ações dentro do 
referido limite. 
 
Em Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de fevereiro de 2009, foi aprovado o 
aumento de capital em R$189.896, sem a emissão de novas ações, correspondente ao benefício fiscal 
do ágio incorporado relativo ao exercício de 2008. Nesta data, o capital social passou de R$6.710.526 
para R$6.900.422. 
 
Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 27 de julho de 2009, foi aprovado o aumento de 
capital de R$1.879.728 com a emissão de 26.374.793 ações escriturais provenientes da troca de ações 
com os minoritários da Telemig Participações, sendo 993.854 ações ordinárias e 25.380.793 ações 
preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. Nesta data, o capital social passou de 
R$6.900.422 para R$8.780.150. 
 
Em 31 de dezembro de 2010 e 2009 o capital social da Companhia era de R$8.780.150, subscrito e 
integralizado, representado por ações sem valor nominal, assim distribuído: 
 
Em 31 de dezembro de 2010 

 
Em 31 de dezembro de 2009 

 
 
 
 
c) Reservas de Capital 
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c.1) Prêmio pago na aquisição de participação de acionistas não controladores 
 
De acordo com as práticas contábeis brasileiras anteriores à adoção do IFRS, um ágio era registrado 
quando da aquisição de ações por valores superiores aos valores contábeis, gerado pela diferença 
entre o valor contábil das ações adquiridas e o valor justo da transação. Com a adoção do IAS 27R, os 
efeitos de todas as transações de aquisição de ações de acionistas não controladores passaram a ser 
registrados no patrimônio líquido quando não houver alteração no controle acionário. 
Consequentemente, tais transações deixaram de gerar ágio ou resultados e os ágios previamente 
gerados nas aquisições de acionistas não controladores, incluindo as despesas capitalizadas no 
processo foram ajustados em contrapartida ao patrimônio líquido da Companhia, no montante de 
R$1.258.853, referente ao ágio gerado no processo de incorporação de ações (troca de ações) da 
Telemig, Telemig Participações e Vivo Participações. 
 
c.2) Reserva de ágio 
 
Esta reserva representa o excesso do valor na emissão ou capitalização, em relação ao valor básico da 
ação na data de emissão. O montante em 31 de dezembro de 2010 e 2009 era de R$515.089. 
 
c.3) Reserva Especial de Ágio 
 
Esta reserva foi constituída em decorrência dos processos de reestruturação societária, em 
contrapartida ao acervo líquido incorporado e representa o valor do benefício fiscal futuro a ser auferido 
por meio da amortização do ágio incorporado nos livros fiscais. A parcela de reserva especial de ágio 
correspondente ao benefício poderá ser, ao final de cada exercício social, capitalizada em proveito do 
acionista controlador, com a emissão de novas ações. O aumento de capital está sujeito ao direito de 
preferência dos acionistas não controladores, na proporção das suas respectivas participações, por 
espécie e classe, à época da emissão, sendo que as importâncias pagas no exercício deste direito 
serão entregues diretamente ao acionista controlador.  
 
Com a capitalização de R$189.896, efetuada em 12 de fevereiro de 2009, todo o montante de benefício 
fiscal foi capitalizado em favor dos acionistas controladores, consequentemente, não haverá novas 
capitalizações relativas a esses específicos benefícios fiscais no futuro. 
 
c.4) Incentivos Fiscais 
 
Representa os valores de aplicações em incentivos fiscais referente a exercícios anteriores. O saldo 
apresentado pela Companhia foi originado pela incorporação da Tele Centro Oeste Celular 
Participações S.A., ocorrida em 22 de fevereiro de 2006. O montante em 31 de dezembro de 2010 e 
2009 era de R$3.589. 
 
 
d) Reservas de Lucro 
 
d.1) Reserva Legal 
 
A reserva legal é formada pela destinação de 5% do lucro líquido do exercício, observado o limite de 
20% do capital social realizado ou 30% do capital social acrescido das reservas de capital. A partir de 
então, as destinações a essa reserva não são mais obrigatórias, conforme o disposto no art. 193 da Lei 
nº 6.404/76. O montante em 31 de dezembro de 2010 era de R$259.216 (R$164.524 em 31 de 
dezembro de 2009). 
 
d.2) Reserva para Expansão 
 
A reserva para expansão foi constituída em 22 de fevereiro de 2006 em decorrência da incorporação 
das holdings Celular CRT  Participações S.A., Tele Sudeste Celular Participações S.A., Tele Leste 
Celular Participações S.A. e Tele Centro Oeste Celular Participações S.A.. Esta reserva visa manter 
recursos para financiar aplicações adicionais de capital fixo e circulante mediante a destinação de até 
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100% do lucro líquido remanescente, após as determinações legais e do saldo da conta de lucros 
acumulados. Esta reserva é suportada por orçamento de capital aprovado em assembléia de acionistas. 
Em 31 de dezembro de 2010 o montante de R$199.048 foi utilizado para compensar prejuízos 
acumulados. 
 
Em reunião de Diretoria realizada em 18 de fevereiro de 2011, foi aprovada a destinação do saldo 
remanescente desta reserva, no montante de R$528.424, a títulos de dividendos complementares, a 
qual será homologada em Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no primeiro semestre de 2011. 
 
d.3) Reserva de Contingências e Ações em Tesouraria 
 
Os valores registrados são oriundos do processo de cisão da Companhia Riograndense de 
Telecomunicações – CRT, e tem por finalidade garantir eventual decisão judicial acerca de ações 
judiciais sobre capitalizações de exercícios sociais de 1996 e de 1997 ocorridas naquela empresa. O 
montante em 31 de dezembro de 2010 e 2009 era de R$11.070. 
   
e)Proposta da Administração para distribuição de Dividendos Complementares 
 
Após a destinação da reserva legal e dos dividendos mínimos obrigatórios (incluindo juros sobre o 
capital próprio), a Companhia mantém nesta rubrica os montantes de R$1.841.061 em 31 de dezembro 
de 2010, de acordo com a proposta da Diretoria Executiva, os quais serão deliberados em Assembléia 
Geral Ordinária a realizar-se no primeiro semestre de 2011. 
 
f) Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio 
 
As ações preferenciais não têm direito a voto, exceto nas hipóteses previstas nos artigos 9 e 10 do 
Estatuto Social, sendo a elas assegurada prioridade no reembolso de capital, sem prêmio, direito de 
participar do dividendo a ser distribuído, correspondente a pelo menos 25% do lucro líquido do 
exercício, calculado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, com prioridade no recebimento de 
dividendos mínimos, não cumulativos, equivalentes ao maior entre: 
 
f.1) 6% (seis por cento) ao ano, sobre o valor resultante da divisão do capital subscrito pelo número 

total de ações da Companhia, ou; 
 
f.2) 3% (três por cento) ao ano, sobre o valor resultante da divisão do patrimônio líquido pelo número 

total de ações da Companhia, bem como direito de participar dos lucros distribuídos em igualdade 
de condições com as ações ordinárias, depois de a estas assegurado dividendo igual ao mínimo 
prioritário estabelecido para as ações preferenciais. 

 
Em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 16 de abril de 2010, foi aprovada a 
destinação do lucro líquido do exercício de 2009 no montante de R$871.394, com R$43.569 aplicados 
para Reserva Legal e R$827.825 como dividendos e juros sobre o capital próprio, sendo: R$104.136 
como juros sobre o capital próprio bruto (R$88.516, líquidos do imposto de renda retido na fonte) e 
R$723.689 como dividendos. Adicionalmente foram destinados R$6.676 como dividendos 
complementares.  
 
Em 31 de dezembro de 2010 e 2009, os dividendos propostos foram calculados da seguinte forma: 

 31.12.10  31.12.09 
Lucro líquido do exercício (*) 1.893.833  871.394 
Apropriação à reserva legal (94.692)  (43.569) 
Saldo 1.799.141  827.825 
Dividendos mínimos obrigatórios (25%) 449.785  206.956 
    
Juros sobre o capital próprio propostos (bruto) 220.000  104.136 
Imposto de renda retido na fonte (33.000)  (15.620) 
Juros sobre o capital próprio propostos (líquidos) 187.000  88.516 
    
Dividendos propostos 262.785  118.440 
Dividendos e juros sobre o capital próprio propostos 482.785  222.576 
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Efeitos de outros resultados abrangentes – planos de benefícios 

pós emprego 
 

(3.719) 
  

- 
    
Dividendos complementares a distribuir (**) 1.312.637  611.925 
Realização da reserva para expansão, como dividendos 

complementares a distribuir 
 

528.424 
  

- 
Total de dividendos complementares 1.841.061  611.925 
    
Quantidade de ações (excluindo ações em tesouraria) 399.590.102  

 
 399.590.102 

Juros sobre o capital próprio por ação líquido – em reais 0,467979560  0,221517055 
Dividendos por ação – em reais 5,265010518  1,531382167 

 
(*) O lucro líquido do exercício findo em 2009, apresentado no quadro anterior, refere-se ao resultado antes da 
aplicação dos ajustes de IFRS, o qual foi utilizado para os cálculos de todas as destinações do resultado de 2009. 
 
(**) Com a aprovação ocorrida na AGE/AGO de 16 de abril de 2010, a Companhia destinou R$611.925 de 
dividendos complementares relativos ao exercício social de 2009 a seus acionistas. Esses dividendos foram pagos 
em 19 de abril e 25 de outubro de 2010. 

 
 
23. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 

 
Não há cliente que tenha contribuído com mais de 10% da receita operacional bruta para os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2010 e de 2009. 
 
Todos os valores que compõem as receitas líquidas integram a base para o cálculo de imposto de 
renda e contribuição social. 
 
24. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS 
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(*) Os montantes de contratos de swap de infraestrutura, enquadrados na nota 3.2m, que não estão 
sendo divulgados como custos e receitas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009 
foram de R$19.821 e R$6.112, respectivamente (nota 27). 
 
25. DESPESAS COM VENDAS 

 
26. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 
 

 
27. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS, LÍQUIDAS 
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(*) Os montantes de contratos de swap de infraestrutura, enquadrados na nota 3.2m, que não estão 
sendo divulgados como custos e receitas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009 
foram de R$19.821 e R$6.112, respectivamente (nota 24). 
 
 
28. DESPESAS FINANCEIRAS, LÍQUIDAS 

 
(a) Refere-se ao PIS e a COFINS incidentes sobre os juros sobre o capital próprio recebidos de 
controlada. 
 
