
 

RESULTADOS CONSOLIDADOS QUARTO TRIMESTRE E ANO DE 2009 
 

10 de fevereiro de 2010 – A Vivo Participações S.A. anuncia hoje seus resultados consolidados do quarto 
trimestre de 2009 (4T09) e do ano de 2009. As informações operacionais e financeiras da Companhia são 
apresentadas em Reais, conforme a legislação societária. As comparações referem-se ao quarto trimestre de 
2008 (4T08), exceto quando indicado de outra forma.  
 

A Vivo encerrou o ano de 2009 mantendo e consolidando sua posição de liderança nas mais diversas 
dimensões: tem a maior participação de mercado, é a melhor em qualidade de serviços e atendimento e possui 
a maior cobertura 3G do País, entre outros pontos de destaque. Dessa forma, a empresa se reafirma como a 
melhor opção entre todas as operadoras de telefonia celular do País, proporcionando produtos, serviços e 
planos diferenciados para que as pessoas se conectem cada vez mais, a qualquer hora, em qualquer lugar.    

 
 
 

 
 

 
Por ação 
ON - VIVO3 - R$ 52,50 
PN - VIVO4 -  R$ 53,86 
ADR – VIV – US$ 28,98 
 
 
 

Free Float
40,3%
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Controlador
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Free Float- Ações ON       11,1% 
Free Float- Ações PN        55,5% 
Free Float- Total              40,3% 
Ações em Tesouraria         0,3% 
Grupo Controlador           59,4% 
Tot de Ações ON     137.269.188 
Tot de Ações PN     263.444.639 
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DESTAQUES 
 Lucro líquido de R$ 857,5 milhões no acumulado do ano, com 

crescimento de 120,0% em relação ao obtido em 2008. No 4T09 atingiu 
R$ 221,6 milhões; 

 A Receita Líquida de Serviços de R$ 3.917,3 milhões neste trimestre 
representa aumento de 3,4% em relação ao 4T08. No acumulado de 
2009 apresenta crescimento de 5,9% em relação a 2008; 

 Crescimento sustentado da receita de dados e SVAs, que, na 
comparação com o 4T08 e 3T09, evoluiu 64,8% e 22,5%, 
respectivamente, atingindo 16,0% da receita líquida de serviços no 
trimestre;  

 O parque de acesso a planos de dados 3G, por meio de smartphones e 
placas, cresceu 152% na comparação com o 4T08; 

 Margem EBITDA de 32,7% no trimestre, mantendo-se estável em 
termos percentuais em relação ao 4T08. O EBITDA atingiu R$ 1.412,3 
milhões no trimestre, uma evolução de 1,1% na comparação com o 
4T08. No acumulado de 2009 a margem foi de 31,9% com crescimento 
de 7,2% em relação ao ano anterior; 

 A provisão para devedores duvidosos foi de R$ 40,2 milhões no 
trimestre, representando 0,7% da receita bruta, uma redução de 32,4% 
em relação ao 4T08; 

 No 4T09, a empresa conquistou 2.897 mil novos acessos, com 37,0% 
de share de adições líquidas. Em relação ao 4T08, o crescimento é de 
8,5%. No acumulado do ano, totalizou 6.799 mil novos acessos;  

 Em dezembro, a base da Vivo atingiu 51.744 mil acessos, ampliando 
seu market share para 29,75%.  No pós-pago, o market share foi de 
32,2% mantendo a liderança no mercado nacional nesses dois 
indicadores; 

 O crescimento da base em número de acessos em 2009 foi de 15,1% 
na comparação com o ano anterior; 

 Em dezembro de 2009 a rede 3G  já atendia 579 municípios, atingindo 
mais de 60% da população;  

 A operação em GSM/WCDMA atingiu mais de 43,5 milhões de 
acessos, representando 84,1% do parque total; 

 SAC (custo de aquisição unitário por linha) de R$ 58 no trimestre, uma 
redução de 21,6% e 24,7% em relação ao 4T08 e 3T09, 
respectivamente;  

 Geração de caixa operacional antes das atividades de investimento e 
financiamento, obtido pelo “Fluxo de Caixa Indireto”, totaliza R$ 1.287,8 
milhões no trimestre. Após as atividades de investimentos, a geração de 
caixa foi de R$ 835,8 milhões no trimestre e de R$ 2.545,6 milhões no 
acumulado do ano;  

 Redução de 28,6% no endividamento líquido do ano, atingindo    
R$ 3.786,0 milhões, resultando numa relação Dívida Líquida / EBITDA 
de 0,73. No 4T09 a divida de longo prazo representava 81% do total, 20 
pontos percentuais superior ao 4T08. 

Cotação 
09/02/2010 

 

Comportamento das 
ações no 4T09 

Composição Acionária 
31/12/2009 

Market Cap R$  21,8 bilhões  
em 31/12/2009 
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Base para apresentação dos resultados 
Os totais estão sujeitos a diferenças devido a arredondamento. As informações relativas ao ano de 2008 
foram elaboradas de forma consolidada com os resultados da Telemig Celular Participações, com exceção 
para 1T08 (elaborado de forma combinada), possibilitando dessa forma a comparação com os dados 
acumulados de 2009, no qual as informações da Telemig já estão consolidadas e, sempre que aplicável, 
reclassificadas. É preciso lembrar que o acumulado de 2008 está impactado positivamente pela reversão da 
provisão do ICMS da Telemig no valor líquido de R$ 240 milhões. 

Consolidado Combinado
Consolidado

R$ milhões 4 T 09 3 T 09  4 T 08  2009 2008 %

Receita Operacional Líquida 4.319,9 4.087,5 5,7% 4.268,3 1,2% 16.363,2 15.819,1 3,4%
   Receita líquida dos serviços 3.917,3 3.788,7 3,4% 3.788,8 3,4% 15.005,7 14.170,0 5,9%
   Receita líquida de vendas de mercadorias 402,6 298,8 34,7% 479,5 -16,0% 1.357,5 1.649,1 -17,7%
Total dos Custos Operacionais (2.907,6) (2.683,2) 8,4% (2.872,0) 1,2% (11.144,9) (10.951,6) 1,8%
EBITDA 1.412,3 1.404,3 0,6% 1.396,3 1,1% 5.218,3 4.867,5 7,2%
   Margem EBITDA (%) 32,7% 34,4% -1,7 p.p. 32,7% 0,0 p.p. 31,9% 30,8% 1,1 p.p.
Depreciação e Amortização (833,6) (797,1) 4,6% (805,8) 3,4% (3.257,5) (3.030,5) 7,5%
EBIT 578,7 607,2 -4,7% 590,5 -2,0% 1.960,8 1.837,0 6,7%
Resultado do Período / Exercício Societário 221,6 340,0 -34,8% 222,1 -0,2% 857,5 389,7 120,0%
Investimentos 672,5 548,7 22,6% 1.319,8 -49,0% 2.369,3 4.015,6 -41,0%
Investimento como % da receita líquida 15,6% 13,4% 2,2 p.p. 30,9% -15,3 p.p. 14,5% 25,4% -10,9 p.p.

Acessos (Mil) 51.744 48.847 5,9% 44.945 15,1% 51.744 44.945 15,1%
Adições Líquidas 2.897 2.028 42,9% 2.669 8,5% 6.799 7.561 -10,1%

 

Consolidado Consolidado Acumulado em:

DESTAQUES 

 
 

 

                                      Investimentos (CAPEX) 
 

Investimentos 
nas redes GSM e   
WCDMA. 

O CAPEX do 4T09 representa um percentual de 15,6% sobre a receita líquida. 
No ano essa participação é de 14,5%. Os investimentos continuam sendo 
destinados a: aumento da cobertura das redes de 3ª e 2ª geração, ampliação 
da capacidade nas regiões onde exista demanda, com especial atenção para o 
Nordeste e cumprimento das metas de cobertura estabelecidas pela Anatel. 
Além dos investimentos em rede, destinamos recursos para aumentar a 
capacidade em sistemas, tanto em hardware quanto em software e para o  
desenvolvimento e a modernização da rede de atendimento e relacionamento 
com clientes. No acumulado do ano, o CAPEX totalizou R$ 2.369,3 milhões, 
menor que o apresentado no mesmo período do ano anterior, quando houve o 
investimento nas licenças e inicio da cobertura no Nordeste e 3G. Para o 
exercício de 2010 o Conselho de Administração da Vivo aprovou o total de R$ 
2.490 milhões. 

