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TELMEX DO BRASIL S.A.
CNPJ nº 02.667.694/0001-40

Balanços Patrimoniais Condensados - 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Senhores acionistas: Atendendo às disposições legais, a Administração submete à apreciação dos Senhores Acionistas as Demonstrações Financeiras Condensadas da Telmex do Brasil S.A., referentes aos exercícios findos em 
31 de dezembro 2019 e 2018. Permanecemos ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que eventualmente possam ser necessários.  A Diretoria

Relatório da Administração

Ativo 2019 2018
Circulante 1.271.650 1.439.573

Não circulante 853.520 375.053

Total do ativo 2.125.170 1.814.626

Passivo e patrimônio líquido 2019 2018
Circulante 956.555 1.108.875
Não circulante 58.273 330.487
Patrimônio líquido 1.110.342 375.264
Total do passivo e patrimônio líquido 2.125.170 1.814.626

Reserva de lucros Outros  
resultados  

abrangentes

Lucros  
(prejuízos)  

acumulados
Patrimônio  

líquido
Capital  
social

Reserva  
legal

Reserva  
de lucros

Perdas em transação  
de capital

Saldos em 31 de dezembro de 2017 419.822 7.478 32.719 (1.671) (282) – 458.066
Lucro líquido do exercício – – – – – 292.520 292.520
Aumento e diminuição de capital (333.580) – – – – – (333.580)
Perda em transação de capital com investida – – – (23.915) – – (23.915)
Destinação do lucro líquido do exercício ajustado:
Constituição de reserva legal – 9.771 – – – (9.771) –
Dividendos mínimos obrigatórios – – – – – (2.827) (2.827)
Juros sobre capital próprio – – (15.000) – – – (15.000)
Constituição reserva de lucros – – 279.922 – – (279.922) –
Saldos em 31 de dezembro de 2018 86.242 17.249 297.641 (25.586) (282) – 375.264
Prejuízo do exercício – – – – – (18.511) (18.511)
Aumento de capital 753.650 – – – – – 753.650
Passivo atuarial, líquido – – – – (61) – (61)
Absorção do prejuízo do exercício – – (18.511) – – 18.511 –
Saldos em 31 de dezembro de 2019 839.892 17.249 279.130 (25.586) (343) – 1.110.342

270.793

Diretoria

Demonstrações dos Resultados Condensados - Exercícios 
Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

2019 2018
Receita operacional, líquida 329.372 1.457.508
Custo dos serviços prestados (297.772) (1.067.623)
Lucro bruto 31.600 389.885
Receita (despesa) operacional, líquida (48.664) 47.842
Lucro antes do resultado financeiro
 e do imposto de renda e contribuição social (17.064) 437.727
Resultado financeiro 5.382 (23.657)
Resultado antes do imposto de renda e 
 contribuição social (11.682) 414.070
Imposto de renda e contribuição social correntes
 e diferidos (6.829) (121.550)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (18.511) 292.520

Demonstrações dos Resultados Abrangentes - Exercícios  
Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

2019 2018
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (18.511) 292.520
Outros resultados abrangentes líquidos não reclassificados
 para resultado do exercício em períodos subsequentes:
  Perda na atualização do plano de benefício (91) –
 Efeito de imposto de renda e contribuição social sobre
  a perda na atualização do plano de benefício 30 –
Outros resultados abrangentes, do exercício,
 líquidos de impostos (61) –
Total dos resultados abrangentes do exercício (18.572) 292.520

Notas Explicativas   1. Histórico e contexto operacional: A Telmex do 
Brasil S.A. (“TdB” ou “Companhia”) tem como objetivo principal prestar ser-
viços de telecomunicações de interesse coletivo e de âmbito nacional e in-
ternacional, para a transmissão de sinais, símbolos, imagens, voz, sons, 
serviços de valor adicionado, informações de qualquer natureza e outros 
serviços relacionados ao objetivo social da Companhia. Em 31 de dezem-
bro de 2019 a Companhia tem como controladora, a Claro S.A. (“Claro”), 
que detém 100,00% do seu capital social. 2. Base de preparação e apre-
sentação das demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras 
foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil que compreendem os pronunciamentos, 
orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (“CPC”). Todas as informações relevantes próprias das demons-

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Condensados - Exercícios 
Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

2019 2018
Fluxo de caixa de atividades operacionais 88.967 (2.942)
Fluxo de caixa de atividades de investimento (80.446) 2.001
Fluxo de caixa de atividades de financiamento – –
Aumento (diminuição) no caixa e equivalente de caixa 8.521 (941)
Caixa e equivalentes de caixa por incorporação 806 –
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 383 1.324
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 9.710 383