(b) Refere-se aos encargos sobre o financiamento das licenças 3G (conforme condições contidas no 
Edital do Leilão, o valor do financiamento foi corrigido por IST - Índice de Serviços de 
Telecomunicações, acrescidos de 1% ao mês) adquiridas pela Vivo junto a ANATEL. 
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29. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 
 
A Companhia e controlada provisionam mensalmente as parcelas para o imposto de renda (25%) e 
contribuição social sobre o lucro líquido (9%), obedecendo ao regime de competência, efetuando 
recolhimento dos tributos com base na estimativa mensal. Os tributos diferidos são reconhecidos sobre 
a amortização do ágio reestruturado, as diferenças temporárias e prejuízo fiscal e base negativa da 
contribuição social, conforme nota 8. A seguir, a composição do débito com imposto de renda e 
contribuição social:  

 
A seguir é apresentada uma reconciliação da despesa dos tributos sobre a renda divulgados, 
eliminando os efeitos do benefício fiscal do ágio e os montantes calculados pela aplicação das alíquotas 
oficiais combinadas a uma taxa de 34%: 

 
(*) No montante de R$75.205, demonstrado na coluna do consolidado de 2009, está incluida a reversão 
dos montantes dos prejuízos fiscais, base negativa e demais diferenças temporárias da Telemig 
Participações no momento de sua incorporação pela Companhia.  
 
30. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GESTÃO DE RISCOS 
 
A Companhia e controlada participam de operações envolvendo instrumentos financeiros como hedges, 
swaps e opções visando minimizar a exposição cambial. Os riscos são ativamente gerenciados através 
de um conjunto de iniciativas, procedimentos e políticas operacionais abrangentes. 
 
Os instrumentos financeiros da Companhia e controlada são apresentados em atendimento ao IAS 39. 
 
A Companhia e controlada efetuaram avaliação de seus ativos e passivos financeiros em relação aos 
valores de mercado, por meio de informações disponíveis e metodologias de avaliação apropriadas. 
Entretanto, a interpretação dos dados de mercado e a seleção de métodos de avaliação requerem 
considerável julgamento e estimativas para se calcular o valor de realização mais adequado. Como 
consequência, as estimativas apresentadas não indicam, necessariamente, os montantes que poderão 
ser realizados no mercado corrente. O uso de diferentes hipóteses de mercado e/ou metodologias pode 
ter um efeito relevante nos valores de realização estimados. 
 
a) Considerações sobre os fatores de risco que podem afetar os negócios da Companhia e controlada 
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A Companhia e controlada estão expostas a diversos riscos de mercado, como consequência da sua 
operação comercial, de dívidas contraídas para financiar seus negócios e instrumentos financeiros 
derivativos contratados. 
 
Os principais riscos de mercado a que a Companhia e controlada estão expostas na condução das suas 
atividades são: 
 
a.1) Risco de Liquidez  
 
O risco de liquidez consiste na eventualidade da Companhia e controlada não disporem de recursos 
suficientes para cumprir com seus compromissos em função das diferentes moedas e prazos de 
realização / liquidação de seus direitos e obrigações. 
 
A Companhia e controlada estruturam os vencimentos dos contratos financeiros não derivativos, 
conforme demonstrado na nota 17, e de seus respectivos derivativos conforme demonstrado no 
cronograma de pagamentos divulgado nesta nota, de modo a não afetar a sua liquidez. 
 
O gerenciamento da liquidez e do fluxo de caixa da Companhia e controlada é efetuado 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 compromissos, não gerando riscos de liquidez para a Companhia e controlada. 
 
a.2) Risco de Crédito  
 
Decorre de eventual dificuldade de cobrança dos valores dos serviços prestados a seus clientes e das 
vendas de aparelhos e cartões pré pagos pré ativados para a rede de distribuidores. A Companhia e 
controlada também estão sujeitas a risco de crédito proveniente de suas aplicações financeiras, de 
valores a receber de operações de swap e do recebimento de fianças bancárias. 
 
O risco de crédito relativo à prestação de serviços de telecomunicações é minimizado por um controle 
estrito da base de clientes e gerenciamento ativo da inadimplência por meio de políticas claras 
referentes à concessão de planos de serviços na modalidade pós-pagos. A base de clientes da 
Companhia e controlada é predominantemente na modalidade pré-pago, a qual requer o carregamento 
antecipado e, portanto, não representa risco de crédito. Na modalidade de serviços pós pagos, a 
Companhia estima com base em seu histórico que o risco de crédito está representado pelo montante 
de R$212.923, reconhecido como provisão para redução ao valor recuperável.   
 
O risco de crédito na venda de aparelhos e cartões pré-pagos pré-ativados é administrado por uma 
política conservadora na concessão de crédito, por meio de métodos modernos de gestão, que 
envolvem a aplicação de técnicas de credit scoring, análise de demonstrações e informações 
financeiras e consulta a bases de dados comerciais, além da solicitação de garantias. O risco de crédito 
das operações de vendas de mercadorias está representado pelo montante de R$9.007, reconhecido 
como provisão para redução ao valor recuperável.   
 
Com relação ao risco de crédito associado às instituições financeiras, a Companhia e controlada atuam 
de modo a diversificar essa exposição por meio da contratação de instituições financeiras de primeira 
linha, e de controles onde são calculados os limites de risco por instituição financeira, conforme política 
de crédito de contrapartes vigente.  
 
O risco com instituições financeiras esta representado em grande parte pelas aplicações financeiras 
que totalizam o valor de R$2.098.727, tendo como contrapartida o valor de   R$2.493.100 composto de 
swaps e empréstimos a pagar. 
 
a.3) Risco de Taxas de Juros e Inflação 
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O risco de taxa de juros decorre da parcela da dívida referenciada ao CDI e das posições passivas em 
derivativos (hedge cambial e IPCA) contratados a taxas flutuantes, que podem afetar negativamente as 
despesas financeiras caso ocorra um movimento desfavorável nas taxas de juros. 
 
A dívida com o BNDES tem como indexador a TJLP (taxa de juros de longo prazo). A partir de julho de 
2009, foi anunciada redução da taxa para 6,00% a.a.. 
 
O risco de taxa de inflação decorre das debêntures da Telemig (empresa incorporada em 1  de junho 
de 2010), indexadas ao IPCA, que pode afetar negativamente as despesas financeiras caso ocorra um 
movimento desfavorável neste indexador.  
 
Para reduzir a exposição à taxa de juros variável local (CDI), a Companhia e controlada investem o 
excesso de disponibilidade de R$2.098.727 principalmente em aplicações financeiras (Certificados de 
Depósitos Bancários) de curto prazo baseadas na variação do CDI. 
 
a.4) Risco de Taxas de Câmbio  
 
Decorre da possibilidade de perdas por conta de flutuações nas taxas de câmbio, que aumentem os 
passivos e as despesas decorrentes de empréstimos e compromissos de compra de moeda estrangeira 
ou que reduzam os ativos decorrentes de valores a receber em moeda estrangeira.  
 
A Companhia e controlada contratam instrumentos financeiros derivativos (hedge cambial) para 
protegerem-se da variação cambial decorrente da totalidade de empréstimos em moeda estrangeira. A 
partir de maio de 2010, foram contratadas operações de cobertura, através de instrumentos financeiros 
derivativos, para minimizar o risco de variação cambial de seus ativos e passivos não financeiros 
referentes a direitos e obrigações denominados em moeda estrangeira. Este saldo sofre alterações 
diárias devido à dinâmica do negócio, no entanto a Companhia visa cobrir o saldo líquido destes direitos 
e obrigações. 
 
O quadro a seguir, resume a exposição líquida da Companhia ao fator taxa de câmbio em 31 de 
dezembro de 2010 e 2009: 

 
(*) A UMBNDES é uma unidade monetária preparada pelo BNDES, composta por uma cesta de moedas 
estrangeiras, sendo a principal moeda o dólar norte-americano, razão pela qual a Companhia e sua 
controlada a consideram na análise de cobertura do risco relacionado às flutuações das taxas de 
câmbio do USD. 
 
Além dos valores acima informados, a Vivo apresenta passivos em moeda estrangeira referente a 
outras obrigações com seus fornecedores. Em 31 de dezembro de 2010 e 2009 os saldos de outras 
obrigações em moeda estrangeira eram de US$32.925 mil e €11.961 mil, para os quais nenhum 
instrumento financeiro de cobertura foi contratado.  
b) Valor justo 
 
A seguir, apresentamos os valores contábeis e justos dos ativos e passivos financeiros, em 31 de 
dezembro de 2010: 
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O valor justo dos ativos e passivos financeiros é incluído no valor pelo qual o instrumento poderia ser 
trocado em uma transação corrente entre partes dispostas a negociar, e não em uma venda ou 
liquidação forçada. Os seguintes métodos e premissas foram utilizados para estimar o valor justo: 
 

• Caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes, outros ativos, contas a pagar a 
fornecedores e outras obrigações circulantes se aproximam de seu respectivo valor contábil em 
grande parte devido ao vencimento no curto prazo desses instrumentos. 

• O valor justo de títulos e bônus negociáveis é baseado nas cotações de preço na data das 
demonstrações financeiras. O valor justo de instrumentos não negociáveis, de empréstimos 
bancários, debêntures e outras dívidas financeiras, assim como de outros passivos financeiros 
não circulantes, é estimado através dos fluxos de caixa futuro descontado utilizando taxas 
atualmente disponíveis para dívidas ou prazos semelhantes e remanescentes. 

  
• A Companhia e controlada contratam instrumentos financeiros derivativos junto a instituições 

financeiras com classificações de crédito de grau de investimento. Os derivativos avaliados 
utilizando técnicas de avaliação com dados observáveis no mercado referem-se, principalmente, 
a swaps de taxas de juros e inflação e contratos cambiais. As técnicas de avaliação aplicadas 
com maior frequência incluem modelos de precificação de contratos a termo e swaps, com 
cálculos a valor presente. 

 
Hierarquia de valor justo 
 
A Companhia e controlada utilizam a seguinte hierarquia para determinar e divulgar o valor justo de 
instrumentos financeiros pela técnica de avaliação: 
 
Nível 1: preços cotados (sem ajustes) nos mercados ativos para ativos ou passivos idênticos; 
 
Nível 2: outras técnicas para as quais todos os dados que tenham efeito significativo sobre o valor justo 
registrado sejam observáveis, direta ou indiretamente; 
 
Nível 3: técnicas que usam dados que tenham efeito significativo no valor justo registrado que não 
sejam baseados em dados observáveis no mercado. 
 
A seguir demonstramos o nível de hierarquia do valor justo para os instrumentos financeiros 
mensurados a valor justo através do resultado da Companhia e controlada apresentados nas 
demonstrações financeiras, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2010. 
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(*) Instrumentos derivativos líquidos de provisão de imposto de renda. 
 
No decorrer do exercício findo em 31 de dezembro de 2010, não houve transferências entre avaliações 
de valor justo nível 1 e nível 2 nem transferências entre avaliações de valor justo nível 3 e nível 2. A 
Companhia e controlada não possuem instrumentos financeiros com avaliação de valor justo nível 3. 
 