Consolidado Combinado

Consolidado Consolidado Consolidado

R$ milhões 4 T 09 3 T 09 4 T 08 2009 2008

Rede 407,3 332,7 978,4 1.522,3 1.988,7
Tecnologia/Sist. Informação 114,6 105,3 109,8 346,7 292,6
AVP Licenças (Instrução CVM 469/08) 0,0 0,0 74,8 0,0 1.197,7
Produtos e Serviços, Canais, Administrativo e outros 150,6 110,7 156,8 500,3 536,6
Total 672,5 548,7 1.319,8 2.369,3 4.015,6

Percentual da Receita Líquida 15,6% 13,4% 30,9% 14,5% 25,4%

CAPEX - VIVO 
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R$ milhões 4T09 3T09 4T08 2009 2008

Geração de caixa operacional 1.287,8       1.168,6        361,2          4.819,4    5.193,4    

Caixa aplicado nas atividades de investimentos (452,0)         (548,2)         (294,6)         (2.273,8)   (5.755,2)   

Fluxo de caixa após atividades de investimentos 835,8          620,4           66,6            2.545,6    (561,8)      

Caixa aplicado nas atividades de financiamento (434,6)         (1.471,8)      202,6          (3.469,9)   543,4       

Fluxo de caixa após atividades de financiamento 401,2          (851,4)         269,2          (924,3)      (18,4)        

Saldo inicial de caixa e equivalentes 857,4        1.708,8      1.913,7     2.182,9    2.201,3  
Saldo final de caixa e equivalentes 1.258,6       857,4           2.182,9       1.258,6    2.182,9    

 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO (CONSOLIDADO/COMBINADO)

 
 
 

Geração de caixa 
no ano foi de R$ 
2.545,6 milhões, 
após as 
atividades de 
investimento. 

No 4T09 a Companhia gerou R$ 1.287,8 milhões de caixa operacional, o qual 
foi utilizado em parte para suportar os pagamentos decorrentes dos 
investimentos realizados (R$ 452,0 milhões). O caixa remanescente após as 
atividades de investimentos de R$ 835,8 milhões, juntamente com o caixa 
disponível, foi utilizado para  fazer frente a liquidação de empréstimos e 
respectivos hedges vencidos no período. Após as atividades de investimentos e 
financiamentos a Companhia apresentou uma geração de caixa e equivalentes 
de R$ 401,2 milhões. 

No comparativo com 3T09, ocorreu um crescimento de R$ 119,2 milhões no 
caixa gerado pelas atividades operacionais. Essa variação é resultado dos 
maiores ingressos operacionais no período, compensado parcialmente por 
desembolsos operacionais superiores ao 3T09. A redução do consumo de 
caixa de R$ 96,2 milhões nas atividades de investimento refere-se a 
desaceleração da realização do Capex no último trimestre do ano, o que 
resultou num fluxo de caixa após atividades de investimentos de R$ 215,4 
milhões superior ao 3T09. Associado a esse resultado, registrou-se uma 
redução no consumo de caixa pelas atividades de financiamento no valor de R$ 
1.037,2 milhões ocasionada, principalmente, pelo pré-pagamento de 88,8% das 
licenças 3G no 3T09, proporcionando uma variação positiva no fluxo de caixa 
após atividades de financiamento no período de R$ 1.252,6 milhões. 
 
No comparativo com o 4T08, o fluxo de caixa operacional apresentou um 
aumento de R$ 926,6 milhões, resultado do maior volume de ingressos 
operacionais decorrente do aumento da base de clientes. Em contrapartida, as 
atividades de investimentos foram superiores, consumindo R$ 157,4 milhões, o 
que proporcionou um  caixa após atividades de investimentos de R$ 769,2 
milhões superior ao 4T08. Quanto as atividades de financiamento, no 4T09, 
houve um maior volume de pagamentos de empréstimos e hedges 
correspondentes, bem como, pagamentos de dividendos e juros sobre o capital 
próprio, resultando em um consumo de R$ 637,2 milhões, o que fez com que o 
fluxo de caixa após atividades de financiamento apresentasse um aumento de 
R$ 132,0 milhões. 
 
Os números aqui citados fazem parte do quadro “Demonstração do Fluxo de 
Caixa Indireto” apresentado na página 16. 
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4 T 09 3 T 09  4 T 08  2009 2008 

Total de acessos (mil) 51.744 48.847 5,9% 44.945 15,1% 51.744 44.945 15,1%
   Pós-pago 9.784 9.267 5,6% 8.561 14,3% 9.784 8.561 14,3%
   Pré-pago 41.960 39.580 6,0% 36.384 15,3% 41.960 36.384 15,3%
Market Share (*) 29,75% 29,40% 0,35 p.p. 29,84% -0,09 p.p. 29,75% 29,84% -0,09 p.p.
Adições líquidas (mil) 2.897 2.028 42,9% 2.669 8,5% 6.799 7.561 -10,1%
Market Share de adições líquidas (*) 37,0% 31,2% 5,8 p.p. 27,1% 9,9 p.p. 29,2% 25,5% 3,7 p.p.
Penetração do mercado 90,5% 86,8% 3,7 p.p. 79,1% 11,4 p.p. 90,5% 79,1% 11,4 p.p.

SAC (R$) 58 77 -24,7% 74 -21,6% 77 80 -3,8%

Churn mensal 2,5% 2,5% 0,0 p.p. 2,5% 0,0 p.p. 2,5% 2,6% -0,1 p.p.
ARPU (em R$/mês) 26,1 26,4 -1,1% 29,1 -10,3% 26,5 29,2 -9,2%

ARPU Entrante 10,6 11,0 -3,6% 12,4 -14,5% 11,0 12,9 -14,7%
ARPU Sainte 15,5 15,4 0,6% 16,7 -7,2% 15,5 16,3 -4,9%

MOU Total (minutos) 119 89 33,7% 85 40,0% 92 87 5,7%
MOU Entrante 27 28 -3,6% 31 -12,9% 28 32 -12,5%
MOU Sainte 92 61 50,8% 54 70,4% 64 55 16,4%

Empregados 10.598 10.561 0,4% 8.386 26,4% 10.598 8.386 26,4%

Acumulado em:

DESEMPENHO OPERACIONAL CONSOLIDADO - VIVO

 
 

DESTAQUES OPERACIONAIS 
 
 
Qualidade, 
diferenciação 
das ofertas e 
valorização da 
base de clientes 
contribuíram 
para o aumento 
na base de 
acessos. 
 
 

 
 

 Ao final do 4T09, a Vivo somava uma base de 51.744 mil acessos, mais de 
43,5 milhões deles na tecnologia GSM/WCDMA. Ofertas e soluções 
diferenciadas, campanhas e ações de valorização da base de clientes, liderança 
em qualidade e portfólio de planos e aparelhos contribuíram para essa evolução, 
mantendo a Vivo na liderança, com seu market share em 29,75%.     

 

 As adições líquidas no 4T09 totalizaram 2.897 mil novos acessos, 
representando um crescimento de 8,5% em relação ao 4T08. Com um share de 
adições líquidas de 37,0%, a Vivo liderou a participação nas aquisições. No ano 
de 2009 as adições líquidas chegaram a 6.799 mil novos acessos, com uma 
participação de 29,2% nas aquisições.   

 

 Há que se destacar a performance do segmento de dados com mais de 12,7 
milhões de usuários únicos de internet.  Trata-se de um crescimento de 58% em 
relação ao 4T08, incluindo usuários de WAP, e uso de internet móvel por meio 
de smartphones e datacards, refletindo a estratégia de buscar a liderança nesse 
segmento.  

 
 A Vivo acumula, desde que a Portabilidade foi implantada no Brasil, um saldo 

positivo, especialmente no segmento de pós-pagos e corporativos, que possuem 
maior rentabilidade, que expressa a atratividade da operadora no mercado 
nacional e o acerto de sua política de garantia da qualidade nos serviços 
prestados, além da oferta de promoções extremamente diferenciadas, que 
estimulam a conexão dos seus clientes.  

Racionalidade 
no custo de 
aquisição reduz 
o SAC em 21,6% 
no 4T09. 

 O SAC de R$ 58 no 4T09 é 21,6% menor que o registrado no 4T08 e 24,7% 
menor na comparação com o 3T09.  O SAC do ano de 2009 foi de R$ 77 inferior 
em 3,8% ao registrado em 2008. As reduções apresentadas nos períodos 
comparados refletem a manutenção de nossa racionalidade na aquisição de 
clientes . O crescimento das altas somente com SIM Cards com tecnologia GSM 
contribuiu para essa diminuição.     
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Churn estável 
no trimestre  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARPU de         
R$ 26,1 no 
trimestre, 
pequena 
diluição em 
relação ao 
trimestre 
anterior. 
 
 
 
 
 
 

 O Churn de 2,5% no trimestre, estável entre os períodos comparados, atesta o 
sucesso da Vivo nos esforços para a fidelização dos clientes. Graças a ações 
segmentadas, a Vivo mantém sob controle esse indicador. 

