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Cargo do responsável Diretor de Relações com Investidores

Cargo do responsável Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do 
formulário

José Antônio Guaraldi Félix

Nome do responsável pelo conteúdo do 
formulário

Roberto Catalão Cardoso

1.0 - Identificação dos responsáveis
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1.1 – Declaração do Diretor Presidente

 
 
 
 
__________________________ 
José Antônio Guaraldi Félix 
Diretor Presidente 
 
 
 
O Diretor Presidente acima qualificado, declara que: 
 
a. reviu o formulário de referência. 
 
b. todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em especial aos arts. 14 a 
19. 
 
c. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeira 
do emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ele emitidos. 
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1.2 - Declaração do Diretor de Relações Com Investidores

 
 
 
 
__________________________ 
Roberto Catalão Cardoso  
Diretor de Relações com Investidores 
 
 
O Diretor de Relações com Investidores acima qualificado, declara que: 
 
a. reviu o formulário de referência. 
 
b. todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em especial aos arts. 14 a 
19. 
 
c. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeira 
do emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ele emitidos. 
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1.3 - Declaração do Diretor Presidente/relações Com Investidores

 
 

 
Nos itens 1.1 e 1.2 já estão as declarações do Diretor Presidente e do Diretor de Relações com Investidores. 
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Luiz Carlos Marques 01/04/2014 043.982.278-57
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, 5º ao 8º e 10ªandar, Vila Nova Conceição, São Paulo, 

SP, Brasil, CEP 04543-011, Telefone (011) 25733000, Fax (011) 25733000, e-mail: 
luizcarlos.marques@br.ey.com

Nome/Razão social Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

CPF/CNPJ 61.366.936/0001-25

Tipo auditor Nacional

Possui auditor? SIM

Código CVM 471-5

Data Início 30/09/2011

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância 
da justificativa do emissor

Nome responsável técnico DATA_INICIO_ATUACAO CPF Endereço

Justificativa da substituição

Descrição do serviço contratado ANO 2017 :

- Auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Claro Telecom Participações S.A (Companhia);

- Auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas (quando aplicável) de empresas do grupo;

- Consultoria Tributária - Busca de Créditos Previdenciários Embratel e Net. 





ANO 2018:-Auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Claro Telecom Participações S.A 
(Companhia); - Auditoria das demonstrações financeiras individuais de empresas do grupo.  





ANO 2019:-Auditoria das demonstrações financeiras individuais de empresas do grupo.

Montante total da remuneração dos auditores 
independentes segregado por serviço

R$11.489 Mil

2.1/2.2 - Identificação E Remuneração Dos Auditores
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Fabio Rodrigo Muralo 05/04/2019 181.657.668-99 Rua Castilho, 392, 4ºandar cj 42, Brooklin Paulista, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04568-010, 
Telefone (11) 51022510, Fax (11) 51022510, e-mail: Fabio.muralo@bakertillysp.com.br

Justificativa da substituição Mudança para atendimento a norma da CVM sobre rodízio de firmas de auditoria.

Montante total da remuneração dos auditores 
independentes segregado por serviço

R$198 Mil

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância 
da justificativa do emissor

Possui auditor? SIM

Nome responsável técnico DATA_INICIO_ATUACAO CPF Endereço

Nome/Razão social BAKER TILLY 4PARTNERS AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Tipo auditor Nacional

Código CVM 31269-0

Descrição do serviço contratado ANO 2019:-Auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Claro Telecom Participações S.A..

Data Início 05/04/2019

CPF/CNPJ 18.596.945/0001-83
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2.3 - Outras Informações Relevantes

 

Com o objetivo de atender à determinação da CVM de rotação de auditores 
independentes, em abril de 2019, contratamos na prestação de serviço de auditoria a 
Claro Telecom Participações S.A., a Baker Tilly 4Partners Auditores Independentes 
S/S, que substituiu a Ernst & Young Auditores Independentes S/S a partir do ano 
calendário de 2019. 

Para as controladas da Companhia, a Ernst & Young Auditores Independentes S/S 
continua com a prestação de serviço de auditoria.  

 

PÁGINA: 7 de 320

Formulário de Referência - 2020 - CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A. Versão : 1



Resultado Básico por Ação 0,007381 0,005167 -0,006735

Valor Patrimonial da Ação (Reais 
Unidade)

0,085097 0,080458 0,071308

Número de Ações, Ex-Tesouraria 
(Unidades)

203.583.506.268 203.583.506.268 203.583.506.268

Resultado Líquido 1.502.615.323,72 1.051.824.580,41 -1.371.198.599,40

Resultado Bruto 15.719.189.407,09 12.312.335.401,28 12.129.151.991,54

Rec. Liq./Rec. Intermed. 
Fin./Prem. Seg. Ganhos

35.210.214.931,06 32.261.855.766,13 32.006.225.996,66

Ativo Total 75.983.072.180,82 71.382.940.228,93 64.760.626.647,33

Patrimônio Líquido 17.324.339.544,51 16.379.837.394,24 14.517.123.845,15

3.1 - Informações Financeiras - Individual

(Reais) Exercício social (31/12/2019) Exercício social (31/12/2018) Exercício social (31/12/2017)
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3.2 - Medições Não Contábeis

a. informar o valor das medições não contábeis  
 

(R$ milhões) 2019 2018 2017

EBITDA 14.046        12.537        9.727           
 
b. fazer as conciliações entre os valores divulgados e os valores das 

demonstrações financeiras auditadas  
 
O EBITDA consolidado da Companhia representa o resultado líquido antes das 
participações de não controladores, imposto de renda e contribuição social, 
resultado financeiro, depreciação e amortização e equivalência patrimonial, como 
segue: 
 
(R$ milhões) 2019 2018 2017

Lucro líquido (prejuízo) do exercicio 1.503          1.052          (1.371)        

Imposto de renda e contribuição social 761             694             (559)           

Resultado financeiro 3.642          2.840          3.861          

Depreciação e amortização 7.903          7.578          7.794          

Resultado da equivalência patrimonial 237             373             2                 

EBITDA 14.046        12.537        9.727          

Margem EBITDA 39,89% 38,86% 30,39%

Receita operacional líquida 35.210        32.262        32.006         
 
c. explicar o motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para a 
correta compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas 
operações  
 
A Administração da Companhia acredita que o EBITDA é uma medida adequada 
para aferir e analisar o desempenho operacional, por ser uma medida 
normalmente declarada e amplamente utilizada no setor de telecomunicações.  
 