Conforme permitido pelo IFRS 1, a Companhia não divulgou informações comparativas da hierarquia do 
valor justo e divulgações de liquidez. 
 
c) Operações com Derivativos 
 
A Companhia e controlada firmaram contratos de swap em moeda estrangeira a diversas taxas de 
câmbio, em montante notional de US$367.822 mil, e JPY1.338.853 mil, em 31 de dezembro de 2010 
(US$ 415.637 mil, e JPY1.338.853 mil, em 31 de dezembro de 2009) para cobertura de seus ativos e 
passivos em moeda estrangeira.  
 
Em 15 de outubro de 2009 foi contratado um swap indexado ao IPCA na ponta ativa e indexado a CDI 
na ponta passiva, no montante notional de R$72.000, para cobrir a exposição dos fluxos da 3ª série da 
4ª emissão de debêntures à variação do índice IPCA. Em sua contratação, este swap foi reconhecido 
como hedge de valor justo.  
 
Desde a data de transição, a Companhia e controlada aplicam os conceitos dispostos no IAS 32, IAS 
39 e IFRS 7, que requerem que tais instrumentos sejam contabilizados no balanço patrimonial 
mensurados por seu valor justo. Alterações no valor justo dos derivativos são reconhecidas no 
resultado, salvo se forem atendidos critérios específicos para contabilização como hedge. 
 
Os instrumentos financeiros derivativos destinados a hedge e os respectivos itens objeto de hedge são 
ajustados mensalmente ao valor justo. Para os derivativos classificados na categoria hedge de valor 
justo e avaliados como efetivos, a valorização (ou desvalorização) do valor justo do instrumento de 
hedge e do objeto de hedge, devem ser registrados em contrapartida a adequada conta de receita ou 
despesa, no resultado do exercício. 
 
 
A Companhia e controlada calculam a efetividade dos hedges de valor justo em bases contínuas (no 
mínimo trimestralmente) e, em 31 de dezembro de 2010 e 2009, os hedges contratados foram efetivos 
em relação às dívidas objeto desta cobertura. Conforme as regras de hedge de valor justo, desde que 
haja a opção da Companhia de qualificar estes contratos de derivativos como contabilidade de 
cobertura (hedge accounting), a dívida coberta também é ajustada a valor justo. 
 
Em 31 de dezembro de 2010 e 2009, a Companhia e controlada não possuíam contratos de derivativos 
embutidos. 
 
d) Política de Gestão de Risco 
 
Todas as contratações de instrumentos financeiros derivativos da Companhia e controlada têm o 
objetivo de proteção contra o risco de variação cambial e de inflação, decorrentes de dívidas 
financeiras, direitos e obrigações denominadas em moeda estrangeira, conforme política corporativa de 
gestão de riscos. Desta forma, eventuais variações nos fatores de risco geram um efeito inverso no 
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objeto que se propõem a proteger. Não há, portanto, instrumentos financeiros derivativos com 
propósitos de especulação e 100,0% dos passivos cambiais financeiros estão protegidos (hedged).  
 
A Companhia e controlada mantêm 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 e controlada em relação a seus 
instrumentos financeiros derivativos demonstram que o gerenciamento dos riscos por parte da 
Administração vem sendo realizado de maneira apropriada. 
 
e)  Valores justos dos instrumentos financeiros e derivativos 
 
O método de valoração utilizado para cálculo dos valores justos dos empréstimos, debêntures e 
instrumentos derivativos foi o fluxo de caixa descontado, considerando expectativas de liquidação ou 
realização de passivos e ativos às taxas de mercado vigentes em 31 de dezembro de 2010. 
 
Os valores justos são calculados projetando os fluxos futuros das operações, utilizando as curvas da 
BM&F Bovespa e trazendo a valor presente utilizando as taxas de DI de mercado para swaps 
divulgados pela BM&F Bovespa. 
 
Os valores justos dos swaps cupom cambiais x CDI foram obtidos utilizando as taxas de câmbio de 
mercado vigentes em 31 de dezembro de 2010 e as taxas projetadas pelo mercado obtidas de curvas 
de cupom da moeda. Para a apuração do cupom das posições indexadas em moeda estrangeira foi 
adotada a convenção linear 360 dias corridos e para a apuração das posições indexadas em CDI foi 
adotada a convenção exponencial 252 dias úteis.  
 
Os instrumentos financeiros divulgados a seguir estão registrados na CETIP, sendo todos classificados 
como swaps, não requerendo depósitos de margem. 
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(1) Swap de moeda estrangeira x percentual do CDI (R$651.857) – operações de swap contratadas 
com vencimentos variados até 2015, com o objetivo de proteger riscos de variação cambial das 
operações de empréstimos em moeda estrangeira (valor contábil de R$652.457).  

 
(2) Swap IPCA x percentual do CDI (R$80.712) – operações de swap contratadas com vencimento 

anuais até 2014 com o objetivo de proteger o fluxo idêntico ao das debêntures (4ª emissão – 3ª 
série) indexadas ao IPCA (valor contábil de R$80.712). 

 
(3) Swap percentual do CDI x moeda estrangeira (R$4.962) – operações de swap contratadas com 

vencimento no curto prazo com o objetivo de proteger riscos de variação cambial de direitos e 
obrigações líquidos denominados em moeda estrangeira (valor contábil de R$4.909). 

 
Em 31 de dezembro de 2010, a Companhia e controlada tem os saldos no ativo (líquidos de IRRF) de 
R$108.054 (R$151.760 em 31 de dezembro de 2009) e no passivo de R$134.335 (R$162.388 em 31 
de dezembro de 2009) para reconhecer a posição de derivativos.  
 
Os ganhos e perdas do exercício findo em 31 de dezembro de 2010 e 2009, agrupados pelos contratos 
firmados, foram registrados nas contas de resultado (nota 28). 
 
Abaixo segue a distribuição de vencimentos dos valores a receber (a pagar) oriundos dos swaps em 31 
de dezembro de 2010: 

 
 
Análise de sensibilidade às variáveis de risco da Companhia e controlada 
 
Conforme disposto no IAS 32, IAS 39 e IFRS 7, a Companhia deve divulgar quadro demonstrativo de 
análise de sensibilidade para cada tipo de risco de mercado, considerado relevante pela Administração, 
que a entidade esteja exposta na data de encerramento de cada período, incluídas todas as operações 
com instrumentos financeiros derivativos. 
 
Em cumprimento ao disposto acima, cada uma das operações com instrumentos financeiros derivativos 
foi avaliada considerando um cenário de realização provável e dois cenários que possam gerar 
resultados adversos para a Companhia e a Vivo. 
 
No cenário provável foi considerada a premissa de se manter o que o mercado vem sinalizando através 
das curvas de mercado futuro (moedas e juros) da BM&F Bovespa. Desta maneira, no cenário 
provável, não há impacto sobre o valor justo dos instrumentos financeiros já apresentados acima. Para 
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os cenários adversos, considerou-se uma deterioração de 25% e 50%, respectivamente, nas variáveis 
de risco até a data de vencimento dos instrumentos financeiros. 
   
Como a Companhia e controlada possuem somente instrumentos derivativos para proteção de sua 
dívida financeira e de obrigações denominadas em moeda estrangeira, as variações de valor dos 
derivativos nos cenários são acompanhadas pelos respectivos objetos de proteção, demonstrando 
assim que os efeitos são praticamente nulos. Em 31 de dezembro de 2010, para estas operações, a 
Companhia divulgou o saldo do objeto (obrigações e direitos em moeda estrangeira) e do instrumento 
financeiro derivativo de proteção em linhas separadas do quadro demonstrativo de análise de 
sensibilidade, de modo a informar sobre a exposição líquida da Companhia, em cada um dos três 
cenários mencionados, conforme demonstrado a seguir: 
 
 
 
Análise de sensibilidade – Exposição Líquida: 
 

 
Premissas para a Análise de Sensibilidade: 

 

f)   Gestão de capital 
 
O objetivo da gestão de capital da Companhia e controlada é assegurar que se mantenha um rating de 
crédito forte perante as instituições e uma relação de capital ótima, a fim de suportar os negócios da 
Companhia e maximizar o valor aos acionistas. 
 
A Companhia e controlada administram sua estrutura de capital fazendo ajustes e adequando às 
condições econômicas atuais. Para manter ajustada esta estrutura, a Companhia e controlada podem 
efetuar pagamentos de dividendos, retorno de capital aos acionistas, captação de novos empréstimos, 
emissões de debêntures, emissão de notas promissórias e a contratação de operações com derivativos. 
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2010, não houve mudança nos objetivos, políticas ou 
processos de estrutura de capital. 
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A Companhia inclui dentro da estrutura de dívida líquida: empréstimos, financiamentos e debêntures 
não conversíveis, operações com derivativos, menos caixa e equivalentes de caixa. 
 

 
31. PLANOS DE BENEFÍCIOS PÓS EMPREGO 
 
A tabela a seguir descreve os planos que a Companhia e controlada patrocinam com os devidos tipos 
de benefícios. 
 

 
(1) BD = Plano de Benefício Definido; 
(1) Híbrido = Plano de benefícios que oferece tanto benefícios estruturados na modalidade de benefícios 
definidos, como contribuições definidas. Apenas os ativos e passivos relativos às parcelas de benefícios 
definidos destes planos serão apresentados nas reconciliações. 

 
A Companhia e a controlada, juntamente com outras empresas do antigo Sistema Telebrás, patrocinam 
planos de previdência privada e de assistência médica aos aposentados nas mesmas condições da 
publicação do último exercício social, como seguem: i) PBS-A; ii) PAMA; iii) PBS-Telesp Celular, PBS-
TCO, PBS Tele Sudeste Celular e PBS Tele Leste Celular; iv) Plano TCP Prev e TCO Prev; e v) Plano 
de Benefícios Visão Celular – Celular CRT, Telerj Celular, Telest Celular, Telebahia Celular e Telergipe 
Celular. 
 
Os planos PBS-A e PAMA são administrados pela Fundação SISTEL de Seguridade Social – SISTEL. 
 
A controlada patrocina o plano Vivo Prev, que, é um plano individual de contribuição definida, 
administrado pela Visão Prev. As contribuições deste plano são iguais às dos participantes, variando de 
0% a 8% do salário de participação, em função do percentual escolhido pelo participante.  
 
A ação civil pública proposta pela Associação dos Participantes da SISTEL (ASTEL)  no Estado de São 
Paulo contra a SISTEL, a Vivo e outros, visando a anulação da cisão de plano previdenciário PBS em 
2000, e correspondentes alocações de recursos provenientes de superávit técnico e contingência fiscal 
existentes à época da cisão. O risco atribuído a esse processo pelos consultores jurídicos é possível. O 
valor é inestimável e depende de perícia, tendo em vista que envolve acervo cindido da SISTEL relativo 
às operadoras de telecomunicações do antigo Sistema Telebrás. 
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A Vivo Participações patrocina individualmente um plano de benefícios definidos de aposentadoria - o 
Plano PBS Telemig. Além do benefício da suplementação, é fornecida assistência médica (PAMA) aos 
empregados aposentados e a seus dependentes, a custo compartilhado.  
 
