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VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. 
 

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA DESTINAÇÃO 
DO RESULTADO RELATIVO AO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2.008 

 
Senhores Acionistas, 
 
Em cumprimento aos dispositivos legais que regem a matéria, esta Administração propõe a V.Sas. que 
a destinação do Lucro Líquido do Exercício, no valor de R$ 399.900.959,48  (trezentos e noventa e 
nove milhões, novecentos mil, novecentos e cinqüenta e nove reais e quarenta e oito centavos), 
lançados à conta de Lucros Acumulados, seja a seguinte: 

 
 
1- RESERVA LEGAL 
 
Na conformidade do artigo 193 da Lei 6.404/76, torna-se necessária à aplicação de 5% (cinco por 
cento) do Lucro Líquido à constituição da Reserva Legal no valor de R$ 19.995.047,97 (dezenove 
milhões, novecentos e noventa e cinco mil, quarenta e sete reais e noventa e sete centavos).  
 
2 – DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 
 
Atendendo ao disposto no artigo 7º combinado com os artigos 26 do Estatuto Social da Companhia, no 
artigo 202, incisos I, II, III da Lei 6.404/76, esta Administração propõe que sejam deliberados 
pagamento de dividendos às ações preferenciais de 6% do capital social conforme demonstrado 
abaixo. Dessa forma propõe o pagamento de um dividendo por ação preferencial de R$ 
1,095907422398 e em igualdade de condições às ações ordinárias, no montante total de R$ 
402.631.598,97 (quatrocentos e dois milhões, seiscentos e trinta e um mil, quinhentos e noventa e oito 
reais e noventa e sete centavos). 
 
Tais dividendos, declarados com base no balanço de encerramento do exercício de 2008 aos 
possuidores de ações ordinárias e preferenciais, é composto por juros sobre o capital próprio acima 
detalhado, aprovados em reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 
17/12/2008, imputados na forma do artigo 9º da Lei 9.249/95, no valor de R$ 161.113.275,00 (cento e 
sessenta e um milhões, cento e treze mil, duzentos e setenta e cinco reais) que, líquido do imposto de 
renda na fonte, resulta em R$ 136.946.283,75 (cento e trinta e seis milhões, novecentos e quarenta e 
seis mil, duzentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos) e dividendos no valor de 
R$265.685.315,22 (duzentos e sessenta e cinco milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, trezentos e quinze reais 
e vinte e dois centavos), conforme demonstramos a seguir: 
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2.1 – Demonstrativo do cálculo do dividendo das ações Preferenciais 
 

a) 3% do Patrimônio Líquido  
 
Descrição       Valor – R$ 

            ________________________________________________               _________________ 
Patrimônio Líquido  Total                   8.533.211.748,51 
Quantidade total de ações (excluindo tesouraria)             367.395.631 
Valor Patrimonial da Ação (V.P.A.)                  23,226220 
Quantidade de ações Preferenciais (excluindo tesouraria)                           233.245.286 
Dividendo mínimo prioritário %               3% 
Dividendo mínimo por ação preferencial                             0,696786599662 
Dividendo mínimo apurado para ações Preferenciais                  162.522.189,72  

   

 
b) 6% do Capital social  

 
Descrição       Valor – R$ 

            ________________________________________________             _________________ 
Capital Social (excluindo tesouraria)                                              6.710.526.649,56 
Quantidade total de ações             367.395.631 
Valor Unitário da Ação (V.U.A.)                                             18,2651237 
Quantidade de ações Preferenciais (excluindo tesouraria)                        233.245.286 
Dividendo mínimo prioritário %               6% 
Dividendo mínimo por ação preferencial              1,095907422398 

            Dividendo mínimo apurado para ações Preferenciais                     255.615.240,17 
  

   
 
c) 25% do Lucro Líquido (excl. Reserva legal)  

 
Descrição       Valor – R$ 

            ________________________________________________    _________________ 
Lucro Líquido do Exercício                                                        399.900.959,48 
(-) Reserva Legal – 5%                                        

(19.995.047,97) 
Lucro Líquido Ajustado                                                                            379.905.911,51

  
Dividendo mínimo  obrigatório                    25% 

            Dividendo mínimo apurado                                       94.976.477,88  

 