O EBITDA não deve ser considerado em separado ou como substituto do 
resultado líquido, indicador de desempenho operacional ou fluxo de caixa 
alternativo para cálculo de liquidez. Esta medida não representa fundo disponível 
para distribuição de dividendos, reinvestimentos ou outros usos. 

 
 
 
 

PÁGINA: 9 de 320

Formulário de Referência - 2020 - CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A. Versão : 1



3.3 - Eventos Subsequentes às Últimas Demonstrações Financeiras

 

a) Debêntures:  
 

Em 02 de janeiro de 2020 foi aprovada em Reunião do Conselho de Administração (“RCA”) da 
controlada Claro, a 10ª emissão de 2.500.000 debêntures quirografárias (décima emissão), não 
conversíveis em ações, de valor nominal unitário de R$1.000,00 (hum mil reais), totalizando 
R$2.500.000 de principal, remuneradas a CDI + 0,96% a.a., juros a serem pagos 
semestralmente a partir de julho de 2020, e prazo de 2 anos, com vencimento final em janeiro 
de 2022. As debêntures emitidas não têm a garantia. 
 
b) Juros sobre Capital Próprio: 
 
Em 20 de janeiro de 2020, em AGE, foi aprovada a proposta de pagamento de Juros sobre 
Capital Próprio na controlada Americel, no valor bruto de R$1.600, com base no resultado findo 
em 31 de dezembro de 2019 apurado conforme balanço patrimonial. Nesta mesma data a 
controlada Americel aprovou a proposta de distribuição de dividendos intermediários no 
montante de R$6.540 a razão de R$0,003402 por lote de 1.000 (mil) ações, a conta de reserva 
de lucros a realizar constante no balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2019. 
 

c) Efeito do Coronavírus (COVID-19) nas Demonstrações Financeiras:  
 

Com a expansão dos casos de contaminação pelo território brasileiro, a pandemia do Covid-19 
vem gerando, a partir do isolamento social orientado pelos órgãos públicos de saúde, um 
ambiente sem precedentes vivido no país, com indústrias paralisadas, estabelecimentos 
comerciais fechados e grande parte da população reclusa em suas residências, sendo 
mantidas apenas as atividades consideradas essenciais para atendimento à sociedade. 
 
Ainda são grandes as incertezas quanto a extensão e a magnitude desta crise, e o seu 
potencial de impacto econômico.  Ainda são limitados os impactos da referida crise sobre os 
resultados apurados pela Companhia, e acreditamos que os desafios serão maiores nos 
próximos meses, principalmente em se mantendo o status atual de isolamento social. A 
Companhia, no entanto, tem adotado e continuará adotando as medidas necessárias para 
minimizar os efeitos adversos sobre os negócios, não vislumbrando riscos à continuidade de 
seus negócios tampouco às estimativas e julgamentos contábeis adotados. 
 
A Companhia seguirá observando atentamente o desenvolvimento desta situação e até que 
possa mensurar os impactos futuros, irá empenhar esforços para prover informações que 
espelhem a realidade econômica. 
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3.4 - Política de Destinação Dos Resultados

 

 

 
 
 
 

    2019   2018   2017 

a. Regras sobre retenção de lucros 

Reserva legal: Constituída obrigatoriamente a base de 5% do lucro líquido do exercício até 

atingir 20% do capital social realizado, ou 30% do capital social, acrescido das reservas de 

capital. Após este limite, a apropriação não mais se faz obrigatória. A reserva legal somente 

poderá ser utilizada para aumento de capital social ou para compensar prejuízos 

acumulados. 

b. Regras sobre distribuição de dividendos não distribuídos 

O estatuto social assegura um dividendo mínimo anual obrigatório correspondente a 1%. 

 

O saldo do lucro líquido não alocado ao pagamento do dividendo mínimo obrigatório terá a 

destinação que lhe der a Assembleia Geral, a qual deverá destiná-lo integralmente. 

 

c. Periodicidade das distribuições de dividendos  
A qualquer tempo, o Conselho de Administração poderá deliberar a distribuição de 

dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros.  

 
d. Eventuais restrições à distribuição de dividendos impostas por 
legislação ou regulamentação especial aplicável ao emissor, 
assim como contratos, decisões judiciais, administrativas ou 
arbitrais  

A Companhia não possui qualquer restrição quanto à distribuição de dividendos impostas 

por legislação ou regulamentação especial aplicável ao emissor, assim como contratos, 

decisões judiciais, administrativas ou arbitrais. 
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Para o exercício de 2019 e 2018 não houve distribuição de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas. O lucro líquido 
do exercício foi absorvido integralmente pelos prejuízos acumulados de exercícios anteriores.



Para o exercício de 2017 não houve distribuição de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas. Nos dois exercícios 
sociais a Companhia apresentou prejuízo contábil.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido
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3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas 

 

Para os exercícios de 2019 e 2018 não houve distribuição de dividendos à conta de 
lucros retidos ou reservas. O lucro líquido do exercício foi absorvido integralmente 
pelos prejuízos acumulados de exercícios anteriores. 
 