 A Vivo continua intensificando seus esforços de fidelização e retenção da base 
de clientes, minimizando os possíveis impactos do cenário altamente 
competitivo. O Programa de Pontos continua a ser fortemente utilizado na troca 
de aparelhos e blindagem da base, consolidando-se como a principal ferramenta 
de relacionamento com o cliente pós-pago.  

 Foram desenvolvidas ações de comunicação que geraram identificação e 
proximidade com o público pré-pago, demonstrando que a Vivo tem ofertas, 
tarifas e promoções adequados às suas necessidades. Para o público pós-pago, 
a Vivo aprimorou seu portfólio de ofertas com o lançamento dos planos “Vivo 
Você”. Eles proporcionam ao cliente possibilidades ainda maiores de 
personalizar o plano, permitindo ao consumidor escolher dois pacotes de 
serviços grátis, de acordo com o que ele mais utiliza. Entre as opções, destaca-
se o pacote de “Roaming Ilimitado e minutos para longa distância”. Com ele, o 
cliente pode viajar pelo Brasil todo e utilizar sua linha sem a cobrança de 
adicional e deslocamento. 

 O ARPU de R$ 26,1 no trimestre registra redução de 10,3% em relação ao 
4T08. Quando comparado com o 3T09, o ARPU apresenta uma pequena 
redução, mesmo considerando o crescimento do número de acessos. A Vivo 
desenvolve ações para estimular a comunicação de seus clientes, por meio de 
ofertas de serviços com valor agregado, buscando assim neutralizar os efeitos 
das ações da concorrência e da multiplicidade de SIM Cards, que diluem os 
gastos dos usuários. 

 O ARPU Sainte no 4T09 apresenta uma ligeira elevação de 0,6% em relação ao 
3T09 e queda de 7,2% em relação ao 4T08 devido a maior utilização de bônus. 
Já o ARPU Entrante decresceu 14,5% na comparação com o mesmo período do 
ano anterior, principalmente em função do incremento da penetração do serviço 
de telefonia móvel no Brasil..  

 O ARPU Sainte é maior que o Entrante, diminuindo constantemente a 
dependência da receita oriunda do tráfego de interconexão. 

 Deve ser ressaltada a evolução do ARPU de dados, que apresenta crescimento 
de 44,8% e de 16,7% em relação ao 4T08 e 3T09, respectivamente. 

 
Crescimento do 
tráfego sainte 
pelas 
campanhas de 
incentivo ao uso 
 

 
 O MOU Blended de 119 minutos no 4T09 apresenta crescimento de 40,0% e 

33,7% em relação ao 4T08 e 3T09, respectivamente. Destaque para a elevação 
de 70,4% e 50,8% do MOU sainte na comparação do 4T09 com o 4T08 e o 
3T09, respectivamente. A elevação do MOU Blended no trimestre decorre das 
ações de incentivo ao uso, especialmente a campanha “Recarregue e Ganhe”, 
iniciada no mês de setembro.  

 
 O tráfego total cresceu 60,8% no 4T09 na comparação com o 4T08 e 39,5% 

em relação ao 3T09, ressaltando-se o aumento de 96,0% e 56,9%, 
respectivamente, do tráfego sainte. Destaque para o tráfego sainte móvel-móvel 
on net, que apresenta variação positiva de 107,1% em relação ao 4T08. Em 
relação ao 3T09, evoluiu 56,5%. 



 

 

 

6

Consolidado Combinado

Consolidado

R$ milhões 4 T 09 3 T 09 % 4 T 08 % 2009 2008 %
   Franquia e Utilização 1.711,9 1.709,6 0,1% 1.804,2 -5,1% 6.768,6 6.494,0 4,2%
   Uso de rede 1.540,2 1.531,5 0,6% 1.562,5 -1,4% 6.053,0 6.039,7 0,2%
   Dados e SVAs 625,3 510,5 22,5% 379,4 64,8% 2.035,4 1.438,9 41,5%
       SMS + MMS 281,6 236,8 18,9% 193,7 45,4% 975,4 725,9 34,4%
       Internet 303,3 235,8 28,6% 136,6 122,0% 894,1 507,3 76,2%
       Outras Receitas de Dados e SVAs 40,4 37,9 6,6% 49,0 -17,6% 165,9 205,7 -19,3%
   Outros serviços 39,9 37,1 7,5% 42,7 -6,6% 148,7 197,4 -24,7%
Receita de serviços de telecom 3.917,3 3.788,7 3,4% 3.788,8 3,4% 15.005,7 14.170,0 5,9%
   Venda de aparelhos celulares 402,6 298,8 34,7% 479,5 -16,0% 1.357,5 1.649,1 -17,7%
Receita líquida total 4.319,9 4.087,5 5,7% 4.268,3 1,2% 16.363,2 15.819,1 3,4%

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - VIVO                      

Consolidado Consolidado Acumulado em:

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - VIVO   

 

Franquia e 
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utilização
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Receita Líquida de Serviços

 
                                                                 RECEITA OPERACIONAL 

Crescimento 
de 5,9% da 
receita 
líquida de 
serviços em 
2009.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Crescimento  
de 65% nas 
receitas de 
dados e de 
122% nas 
receitas 
obtidas com 
internet 
móvel no 
4T09 em 
relação ao 
4T08. 

A receita líquida total teve alta de 1,2% em relação ao 4T08. Essa variação decorre 
do crescimento das receitas provenientes do uso de Dados e SVAs, que 
compensaram a redução na receita de franquia e utilização e venda de aparelhos. 
Em relação ao 3T09, a receita líquida total aumentou 5,7%, com avanço em quase 
todas as rubricas. A menor receita com a venda de aparelhos no 4T09 em relação ao 
4T08, deriva do maior volume de aquisição de clientes com SIM Cards. 

O item receita de franquia e utilização foi 5,1% menor que o 4T08 em função da 
maior utilização dos bônus concedidos nas diversas campanhas de incentivo ao 
uso. Quando comparado com o 3T09, o indicador apresenta pequena elevação, 
reflexo da evolução positiva do tráfego sainte. No acumulado de 2009 a receita de 
franquia e utilização apresenta elevação de 4,2%, resultado do crescimento do 
trafego sainte total e da base de clientes.  

A receita de dados e SVAs registrou crescimento de 64,8% e de 22,5% em relação 
ao 4T08 e 3T09, respectivamente, representando neste último trimestre 16,0% da 
Receita Líquida de Serviços. Os principais motivadores desse progresso continuam 
sendo: aumento do parque de clientes do serviço Vivo Internet, representado tanto 
pelas vendas de modens de acesso à internet como de terminais Smartphone com 
planos de dados atrelados, além do crescimento contínuo do consumo de serviços 
de interatividade via SMS.  

As receitas de Internet Móvel cresceram 122,0% na comparação com o 4T08 e 
28,6% em relação ao 3T09, passando a ser o serviço de maior representatividade 
dentro  da receita de dados e SVAs ( 48,5% ). A receita obtida com SMS + MMS 
aumentou 45,4% e 18,9% quando comparada ao 4T08 e 3T09, respectivamente. 
Vale destacar que no 3T09 essa receita havia registrado progresso de 30%, 
acelerando o crescimento no 4T09.  
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Consolidado Combinado

Consolidado

R$ milhões 4 T 09 3 T 09 % 4 T 08 % 2009 2008 %

Pessoal (245,0) (205,7) 19,1% (205,9) 19,0% (875,8) (795,0) 10,2%
Custo dos serviços prestados (1.238,9) (1.113,4) 11,3% (1.062,4) 16,6% (4.510,2) (4.025,2) 12,0%
   Meios de conexão (80,7) (75,9) 6,3% (77,3) 4,4% (313,1) (268,0) 16,8%
   Interconexão (671,7) (565,2) 18,8% (571,9) 17,5% (2.313,2) (2.208,5) 4,7%
   Aluguéis/Seguros/Condomínios (93,5) (92,8) 0,8% (85,4) 9,5% (359,6) (291,4) 23,4%
   Fistel e outras taxas e contribuições (220,8) (214,4) 3,0% (177,7) 24,3% (860,1) (670,7) 28,2%
   Serviços de terceiros (171,2) (160,0) 7,0% (145,9) 17,3% (630,1) (553,5) 13,8%
   Outros (1,0) (5,1) -80,4% (4,2) -76,2% (34,1) (33,1) 3,0%
Custo de mercadorias vendidas (491,7) (455,2) 8,0% (720,6) -31,8% (2.011,0) (2.473,3) -18,7%
Comercialização dos serviços (886,8) (854,3) 3,8% (842,0) 5,3% (3.404,4) (3.300,4) 3,2%
   Provisão para devedores duvidosos (40,2) (30,2) 33,1% (59,5) -32,4% (213,2) (312,1) -31,7%
   Serviços de terceiros (697,3) (669,6) 4,1% (640,0) 9,0% (2.565,7) (2.390,9) 7,3%
   Fidelização de clientes e doações (98,0) (105,0) -6,7% (97,7) 0,3% (420,7) (438,2) -4,0%
   Outros (51,3) (49,5) 3,6% (44,8) 14,5% (204,8) (159,2) 28,6%
Despesas gerais e administrativas (160,0) (151,2) 5,8% (76,4) 109,4% (609,8) (600,8) 1,5%
   Serviços de terceiros (126,5) (122,2) 3,5% (47,3) 167,4% (491,1) (492,0) -0,2%
   Outros (33,5) (29,0) 15,5% (29,1) 15,1% (118,7) (108,8) 9,1%
Outras receitas (despesas) operacionais 114,8 96,6 18,8% 35,3 225,2% 266,3 243,1 9,5%