 

d) Dividendo Proposto: 
              Descrição          Valor – R$ 

         ________________________________________________      _________________ 
- Dividendo/JSCP Proposto (líquido)      402.631.598,97 

       - Ações Preferenciais – 6% do Capital Social     255.615.240,17 
       - Ações Ordinárias (igualdade de condições com preferenciais)   147.016.358,80 



 3 

 
Distribuição entre JSCP e dividendos e a imputação dos JSCP está demonstrada como segue: 
Juros sobre o Capital Próprio Bruto 161.113.275,00 
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte (24.166.991,25) 

Valor Líquido dos Juros Imputados aos Dividendos 136.946.283,75 
Dividendos 265.685.315,22 
Dividendos / JSCP Líquido 402.631.598,97 
Qtde de Ações ordinárias e preferenciais (excluídas ações em 
tesouraria) 

367.395.631 

 Juros Sobre Capital Próprio por Ação (bruto) 0,438528010149 
 Juros Sobre Capital Próprio por Ação (líquido de IRRF) 0,372748808626 
 
A distribuição de Dividendo está demonstrada conforme segue: 
Dividendo – R$ 265.685.315,22 
  Ações Ordinárias – R$ 97.011.977,53 
  Ações Preferenciais – R$ 168.673.337,69 
 

Dividendo em R$ por ação Valor 
Qtde de Ações ordinárias 134.150.345 
Qtde de Ações preferenciais (excluídas ações em tesouraria) 233.245.286 
  Ações PN 0,723158613772 
  Ações ON 0,723158613772 
 

Este montante resulta em um total de JSCP mais dividendos líquidos de R$ 1,095907422398 por ação 
ordinária ou preferencial. 
 
Os valores relativos aos JSCP e dividendos deverão ser pagos até o dia 30 de dezembro de 2009. 
 
3- Reserva de Expansão 
 
Propõe, também, a utilização de parte do saldo da conta de reserva de expansão no valor de R$ 
50.045.621,11 (cinqüenta  milhões, quarenta e cinco mil, seiscentos e vinte e um reais e onze 
centavos) para complementar o montante do dividendo proposto, bem como absorver R$3.152.942,40 
(três milhões, cento e cinqüenta e dois mil, novecentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) de 
resultado negativo oriundo de ajustes da Lei 11.638/07, conforme abaixo demonstrado. 

 
 

São Paulo, 12 de fevereiro de 2009. 
 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

Presidente 
LUIS MIGUEL GILPÉREZ LÓPEZ



 

 

 

Senhores Acionistas da 
Vivo Participações S.A.  
 
 

Ref: ORÇAMENTO DE CAPITAL PARA 2009 CONSOLIDADO 100% 
COM AS CONTROLADAS TELEMIG CELULAR PARTICIPAÇÕES S.A. 

(“TELEMIG PART”) E A OPERADORA VIVO S.A. 
 
 

Nos termos do parágrafo 2º do Artigo 196 da Lei 6404/76, vimos submeter à 
deliberação de V.Sas. o Orçamento de Capital da Vivo Participações S.A. e 
suas controladas para o exercício de 2009, no valor de R$ 2.635.106.059,28 
(dois bilhões, seiscentos e trinta e cinco milhões, cento e seis  mil, cinquenta e 
nove reais e vinte e oito centavos), conforme fontes de financiamento abaixo, o 
qual foi aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada nesta 
data. 
 
Proposta de Orçamento de Capital (Vivo S.A.) R$ 2.227.414.469.77 
Proposta de Orçamento de Capital (Telemig Part) R$    407.691.589,51 

Total        R$ 2.635.106.059,28 
 
Fontes de Financiamento: 
 
• Saldo remanescente da conta de Lucro  

Acumulado        R$           -0- 

• Lucros/Reservas retidos nas controladas       R$       970.835.294,01  
• Recursos próprios/ terceiros      R$    1.664.270.765,27  
 

 
Desta forma propomos a deliberação da proposta de orçamento de capital 
acima. 
 

São Paulo, 12 de fevereiro de 2009. 
 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

LUIS MIGUEL GILPÉREZ LÓPEZ 
Presidente 

Vivo Participações S.A. 