Para o exercício de 2017 não houve distribuição de dividendos à conta de lucros 
retidos ou reservas, já que a Companhia apresentou prejuízo contábil.  
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31/12/2019 58.658.731.636,31 Índice de Endividamento 3,38591445

3.7 - Nível de Endividamento

Exercício Social Soma do Passivo 
Circulante e Não 

Circulante

Tipo de índice Índice de 
endividamento

Descrição e motivo da utilização de outro índice
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Financiamento Quirografárias 1.569.486.061,43 6.070.078.247,78 0,00 0,00 7.639.564.309,21

Empréstimo Quirografárias 0,00 414.149.960,48 132.487.191,69 20.689.973.018,05 21.236.610.170,22

Observação

Total 1.569.486.061,43 6.484.228.208,26 132.487.191,69 20.689.973.018,05 28.876.174.479,43

3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2019)

Tipo de Obrigação Tipo de Garantia Outras garantias ou 
privilégios

Inferior a um ano Um a três anos Três a cinco anos Superior a cinco anos Total
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3.9 - Outras Informações Relevantes 

 

A Companhia não tem outras informações relevantes a destacar. 
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4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco 

 

a. ao emissor 
 
Estamos sujeitos a grandes autuações na forma de disputas legais no Brasil 
 
A Companhia está envolvida em vários processos judiciais cujas perdas são consideradas 
possíveis ou remotas. Se estes processos forem decididos contra nós, poderá haver um 
impacto material adverso sobre a Companhia, suas condições financeiras e seus resultados 
operacionais. 
 
Eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, 
podem indicar deterioração ou perda por redução ao valor recuperável de ativos 
 
A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos, incluindo intangíveis 
de vida útil econômica indefinida e ágio por expectativa de rentabilidade futura. Uma 
deterioração ou perda por redução ao valor recuperável de ativos existe quando o valor 
contábil de um ativo ou unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é 
o maior entre o valor justo menos custos de venda ou o seu valor em uso. O cálculo do valor 
justo menos custos de vendas é baseado em informações disponíveis de transações de 
venda de ativos similares ou preços de mercado menos custos adicionais para descartar o 
ativo. 
 
O cálculo do valor em uso é baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. O valor 
recuperável é sensível à taxa de desconto utilizada no método de fluxo de caixa 
descontado, bem como aos recebimentos de caixa futuros esperados e à taxa de 
crescimento utilizada para fins de extrapolação. 
 
Os fluxos de caixa derivam do orçamento e não incluem atividades de reorganização com 
as quais a Companhia ainda não tenha se comprometido ou investimentos futuros 
significativos que melhorarão a base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de 
teste. Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor 
recuperável, é constituída provisão no resultado do exercício ajustando o valor contábil 
líquido ao valor recuperável, o que pode afetar adversamente os resultados das operações. 
 
Dependemos de membros-chave de nossa diretoria. Qualquer dificuldade em 
contratar novos diretores poderá afetar de modo adverso nossa capacidade de operar 
nossos negócios 
 
Nossos negócios são geridos por uma quantidade definida de diretores principais. A perda 
de qualquer um desses indivíduos poderá afetar nossos negócios substancialmente. Além 
disso, nosso êxito depende de nossa capacidade de continuar atraindo, recrutando e 
retendo pessoal qualificado nas áreas de engenharia, técnica, gerencial e administrativa. A 
concorrência por pessoal qualificado no Brasil é acirrada e, geralmente, há um número 
limitado de pessoas com a experiência exigida nos setores em que operamos. Não 
podemos garantir-lhes que seremos capazes de reter tais diretores ou de fazê-lo sem 
custos ou atrasos, tampouco podemos assegurar que conseguiremos encontrar novos 
diretores qualificados, caso isso venha a ser necessário. A incapacidade de reter ou 
contratar novos diretores qualificados poderá afetar negativamente nossos negócios.  
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4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco 

 

b. a seu controlador, direto ou indireto ou grupo de controle Somos controlados por 
um único grupo 
 
A Claro Telecom Participações S.A. tem como acionista controlador indireto a América Móvil 
S.A.B. de C.V. (“América Móvil”), sociedade organizada e existente de acordo com as leis 
do México, que é controlada por Carlos Slim Helú e membros de sua família. 
 
Estamos envolvidos em transações com partes relacionadas que podem gerar 
potenciais conflitos de interesse  
 
Nós e nossos controladores estamos envolvidos em transações com entidades que, como 
nós, são controladas direta ou indiretamente por Carlos Slim Helú e membros de sua 
família. As transações com partes relacionadas podem criar potenciais conflitos de 
interesse. Estas entidades incluem: 
 
(a) América Móvil, e suas subsidiárias; 
(b) Grupo Carso, S.A.B. de C.V., ou Grupo Carso, e suas subsidiárias; 
(c) Amov Finance BV; 
(d) Carso Global Telecom; 
 
c. a seus acionistas 
 
Vide item acima 4.1 b. 
 
d. a suas controladas e coligadas 
 
Nossa habilidade para pagar dividendos depende da habilidade de nossas 
subsidiárias em transferir lucros e dividendos para nós  
 
Somos uma companhia controladora sem nenhum ativo significativo que não seja nosso 
investimento em nossas subsidiárias e nossas propriedades em caixa e equivalentes de 
caixa. Neste caso, nosso fluxo de caixa será derivado principalmente por dividendos, juros e 
outras distribuições feitas pelas nossas subsidiárias. Nossa habilidade para pagar 
dividendos depende da contínua transferência de dividendos e outros lucros das 
subsidiárias. A habilidade de nossas subsidiárias de pagar dividendos e outras 
transferências para nós pode estar limitada por várias restrições regulatórias, contratuais e 
legais que podem afetá-las. A destinação do lucro líquido do exercício social é realizada 
com base no estatuto social da seguinte forma: 
 
1) Antes dos lucros serem distribuídos, a Companhia apropria 5% do lucro líquido do 
exercício para a reserva legal (até 20% do valor total do capital). 
 