A Vivo Participações também patrocina o CelPrev. O participante pode fazer três tipos de contribuições 
ao plano, sendo: (a) contribuição normal básica: percentual variável de 0% a 2% do seu salário de 
participação; (b) contribuição normal adicional: percentual variável de 0% a 6% da parcela do seu 
salário de participação que for maior que 10 Unidades de Referência Padrão do Plano; e (c) 
contribuição voluntária: percentual livremente escolhido pelo participante e aplicado sobre seu salário de 
participação. A patrocinadora pode fazer quatro tipos de contribuições, sendo: (a) contribuição normal 
básica: contribuição igual à contribuição normal básica do participante, deduzida a contribuição para o 
custeio do benefício de auxílio-doença e aquela destinada ao custeio das despesas administrativas; (b) 
contribuição normal adicional: igual à contribuição normal adicional do participante, descontada a 
despesa administrativa; (c) contribuição eventual: efetuada de modo voluntário e com frequência 
determinada pela patrocinadora; e (d) contribuição especial: contribuição destinada exclusivamente aos 
funcionários da patrocinadora que não pertencem ao PBS e que ingressaram no prazo de 90 dias da 
data de início de vigência do CelPrev. 
 
As provisões atuariais referentes aos planos citados acima, estão registradas em “Provisões” (nota 18). 
 
Demonstramos a seguir a composição dos passivos (ativos) atuariais líquidos consolidados para os 
planos de aposentadoria de benefícios definidos e plano de assistência médica aos aposentados, bem 
como as demais informações requeridas sobre tais planos: 
 

 
 
 
a) Demonstração dos Ativos e Passivos 
 

 
i) Refere-se à participação proporcional das controladas nos ativos e passivos do plano 

multipatrocinado – PAMA. 
 
b) Conciliação do passivo (ativo) atuarial líquido 
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c) Movimentação do passivo (ativo) atuarial líquido 
 

 
 

 
 
d) Movimentação do passivo atuarial 
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e) Movimentação dos ativos justos dos planos 
 

 
 

 
 
f) Despesas (receitas) em 2010 e 2009 
 

 
 

 
 
g) Despesas (receitas) previstas para 2011 
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h) Resultados abrangentes 

 
 

 
 

 
 
i) Premissas atuariais 
 
Para o exercício de 2010 
 

 
 
Para o exercício de 2009 
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Além das premissas acima, foram adotadas outras premissas comuns a todos os planos, como segue: 
 
Para o exercício de 2010 
 

• Taxa utilizada para desconto a valor presente do passivo atuarial: 10,25%; 
• Taxa de inflação: 5,00%; 
• Rotatividade: 0,15/anos de serviço +1, nula a partir de 50 anos;Tábua de entrada em invalidez: 

Mercer Disability;  
• Tábua de mortalidade: AT2000; e 
• Tábua de mortalidade de inválidos: IAPB-57. 

 
Para o exercício de 2009 
 

• Taxa utilizada para desconto a valor presente do passivo atuarial: 9,83%; 
• Taxa de inflação: 4,60%; 
• Rotatividade: 0,15/anos de serviço +1, nula a partir de 50 anos; 
• Tábua de entrada em invalidez: Mercer Disability; 
• Tábua de mortalidade: AT83, segregada por sexo; e 
• Tábua de mortalidade de inválidos: IAPB-57. 

 
j) Efeito de um aumento de um ponto percentual e o efeito de um decréscimo de um ponto percentual 

nas taxas de tendência dos custos médicos assumidos para o PAMA 
 

 
 
k) Rendimento Esperado de Longo Prazo dos Investimentos 
 
As taxas de rendimento esperado dos investimentos foram determinadas a partir das expectativas de 
rentabilidade de longo prazo e ponderadas para cada categoria de ativo dos planos de benefícios. A 
distribuição dos ativos dos planos está posicionada em 30 de setembro de 2009. A meta de alocação 
considera a expectativa de longo prazo de distribuição dos ativos em cada categoria de investimento, de 
acordo com a política de investimento aplicável a cada plano. 
 
Para cada categoria de investimento foram sugeridas as taxas de rendimento esperado com base nas 
projeções de longo prazo fornecidas pela Tendências Consultoria e dados da ANDIMA, entre outros, 
conforme descrito a seguir: 
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• Títulos pré-fixados: taxa média, ponderada pelo valor das carteiras das LTN’s e NTN-F’s 

disponíveis no mercado (fonte: ANDIMA); 
• Títulos cambiais: taxa ponderada da SELIC pela taxa da variação cambial projetada para os 

próximos 10 anos (fonte: Tendências); 
• Ativos de renda fixa: variação da taxa média de juros nominais internos, projetada para os 

próximos 10 anos (fonte: Tendências); 
• Ativos atrelados à inflação: taxa média, ponderada pela carteira das NTN-B’s e NTN-C’s 

disponíveis no mercado (fonte: ANDIMA); 
• Ativos de renda variável: foi utilizado o prêmio histórico de risco apurado pelo atuário consultor; 
• Empréstimos a participantes: é considerada a maior taxa entre o CDI e a meta atuarial do plano; 
• Imóveis: foi utilizada a meta atuarial do plano utilizada por seu administrador. 
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32. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 
 
32.a) Controladas 
 
As demonstrações financeiras incluem as informações das empresas controladas, conforme segue: 
 
Empresa Participação Societária 

 2010 2009 
Vivo S.A. 100,00% 100,00% 
Telemig Celular S.A. n/a 100,00% 

 
As transações entre a Companhia e controlada referem-se basicamente a pagamentos de dividendos e 
juros sobre o capital próprio. Com a incorporação da Telemig, a partir de junho de 2010, a Companhia 
passou a ter operações de roaming com a Vivo (nota 1). 
 
32.b) Termos e condições de transações com partes relacionadas: 
 
Conforme descrito na nota 1f, a Telefónica adquiriu os 50% de participação acionária que a Portugal 
Telecom detinha na Brasilcel NV. Desta forma, para os saldos em 31 de dezembro de 2010, temos: i) as 
contas patrimoniais não demonstram os saldos com empresas do Grupo Portugal Telecom, mantendo 
estes montantes como “Fornecedores e Contas a Pagar”; ii) as contas de resultado registram as 
transações acumuladas até 30 de junho de 2010, sendo que as transações a partir desta data são 
mantidas nos respectivos grupos de receita ou despesa. Para os saldos comparativos de 2009, não 
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houve alteração, dado que naquela época as empresas do Grupo Portugal Telecom eram consideradas 
partes relacionadas (*). 
 
a) Comunicação via celular local e para longas distâncias e uso de rede: essas transações envolvem 

as empresas pertencentes ao mesmo grupo controlador: Telecomunicações de São Paulo S.A. - 
TELESP e controladas. Parte dessas transações foi estabelecida com base em contratos firmados 
pela TELEBRÁS com as operadoras concessionárias em período anterior à privatização, sendo as 
condições regulamentadas pela ANATEL. Inclui serviços de atendimento de clientes da 
Telecomunicações Móveis Nacionais – TMN (*) e diversas empresas ligadas ao Grupo Telefónica, 
em roaming na rede das controladas. 

 
b) Assistência técnica: refere-se à prestação de serviços de assessoria de gestão empresarial pela PT 

SGPS (*) e assistência técnica pela Telefónica S.A., Telefónica International S.A., calculada com 
base em uma fórmula prevista nos contratos que inclui a variação do LAIR (Lucro Antes do Imposto 
de Renda) e a variação das ações PNs e ONs, que determinam um coeficiente que é aplicado sobre 
as receitas de serviços. No caso da operação da filial do Rio Grande do Sul, seu contrato prevê 
apenas um percentual fixo sobre a receita de serviços. Os contratos referidos acima foram 
encerrados em 4 de agosto de 2008. 

 
c) Prestação de serviços corporativos: são repassados, pelo custo efetivamente incorrido nesses 

serviços. 
 
d) Prestação de serviços de tele-atendimento e promotores de vendas: efetuados pela Atento Brasil 

S.A. e Mobitel S.A. – Dedic (*) aos usuários dos serviços de telecomunicações. Serviço contratado 
por 12 meses renováveis por igual período. 

 
e) Prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas: efetuados pela Portugal 

Telecom Inovação Brasil S.A. (*) e Telefonica Pesquisa e Desenvolvimento do Brasil Ltda. 
 
f) Serviços de operador logístico, mensageria, motoboy e assessoria contábil financeira: efetuados pela 

Telefonica Serviços Empresariais do Brasil Ltda. 
 
g) Serviços de provedor de conteúdo portal de voz: prestados pela Terra Networks Brasil S.A. 
 
h) Serviços de roaming internacional: prestados por empresas pertencentes ao Grupo Telefónica e 

Telecomunicações Móveis Nacionais – TMN (*). 
 
i) Serviços de cobranças: prestados pelas empresas Cobros Gestão de Serviços e Atento Brasil S.A. 
 
j) Aluguel de circuitos de dados e serviços de acesso à internet: prestados pela Telefonica Empresas do 

Brasil Ltda e Telefonica International Wholesale Brasil, ATelecom e Telefonica Engenharia e 
Segurança. 

 
k) Aluguel de prédios e vendas de ativos de call center: aluguel de prédios próprios onde está instalada 

a infraestrutura de call center e venda de bens do ativo imobilizado utilizado para a operação do call 
center para as empresas Mobitel S.A. – Dedic (*), Atento Brasil S.A. e Cobros Gestão de Serviços. 

 
l) Serviços de telefonia móvel: serviços de comunicação móvel prestados a empresas do Grupo da 

Telefónica e Portugal Telecom (*), mediante contratos firmados entre as partes. 
 
Para as transações acima, os preços praticados e demais condições comerciais são acordados em 
contratos entre as partes.  
 
Apresentamos, a seguir, um sumário dos saldos e das transações com partes relacionadas: 
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32.c) Remuneração das pessoas chave da Administração 
 
A remuneração, os encargos e os benefícios relacionados às pessoas chave da Administração estão 
apresentados a seguir: 

 
33. SEGUROS 

 
A Companhia e controlada mantêm política de monitoramento dos riscos inerentes às suas operações.  
Por conta disso, em 31 de dezembro de 2010, a Companhia e controlada possuíam contratos de 
seguros em vigor para cobertura de riscos operacionais, responsabilidade civil, saúde etc. A 
Administração da Companhia e controlada entende que as coberturas representam valores suficientes 
para cobrir eventuais perdas. Os limites máximos de indenização dos seguros são demonstrados a 
seguir: 
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34. ÔNUS, RESPONSABILIDADES EVENTUAIS E COMPROMISSOS 
 
A Companhia e controlada tem compromissos assumidos com arrendatários de diversas lojas e sites 
onde encontram-se instaladas estações rádio base (ERB’s) já contratados em 31 de dezembro de 2010, 
nos montantes de R$558.774 e R$3.849.703, controladora e consolidado, respectivamente,  conforme 
demonstrado a seguir: 
 

 
35. LUCRO POR AÇÃO 
 
Em atendimento ao IAS 33, a Companhia apresenta a seguir as informações sobre o lucro por ação 
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009. 
 