Contador: Ricardo Basso Gaino - CRC-PR-040021/O-0-S-SP

trações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspon-
dem às utilizadas na gestão da Administração da Companhia. A Companhia 
adotou todos os pronunciamentos revisados e interpretações e orientações 
emitidas pelo CPC que estavam em vigor em 31 de dezembro de 2019. A 
Companhia não adotou antecipadamente qualquer pronunciamento, inter-
pretação que tenha sido emitido, cuja aplicação não é obrigatória. A Direto-
ria da Companhia autorizou a conclusão da elaboração das demonstrações 
financeiras em 24 de março de 2020. As políticas contábeis foram aplicadas 
de maneira consistente aos exercícios apresentados nessas demonstra-
ções financeiras. 3. Relatório do Auditor Independente: As demonstra-
ções financeiras consolidadas completas da Claro S.A., devidamente 
acompanhadas do relatório do auditor independente Ernst & Young Audito-
res Independentes S.S. emitido em 24 de março de 2020 sem ressalva, as 

quais incluem as demonstrações financeiras da Companhia, estão publica-
das no Diário Oficial e Valor Econômico, ambos do Estado de São Paulo em 
25 de março de 2020.

José Formoso Martínez - Diretor Presidente Marcello da Silva Miguel - Diretor Superintendente José Antônio Guaraldi Félix - Diretor

… continuação CSAP – Companhia Sul Americana de Pecuária S.A.

Contador
Vitor Hidalgo Bonafim – CRC SP 258.952/O-0

Diretoria
Frederico Alcantara de Queiroz – Diretor Roberto Alves de Almeida – Diretor

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Administradores e Acionistas da CSAP – Companhia Sul Americana de Pecuária S.A.. Barretos-SP
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Companhia Sul Americana de Pecuária S.A. (CSAP) 
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2019 e as respectivas demonstrações do resul-
tado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contá-
beis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia Sul Americana de Pecuária S.A. (CSAP) em 
31/12/2019, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro 
(IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à 
Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador 
e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais res-
ponsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente 
e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A Administração é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo Interna-
tional Accouting Standards Board (IASB) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser 
que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles 
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter 
segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção rele-
vante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 

Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes exis-
tentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individu-
almente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedi-
mentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do 
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, 
omissão ou representações falsas intencionais; • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para 
a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo 
de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia; • Avaliamos a adequação das 
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
Administração; • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a even-
tos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, 
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obti-
das até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais 
se manter em continuidade operacional; • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demons-
trações contábeis, inclusive as divulgações, e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com 
os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria 
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles inter-
nos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 18 de fevereiro de 2020
 Grant Thornton Auditores Independentes Daniel Gomes Maranhão Jr.

 CRC 2SP 025.583/O-1 CT CRC 1SP 215.856/O-5

Administração da Companhia, com base em orçamento, plano de negó-
cios e projeção orçamentária, acompanha a realização dos créditos oriun-
dos dos prejuízos fiscais. a) Corrente – a pagar: O imposto de renda e 
a contribuição social são calculados e registrados com base no resultado 
tributável, incluindo os incentivos fiscais que são reconhecidos à medida do 
pagamento dos tributos e considerando as alíquotas previstas pela legisla-
ção tributária vigente. b) Reconciliação dos saldos e das despesas de 
impostos de renda e contribuição social: O saldo provisionado e o resul-
tado dos tributos incidentes sobre o lucro estão compostos a seguir:

2019 2018
Resultado antes dos impostos (3.230) (3.385)
Diferenças permanentes 1.792 6.636
Exclusões
Diferenças permanentes (1.008) (9.600)
Base de cálculo dos tributos (2.446) (6.349)
Realização de prejuízos fiscais – –
Base de cálculo após prejuízo a compensar – –
Despesa de IRPJ e CSLL corrente – –
O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro foram apurados 
conforme legislação em vigor, em conformidade com a legislação vigente, 
leia- se Lei nº 12.973/2014. Os cálculos do imposto de renda e contribuição 
social sobre o lucro e suas respectivas declarações, quando exigidas, estão 
sujeitos à revisão por parte das autoridades fiscais por períodos e prazos 
variáveis em relação à respectiva data do pagamento ou entrega da decla-
ração de rendimentos.
17. Provisão para riscos processuais – A Companhia, possui deman-
das judiciais, que fazem parte do curso normal de suas atividades, para as 
quais foram constituídas provisões baseadas na estimativa de seus con-
sultores legais e melhores estimativas de sua Administração. As principais 
informações desses processos encontram-se assim representadas:
Processos 2019 2018
Contingências para reclamações trabalhistas 129 –
Provisões revertidas durante o exercício – (536)
Total 129 (536)
Ações trabalhistas
Movimentação
Provisões feitas durante o período 129 –
Reversões feitas durante o período – (536)
Saldo 129 (536)
A maior parte dessas reclamações trabalhistas envolve reinvindicações de 
horas extras, horas in-itinere a funcionários, insalubridade e intrajornada. 
Com base no posicionamento dos assessores jurídicos patrocinadores 
dessas demandas judiciais e experiência acumulada pela Administração 
em casos semelhantes, foram estabelecidas provisões para as ações tra-
balhistas, cuja estimativa é provável de perda. SENAR: Em março de 2003, 
a Companhia impetrou Mandados de Segurança para suspender a exigibi-
lidade da retenção e repasse do SENAR. Para evitar e perder o direito de 
exigir as contribuições do SENAR, o INSS emitiu várias notificações fiscais 