2) O restante do lucro líquido terá a destinação que lhe der a Assembleia Geral, observado 
o dividendo mínimo obrigatório de 1%. 
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4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco 

 

A concorrência no setor de telecomunicações é intensa e poderá ter um efeito 
adverso sobre as receitas e a rentabilidade das operações da Companhia 
 
A Companhia enfrenta forte concorrência e espera-se que isso vai aumentar no futuro, 
como resultado da entrada de novos operadores, o desenvolvimento de novas tecnologias, 
produtos e serviços. Além disso, espera-se que o setor de telecomunicações será reforçado 
em resposta à necessidade de operadores para reduzir seus custos e capacidade adicional. 
Isso poderia resultar no surgimento de concorrentes maiores e com mais recursos 
financeiros, técnicos, promocionais e outras para competir com a Companhia. Entre outras 
coisas, os concorrentes da empresa poderão: 
 
• oferecer subsídios maiores para a compra de telefones celulares; 
• pagar comissões mais elevadas para seus distribuidores; 
• oferecer serviços gratuitamente; 
• ampliar suas redes mais rapidamente, ou 
• desenvolver e introduzir novas e melhores tecnologias mais rapidamente. 
 
A concorrência pode levar a Companhia a aumentar seus gastos em publicidade, assim 
como reduzir os preços dos seus serviços e dispositivos móveis. Isso poderia causar uma 
diminuição das margens operacionais da Companhia. 
 
A capacidade de competir com sucesso vai depender do nível de cobertura; a qualidade da 
rede e serviços; as tarifas; a qualidade dos serviços aos clientes; implementação de 
iniciativas de marketing eficazes e capacidade de prever e reagir a vários fatores 
competitivos que afetam o setor de telecomunicações, incluindo a disponibilidade de novos 
serviços e tecnologias, mudanças nas preferências dos consumidores, as tendências 
demográficas, condições econômicas e estratégias de desconto em preços dos seus 
concorrentes. 
 
Se não houver capacidade de responder de modo satisfatório a essa competição e 
compensar a queda de preços conseguindo novos clientes, aumentando o uso de ofertas de 
novos produtos, a receita e a lucratividade podem decair. 
 
Eventos imprevistos poderão interferir em nossa capacidade de prestar nossos 
serviços 
 
Eventos imprevistos, tais como rupturas em nossa rede, interrupções do fornecimento de 
energia, desastres naturais, epidemias, pandemias, um incêndio em nossos centros de 
controle ou outros eventos similares, poderão temporariamente prejudicar a qualidade de 
nossos serviços, bem como danificar nossos equipamentos. Não podemos assegurar que, 
caso tais eventos ocorram, conseguiremos impedir interrupções em nossos serviços. 
Interrupções prolongadas no serviço poderão ter um efeito negativo em nossas receitas ao 
ponto que tais interrupções façam com que os clientes cancelem seus contratos, solicitem 
reembolso ou demandem recursos substanciais de capital para corrigi-las. 
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4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco 

 

Uma falha em nossa rede e sistemas de informação poderia perturbar 
significativamente nossas operações, o que poderia ter um efeito material adverso 
nessas operações e sobre nossos negócios, resultados de operações e condições 
financeiras 
 
Certas redes e sistemas de informação são essenciais para nossas atividades empresariais. 
Sistemas de redes e de informação podem ser afetados por incidentes de segurança 
cibernética que podem resultar de ataques deliberados ou de falhas no sistema. Estes 
podem incluir, mas não estão limitados, a alterações no código de computador, vírus de 
computador, ou outro software destrutivo, ou ainda atividades maliciosas. Nossa 
incapacidade de operar nossas redes como resultado de tais acontecimentos, mesmo por 
um período limitado de tempo, pode resultar em despesas significativas e/ou perda de quota 
de mercado para outros fornecedores de comunicações. Em particular, tanto insucesso 
quanto sucesso de ataques cibernéticos nas empresas tem aumentado com frequência, em 
escopo e potenciais prejuízos nos últimos anos. 
 
Os custos associados de um ataque cibernético poderiam incluir incentivos que são 
oferecidos aos clientes existentes e parceiros de negócios para retê-los, aumentar os 
investimentos em medidas de segurança cibernéticos, perda de receitas pela interrupção de 
negócios e litígios e danos à nossa reputação. Além disso, se não conseguirmos impedir o 
roubo de informações valiosas, tais como dados financeiros, informações confidenciais e 
propriedade intelectual, ou se não conseguirmos proteger a privacidade dos clientes e 
funcionários e dados confidenciais contra violações de rede ou de segurança de TI, 
poderíamos ter danos à nossa reputação, e afetar negativamente a confiança dos 
investidores e clientes. Qualquer uma dessas ocorrências poderia resultar em um efeito 
material adverso sobre nossos negócios, resultados de operações e condição financeira. 
 
e. a seus fornecedores Dependemos de fornecedores chave para prover os 
equipamentos que precisamos para operar nossos negócios 
 
Nossas subsidiárias utilizam vários fornecedores chave para fornecer equipamentos ou 
serviços de rede, para expandir e operar nosso negócio. Hoje apesar de ter operações com 
estes fornecedores a empresa não corre o risco, caso exista rompimento de operações com 
eles, já que temos fornecedores alternativos que podem fornecer equipamentos e serviços 
para continuar operando ou expandindo a Rede. 
 