O cálculo básico de lucro por ação é efetuado através da divisão do lucro líquido do exercício, atribuído 
aos detentores de ações ordinárias e preferenciais da Companhia, pela quantidade média ponderada de 
ações ordinárias e preferenciais em circulação durante o mesmo período. 
 
O lucro diluído por ação é calculado através da divisão do lucro líquido atribuído aos detentores de 
ações ordinárias e preferenciais da Companhia, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias 
e preferenciais, respectivamente, que seriam emitidas na conversão de todas as ações ordinárias e 
preferenciais potenciais dilutivas em suas respectivas ações. 
 
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009, não há diferença entre o cálculo de lucro 
por ação básico e diluído em função da inexistência de ações ordinárias potenciais dilutivas. 
 
O quadro a seguir apresenta os cálculos do lucro básico e diluído por ação.  
 

 
 
 
36. EVENTOS SUBSEQUENTES 
 
Debêntures 
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Conforme informado em aviso aos debenturistas no dia 14 de janeiro de 2011, em 13 de janeiro de 
2011, o Conselho de Administração da Companhia aprovou o resgate integral das debêntures da 1ª 
série da 2ª emissão da Companhia, totalizando 20.000 debêntures, escriturais, não-conversíveis em 
ação, da espécie quirografária, com valor nominal de R$10 (dez mil reais), totalizando R$200.000 
(duzentos milhões de reais), cujas características foram aprovadas nas reuniões do Conselho de 
Administração da Companhia realizadas em 25 de abril de 2005 e 13 de maio de 2005 e a primeira 
repactuação em 30 de março de 2009. 
 
O resgate foi efetuado nos seguintes termos e condições (“Emissão”):  
 
(i) As debêntures foram resgatadas em 31 de janeiro de 2011 e canceladas. O valor efetivo do resgate 
foi de R$206.279, sendo R$200.000 de principal, R$6.191 de juros e R$88 de prêmio pelo resgate 
antecipado. 
 
(ii) O resgate foi realizado pelo valor nominal unitário das debêntures, na data da emissão, acrescido: (i) 
da remuneração devida até a data do pagamento das debêntures resgatadas e (ii) de prêmio percentual 
calculado sobre o valor nominal unitário das debêntures (“prêmio”), equivalentes ao valor de R$4,41 
(quatro reais e quarenta e um centavos), por debênture, em conformidade com o disposto na cláusula 
4.13 Instrumento Particular de Escritura da 2ª emissão de debêntures não conversíveis em ações 
(“escritura”). 
 
Oferta Pública de Ações (OPA) – Incorporação de ações da Vivo Participações e Telecomunicações de 
São Paulo (nota 1.d1) 
 
Em 11 de fevereiro de 2011, a CVM concedeu o registro à OPA, sob nº CVM/SER/OPA/ALI/2011/ 002. 
O Edital completo da OPA foi publicado no dia 16 de fevereiro de 2011, no Valor Econômico, com todas 
as informações necessárias sobre a referida oferta pública de ações. 
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VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ/MF nº 02.558.074/0001-73 - NIRE 35.3.001.587.9-2 

 
ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA 

 
CAPITULO I - DAS CARACTERÍSTICAS DA COMPANHIA 

 
REGIME JURÍDICO 
 
Artigo 1º. A Vivo Participações S.A. é uma sociedade anônima, regida pela Lei nº 6.404/76 e suas alterações 
posteriores, pelo presente Estatuto Social e demais dispositivos legais aplicáveis, com prazo de duração 
indeterminado. 
 
OBJETO SOCIAL 
 
Artigo 2º. A Companhia tem por objeto: 
 

I. exercer o controle de sociedades exploradoras do serviço móvel celular, serviço móvel pessoal e outras 
modalidades de serviços de telecomunicações em geral, na conformidade das concessões, autorizações e 
permissões que lhes forem outorgadas; 

  
II. a exploração dos serviços e atividades necessárias ou úteis a execução desses serviços, na conformidade 

das concessões, autorizações e permissões que lhe forem outorgadas, compreendendo: 
 

a) o projeto, a execução, a implementação, a comercialização, a operação, a manutenção e a 
exploração de serviços de telefonia móvel celular, de outros serviços de telecomunicações e de 
serviços a eles conexos; 
 

b) a prestação dos serviços de engenharia de telecomunicações; e 
 

c) a importação, a exportação e a comercialização de bens, equipamentos, aparelhos e acessórios 
relacionados com a telefonia móvel celular e com outros serviços de telecomunicações e 
conexos;      

  
III. promover, através de sociedades controladas ou coligadas, a expansão e implantação de serviços de 

telecomunicações, nas respectivas áreas de concessões, autorizações e permissões que lhes forem 
outorgadas; 

  
IV. promover, realizar ou orientar a captação, em fontes internas e externas, de recursos a serem aplicados 

pela Companhia ou pelas suas controladas; 
  
V. promover e estimular atividades de estudos e pesquisas visando ao desenvolvimento do setor de 

telecomunicações; 
  
VI. executar, através de sociedades controladas ou coligadas, serviços técnicos especializados, relativos à 

área de telecomunicações; 
  
VII. promover, estimular, realizar e coordenar, através de suas sociedades controladas ou coligadas, a 

formação e o treinamento do pessoal necessário ao setor de telecomunicações; 
  
VIII. realizar ou promover importações de bens e serviços para as suas sociedades controladas e coligadas; 
  
IX. exercer outras atividades afins ou correlatas ao seu objeto social; 
  
X. participar do capital de outras sociedades; e 
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XI. 

 
comercializar equipamentos e materiais necessários ou úteis à exploração de serviços de 
telecomunicações. 

 
SEDE  
 
Artigo 3º. A Companhia tem sede na Capital do Estado de São Paulo, podendo criar e extinguir, por decisão 
da Diretoria, filiais, agências e sucursais, escritórios, departamentos e representações, em qualquer ponto do 
território nacional ou do exterior. 
 
 

CAPÍTULO II - DO CAPITAL 
 
CAPITAL AUTORIZADO 
 
Artigo 4º. A Companhia poderá aumentar o seu capital social até o limite de 750.000.000 (setecentos e 
cinquenta milhões) de ações, ordinárias ou preferenciais, independentemente de reforma estatutária, sendo o 
Conselho de Administração, o órgão competente para deliberar sobre o aumento e a consequente emissão de 
novas ações dentro do referido limite. 
 

Parágrafo 1º. Não há obrigatoriedade de se guardar proporção entre o número de ações de cada espécie, 
podendo ser mantida a proporção máxima de 2/3 (dois terços) do número de ações preferenciais sem direito 
a voto ou com voto restrito em relação ao total de ações emitidas. 
 
Parágrafo 2º. Os acionistas terão direito de preferência para subscrição de aumento de capital, na proporção 
do número de ações que possuírem. 
 
Parágrafo 3º. Por deliberação do Conselho de Administração, (i) poderá ser excluído o direito de preferência 
nas emissões de ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, cuja colocação seja feita 
mediante venda em Bolsa de Valores ou subscrição pública, permuta por ações em oferta pública de 
aquisição de controle, nos termos dos artigos 257 e 263 da Lei das Sociedades Anônimas, bem como gozo 
de incentivos fiscais, nos termos de legislação especial, conforme faculta o artigo 172 da Lei nº 6.404/76; e 
(ii) nas emissões de ações ordinárias destinadas à adaptação ao disposto no artigo 15, § 2º da Lei nº 
6.404/76, poderá não ser estendido aos acionistas titulares de ações preferenciais o direito de preferência de 
que trata o artigo 171, § 1º, alínea “b” da Lei das Sociedades Anônimas, concernente à subscrição de ações 
de espécies e classes diferentes das que forem possuidores os acionistas, conforme faculta o artigo 8º, § 2º 
da Lei nº 10.330/2001. 

 
CAPITAL SUBSCRITO 
 
Artigo 5º. O capital social subscrito, totalmente integralizado, é de R$ 8.780.150.322,86 (oito bilhões, 
setecentos e oitenta milhões, cento e cinquenta mil, trezentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos), 
representado por 400.713.827 (quatrocentos milhões, setecentos e treze mil e oitocentas e vinte e sete) ações 
escriturais, sendo 137.269.188 (cento e trinta e sete milhões, duzentos e sessenta e nove mil, cento e oitenta e 
oito) ações ordinárias e 263.444.639 (duzentos e sessenta e três milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, 
seiscentas e trinta e nove) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal 
 

Parágrafo único. As ações serão mantidas em conta de depósito em instituição financeira em nome de seus 
titulares, sem emissão de certificados, podendo a instituição cobrar dos acionistas o custo de transferência 
das respectivas ações. 

 
 

CAPÍTULO III - DAS AÇÕES 
 
AÇÕES ORDINÁRIAS 
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Artigo 6º. Cada ação ordinária corresponde a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais de Acionistas. 
 

AÇÕES PREFERENCIAIS 
 

Artigo 7º. As ações preferenciais não têm direito a voto, exceto nas hipóteses previstas nos artigos 9º e 10 
deste Estatuto, sendo a elas asseguradas prioridade no reembolso de capital, sem prêmio, direito de participar 
do dividendo a ser distribuído, correspondente a pelo menos 25% do lucro líquido do exercício, calculado na 
forma do artigo 202 da Lei das Sociedades Anônimas, com prioridade no recebimento de dividendos 
mínimos, não cumulativos, equivalente ao maior entre: (a) 6% (seis por cento) ao ano, sobre o valor resultante 
da divisão do capital subscrito pelo número total de ações da Companhia, ou (b) 3% (três por cento) ao ano, 
sobre o valor resultante da divisão do patrimônio líquido pelo número total de ações da Companhia, bem 
como direito de participar dos lucros distribuídos em igualdade de condições com as ações ordinárias, depois 
de a estas assegurado dividendo igual ao mínimo prioritário estabelecido para as ações preferenciais. 
 

Parágrafo único. Será concedido às ações preferenciais direito de voto pleno, caso a Companhia deixe de 
pagar os dividendos mínimos a que fazem jus, por 3 (três) exercícios sociais consecutivos, direito que 
conservarão até o seu pagamento. 

 
 

CAPÍTULO IV - DA ASSEMBLEIA GERAL 
 

Artigo 8º. As Assembleias Gerais de Acionistas realizar-se-ão: (i) ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 
(quatro) primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, para deliberação das matérias 
referidas no artigo 132 da Lei nº 6.404/76 e, (ii) extraordinariamente, sempre que necessário, seja em função 
dos interesses sociais, ou de disposição deste Estatuto Social, ou quando a legislação aplicável assim o exigir. 
 

Parágrafo único. As Assembleias Gerais de Acionistas serão convocadas pelo Conselho de Administração, 
cabendo ao Presidente do referido órgão consubstanciar o aludido ato. 