Receitas operacionais 227,7 196,3 16,0% 135,2 68,4% 642,6 634,0 1,4%
Despesas operacionais (102,0) (96,1) 6,1% (97,6) 4,5% (392,6) (414,0) -5,2%
Outras receitas (despesas) operacionais (10,9) (3,6) 202,8% (2,3) 373,9% 16,3 23,1 -29,4%

Total dos custos antes deprec./amort. (2.907,6) (2.683,2) 8,4% (2.872,0) 1,2% (11.144,9) (10.951,6) 1,8%
   Depreciação e amortização (833,6) (797,1) 4,6% (805,8) 3,4% (3.257,5) (3.030,5) 7,5%
Total dos custos operacionais (3.741,2) (3.480,3) 7,5% (3.677,8) 1,7% (14.402,4) (13.982,1) 3,0%

Acumulado em:Consolidado Consolidado

CUSTOS OPERACIONAIS - VIVO
CUSTOS OPERACIONAIS - VIVO

 

4T08 3T09 4T09

Total dos Custos Operacionais
excluindo Depreciação e Amortização

+1,2%

+8,4%

 
CUSTOS OPERACIONAIS 

 
Eficiência no 
controle de 
Custos 
contribui para o 
aumento da 
Rentabilidade. 

 
O total dos custos operacionais, excluindo os gastos com depreciação e 
amortização, atingiu R$ 2.907,6  milhões no 4T09, apresentando um aumento de 
1,2% e de 8,4% na comparação com o 4T08 e o 3T09, respectivamente. Essa 
alta é decorrente da atividade comercial do período. Quando comparados com 
2008, os custos operacionais apresentam evolução de apenas 1,8% atingindo R$ 
11.144,9 milhões em 2009, decorrente da ótima alocação dos recursos e da 
contínua melhoria dos processos. 
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Manutenção da 
Eficiência 
comercial . 

O custo dos serviços prestados no 4T09 foi 16,6% maior que o do 4T08, 
refletindo o incremento de 24,3% nos custos referentes à Taxa Fistel e outros 
impostos em função do crescimento do parque e a elevação dos custos com 
interconexão. Quando comparado com o 3T09, o aumento é de 11,3%, em 
função dos maiores gastos com interconexão. No acumulado de 2009, o custo 
dos serviços é 12,0% superior ao do mesmo período de 2008, reflexo do aumento 
dos gastos com Taxa Fistel e interconexão.  
 
O custo das mercadorias vendidas recuou 31,8% na comparação entre o 4T09 
e o 4T08, mesmo considerando o aumento do parque entre os períodos. Isso 
deriva, em parte,  da maior participação das vendas somente com SIM Cards. Na 
comparação com o 3T09, o aumento é 8,0%, decorrente da maior atividade 
comercial.  

 

 
No 4T09, as despesas comerciais apresentam aumento de 5,3% em relação ao 
4T08. A variação está relacionada com a elevação nas despesas com serviços de 
terceiros, como comissionamento e apoio a vendas devido a um número maior de 
altas com maior mix de pós-pagos e dados, parcialmente compensadas pela 
redução nos gastos com mão-de-obra terceirizada de lojas, devido a 
internalização de 2.440 empregados ao final do 4T09 e pela redução na Provisão 
para Devedores Duvidosos. Na comparação com o 3T09, as despesas comerciais 
cresceram 3,8%, em função de maiores gastos com PDD e serviços de terceiros, 
especialmente comissionamento e apoio a vendas, parcialmente compensadas 
pela redução nos gastos com mão-de-obra terceirizada explicada acima.  
 

 A Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) do 4T09 diminuiu 32,4% em 
relação ao 4T08. O valor de R$ 40,2 milhões corresponde a 0,7% da receita bruta 
total,  0,3 pontos percentuais menor que o apresentado no 4T08 (1,0%). Em 
relação ao 3T09, apresenta aumento de 33,1%, superior em 0,2 pontos 
percentuais em relação a receita bruta. No acumulado de 2009, a PDD registra 
redução de 31,7%, correspondendo a 0,9% da receita bruta, inferior em 0,5 
pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. A Vivo 
prossegue com as ações de cobrança e com padrões rígidos de concessão de 
crédito, que mantêm sob estrito controle essa rubrica.     
  

 As despesas gerais e administrativas no 4T09 cresceram 109,4% em 
comparação com o 4T08, decorrente de efeitos positivos não recorrentes 
relacionados a serviços técnico-administrativos, bem como a termos de quitação 
com fornecedores registrado no 4T08. Na comparação com o 3T09, o aumento é 
de 5,8%, refletindo os maiores gastos com serviços de terceiros e outros. No 
acumulado de 2009, as despesas gerais e administrativas apresentaram evolução 
de 1,5% em relação ao mesmo período de 2008, atingindo R$ 609,8 milhões. 

 Outras Receitas/Despesas Operacionais apresentaram receita de R$ 114,8 
milhões. A comparação com o 4T08 e o 3T09 mostra aumento das receitas com 
despesas recuperadas, especialmente em tributos. Como ocorreu no 3T09, o 
4T09 também está impactado positivamente pela recuperação não recorrente de 
tributos e taxas entre outros efeitos. Em razão da eliminação da linha de 
“Receitas/Despesas não operacionais”, promovida pela Lei nº 11.941/09, foi 
reclassificado o montante de R$ 29,4 milhões na demonstração do resultado do 
acumulado de 2008 para a linha de “Outras receitas (despesas) operacionais”. 
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EBITDA 

Margem EBITDA 
no 4T09 de 
32,7% e de 
31,9% no ano de 
2009.  

O EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) no 
4T09 foi de R$ 1.412,3 milhões, um aumento de 1,1% em relação ao 4T08, com 
uma Margem EBITDA de 32,7%. Quando comparado com o 3T09 o EBITDA 
apresenta evolução de 0,6%. O resultado do 4T09 reflete a manutenção do 
crescimento da receita de serviços, conjugada com um eficiente controle dos 
custos, principalmente pela melhoria contínua dos processos operacionais.  

 

                                  DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO  
 

 A rubrica depreciação e amortização cresceu 3,4% no 4T09 na comparação 
com o 4T08 e 4,6% em relação ao 3T09, decorrente dos investimentos efetuados 
no período.   

Consolidado Combinado

Consolidado

R$ milhões 4 T 09 3 T 09 % 4 T 08 % 2009 2008 %
Receitas Financeiras 22,5 45,0 -50,0% 65,2 -65,5% 209,1 330,3 -36,7%
   Outras receitas financeiras 45,9 54,7 -16,1% 90,5 -49,3% 251,6 371,8 -32,3%
   (-) Pis/Cofins sobre receitas financeiras (23,4) (9,7) 141,2% (25,3) -7,5% (42,5) (41,5) 2,4%
Despesas Financeiras (139,8) (168,3) -16,9% (312,7) -55,3% (702,9) (871,0) -19,3%
   Outras despesas financeiras (129,4) (151,4) -14,5% (236,4) -45,3% (616,1) (547,3) 12,6%
   Perdas/Ganhos com derivativos (10,4) (16,9) -38,5% (76,3) -86,4% (86,8) (323,7) -73,2%
Variação Monetária e Cambial, Líquidas (19,6) 32,5 n.d. (35,3) -44,5% 6,6 (79,1) n.d.

Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas (136,9) (90,8) 50,8% (282,8) -51,6% (487,2) (619,8) -21,4%

Consolidado Consolidado Acumulado em:

RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS - VIVO

 
 

 

Queda de 51,6% 
nas despesas 
financeiras 
líquidas quando 
comparadas com 
o 4T08. 