Dependemos do serviço de terceiros em determinadas vendas e atendimento ao 
consumidor 
 
Dependemos de terceirizados para fornecer serviços com custo reduzido e eficiente no 
atendimento ao consumidor. Dentre outras atividades, esses serviços terceirizados referem-
se a vendas diretas e relacionamento com clientes, incluindo call centers. Caso algum de 
nossos fornecedores terceirizados interrompa seus serviços, devido a dificuldades 
financeiras ou operacionais, ou por qualquer outro motivo, ou venha a prestar serviço 
insatisfatório ou de alguma forma não cumprir nossas especificações, a nossa capacidade 
de responder aos nossos clientes prontamente, de modo econômico ou como um todo, seria 
prejudicada, o que poderia causar danos aos nossos negócios. 
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4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco 

 

f. a seus clientes 
 
Se não conseguirmos gerenciar com êxito o processo de cobrança e combater com 
sucesso o uso fraudulento de nossa rede, nossas despesas com provisão para 
créditos de liquidação duvidosa poderiam aumentar, o que poderia prejudicar nosso 
fluxo de caixa operacional momentaneamente até a correção do problema 
 
Experimentamos níveis elevados de despesas com inadimplência, em parte porque nossos 
sistemas de avaliação de crédito não garantem que todos os clientes avaliados sejam 
merecedores de crédito, uma vez que são baseados em algoritmos estatísticos, suscetíveis 
a erro. A regulamentação permite o bloqueio da linha dos usuários somente se, após 
emitirmos o faturamento, não tivermos recebido pagamento. 
 
Também não podemos garantir que nossas estratégias de prevenção à fraudes continuarão 
sendo eficazes no combate ao uso fraudulento de nossa rede; de recuperação de quantias 
faturadas e não pagas pelo uso de nossas redes; ou que os esforços que se mostraram 
eficazes em nossos negócios continuem gerando os mesmos resultados. Nosso nível de 
despesas com inadimplência poderá aumentar no futuro, o que pode prejudicar nossa 
lucratividade e nosso fluxo de caixa.  
 
O aumento das taxas de desconexão (“churn”) poderão afetar de forma negativa 
nossas receitas e lucratividade 
 
A taxa de desconexão de assinantes é o percentual do número total de assinantes 
desconectados da rede em um determinado período em relação ao número médio de 
assinantes no mesmo período. Nossa capacidade de gerar receitas depende de nossa 
capacidade de atrair e manter assinantes, o que implica custos significativos, tais como as 
despesas de marketing, comissões sobre vendas e custo de equipamentos, taxas elevadas 
de desconexão de assinantes poderão ter um efeito negativo relevante sobre nossas 
despesas operacionais e lucratividade, dado que o tempo de permanência pode não ser 
suficiente para recuperação dos custos de aquisição. Recorrentemente revisamos a relação 
entre esses custos e o tempo de permanência. 
 
g. aos setores da economia nos quais o emissor atue O aumento da competição no 
mercado de telecomunicações pode afetar nossas receitas, rentabilidade e 
participação no mercado 
 
Enfrentamos elevada competição, que pode resultar na redução de potenciais ou atuais 
clientes, receitas e rentabilidade. Autoridade governamental pode oferecer novas licenças a 
novos participantes, que podem resultar em um aumento da competição. Adicionalmente, 
novas tecnologias concorrentes aos serviços de telecomunicações estão surgindo 
aumentando a competição cruzada em certos mercados como os das operadoras de 
telecomunicações e empresas que prestam serviços “over-the-Top (OTT).” 
 
Os efeitos da competição em nossos negócios são incertos e dependerão de uma série de 
fatores, incluindo condições econômicas, regulatórias, tributárias e do comportamento dos 
competidores com relação a preços e promoções, e a efetividade das medidas que 
adotamos em resposta da competição.  
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4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco 

 

Nossa habilidade para competir está pautada em nossa estratégia de marketing de avaliar e 
antecipar aos fatores de competição, oferecendo produtos inovadores, ao sucesso das 
vendas desses produtos e a boa qualidade do processo de atendimento e relação com o 
cliente. Nosso processo de atendimento ao consumidor, do nosso sucesso na venda de 
pacotes, da nossa estratégia de marketing, da nossa habilidade de antecipar e responder a 
vários fatores de competição que afetam o mercado de telecomunicações, incluindo a 
introdução de novos. 
 
Entre os principais fatores que afetam o mercado de telecomunicações estão a introdução 
continua de novos serviços e tecnologias, mudanças das preferências do cliente, tendências 
demográficas e condições econômicas. 
 
Nosso setor está sujeito a rápidas mudanças tecnológicas, que podem prejudicar 
nossa capacidade de competição 
 
A indústria de telecomunicações está sujeita, por natureza, a rápidas mudanças 
tecnológicas e nosso sucesso futuro depende, em parte, da nossa capacidade de prever e 
de nos adaptar em tempo hábil a estas mudanças e programar ou adaptar nossa rede e 
plataforma para prover novos serviços e obter novos clientes. Esperamos que novos 
produtos e tecnologias apareçam e que produtos e tecnologias existentes se desenvolvam 
ainda mais. Para isso precisamos manter constante nossa capacidade de investimentos. 
 