 
Artigo 9º. Deverá ser submetida à aprovação prévia da Assembleia Geral de Acionistas 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, observando, em qualquer caso, o 
disposto no artigo 117 da Lei nº 6.404/76. 
 
Artigo 10. Sem prejuízo do disposto no § 1º do artigo 115, da Lei nº 6.404/76, os titulares de ações 
preferenciais terão direito a voto na deliberação da Assembleia referida no artigo 9º, assim como naquelas 
referentes à alteração ou revogação dos seguintes dispositivos estatutários: 
 

I. artigo 9º; 
 

II. parágrafo único do artigo11; e 
 

III. artigo 30. 
 

 
Artigo 11. As Assembleias Gerais de Acionistas serão presididas pelo Presidente do Conselho de 
Administração, que deverá indicar, dentre os presentes, o Secretário. Em caso de ausência do Presidente do 
Conselho de Administração, os acionistas escolherão o presidente e o secretário da mesa. 
 

Parágrafo único. Nas hipóteses do artigo 136 da Lei nº 6.404/76, a primeira convocação da Assembleia 
Geral de Acionistas será feita com 30 (trinta) dias de antecedência, no mínimo, e com antecedência mínima 
de 10 (dez) dias, em segunda convocação. 

 
Artigo 12. Somente poderão tomar parte e votar na Assembleia Geral, os acionistas cujas ações estejam 
registradas em seu nome, até 72 (setenta e duas) horas antes da data designada para a respectiva Assembleia. 
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Parágrafo 1º. O edital de convocação poderá condicionar a presença do acionista, na Assembleia, ao 
depósito, na sede da Companhia, do comprovante de sua qualidade de acionista, expedido pela própria 
Companhia ou pela instituição depositária das ações da Companhia, com até 72 (setenta e duas) horas de 
antecedência da data marcada para a realização da Assembleia Geral de Acionistas. 
 
Parágrafo 2º. O edital de convocação também poderá condicionar a representação do acionista por 
procurador, em Assembleia, ao depósito do respectivo instrumento de mandato na sede da Companhia, com 
até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da data marcada para a realização da Assembleia Geral de 
Acionistas. 

 
 

CAPÍTULO V - DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA 
 

Artigo 13. A Administração da Companhia compete ao Conselho de Administração e à Diretoria, com as 
atribuições conferidas por lei e pelo presente Estatuto Social. Os seus membros serão eleitos para um mandato 
de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição, estando eles dispensados de oferecer garantia para o exercício de 
suas funções. 
 

Parágrafo 1o. Todos os membros do Conselho de Administração e da Diretoria tomarão posse mediante 
assinatura dos correspondentes termos, permanecendo nos respectivos cargos até a efetiva posse de seus 
sucessores. 
 
Parágrafo 2o. A Assembleia Geral de Acionistas deverá fixar a remuneração global dos Administradores da 
Companhia, incluindo os benefícios de qualquer natureza e as verbas de representação, sendo o Conselho de 
Administração competente para distribuir essa remuneração entre os seus membros e os da Diretoria. 

 
Parágrafo 3o. A Assembleia Geral de Acionistas poderá atribuir aos Administradores participação nos lucros 
da Companhia, desde que observado o disposto no artigo 152, §§ 1o e 2o da Lei nº 6.404/76, conforme 
proposta apresentada pela Administração. 

 
 

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
COMPOSIÇÃO 
 
Artigo 14. O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 12 (doze) 
membros, todos acionistas da Companhia, eleitos e destituíveis do órgão pela Assembleia Geral, computados 
neste número os membros do Conselho eleitos pelos acionistas minoritários, se houver, observando-se, em 
relação ao número de membros estabelecido neste artigo, e no disposto no § 7º, do artigo 141 da Lei das 
Sociedades Anônimas. 
 

Parágrafo único. O Conselho de Administração deverá nomear, dentre os seus membros, o Presidente e o 
Vice-Presidente do órgão. 

 
 
SUBSTITUIÇÃO 
 

Artigo 15. Ocorrendo impedimento ou ausência do Presidente do Conselho de Administração, este será 
substituído pelo Vice-Presidente. Na ausência do Vice-Presidente, o Presidente será substituído por outro 
membro do Conselho indicado pelo aludido órgão.  
 

a) Parágrafo 1º. No caso de impedimento ou ausência de qualquer outro membro do Conselho de 
Administração, o Conselheiro impedido ou ausente poderá indicar, por escrito, seu substituto dentre os 
demais membros do Conselho de Administração, para representá-lo e deliberar na reunião à qual não puder 
estar presente, nos termos do disposto no parágrafo 3º, do artigo 19 deste Estatuto Social. 
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Parágrafo 2º. Os membros do Conselho de Administração poderão participar de reunião desse órgão por 
intermédio de conferência telefônica, videoconferência ou por qualquer outro meio que permita que todos os 
Conselheiros possam ver e/ou ouvir uns aos outros e, nesse caso, serão considerados presentes à mesma, 
devendo confirmar seu voto por declaração por escrito encaminhada ao Presidente do Conselho, por carta ou 
fax, logo após o término da reunião. As deliberações tomadas nessas reuniões serão referendadas na 
primeira reunião do Conselho de Administração subsequente que contar com a presença física de seus 
membros. 

 
Artigo 16. No caso de vacância do cargo de Conselheiro, o substituto será nomeado pelos Conselheiros 
remanescentes para completar o mandato do substituído ou até que seja realizada Assembleia Geral para 
eleição do substituto. Ocorrendo vacância na maioria dos cargos de membros do Conselho de Administração 
previstos no artigo 14 supra, deverá ser convocada Assembleia Geral de Acionistas para eleição de 
substitutos. 

 
COMPETÊNCIA 
 

Artigo 17. Compete ao Conselho de Administração, além das atribuições previstas no artigo 142 da Lei das 
Sociedades Anônimas: 

 
I. aprovar o regimento interno da Companhia e de suas controladas, aplicável aos Diretores Estatutários e 

não Estatutários, observadas as disposições legais e estatutárias; 
 

II. aprovar e alterar o regimento interno do Conselho de Administração; 
 

III. deliberar sobre emissão de ações pela Companhia, com aumento de capital, dentro do limite do capital 
autorizado, definindo os termos e as condições dessa emissão; 
 

IV. deliberar sobre a emissão de bônus de subscrição e sobre a emissão de debêntures simples, não 
conversíveis em ações e sem garantia real; 

V. deliberar, por delegação da Assembleia Geral de Acionistas, acerca dos seguintes aspectos nas emissões 
de debêntures pela Companhia: (i) oportunidade da emissão, (ii) época e condições de vencimento, 
amortização ou resgate, (iii) época e condições do pagamento dos juros, da participação nos lucros e do 
prêmio de reembolso, se houver, (iv) modo de subscrição ou colocação, e (v) tipo das debêntures; 

  
VI. deliberar sobre a emissão de notas promissórias para distribuição pública ("Commercial Papers") e 

sobre a submissão das ações da Companhia a regime de depósito para comercialização dos respectivos 
certificados ("Depositary Receipts"); 

  
VII. autorizar a aquisição de ações de emissão da Companhia, para cancelamento ou permanência em 

tesouraria e posterior alienação; 
 

VIII. aprovar a alienação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias 
a obrigações de terceiros, de valor superior a R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais); 
 

IX. b) aprovar a assunção de qualquer obrigação não prevista no orçamento da Companhia, em valor 
superior a R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais); 
 

X. autorizar a celebração de contratos, não previstos no orçamento da Companhia, em valor superior a R$ 
300.000.000,00 (trezentos milhões de reais); 
c)  

XI. aprovar a realização de investimentos e a aquisição de ativos, não previstos no orçamento, em valor 
superior R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais); 
d)  

XII. autorizar a aquisição de participação acionária em caráter permanente em outras sociedades em valor 
superior a R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), não previstos no orçamento da Companhia e 
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a oneração ou a alienação de participação acionária; 
 

XIII. aprovar a distribuição de dividendos intermediários; 
 

XIV. escolher ou destituir os auditores independentes, observado o disposto no § 2º, do artigo 142 da Lei das 
Sociedades Anônimas; 
 

XV. indicar e destituir os titulares do Comite Interno de Auditoria; e 
 

XVI. eleger e destituir, a qualquer tempo, os membros da Diretoria Estatutária, observadas as disposições 
legais e estatutárias. 

 
Artigo 18. As atribuições específicas do Presidente do Conselho de Administração são: (a) convocar a 
Assembleia Geral de Acionistas quando julgar necessário ou nos termos da lei; (b) presidir a Assembleia 
Geral de Acionistas e escolher o Secretário, dentre os presentes; (c) convocar e presidir as reuniões do 
Conselho de Administração sempre que julgar necessário ou quando solicitado por qualquer Conselheiro; e 
(d) assegurar que sejam devidamente implementadas as deliberações tomadas nas Assembleias Gerais e nas 
reuniões do Conselho de Administração. 
 
REUNIÕES 
 

Artigo 19. O Conselho de Administração reunir-se-á: (i) ordinariamente, uma vez a cada três meses, e (ii) 
extraordinariamente, mediante convocação do seu Presidente, que indicará as matérias a serem tratadas, 
lavrando-se ata de suas deliberações. 
 

Parágrafo 1º. As reuniões do Conselho deverão ser convocadas por escrito, com no mínimo, 72 (setenta e 
duas) horas de antecedência, devendo a convocação conter a ordem do dia e as matérias a serem deliberadas 
na respectiva reunião. 
 
Parágrafo 2º. O Conselho de Administração deliberará por maioria de votos, presente a maioria de seus 
membros em exercício. 
 
Parágrafo 3º. É facultado a qualquer dos membros do Conselho fazer-se representar por outro Conselheiro 
nas reuniões às quais não puder comparecer desde que tal outorga de poderes de representação seja efetuada 
mediante instrumento firmado por escrito. 

 
DA DIRETORIA 

 

COMPOSIÇÃO 
 
Artigo 20. A Diretoria será composta por 9 (nove) membros, acionistas ou não, residentes no país, eleitos pelo 
Conselho de Administração, incluindo: 
 
a) Diretor Presidente; 
b) Vice-Presidente Executivo de Finanças, Planejamento e Controle, que também acumula o cargo de 

Diretor de Relações com o Investidor; 
c) Vice-Presidente Executivo de Operações; 
d) Vice-Presidente Executivo de Marketing e Inovação; 
e) Vice-Presidente de Redes; 
f) Vice-Presidente de Regulamentação;  
g) Vice-Presidente de Recursos; 
h) Vice-Presidente Executivo de Sinergias e Coordenação; e 
i) Secretário Geral e Conselheiro Geral. 
 
Parágrafo 1. O mandato dos membros da Diretoria é de três (3) anos, sendo a reeleição permitida. 
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Parágrafo 2 - Um mesmo Diretor poderá ser eleito para acumular as atribuições de mais de um cargo da 
Diretoria. 
 