As despesas financeiras líquidas da Vivo aumentaram R$ 46,1 milhões no 
comparativo do 4T09 com o 3T09. Essa variação é explicada principalmente pela 
despesa adicional decorrente da maior destinação de juros sobre capital próprio no 
período, sobre o qual incide PIS/Cofins e pela provisão da despesa de R$ 24,6 
milhões referente ao ajuste a valor presente do FAS 143 (atualização do custo de 
desmantelamento dos sites), compensado parcialmente pela menor taxa de juros 
efetiva no período (2,09% no 4T09 e 2,15% no 3T09). 
 
No 4T09, quando comparado com o 4T08, as despesas financeiras líquidas da 
Vivo foram reduzidas em R$ 145,9 milhões, devido, principalmente, ao 
reconhecimento da despesa extraordinária dos encargos financeiros das licenças 
3G no 4T08 e a uma menor taxa de juros efetiva (2,09% no 4T09 e 3,26% no 
4T08). 
 
No comparativo entre o acumulado de 2009 e 2008, a despesa financeira da Vivo 
diminuiu R$ 132,6 milhões. Essa variação advém principalmente dos efeitos 
extraordinários ocorridos em 2008, tais como despesas financeiras das licenças 
3G, menor saldo de caixa aplicado, gerando uma menor receita financeira e menor 
endividamento no decorrer de 2009, aliado a uma menor taxa de juros efetiva em 
2009 (9,88% em 2009 e 12,38% em 2008). 
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Credores (R$ milhões) R$ URTJLP * UMBND ** US$ Yen Total

Operações Estruturadas (1) 587,5                    1.470,1            4,3                   642,6                   -                     2.704,5                
Debêntures 2.132,7                 -                   -                   -                       -                     2.132,7                
Resolução 2770 175,6                    -                   -                   93,4                     26,5                   295,5                   
Outros -                        -                   -                   0,2                       -                     0,2                       
Efeito Lei 11.638/07 1,6                        -                   -                   (5,6)                      -                     (4,0)                      

  Custo de Emissão (4,4)                       -                   -                   -                       -                     (4,4)                      

Total 2.893,0                 1.470,1            4,3                   730,6                   26,5                   5.124,5                

Taxas do câmbio utilizadas 1,00000                1,974080         0,034021         1,741200             0,018809           

Cronograma de pagamento
2010 496,4                    333,0               2,7                   122,6                   -                     954,7                   
Após 2010 2.396,6                 1.137,1            1,6                   608,0                   26,5                   4.169,8                

Total 2.893,0                 1.470,1            4,3                   730,6                   26,5                   5.124,5                

   31/dez/09 30/set/09 31/dez/08
Curto Prazo 954,7                    1.645,5            3.119,8            
Longo Prazo 4.169,8                 3.521,8            4.883,3            

Total do endividamento 5.124,5                 5.167,3            8.003,1            
Caixa e Aplicações (1.349,1)                (946,0)              (2.271,7)           
Derivativos 10,6                      (14,3)                (429,3)              

Dívida Líquida 3.786,0                 4.207,0            5.302,1            

(*) Unidade de Referência da Taxa de Juros de Longo Prazo do BNDES.

(**) A UMBND é uma unidade monetária preparada pelo BNDES, composta por uma cesta de moedas estrangeiras,

cuja principal é o dolar americano, razão pela qual a sociedade e suas controladas a consideram como US$.

MOEDA

(1) - Operações Estruturadas junto aos bancos de fomento para investimento: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES), Banco do Nordeste (BNB) e Banco 
Europeu de Investimentos (BEI).

Consolidado

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - VIVO 

ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO - VIVO

 
 

Dívida Líquida 
de R$ 3.786 
milhões no 
fechamento de 
2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melhora no 
perfil da dívida 
(81,4% são de 
longo prazo). 
 

 

A companhia encerrou 31 de dezembro de 2009 com uma dívida de R$ 5.124,5 
milhões (R$ 8.003,1 milhões em 31 de dezembro 2008), sendo 14,9% denominada 
em moeda estrangeira (UMBND, US$ e YEN) com 99,8% desses empréstimos 
cobertos por operações de proteção cambial (hedge). O endividamento do 4T09 foi 
compensado pelos recursos disponíveis em caixa e aplicações financeiras (R$ 
1.349,1 milhões) e pelos ativos e passivos de derivativos (R$ 10,6 milhões a pagar), 
resultando numa dívida líquida de R$ 3.786,0 milhões (R$ 5.302,1 milhões, em 31 
de dezembro de 2008). Neste trimestre a Vivo obteve a liberação da última parcela 
da linha de financiamento junto ao BNB no valor de R$ 134,8 milhões, e em outubro 
realizou a 4ª emissão de debêntures simples, no valor de R$ 810,0 milhões. A 
oferta base era de R$ 600 milhões, sendo acrescida de R$ 210 milhões em virtude 
do exercício integral da opção de debêntures adicionais e da opção de lote 
suplementar. Essa emissão foi utilizada para a liquidação da 6ª emissão de Notas 
Promissórias, no valor de R$ 511,8 milhões (R$ 500,0 milhões de principal e R$ 
11,8 milhões de juros), e para reforço de capital de giro da companhia. Ainda no 
4T09 a Vivo efetuou o pagamento do saldo remanescente do financiamento das 
licenças 3G, no montante de R$ 163,8 milhões. A importância paga no 4T09, 
juntamente com os pagamentos efetuados no 3T09, quitou a dívida em 100%. 
 
No 4T09, a dívida bruta se manteve estável em relação ao 3T09. Quanto ao perfil 
da dívida, a melhora foi considerável, sendo 81,4% de longo prazo e 18,6% de 
curto prazo (no 3T09, 68,2% era de longo prazo e 31,8% de curto prazo). No 
comparativo do 4T09 com o 3T09, a dívida líquida da Vivo teve queda de R$ 421,0 
milhões, resultado da forte geração de caixa operacional no período e do menor 
custo da dívida. 
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 O endividamento líquido no 4T09 em relação ao 4T08 registrou queda de R$ 1.516,1 

milhões (R$3.786,0 milhões no 4T09 e R$ 5.302,1 milhões no 4T08). Essa variação é 
o resultado de mais um ano de forte e consistente geração de caixa operacional, mais 
que suficiente para cobrir os desembolsos de CAPEX durante o ano de 2009, o 
pagamento de juros sobre o capital próprio e dividendos em dezembro de 2009 do 
exercício de 2008 e o custo da dívida. 

 
Lucro Líquido de 
R$ 857,5 milhões 
em 2009. 

O Lucro Líquido consolidado de R$ 857,5 milhões em 2009  representa aumento de 
120,0% em relação a 2008, refletindo a melhor performance operacional e financeira. 
No 4T09, o lucro líquido consolidado atinge R$ 221,6 milhões, permanecendo estável 
na comparação com o 4T08.  

O Lucro da Vivo Participações S.A. em 2009, base para o pagamento de dividendos 
foi de R$ 871,4 milhões. Deduzindo-se a reserva legal de 5% e somados os 
dividendos prescritos, o Lucro Líquido Ajustado atinge R$ 834,5 milhões que serão 
distribuídos na sua totalidade.  

 
 

Destinação de 
Juros Sobre o 
Capital Próprio 
e Dividendos. 

A Administração da Companhia propôs o pagamento de um dividendo de R$ 
2,049299159273 por ação, em igualdade de condições entre as ações ordinárias e 
preferenciais, no montante total líquido de R$ 818.879.660,08 

Tais dividendos, declarados com base no balanço de encerramento do exercício de 
2009 aos possuidores de ações ordinárias e preferenciais, é composto por juros 
sobre o capital próprio no valor de R$ 104.135.762,30, com retenção de 15% de 
imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$ 88.515.397,96 que 
foram aprovados em reunião do Conselho de Administração, realizada em 14 de 
dezembro de 2009 e imputados aos dividendos, na forma do artigo 9º da Lei 
9.249/95, e acrescidos aos dividendos no valor de R$ 730.364.262,13. A proposta  
será levada à aprovação na Assembléia Geral Ordinária (AGO) a ser realizada em 
2010.  

O pagamento dos valores relativos aos JSCP e Dividendos deliberados e pendentes 
de pagamento serão efetuados conforme segue: (i) 50% em 19 de abril de 2010 e (ii) 
os outros 50% em 25 de outubro de 2010. 
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Estrutura Acionária e Composição do Capital Social 

 

T  49,99%

VIVO  PARTICIPAÇÕES S.A.

PT Móveis
SGPS S.A.

Portugal Telecom
SGPS S.A.

Telefónica  S.A.