Podemos não conseguir acompanhar os desenvolvimentos em tecnologia 
 
A Companhia possui gestão comprometida com a alta qualidade dos serviços focando 
sempre na inovação e no desenvolvimento tecnológico. Em 2019, a Companhia investiu 
R$8.6 bilhões, direcionados principalmente para ampliação e modernização de nossa 
infraestrutura de rede e para instalação de serviços prestados a clientes.   
 
h. à regulação dos setores em que o emissor atue Mudanças no ambiente 
regulamentar governamental podem prejudicar o nosso negócio  
 
Nosso negócio está sujeito a extensiva regulamentação governamental e pode 
adversamente ser afetado pelas mudanças nas leis, regulamentações ou política 
regulatória. Quaisquer autoridades regulatórias que possuem jurisdição sobre nosso 
negócio podem implementar ou alterar regulamentações ou tomar outras ações que podem 
afetar adversamente nossas operações. Em particular, a regulamentação dos preços que as 
operadoras podem cobrar de seus clientes podem nos afetar adversamente pela redução de 
nossa margem de lucro. 
 
A Companhia, através de suas controladas, desenvolve atividades sujeitas à 
regulamentação e fiscalização da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL. 
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A Companhia, por meio de suas controladas, desenvolve atividades sujeitas à 
regulamentação e fiscalização da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). 
Ao longo de  2019, foram publicados importantes regulamentos  como o novo Regulamento 
de Qualidade dos Serviços de Telecomunicações -  RQUAL, que introduz um modelo 
consolidado de aferição da qualidade para todos os serviços (em substituição a 4 
regulamentos), trazendo o conceito da regulação Responsiva, com uma linguagem mais 
próxima a visão usuário/cliente por meio de Selos que definem a qualidade das prestadoras 
além da importante adequação dos regulamentos de uso das faixas de 2.3GHz e 3.5GHz, 
 fundamentais para que o próximo leilão ocorra já considerando a melhor opção para a 
plena utilização das faixas.  
 
Em 2019 também foi sancionada a Lei 13.879/2019, que atualiza diversos preceitos da Lei 
Geral das Telecomunicações (Lei 9.472/2019), entre eles, a possibilidade de adaptação da 
modalidade de outorga de serviço de telecomunicações de concessão para autorização, 
bem como a possibilidade de prorrogação do prazo de vigência das outorgas. No campo 
das telecomunicações por satélite, a lei traz duas importantes alterações no sentido de 
ajustar os procedimentos de conferência e prorrogação de direitos de exploração, buscando 
adaptar-se às práticas internacionais.  
 
A Companhia envidou máximos esforços no atendimento das obrigações regulatórias e 
ampliação das oportunidades de desenvolvimento do setor, tendo, ao final de 2018, obtido 
junto com os demais membros do GIRED (Grupo de Implantação do Processo de 
Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV) a liberação total da faixa de 700MHz 
para implementação do LTE em todos os municípios brasileiros. 
 
A Companhia, por meio de suas controladas, desenvolve atividades sujeitas à 
regulamentação e fiscalização da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).  
 
Ao longo de  2019, foram publicados importantes regulamentos  como o novo Regulamento 
de Qualidade dos Serviços de Telecomunicações -  RQUAL, que introduz um modelo 
consolidado de aferição da qualidade para todos os serviços (em substituição a 4 
regulamentos), trazendo o conceito da regulação Responsiva, com uma linguagem mais 
próxima a visão usuário/cliente por meio de Selos que definem a qualidade das prestadoras 
além da importante adequação dos regulamentos de uso das faixas de 2.3GHz e 3.5GHz, 
 fundamentais para que o próximo leilão ocorra já considerando a melhor opção para a 
plena utilização das faixas. 
 
Em 2019 também foi sancionada a Lei 13.879/2019, que atualiza diversos preceitos da Lei 
Geral das Telecomunicações (Lei 9.472/2019), entre eles, a possibilidade de adaptação da 
modalidade de outorga de serviço de telecomunicações de concessão para autorização, 
bem como a possibilidade de prorrogação do prazo de vigência das outorgas. No campo 
das telecomunicações por satélite, a lei traz duas importantes alterações no sentido de 
ajustar os procedimentos de conferência e prorrogação de direitos de exploração, buscando 
adaptar-se às práticas internacionais.  
 
A Companhia envidou máximos esforços no atendimento das obrigações regulatórias e 
ampliação das oportunidades de desenvolvimento do setor, tendo, ao final de 2018, obtido 
junto com os demais membros do GIRED (Grupo de Implantação do Processo de 
Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV) a liberação total da faixa de 700MHz 
para implementação do LTE em todos os municípios brasileiros. 
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Somos obrigados a cumprir certas metas e a manter determinados padrões de 
qualidade de serviços. O não cumprimento de tais obrigações pode resultar em 
sanções 
 
A ANATEL exige que cumpramos certas metas de qualidade dos serviços, o não 
cumprimento das obrigações de qualidade de serviço pode resultar, e já resultou, na 
imposição de multas pela ANATEL e outras entidades governamentais. Nossa capacidade 
de cumprir tais metas pode ser impedida por fatores além de nosso controle e nós não 
podemos garantir que cumpriremos essas metas no futuro ou que não seremos multados no 
futuro. 
i. Países estrangeiros onde o emissor atue 
 
O emissor não atua em países estrangeiros. 
 
j. Questões sócio ambientais 
 
Mudanças na legislação ambiental e/ou de uso e ocupação de solo podem prejudicar 
nosso negócio 
 
Em abril de 2015 foram estabelecidos critérios em esfera federal para disciplinar a 
instalação de infraestrutura de suporte para prestação de serviços de telecomunicação. Em 
que pese haver este regramento federal, os municípios possuem competência constitucional 
para instituir normas que definem o uso e ocupação do solo, alguns, inclusive, com 
legislação específica para implantação de Estações Rádio Base (ERB’s). Aliado a isto, a 
competência para proteção do meio ambiente é comum a todos os entes da federação 
(União, Estados e Municípios) e em virtude da radiação não ionizante (RNI) emitida pelas 
antenas utilizadas para a prestação do serviço, exigências e/ou restrições legislativas 
municipais podem ser enfrentadas. 
 