Artigo 21. Em suas ausências e impedimentos temporários, o Diretor Presidente será substituído pelo Vice-
Presidente Executivo de Finanças, Planejamento e Controle. No caso de vacância de cargo da Diretoria, a 
respectiva substituição será deliberada pelo Conselho de Administração; ocorrendo impedimento, o Diretor 
Presidente designará o substituto do Diretor impedido, dentre os demais Diretores. 
 
COMPETÊNCIA COLEGIADA DA DIRETORIA E REPRESENTAÇÃO DA COMPANHIA 
 

Artigo 22. A Diretoria é o órgão de representação ativa e passiva da Companhia, cabendo à mesma e aos seus 
membros a prática de todos os atos necessários ou convenientes à gestão dos negócios sociais. Compete à 
Diretoria, coletivamente, sem limitação aos atos abaixo referidos, o seguinte: 
 

I. propor ao Conselho de Administração planos e programas gerais da Companhia, especificando os 
planos de investimento na expansão e modernização da planta; 
 

II. autorizar, dentro dos limites estabelecidos no presente Estatuto Social, a alienação ou oneração de bens 
do ativo permanente, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros; 
 

III. elaborar as demonstrações financeiras, os resultados do exercício e a proposta de distribuição de 
dividendos, inclusive os intermediários e a aplicação de recursos excedentes a serem submetidos à 
apreciação do Conselho Fiscal, da Auditoria Externa e do Conselho de Administração; 
 

IV. quando for o caso, praticar os seguintes atos, dentro dos limites fixados neste Estatuto Social: a) ratificar 
as compras de materiais e equipamentos, e a contratação de bens, obras e serviços; b) ratificar as vendas 
de bens do ativo circulante; e c) autorizar a contratação de financiamentos e empréstimos pela 
Companhia; 
 

V. aprovar a celebração de outros contratos, não mencionados acima, dentro dos limites de suas 
atribuições; 
 

VI. determinar as atribuições e estrutura organizacional dos níveis abaixo dos Diretores não Estatutários; 
 

VII. deliberar sobre filiais, agências e sucursais, escritórios, departamentos e representações, em qualquer 
ponto do território nacional ou do exterior; 

 
VIII. propor ao Conselho de Administração as atribuições de cada uma das Diretorias não Estatutárias, 

cabendo ao Conselho a fixação das mesmas no Estatuto da Companhia. 
 

Parágrafo 1º. As deliberações da Diretoria serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria de seus 
membros. 
 
Parágrafo 2º. Observadas as disposições contidas neste Estatuto Social, serão necessárias, para vincular a 
Companhia: (i) a assinatura conjunta de 2 (dois) Diretores, exceto em casos de urgência, nos quais será 
permitida a assinatura isolada do Diretor Presidente ou, na sua ausência ou impedimento temporário, do 
Vice-Presidente Executivo de Finanças, Planejamento e Controle, em qualquer caso "ad referendum" da 
Diretoria; (ii) a assinatura de 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) Procurador; ou (iii) a assinatura de 2 
(dois) Procuradores em conjunto, desde que investidos de poderes específicos. 
 
Parágrafo 3º. As procurações outorgadas em nome da Companhia o serão sempre por 2 (dois) Diretores, 
devendo especificar os poderes conferidos e, com exceção daquelas para fins judiciais, deverão ter um 
período máximo de validade de 1 (um) ano. 
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COMPETÊNCIA DOS DIRETORES 
 

Artigo 23. São as seguintes as competências específicas de cada um dos membros da Diretoria: 
 

I. Diretor Presidente: 
  
 a) acompanhamento e fiscalização da implementação das determinações da  Assembleia Geral de 

Acionistas e do Conselho de Administração; 
 

 b) acompanhamento e fiscalização da implementação da política estratégica da Companhia; 
 

 c) coordenar e supervisionar as atividades dos demais Diretores Estatutários, representando a Diretoria 
Executiva perante a Assembleia Geral de Acionistas e o Conselho de Administração; e 

 
 d) exercer outras atribuições que lhe sejam determinadas pelo Conselho de Administração, diretamente 

ou através de disposição no Estatuto da Companhia. 
 

 
 

II.  Vice-Presidente Executivo de Finanças, Planejamento e Controle:  
 

 a) mapear cenários políticos, econômicos, sociais e tecnológicos e monitorar mercado acionário; 
 

 b) desenvolver estratégia de relacionamento e interagir com entidades do mercado e acionistas 
exercendo as funções de Relações com Investidores, prestar informações ao público investidor, à 
CVM e às entidades perante as quais a Companhia tenha seus valores mobiliários registrados e 
manter atualizado o registro da Companhia; 

 
 c) definir e gerenciar a estrutura financeira da Companhia; 

 
 d)  fazer o gerenciamento do faturamento; e 

 
 e)  exercer outras atribuições que lhe sejam determinadas pelo Conselho de Administração, diretamente 

ou através de definição no Estatuto da Companhia. 
 
 

III. Vice-Presidente Executivo de Operações:  
 

 a) realizar venda de produtos e serviços; 
 

 b) gerenciar e desenvolver canais de venda (ex: lojas próprias, revendas, recarga e redes de varejo); 
 

 c) fazer a gestão do conhecimento do cliente; e 
 

 d) exercer outras atribuições que lhe sejam determinadas pelo Conselho de Administração, 
diretamente ou através de definição no Estatuto da Companhia. 

 
 

IV. Vice-Presidente Executivo de Marketing e Inovação: 
 

 a) definir estratégia e plano de marketing para todos os segmentos de mercado; 
 

 b) desenvolver e implementar estratégia de publicidade e gestão da marca; 
 

 c)  definir critérios e ferramentas para desenvolvimento de sistemas de CRM; e 
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 d)  exercer outras atribuições que lhe sejam determinadas pelo Conselho de Administração, diretamente 
ou através de definição no Estatuto da Companhia. 

 
 

V. Vice-Presidente de Redes: 
 

 a) coordenar a estratégia de evolução tecnológica, de desenvolvimento e crescimento de rede; 
 

 b) planejar, dimensionar e desenvolver a rede rádio celular, comutação, interconexão e 
plataformas de serviço; e  

 
 c) exercer outras atribuições que lhe sejam determinadas pelo Conselho de Administração, 

diretamente ou através de definição no Estatuto da Companhia. 
 

 
VI. Vice-Presidente de Regulamentação: 

 
 a) monitorar o ambiente regulatório; 

 
 b) efetuar relacionamento e negociação com órgão regulador; e 

 
 c) exercer outras atribuições que lhe sejam determinadas pelo Conselho de Administração, diretamente 

ou através de definição no Regimento Interno da Companhia. 
 
 

VII. Vice-Presidente de Recursos: 
 

 a) realizar a aquisição de bens, produtos e serviços; 
 

 b) desenvolver e implementar processos e atividades relacionadas com a segurança e administração; e 
 

 c) exercer outras atribuições que lhe sejam determinadas pelo Conselho de Administração, 
diretamente ou através de definição no Estatuto da Companhia. 

 
VIII. Vice-Presidente Executivo de Coordenação e Sinergias: 

 
 a) coordenar atividades e processos que resultam na determinação de sinergia dos negócios; 

 
 b) coordenar os relacionamentos e sinergias com fornecedores e parceiros, nacionais e estrangeiros, 

para alcançar e sustentar inovação e eficiência nos negócios; e 
 

 c) exercer outras atribuições que lhe sejam determinadas pelo Conselho de Administração, 
diretamente ou através de definição no Estatuto da Companhia. 

 
IX. Secretário Geral e Diretor Jurídico: 

 
 a) coordenar as atividades jurídicas e estatutárias da Companhia; 

 
 b) agir em conjunto com outras agências governamentais para alcançar os objetivos dos negócios, 

especialmente com relação a suporte jurídico; e 
 

 c) exercer outras atribuições que lhe sejam determinadas pelo Conselho de Administração, diretamente 
ou através de definição no Estatuto da Companhia. 



ANEXO 1.1 

 

 
 

CAPÍTULO VI - DO CONSELHO FISCAL 
 
Artigo 24. O Conselho Fiscal, de caráter permanente, será composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 
(cinco) membros efetivos e igual número de suplentes. 
 

Parágrafo 1o. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal, além do reembolso das despesas de 
locomoção e estada necessários ao desempenho da função, será fixada pela Assembleia Geral de Acionistas 
que os eleger e não poderá ser inferior, para cada membro em exercício, a dez por cento da que, em média, 
for atribuída a cada Diretor, não computados benefícios de qualquer natureza, verbas de representação e 
participação nos lucros. 
 
Parágrafo 2o. Ocorrendo vacância no cargo de membro do Conselho Fiscal, este será substituído por seu 
suplente. Havendo vacância da maioria dos cargos, a Assembleia Geral deverá ser convocada para proceder 
à eleição de seus substitutos. 
 
Parágrafo 3º. O Conselho Fiscal reunir-se-á: (i) ordinariamente, uma vez a cada trimestre, e (ii) 
extraordinariamente, mediante convocação do Presidente do Conselho de Administração, ou de 2 (dois) 
membros do Conselho Fiscal, lavrando-se ata de suas deliberações. 
 
Parágrafo 4º. As reuniões do Conselho Fiscal serão convocadas por escrito com, no mínimo, 48 (quarenta e 
oito) horas de antecedência, devendo a convocação conter a ordem do dia, com a relação das matérias a 
serem apreciadas na respectiva reunião. 

 
 

CAPÍTULO VII - DO EXERCÍCIO SOCIAL E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 
EXERCÍCIO SOCIAL 
 

Artigo 25. O exercício social coincidirá com o ano civil, podendo ser levantados, além do anual, balanços 
semestrais ou trimestrais. 
 
DESTINAÇÃO DOS LUCROS 
 
Artigo 26. Juntamente com as demonstrações financeiras, o Conselho de Administração apresentará, à 
Assembleia Geral Ordinária, proposta sobre: (i) a participação dos empregados e Administradores nos lucros, 
e (ii) a destinação integral do lucro líquido. 

 
Parágrafo 1º. Do lucro líquido do exercício: (i) 5% (cinco por cento) serão destinados para a reserva legal, 
visando assegurar a integridade do capital social, limitada a 20% (vinte por cento) do capital social 
integralizado; (ii) 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado na forma dos incisos I, II e III, do 
artigo 202 da Lei nº 6.404/76, serão obrigatoriamente distribuídos como dividendo mínimo obrigatório a 
todos os acionistas; e (iii) o saldo remanescente, depois de atendidas as disposições contidas nos itens 
anteriores deste artigo, terá 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 deliberará sobre a aplicação do 
excesso na integralização ou no aumento do capital social ou na distribuição de dividendos adicionais aos 
acionistas. 

 
Parágrafo 2º. Os dividendos não reclamados em 03 (três) anos, contados da deliberação de sua distribuição, 
reverterão em favor da Companhia. 