T  50,00%

T 100%

T  0,01%

T   50,00%

ON   88,91%
PN   44,05%
T      59,42%

ON  11,09%
PN   55,52%
T     40,30%

ON = % Ações Ordinárias
PN = % Ações Preferenciais 
T =    % Total  

Outros acionistas

Grupo Controlador

VIVO S.A.

ON   100%
PN   n/a
T     100%

ON   100%
PN    100%
T       100%

Telemig Celular S.A.

 
 

ACIONISTAS

Brasilcel, N.V.  52.731.031                  38,4% 91.087.513                  34,6% 143.818.544 35,9%

Portelcom Participações S.A. 52.116.302 38,0% 24.669.191 9,4% 76.785.493 19,2%

TBS Celular Participações LTDA 17.204.638 12,5% 291.449 0,1% 17.496.087 4,4%

Sub Total Controlador 122.051.971 88,9% 116.048.153 44,1% 238.100.124 59,4%

Ações em Tesouraria 0 0,0% 1.123.725 0,4% 1.123.725 0,3%

Outros acionistas 15.217.217 11,1% 146.272.761 55,5% 161.489.978 40,3%

TOTAL  137.269.188 100,0% 263.444.639 100,0% 400.713.827 100,0%

Ordinárias Preferenciais TOTAL 

COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.   EM 31/12/2009

 
 

Incorporação 
da Telemig 
Celular S.A. 

 

 

 

 

 
 

 

A Vivo comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral que protocolizou em 
03 de dezembro de 2009 perante a Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel 
o requerimento de aprovação prévia para incorporação da Telemig Celular S.A. pela 
Vivo Participações S.A. 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° 101/1999, e nos demais 
instrumentos normativos aplicáveis. 

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre o 
desenvolvimento do processo de apreciação do requerimento.  

Em AGE realizada em 30 de novembro de 2009, foi aprovada a inclusão no objeto 
social do Estatuto Social da Vivo Participações da atividade de prestação de serviço 
de telefonia móvel celular, para possibilitar a futura incorporação citada acima. 

 
 
 

Estrutura 
Societária 
resumida 
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Reestruturação 
Societária. 

 

 
 

 

Incorporação 
da Telemig 
Celular 
Participações 
S.A. 

A Vivo Participações S.A. comunicou em 19 de novembro de 2009 que foi efetuada 
uma Reestruturação Societária entre as Companhias que a controlam, resultando na 
incorporação, pela Portelcom Participações S.A. (“Portelcom”), das Sociedades 
Tagilo Participações Ltda., Sudestecel Participações Ltda. e Avista Participações 
Ltda., com extinção das empresas ora incorporadas. Informou ainda, que também foi 
incorporada na Portelcom a Vivo Brasil Comunicações Ltda., que anteriormente era 
100% controlada pela Brasilcel N.V.. 

Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de novembro de 2009, foi 
aprovada a incorporação e a conseqüente extinção da Telemig Celular Participações 
pela Vivo, cuja apreciação e aprovação prévia foi submetida à Anatel. A referida 
aprovação foi obtida em 04 de novembro de 2009. Essa incorporação deu 
continuidade ao processo de simplificação da estrutura societária iniciada em 27 de 
julho de 2009, com a aprovação pelos respectivos acionistas. 

Mais informações poderão ser obtidas no site de Relações com Investidores 
www.vivo.com.br/ri. 
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Consolidado Consolidado Combinado

R$ milhões 4 T 09 3 T 09 % 4 T 08 % 2009 2008 %
Receita Bruta 6.108,5 5.679,6 7,6% 6.002,9 1,8% 22.871,6 22.211,7 3,0%
    Receita de serviços 5.232,0 5.026,5 4,1% 5.055,9 3,5% 19.939,4 18.925,5 5,4%
            Deduções - Impostos e outros (1.314,7) (1.237,8) 6,2% (1.267,1) 3,8% (4.933,7) (4.755,5) 3,7%
    Receita de aparelhos 876,5 653,1 34,2% 947,0 -7,4% 2.932,2 3.286,2 -10,8%
            Deduções - Impostos e outros (473,9) (354,3) 33,8% (467,5) 1,4% (1.574,7) (1.637,1) -3,8%

Receita Líquida 4.319,9 4.087,5 5,7% 4.268,3 1,2% 16.363,2 15.819,1 3,4%
    Receita de serviços 3.917,3 3.788,7 3,4% 3.788,8 3,4% 15.005,7 14.170,0 5,9%

   Franquia e Utilização 1.711,9 1.709,6 0,1% 1.804,2 -5,1% 6.768,6 6.494,0 4,2%
   Uso de rede 1.540,2 1.531,5 0,6% 1.562,5 -1,4% 6.053,0 6.039,7 0,2%
   Dados e SVAs 625,3 510,5 22,5% 379,4 64,8% 2.035,4 1.438,9 41,5%
       SMS + MMS 281,6 236,8 18,9% 193,7 45,4% 975,4 725,9 34,4%
       Internet 303,3 235,8 28,6% 136,6 122,0% 894,1 507,3 76,2%
       Outras Receitas de Dados e SVAs 40,4 37,9 6,6% 49,0 -17,6% 165,9 205,7 -19,3%
   Outros serviços 39,9 37,1 7,5% 42,7 -6,6% 148,7 197,4 -24,7%

    Receita de aparelhos 402,6 298,8 34,7% 479,5 -16,0% 1.357,5 1.649,1 -17,7%

Custos Operacionais (2.907,6) (2.683,2) 8,4% (2.872,0) 1,2% (11.144,9) (10.951,6) 1,8%
    Pessoal (245,0) (205,7) 19,1% (205,9) 19,0% (875,8) (795,0) 10,2%

    Custo dos serviços prestados (1.238,9) (1.113,4) 11,3% (1.062,4) 16,6% (4.510,2) (4.025,2) 12,0%
   Meios de conexão (80,7) (75,9) 6,3% (77,3) 4,4% (313,1) (268,0) 16,8%
   Interconexão (671,7) (565,2) 18,8% (571,9) 17,5% (2.313,2) (2.208,5) 4,7%
   Aluguéis/Seguros/Condomínios (93,5) (92,8) 0,8% (85,4) 9,5% (359,6) (291,4) 23,4%
   Fistel e outras taxas e contribuições (220,8) (214,4) 3,0% (177,7) 24,3% (860,1) (670,7) 28,2%
   Serviços de terceiros (171,2) (160,0) 7,0% (145,9) 17,3% (630,1) (553,5) 13,8%
   Outros (1,0) (5,1) -80,4% (4,2) -76,2% (34,1) (33,1) 3,0%

    Custo das Mercadorias Vendidas (491,7) (455,2) 8,0% (720,6) -31,8% (2.011,0) (2.473,3) -18,7%

    Despesas de Comercialização dos Serviços (886,8) (854,3) 3,8% (842,0) 5,3% (3.404,4) (3.300,4) 3,2%
   Provisão para devedores duvidosos (40,2) (30,2) 33,1% (59,5) -32,4% (213,2) (312,1) -31,7%
   Serviços de terceiros (697,3) (669,6) 4,1% (640,0) 9,0% (2.565,7) (2.390,9) 7,3%
   Fidelização de clientes e doações (98,0) (105,0) -6,7% (97,7) 0,3% (420,7) (438,2) -4,0%
   Outros (51,3) (49,5) 3,6% (44,8) 14,5% (204,8) (159,2) 28,6%

    Despesas Gerais e Administrativas (160,0) (151,2) 5,8% (76,4) 109,4% (609,8) (600,8) 1,5%
   Serviços de terceiros (126,5) (122,2) 3,5% (47,3) 167,4% (491,1) (492,0) -0,2%
   Outros (33,5) (29,0) 15,5% (29,1) 15,1% (118,7) (108,8) 9,1%

    Outras receitas (despesas) operacionais 114,8 96,6 18,8% 35,3 225,2% 266,3 243,1 9,5%
Receitas operacionais 227,7 196,3 16,0% 135,2 68,4% 642,6 634,0 1,4%
Despesas operacionais (102,0) (96,1) 6,1% (97,6) 4,5% (392,6) (414,0) -5,2%
Outras receitas (despesas) operacionais (10,9) (3,6) 202,8% (2,3) 373,9% 16,3 23,1 -29,4%

EBITDA 1.412,3 1.404,3 0,6% 1.396,3 1,1% 5.218,3 4.867,5 7,2%
Margem EBITDA % 32,7% 34,4% -1,7 p.p. 32,7% 0,0 p.p. 31,9% 30,8% 1,1 p.p.