contra a Companhia até a presente data. O montante atualizado envolvido 
nessas notificações, cuja probabilidade é possível de perda com base na 
opinião dos assessores jurídicos da Companhia, é de aproximadamente 
R$ 6.343. Tais processos envolvem um grau de incerteza significativo sobre 
os prognósticos futuro de determinados temas, cujas discussões estão em 
andamento há algum tempo nas esferas judiciais.
18. Partes relacionadas – As transações com partes relacionadas, rea-
lizadas a preços e condições normais de mercado, estão sumariadas em 
tabelas demonstradas a seguir e compreendem:
Mútuo a pagar 2019 2018
Minerva S.A. – 21.744
Total – 21.744
Operações comerciais com partes relacionadas, inclusas nos saldos de 
contas a receber, fornecedores, adiantamentos e receita operacional líquida:
Contas a receber em clientes 2019 2018
Minerva S.A. 21.479 13.749
Total 21.479 13.749
Adiantamentos a pagar 2019 2018
Minerva S.A. 12.608 –
Total 12.608 –
Contas a pagar em fornecedores 2019 2018
Minerva S.A. 6.982 6.308
Total 6.982 6.308
Compras 2019 2018
Minerva S.A. 1.451 10.398
Total 1.451 10.398
Receita sobre vendas 2019 2018
Minerva S.A. 91.801 121.513
Total 91.801 121.513
Todas as operações são realizadas de acordo com os parâmetros normais 
de mercado, tanto para preços como prazos.
19. Patrimônio líquido – Capital: O capital social subscrito e integrali-
zado da Companhia, em 31/12/2019, está representado pelo montante de 
R$ 84.200 (R$ 84.200 em 31/12/2018) em ações ordinárias, todas nomina-
tivas e sem valor nominal, ao preço de R$ 1,00 por ação. Reserva legal: 
Constituída por um montante equivalente a 5% do lucro líquido, apurado em 
cada exercício social, até atingir os limites fixados pela legislação. Reserva 
de lucros: O lucro remanescente após a destinação da reserva legal, distri-
buição de dividendos e juros sobre capital próprio, será destinado à reserva 
de lucros, que visa principalmente atender aos planos de investimentos pre-
vistos em orçamento de capital e ampliação dos negócios da Companhia.
20. Receita operacional líquida 2019 2018
Receita de venda de produtos – mercado interno 101.775 135.787
Receita de venda de produtos – mercado externo 4.496 5.451
Deduções da receita – impostos incidentes e outros (1.529) (3.093)
Receita operacional líquida 104.742 138.145
21. Despesas por natureza – A Companhia optou por apresentar a 

demonstração do resultado por função e apresenta a seguir o detalhamento 
por natureza.
Classificados como 2019 2018
Despesas gerais e administrativas (3.707) (3.607)
Outras receitas operacionais 52 (421)
Total (3.655) (4.028)
Despesas por natureza
Despesas gerais administrativos e comerciais (903) (1.121)
Despesas pessoais administrativos e comerciais (2.090) (2.425)
Despesas com depreciação e amortização (714) (61)
Outras receitas e despesas operacionais 52 (421)
Total (3.655) (4.028)
22. Resultado financeiro
Receitas financeiras 2019 2018
Rendimento de aplicações financeiras 241 1.546
Outras receitas financeiras 561 1.822

802 3.368
Despesas financeiras:
Juros com financiamentos (1.869) –
Perdas com variações cambiais e monetária (86) (38)
Outras despesas financeiras (1.274) (2.979)

(3.229) (3.017)
Resultado financeiro líquido (2.427) 351
23. Instrumentos financeiros – A Empresa opera apenas com instrumen-
tos financeiros não-derivativos que incluem aplicações financeiras e caixa 
e equivalentes de caixa, assim como contas a receber, contas a pagar, 
salários, férias e encargos. Os valores contábeis constantes no balanço 
patrimonial, quando comparados com os valores que poderiam ser obtidos 
na sua negociação em um mercado ativo ou, na ausência desses, com 
o valor presente líquido ajustado com base na taxa vigente de juros de 
mercado, se aproximando, substancialmente, de seus correspondentes 
valores de mercado. Durante este exercício a Empresa não realizou opera-
ções com derivativos. Em função das características e forma de operação, 
bem como a posição patrimonial e financeira em 31/12/2019, a Empresa 
está sujeita aos fatores de: Riscos de crédito: Risco de crédito é o risco 
de a Empresa incorrer em perdas decorrentes de suas operações. Risco 
de liquidez: Risco de liquidez é o risco em que a Empresa irá encontrar 
dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passi-
vos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro 
ativo financeiro. A abordagem da Empresa na administração de liquidez é 
de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para 
cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de 
estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a repu-
tação da Empresa. Risco de taxa de juros…Decorre da possibilidade de 
a Empresa sofrer ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de taxas 
de juros incidentes sobre suas aplicações financeiras. Visando à mitigação 
desse tipo de risco, a Empresa busca diversificar a captação de recursos 
em termos de taxas pós-fixadas.
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