 
Artigo 27. A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração, declarar 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 
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capital de que trata o parágrafo primeiro do artigo 182, da Lei n° 6.404/76; ou (iii) à conta de lucros 
acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. 
 

Parágrafo único. Os dividendos intermediários distribuídos nos termos deste artigo serão imputados ao 
dividendo mínimo obrigatório. 

 
Artigo 28. Por deliberação do Conselho de Administração e, observadas as disposições legais aplicáveis, a 
Companhia poderá pagar, aos seus acionistas, juros sobre o capital próprio, os quais poderão ser imputados ao 
dividendo mínimo obrigatório, "ad referendum" da Assembleia Geral. 
 
 

CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Artigo 29. A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia Geral de 
Acionistas determinar o modo da liquidação e indicar o liquidante. 
 
Artigo 30. A aprovação, pela Companhia, através de seus representantes, de operações de fusão, cisão, 
incorporação ou dissolução de suas controladas será precedida de análise econômico-financeira por empresa 
independente, de renome internacional, confirmando estar sendo dado tratamento equitativo a todas as 
sociedades interessadas, cujos acionistas terão amplo acesso ao relatório da citada análise. 
 
Artigo 31. Em tudo o que for omisso o presente Estatuto Social, a Companhia se regerá pelas disposições 
legais que forem aplicáveis. 
 
 
 

********* 
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Lista de Subsidiárias 
 

1. Vivo S.A. 
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CERTIFICAÇÃO 

 

 

 
Eu, Roberto Oliveira de Lima, certifico que: 

 
1. Revisei este relatório anual da Vivo Participações S.A. no Formulário 20-F; 

 
2. Com base em meu conhecimento, este relatório não contém nenhuma declaração inverídica de um fato relevante nem omite a 

declaração de um fato relevante necessária para que estas declarações, feitas à luz das circunstâncias sob as quais elas foram feitas, 
não sejam enganosas com relação ao período coberto por este relatório; 

 
3. Com base em meu conhecimento, as demonstrações financeiras, e outras informações financeiras incluídas neste relatório, 

representam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira, os resultados das operações e fluxos 
de caixa da empresa nos e com referência aos períodos apresentados neste relatório; 

 
4. O(s) outro(s) diretor(es) da Empresa que certifica(m) e eu somos responsáveis por estabelecer e manter controles e 

procedimentos de divulgação (conforme definidos nos Parágrafos  13a-15(e) e 15d-15(e) da Lei de Mercados de Capitais de 1934) e 
controles internos sobre relatórios financeiros (conforme definidos nos Parágrafos 13a-15(f) e 15d-15(f) da Lei de Mercados de 
Capitais de 1934) para a empresa e: 

 
a. criamos tais controles e procedimentos de divulgação, ou fizemos com que tais controles e procedimentos de divulgação fossem 

criados sob nossa supervisão, para assegurar que informações relevantes relativas à empresa, inclusive suas subsidiárias consolidadas, 
chegassem ao nosso conhecimento por meio de terceiros dentro dessas entidades, particularmente durante o período no qual este 
relatório está sendo elaborado; 

 
b. criamos tal controle interno sobre relatórios financeiros, ou fizemos com que tal controle interno sobre relatórios financeiros 

fosse criado sob nossa supervisão, para fornecer garantia razoável a respeito da confiabilidade dos relatórios financeiros e da 
elaboração de demonstrações financeiras para fins externos de acordo com princípios contábeis geralmente aceitos; 

 
c. avaliamos a eficácia dos controles e procedimentos de divulgação da empresa e apresentamos neste relatório nossas conclusões 

sobre a eficácia dos controles e procedimentos de divulgação, no encerramento do período coberto por este relatório com base em tal 
avaliação; e 

 
d. divulgamos neste relatório qualquer mudança no controle interno da empresa sobre relatórios financeiros que ocorreu durante o 

período coberto pelo relatório anual que tenha afetado substancialmente, ou tenha a probabilidade razoável de afetar substancialmente, 
o controle interno da empresa sobre relatórios financeiros; e 

 
5. O(s) outro(s) diretor(es) da Empresa que certifica(m) e eu divulgamos, com base em nossa avaliação mais recente a respeito do 

controle interno sobre relatórios financeiros, aos auditores da empresa e ao comitê de auditoria do conselho de administração da 
empresa (ou pessoas que executam funções equivalentes): 

 
a.  todas as deficiências e pontos fracos relevantes na criação ou operação de controle interno sobre relatórios financeiros que 

tenham probabilidade razoável de afetar a capacidade da empresa de registrar, processar, resumir e relatar informações financeiras; e 
 

b. qualquer fraude, relevante ou não, que envolva a administração ou outros funcionários que tenham papel relevante no 
controle interno da empresa sobre relatórios financeiros. 

Data: 28 de fevereiro de 2011 

 
Por:  
  Nome: Roberto Oliveira de Lima 

Cargo: Diretor Presidente 

Anexo 12.1 



ANEXO 12.2  

 

 
Eu, Cristiane Barretto Sales, certifico que: 

 
1. Revisei este relatório anual da Vivo Participações S.A. no Formulário 20-F; 

 
2. Com base em meu conhecimento, este relatório não contém nenhuma declaração inverídica de um fato relevante nem omite a 

declaração de um fato relevante necessária para que estas declarações, feitas à luz das circunstâncias sob as quais elas foram feitas, 
não sejam enganosas com relação ao período coberto por este relatório; 

 
3. Com base em meu conhecimento, as demonstrações financeiras, e outras informações financeiras incluídas neste relatório, 

representam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira, os resultados das operações e fluxos 
de caixa da empresa nos e com referência aos períodos apresentados neste relatório; 

 
4. O(s) outro(s) diretor(es) da Empresa que certifica(m) e eu somos responsáveis por estabelecer e manter controles e 

procedimentos de divulgação (conforme definidos nos Parágrafos  13a-15(e) e 15d-15(e) da Lei de Mercados de Capitais de 1934) e 
controles internos sobre relatórios financeiros (conforme definidos nos Parágrafos 13a-15(f) e 15d-15(f) da Lei de Mercados de 
Capitais de 1934) para a empresa e: 

 
a. criamos tais controles e procedimentos de divulgação, ou fizemos com que tais controles e procedimentos de divulgação fossem 

criados sob nossa supervisão, para assegurar que informações relevantes relativas à empresa, inclusive suas subsidiárias consolidadas, 
chegassem ao nosso conhecimento por meio de terceiros dentro dessas entidades, particularmente durante o período no qual este 
relatório está sendo elaborado; 

 
b. criamos tal controle interno sobre relatórios financeiros, ou fizemos com que tal controle interno sobre relatórios financeiros 

fosse criado sob nossa supervisão, para fornecer garantia razoável a respeito da confiabilidade dos relatórios financeiros e da 
elaboração de demonstrações financeiras para fins externos de acordo com princípios contábeis geralmente aceitos; 

 
c. avaliamos a eficácia dos controles e procedimentos de divulgação da empresa e apresentamos neste relatório nossas conclusões 

sobre a eficácia dos controles e procedimentos de divulgação, no encerramento do período coberto por este relatório com base em tal 
avaliação; e 

 
d. divulgamos neste relatório qualquer mudança no controle interno da empresa sobre relatórios financeiros que ocorreu durante o 

período coberto pelo relatório anual que tenha afetado substancialmente, ou tenha a probabilidade razoável de afetar substancialmente, 
o controle interno da empresa sobre relatórios financeiros; e 

 
5. O(s) outro(s) diretor(es) da Empresa que certifica(m) e eu divulgamos, com base em nossa avaliação mais recente a respeito do 

controle interno sobre relatórios financeiros, aos auditores da empresa e ao comitê de auditoria do conselho de administração da 
empresa (ou pessoas que executam funções equivalentes): 

 
a.  todas as deficiências e pontos fracos relevantes na criação ou operação de controle interno sobre relatórios financeiros que 

tenham probabilidade razoável de afetar a capacidade da empresa de registrar, processar, resumir e relatar informações financeiras; e 
 

b. qualquer fraude, relevante ou não, que envolva a administração ou outros funcionários que tenham papel relevante no 
controle interno da empresa sobre relatórios financeiros. 

 

Data: 28 de fevereiro de 2011 

Por:  

Nome: Cristiane Barretto Sales 
Cargo: Vice-Presidente Executiva de Finanças,  
Planejamento e Controle e Diretora de Relações com Investidores 
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CERTIFICAÇÃO CONFORME 18 U.S.C. SEÇÃO 1350, 
CONFORME ADOÇÃO DE ACORDO COM A SEÇÃO 

906 DA LEI SARBANES-OXLEY DE 2002 
 
 

Em relação ao Relatório Anual da Vivo Participações S.A. (a “Companhia”) no Formulário 20-F referente ao exercício fiscal 
encerrado em 31 de dezembro de 2010, conforme arquivado perante a Comissão de Valores Mobiliários norte-americana na presente 
data (o “Relatório”), eu, Roberto Oliveira de Lima, Diretor-Presidente, certifico, de acordo com 18 U.S.C. Seção 1350, conforme 
adoção de acordo com a Seção 906 da Lei Sabarnes-Oxley de 2002 que, segundo meu melhor conhecimento: 

 
(i) o Relatório atende integralmente às exigências da Seção 13(a) ou 15(d) da Lei de Mercados de Capitais de 1934; e 

 
(ii) as informações contidas no Relatório representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira e os resultados das operações da Companhia. 

Data: 28 de fevereiro de 2011. 

 
Por:  
 Nome: Roberto Oliveira de Lima 

Cargo: Diretor Presidente 
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CERTIFICAÇÃO CONFORME 18 U.S.C. SEÇÃO 1350, 
CONFORME ADOÇÃO DE ACORDO COM A SEÇÃO 

906 DA LEI SARBANES-OXLEY DE 2002 
 
 
Em relação ao Relatório Anual da Vivo Participações S.A. (a “Companhia”) no Formulário 20-F referente ao exercício fiscal encerrado 
em 31 de dezembro de 2010, conforme arquivado perante a Comissão de Valores Mobiliários norte-americana na presente data (o 
“Relatório”), eu, Cristiane Barretto Sales, Diretora Financeira, certifico, de acordo com 18 U.S.C. Seção 1350, conforme adoção de acordo 
com a Seção 906 da Lei Sabarnes- Oxley de 2002 que, segundo meu melhor conhecimento: 
 

(i) o Relatório atende integralmente às exigências da Seção 13(a) ou 15(d) da Lei de Mercados de Capitais de 1934; e 
 

(ii) as informações contidas no Relatório representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira e os resultados das operações da Companhia. 

Data: 28 de fevereiro de 2011. 

 

 
Por:  

Nome: Cristiane Barretto Sales 
Cargo: Vice-Presidente Executiva de Finanças,  
Planejamento e Controle e Diretora de Relações com Investidores 
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