Depreciação e Amortizações (833,6) (797,1) 4,6% (805,8) 3,4% (3.257,5) (3.030,5) 7,5%

EBIT 578,7 607,2 -4,7% 590,5 -2,0% 1.960,8 1.837,0 6,7%

Resultado financeiro líquido (136,9) (90,8) 50,8% (282,8) -51,6% (487,2) (619,8) -21,4%
Receitas Financeiras 22,5 45,0 -50,0% 65,2 -65,5% 209,1 330,3 -36,7%

   Outras receitas financeiras 45,9 54,7 -16,1% 90,5 -49,3% 251,6 371,8 -32,3%
   (-) Pis/Cofins sobre receitas financeiras (23,4) (9,7) 141,2% (25,3) -7,5% (42,5) (41,5) 2,4%

Despesas Financeiras (139,8) (168,3) -16,9% (312,7) -55,3% (702,9) (871,0) -19,3%
   Outras depesas financeiras (129,4) (151,4) -14,5% (236,4) -45,3% (616,1) (547,3) 12,6%
   Perdas/Ganhos com derivativos (10,4) (16,9) -38,5% (76,3) -86,4% (86,8) (323,7) -73,2%

Variação Monetária e Cambial, Líquidas (19,6) 32,5 n.d. (35,3) -44,5% 6,6 (79,1) n.d.
Impostos (220,2) (176,4) 24,8% (71,2) 209,3% (590,5) (574,2) 2,8%
Participação dos minoritários (societário) 0,0 0,0 n.d. (14,4) -100,0% (25,6) 0,0 n.d.

Resultado do Período / Exercício Societário 221,6 340,0 -34,8% 222,1 -0,2% 857,5 389,7 120,0%

Acumulado em:
Consolidado Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.
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R$ milhões Consolidado Consolidado

ATIVO 31/dez/09 31/dez/08 %

Circulante 6.822,9 8.927,3 -23,6%
Caixa e Equivalentes de caixa 1.258,6            2.182,9            -42,3%
Aplicações financeiras em garantia 39,2                 41,5                 -5,5%
Contas a receber, líquida 2.546,8            2.578,5            -1,2%
Estoques 423,6               778,7               -45,6%
Tributos diferidos e a recuperar 1.982,7            2.358,7            -15,9%
Operações com derivativos 14,7                 347,4               -95,8%
Despesas antecipadas 311,3               316,6               -1,7%
Outros ativos 246,0               323,0               -23,8%

Não Circulante 15.194,2 14.869,5 2,2%
Realizável a Longo Prazo:

   Aplicações financeiras em garantia 51,3 47,3 8,5%
Tributos diferidos e a recuperar 2.770,9            2.732,0            1,4%
Operações com derivativos 137,1               285,3               -51,9%
Despesas antecipadas 74,4                 80,2                 -7,2%
Outros ativos 118,5               46,3                 155,9%

Investimentos 0,1                   0,1                   0,0%
Imobilizado, líquido 6.445,1            7.183,9            -10,3%
Intangível, líquido 5.566,9            4.439,0            25,4%
Diferido, líquido 29,9                 55,4                 -46,0%

Total do Ativo 22.017,1 23.796,8 -7,5%

PASSIVO

Circulante 6.933,1 9.379,8 -26,1%
Pessoal, encargos e beneficios 161,3               185,5               -13,0%
Fornecedores e contas a pagar 3.053,6            3.726,3            -18,1%
Impostos, taxas e contribuições 892,9               785,6               13,7%
Empréstimos e financiamentos 688,4               2.007,0            -65,7%
Debêntures e Notas Promissórias 266,3               1.112,8            -76,1%
Juros sobre o capital próprio e dividendos 934,4               545,9               71,2%
Provisão para contingências 70,4                 91,1                 -22,7%
Operações com derivativos 31,0                 105,4               -70,6%
Outras obrigações 834,8               820,2               1,8%

Não Circulante 4.893,2 5.561,7 -12,0%
Exigível a longo prazo:
   Impostos, taxas e contribuições 317,1               275,3               15,2%
   Empréstimos e financiamentos 2.306,6            3.826,4            -39,7%
   Debêntures 1.863,2            1.056,9            76,3%
   Provisão para contingências 98,4                 102,9               -4,4%
   Operações com derivativos 131,4               98,0                 34,1%
   Outras obrigações 176,5               202,2               -12,7%

Participação dos Minoritários 0,0 587,8 -100,0%

Patrimônio Líquido 10.190,8 8.267,5 23,3%

Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 22.017,1 23.796,8 -7,5%

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO DA VIVO
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R$ milhões Consolidado Combinado

FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES 4T09 3T09 4T08
Acumulado 

em 2009
Acumulado 

em 2008

Lucro líquido do período 221,6          340,0           222,1           857,5            643,0             

Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) do período com os recursos
   provenientes de atividades operacionais 

Participações minoritárias -              -              14,4             25,6              -                 
Depreciação e amortização 833,6          797,1           805,8           3.257,5         3.030,5          
Custo residual de ativo imobilizado baixado 2,4              1,1               3,8               3,9                34,1               
Provisões (reversões) para perdas em estoques 9,6              (10,1)           4,6               (6,7)               (13,2)              
Baixas em estoques 0,9              1,8               1,3               3,1                3,3                 
Provisões para desmobilização de ativos (39,0)           (1,9)             (45,8)            (41,7)             (7,6)                
Provisões (reversões) para fornecedores 6,5              46,4             48,8             (12,6)             (159,6)            
Perdas (ganhos) em contratos a termo e de swaps 53,0            37,5             (557,9)          453,8            (515,4)            
Provisões (reversões) para impostos e contribuições (17,5)           4,8               (7,7)              51,0              (167,7)            
Perdas em empréstimos, financiamentos e debêntures 71,8            111,2           908,2           235,1            1.327,1          
Variações monetárias e cambiais (21,7)           (0,7)             17,5             (12,9)             25,9               
Provisões para créditos de liquidação duvidosa 40,2            30,2             59,5             213,2            312,1             
Provisões para contingências 33,4            31,5             40,4             134,7            141,0             
Provisões (reversões) para programa de fidelização 0,1              (40,7)           8,6               (52,0)             28,9               
Imposto de renda direfido 201,9          51,6             200,0           348,2            497,3             
Adesão a convênio de ICMS -              -              -               -                (251,6)            
Planos de benefícios pós-emprego 1,5              0,6               3,5               3,3                4,3                 

Aumento nos ativos operacionais
   Contas a receber (53,8)           (227,9)         (232,3)          (181,5)           (479,0)            
   Estoques 54,5            (59,3)           (77,7)            358,7            (356,9)            
   Tributos diferidos e a recuperar 2,8              (127,4)         (156,7)          (76,3)             (313,2)            
   Outros ativos circulantes e não circulantes (56,7)           202,8           (104,9)          14,1              487,9             

Redução nos passivos operacionais
   Pessoal, encargos e benefícios sociais (13,6)           19,2             (9,5)              (24,1)             (22,8)              
   Fornecedores e contas a pagar (93,6)           (185,6)         229,3           (754,1)           432,6             
   Impostos, taxas e contribuições 29,7            101,0           (55,9)            80,2              523,6             
   Provisões para contingências (43,6)           (46,3)           (45,9)            (160,3)           (162,6)            
   Outros passivos circulantes e não circulantes 63,8            91,7             (912,3)          101,7            151,4             

Caixa gerado pelas atividades operacionais 1.287,8     1.168,6      361,2          4.819,4         5.193,4        

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Adições ao imobilizado e intangível (453,6)         (546,0)         (280,5)          (2.275,3)        (2.952,6)         
Adições ao ativo diferido -              -              (6,5)              -                (30,3)              
Aplicações em fundos de investimento -              -              (0,9)              -                (0,9)                
Adições aos investimentos -              (2,9)             (8,3)              (2,9)               (2.785,6)         
Recursos provenientes da alienação de imobilizado 1,6              0,7               1,6               4,4                14,2               

Caixa aplicado nas atividades de investimentos (452,0)       (548,2)       (294,6)         (2.273,8)        (5.755,2)       

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures 940,1          677,8           961,6           1.952,5         3.306,8          
Pagamentos de empréstimos, financiamentos e debêntures (906,3)         (1.757,9)      (598,3)          (4.291,4)        (1.756,6)         
Pagamentos de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures (148,4)         (375,1)         (151,0)          (774,9)           (446,5)            
Recebimentos (pagamentos) de contratos a termo e de swaps (24,2)           (19,5)           (41,9)            51,5              (541,0)            
Recebimento por recolocação ações - fracionamento de ações 0,8              3,3               -               4,1                -                 
Recebimento por aumento de capital de minoritários -              -              8,1               8,8                8,1                 
Pagamentos de dividendos e juros sobre o capital próprio (296,4)         (0,1)             (5,0)              (419,3)           (54,2)              
Recebimento (pagamentos) de grupamento de ações, líquido (0,2)             (0,3)             29,1             (1,2)               26,8               