Isto gera uma complexa malha legislativa que deve ser atentamente observada sempre que 
se pretenda promover a instalação de infraestrutura para prestação de serviços de 
telecomunicação, sob pena de sujeitarmos a companhia a autuações, multas e, ações 
judiciais que podem resultar, em última análise, ao desligamento e remoção de 
equipamentos. Em razão da existência de milhares de Municípios no território nacional, 
estamos sujeitos a repentinas alterações legislativas às quais deveremos nos adequar para 
evitar as situações adversas elencadas acima ou, caso viável, recorrermos ao Poder 
Judiciário para afastar algum requisito/critério inconstitucional, estabelecido nas legislações 
municipais. 
 
Não cumprimento da legislação ambiental pode ensejar risco de instauração de 
procedimentos em esfera criminal face os dirigentes da companhia 
 
Considerando a crescente preocupação social com questões de natureza ambiental, 
preocupação esta internalizada em órgãos governamentais dedicados para atuação nesta 
seara, é importante que a companhia se mantenha atenta ao cumprimento das normas 
ambientais a fim de evitar a instauração de procedimentos para apurar eventual 
cometimento de crime ambiental. Estes procedimentos investigatórios, inicialmente em 
esfera administrativa, podem evoluir para processos judiciais que buscam imputar a prática 
de crime ambiental a dirigentes da companhia. 
 
Ressalte-se neste tema a necessidade de particular cautela para instalação de 
infraestrutura em áreas de proteção ambiental (APAs), Unidades de Conservação e demais 
locais sob a gestão dos órgãos ambientais (IBAMA/ICMBio). 
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Risco de interrupção na prestação de serviço em decorrência de descumprimento da 
legislação vigente e/ou irregularidades no processo de licenciamento 
 
Diante de tudo quanto foi exposto nos itens anteriores, cumpre ressaltar o risco a que está 
sujeita a companhia no caso de adoção de medida que a obrigue a desligar e/ou remover 
equipamentos em razão de irregularidades no processo de licenciamento ou 
descumprimento de legislação específica que visa regular a instalação de infraestrutura de 
suporte para prestação de serviço de telecomunicação. 
 
O desligamento de um site pode gerar o comprometimento da qualidade na prestação de 
serviço através da degradação da rede. Em alguns casos há o risco de interrupção total na 
prestação de serviço em determinada localidade. 
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Um declínio ou maior volatilidade na economia brasileira ou a desvalorização do 
Real poderão afetar de forma negativa nossas receitas, fluxos de caixa e 
lucratividade. 
 
Baixo crescimento econômico, situação política instável e a alta taxa de desemprego no 
país, podem apresentar impacto negativo sobre nossa capacidade de atrair novos 
clientes, aumentar tarifas e manter ou aumentar o faturamento. 
A maioria das operações da companhia e nossos principais clientes estão no Brasil. 
Nossos resultados operacionais e situação financeira dependem do comportamento da 
economia no Brasil, do nível de crescimento econômico e, consequentemente, da 
demanda dos clientes por nossos serviços.  
 
Na data de encerramento do exercício de 2019, a Administração considerou relevantes 
os seguintes riscos: 
 

      Ganho/(perda) 

Operação 
Posição em 
31/12/2019 

Cenário I 
provável  

Cenário II Cenário III 

Queda do US$         
  Fornecedores 353.433 17.672 88.358 176.717 
  Outros (Ativos-Passivos) (34.292) (1.715) (8.573) (17.146) 

Total  15.957 79.785 159.571 

Alta do US$     
  Fornecedores 353.433 (17.672) (88.358) (176.717) 
  Outros (Ativos-Passivos) (34.292) 1.715 8.573 17.146 

Total  (15.957) (79.785) (159.571) 

 
Em 2019 o Real apresentou uma desvalorização frente ao dólar em 4,02%, passando de 
R$3,8748 em 31 de dezembro de 2018, para R$4,0307 por USD1,00 em 31 de 
dezembro 2019. 
 
A taxa de câmbio média em 2019 foi R$3,9458 por US$1,00, representando uma 
desvalorização do real frente ao dólar norte-americano de 7,93%, quando comparado a 
uma taxa de câmbio média de R$3,6558 para US$1,00, em 2018. Historicamente, o 
Real tem apresentado expressiva volatilidade, com desvalorizações frente ao dólar 
norte-americano. Nós não fazemos operações de proteção contra esse risco no longo 
prazo. 
 
Um percentual significativo de nossos dispêndios de capital, incluindo custos de 
equipamento de rede é denominada ou indexada em dólar norte-americano. 
 
Desse modo, a desvalorização do Real em relação ao dólar norte-americano resulta em 
fluxo de caixa menor como resultado de maiores despesas financeiras. 
 
Em 31/12/2019, a companhia não possuía endividamento indexado ao dólar. 
  
Apesar das incertezas e do desiquilíbrio estrutural das contas públicas, o governo 

federal, cercado de expectativas mais positivas, iniciou 2019 trabalhando em prol da 
aprovação de reformas constitucionais emergenciais, da contenção das despesas 
governamentais e da retomada do crescimento econômico em níveis mais robustos. 
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Objetivando aquecer a economia, gerar empregos e estimular os investimentos, o 
governo fez sucessivas reduções da taxa básica de juros, que encerrou o ano de 2019 a 
4,50% a.a., 30,8% abaixo da taxa de encerramento de 2018, que foi de 6,50% a.a. 
 