Caixa aplicado nas atividades de financiamento (434,6)       (1.471,8)    202,6          (3.469,9)        543,4           

AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES 401,2          (851,4)         269,2           (924,3)           (18,4)              

DISPONIBILIDADES
Saldo inicial 857,4          1.708,8        1.913,7        2.182,9         2.201,3          
Saldo final 1.258,6       857,4           2.182,9        1.258,6         2.182,9          

401,2        (851,4)       269,2          (924,3)           (18,4)            

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO (CONSOLIDADO)   
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TELECONFERÊNCIA – 4T09  

 
Em português 
 
Data: 10 de fevereiro de 2010 (quarta-feira) 

Horário: 9:00 (horário de Brasília) e 06:00 (horário de Nova Iorque) 

Número de Telefone: (55 11) 2188-0188 
Código da Teleconferência: VIVO  

Webcast: www.vivo.com.br/ri 
 

O replay da teleconferência pode ser acessado, até o dia 18 de fevereiro de 2010, pelo telefone (55 11) 
2188-0188 
código: Vivo ou em nosso site 
 
 
Em Inglês 
 
Data: 10 de fevereiro de 2010 (quarta-feira) 

Horário: 11:00 (horário de Brasília) e 08:00 (horário de Nova Iorque) 

Número de Telefone: +1 (412) 858-4600 
Código da Teleconferência: Vivo  

Webcast: www.vivo.com.br/ir 
 

O replay da teleconferência pode ser acessado, até o dia 18 de fevereiro de 2010, pelo telefone  +1 (412) 
317-0088 código: 437190# ou em nosso site. 

 
 

VIVO – Relações com Investidores 
 

Cristiane Barretto Sales 
Carlos Raimar Schoeninger 
Janaina São Felicio 
 
 

 

 

          Av Chucri Zaidan, 860 – Morumbi – SP – 04583-110  
Telefone: +55 11 7420-1172 

e-mail: ri@vivo.com.br  
 

Informações disponíveis no website:  http://www.vivo.com.br/ri   

 
 
 

O presente comunicado de imprensa contém previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões não constituem 
fatos ocorridos no passado e refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia. Os termos 
“antecipa”, “acredita”, “estima”, ”espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “projeta”, ”objetiva”, bem como outros 
termos similares, visam identificar tais previsões as quais evidentemente envolvem riscos ou incertezas previstas 
ou não pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais 
expectativas e o leitor não deve se basear exclusivamente nas posições aqui realizadas. Estas previsões emitem a 
opinião unicamente na data em que são feitas e a Companhia não se obriga a atualizá-las à luz de novas 
informações ou de seus desdobramentos futuros. 
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GLOSSÁRIO 

 
Termos Financeiros: 
 
 
CAPEX (capital expenditure) = investimento de capital. 
Capital de giro = Ativo Circulante Operacional – Passivo Circulante 
Operacional. 
Dívida líquida = Dívida bruta – caixa – aplicações financeiras – títulos – 
operações ativas com derivativos + operações passivas com derivativos. 
Dívida / EBITDA = índice que avalia a capacidade da Companhia de 
pagar sua dívida com geração de caixa operacional no período de um 
ano. 
EBIT = Resultado operacional antes de juros e impostos. 
EBITDA = Resultado operacional antes de juros, impostos, depreciação 
e amortização. 
Endividamento = Dívida líquida/(Dívida líquida + PL) – índice que mede 
a alavancagem financeira da Companhia. 
Fluxo de caixa operacional = EBITDA – CAPEX. 
IST = Índice de Serviços de Telecomunicações.  
Margem EBITDA = EBITDA/ Receita Operacional Líquida. 
PDD (provisão para devedores duvidosos) = conceito contábil que mede 
a provisão feita para a contas de contas a receber com valores vencidos 
há mais de 90 dias. Inclui também uma parcela referente a clientes com 
negociação. 
PL = patrimônio líquido. 
Subsídio = (receita líquida de mercadorias – custo de mercadorias 
vendidas + descontos dados por fornecedores) / adições brutas. 
 
Tecnologia e Serviços 
 
1xRTT (1x Radio Transmission Technology) = tecnologia CDMA 2000 1x 
que, segundo a UIT (União Internacional de Telecomunicações), e de 
acordo com as regras do IMT-2000, é Tecnologia 3G (Terceira 
Geração). 
CDMA (Code Division Mutiple Access) – Acesso Múltiplo por Divisão de 
Código = tecnologia de interface aérea para redes celulares baseadas 
em espalhamento espectral do sinal de rádio e divisão de canais no 
domínio dos códigos. 
CDMA 2000 1xEV-DO = Tecnologia de acesso da 3ª Geração com 
velocidade de transmissão de dados de até 2,4 megabits por segundo. 
CSP = Código de Seleção de Prestadora. 
SMP = Serviços Móvel Pessoal. 
SMS (Short Message Service) = Serviço de mensagens curtas de texto 
para aparelhos celulares, possibilitando o envio e recebimento de 
mensagens alfanuméricas. 
WAP (Wireless Application Protocol) = é um protocolo aberto e 
padronizado iniciado em 1997, que permite o acesso a servidores 
Internet através de equipamento específico, gateway WAP no operador 
e terminais com browser WAP dos clientes. O WAP suporta linguagem 
específica (WML) e aplicações no telefone (WML script). 
ZAP = Serviço que permite acesso rápido à internet sem fio, através do 
computador, notebook ou palmtop. 
GSM (Global System for Mobile) = Sistema Global para Comunicação 
móvel, usado para transmissão de voz e dados, constituindo-se em um 
sistema comutado que divide em períodos de tempo cada um dos canais 
de transmissão. 

Indicadores operacionais: 
 
Adições brutas = total de novos clientes adquiridos no período. 
Adições líquidas = adições brutas – baixas de clientes. 
ARPU (Average Revenue Per User) = Receita média por usuário por 
mês – Receita líquida de serviços por mês/ média mensal de clientes 
do período  
ARPU pós-pago = ARPU dos usuários do serviço pós-pago. 
ARPU pré-pago = ARPU dos usuários do serviço pré-pago. 
ARPU Blended = ARPU da base total de clientes (pré-pagos + pós-
pagos). 
Barreira de Entrada = valor do aparelho mais barato oferecido. 
Clientes = número de linhas móveis em serviço. 
Churn rate = taxa percentual que mede o número de clientes 
desligados da base de clientes durante um determinado período de 
tempo, em relação ao número médio de clientes ativos no mesmo 
período = nº de baixas do período/ ((clientes do início do período + 
clientes ao final do período)/2) 
Market share (participação do mercado estimado) = nº de clientes da 
Companhia / nº de clientes da área de atuação. 
Market share de adições líquidas = participação adições líquidas 
estimadas na área de atuação. 
MOU (minutes of use) = média do período, em minutos, do tráfego 
por cliente = (total de minutos originados + minutos entrantes) / média 
mensal de clientes do período. 
MOU pós-pago = MOU dos usuários do serviço pós-pago. 
MOU pré-pago = MOU dos usuários do serviço pré-pago. 
Penetração do mercado = nº de clientes da Companhia + nº de 
clientes estimado das concorrentes / cada 100 habitantes da área de 
atuação da Companhia. 
Produtividade = número de clientes / empregados próprios. 
Right Planning = Programa de adequação de perfil.  
SAC (custo de aquisição por cliente) = (70% despesas c/ marketing + 
custos da rede de distribuição + subsídios de aparelhos) / adições 
brutas. 
VC = valor devido pelo Usuário, por unidade de tempo, pela 
realização de comunicação. 
VC1 = valor devido pelo Usuário, por unidade de tempo, pela 
realização de chamada destinada a Código de Acesso do STFC 
associado à área geográfica interna à Área de Registro de origem da 
chamada.. 
VC2 = valor devido pelo Usuário, por unidade de tempo, pela 
realização de chamada de longa distância nacional para fora da área 
de registro onde está localizado e dentro da área de numeração 
primária 
VC3 = valor devido pelo Usuário, por unidade de tempo, pela 
realização de chamada de longa distância nacional para fora da área 
de registro onde está localizado e fora da área de numeração 
primária. 
VU–M = valor que remunera uma Prestadora de SMP, por unidade de 
tempo, pelo uso de sua rede (tarifa de interconexão). 
Bill & Keep parcial = modalidade de remuneração pelo uso de rede 
local entre as operadoras de SMP que só ocorre quando o tráfego 
entre elas exceder 55%, o que causa impacto na receita e custo de 
interconexão. Deixou de ser aplicada em julho de 2006. 

 
 

 