No entanto, os resultados obtidos no ano de 2019 ficaram abaixo das expectativas.  
 
A reforma da previdência, uma das mais importantes para o equilíbrio fiscal do país, foi 
aprovada somente no final do ano. Outras reformas estruturais importantes, como a 
administrativa e a tributária, ficaram para a agenda de 2020.   
 
A taxa de desemprego no país permaneceu muito alta ao longo do ano, afetando 
negativamente o consumo e pressionando o endividamento das famílias. 
 
O PIB do país cresceu 1,1%, menor avanço em três anos, afetado principalmente pela 
perda de ritmo no consumo das famílias e nos investimentos privados.  
 
Iniciamos 2020 com o desafio de buscar um nível de crescimento mais acelerado da 
economia brasileira em relação a 2019.  No entanto, em função de um cenário 
econômico mundial adverso, decorrente da pandemia do COVID-19, não há neste 
momento expectativa de crescimento da economia doméstica.  
 
Ainda são grandes as incertezas quanto a extensão e a magnitude dos efeitos desta 
crise, e o seu potencial impacto econômico, tanto no Brasil quanto ao redor do mundo, 
mas estima-se que os efeitos adversos serão significativos, com retração da economia, 
aumento do nível de desemprego, maior restrição ao crédito, incremento da 
inadimplência, dentre outros possíveis impactos.  
 
O mercado financeiro, que faz constantes revisões das projeções econômicas, espera 
recuo do PIB no patamar de 6% para este ano, taxa de câmbio do dólar norte-americano 
de R$ 5,40 e taxa Selic em torno de 2,25% ao final de 2020, segundo o relatório Focus 
do Banco Central do Brasil, divulgado em 25 de maio de 2020. 
 
A Administração está atenta, se organizando e adotando as medidas necessárias para 
minimizar os efeitos adversos sobre os negócios, com vistas a manter a saúde 
financeira e liquidez da Companhia.  
 
Da mesma forma, a Companhia tem trabalhado com muita dedicação para que toda sua 
rede continue funcionando normalmente, assegurando a continuidade da prestação dos 
seus serviços, mesmo com o crescimento observado no consumo dos clientes.  
 
Na data de encerramento do exercício de 2018, a Administração considerou relevantes 
os seguintes riscos: 
 

      Ganho/(perda) 

Operação 
Posição em 
31/12/2018 

Cenário I 
provável  

Cenário II Cenário III 

Queda do US$         
  Fornecedores 428.058 21.403 107.014 214.029 
  Outros (Ativos-Passivos) (31.724) (1.586) (7.931) (15.862) 

Total  19.817 99.083 198.167 

Alta do US$     
  Fornecedores 428.058 (21.403) (107.014) (214.029) 
  Outros (Ativos-Passivos) (31.724) 1.586 7.931 15.862 

Total  (19.817) (99.083) (198.167) 
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Em 2018 o Real apresentou uma desvalorização frente ao dólar em 17,13%, passando 
de R$3,3080 em 31 de dezembro de 2017, para R$3,8748 por USD1,00 em 31 de 
dezembro 2018. 
 
A taxa de câmbio média em 2018 foi R$3,6558 por US$1,00, representando uma 
desvalorização do real frente ao dólar norte-americano de 14,52%, quando comparado a 
uma taxa de câmbio média de R$3,1922 para US$1,00, em 2017. Historicamente, o 
Real tem apresentado expressiva volatilidade, com desvalorizações frente ao dólar 
norte-americano. Nós não fazemos operações de proteção contra esse risco no longo 
prazo. 
 
Um percentual significativo de nossos dispêndios de capital, incluindo custos de 
equipamento de rede é denominada ou indexada em dólar norte-americano. 
 
Desse modo, a desvalorização do Real em relação ao dólar norte-americano resulta em 
fluxo de caixa menor como resultado de maiores despesas financeiras. 
 
Em 31/12/2018, a companhia não possuía endividamento indexado ao dólar.  
 
O país começou 2018 com a economia em lenta recuperação e expectativas positivas, 
apesar dos temores por se tratar de ano de eleição presidencial. As expectativas, no 
entanto, foram piorando devido à incerteza com o futuro político do país e à insegurança 
de qual seria a agenda econômica de um novo governo. Essa lentidão na recuperação 
da economia manteve-se ao longo do ano, agravada pela greve de caminhoneiros, que 
praticamente paralisou o país no primeiro semestre. Só a partir de setembro é que a 
corrida presidencial começou a demonstrar qual seria a tendência mais provável do 
desfecho eleitoral. 
 
A taxa básica de juros encerrou 2018 a 6,50% a.a., 8,6% abaixo da taxa de 
encerramento de 2017, que foi de 7%a.a. 
 
Ao final do ano, a taxa de desemprego teve ligeira queda e houve crescimento do 
trabalho informal, mas o país ainda conta com mais de 12 milhões de desempregados.  
 
O risco-país oscilou bastante ao longo do ano, demonstrando cautela e pouco apetite 
dos investidores externos para a realização de investimentos no Brasil. 
 
Preocupados com o cenário externo turbulento e com a desaceleração da economia 
mundial, os analistas previram um crescimento moderado do país a partir de 2019. As 
famílias, empresas e governos entraram na crise endividados, o que diminuiu o espaço 
para consumo e investimentos, atravancando a recuperação. O colapso das contas 
públicas limita os investimentos da União, estados e municípios.  
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Na data de encerramento do exercício de 2017, a Administração considerou relevantes 
os seguintes riscos: 
 

      Ganho/(perda) 

Operação 
Posição em 
31/12/2017 

Cenário I 
provável  

Cenário II Cenário III 

Queda do US$         
  Fornecedores (421.631) 21.082 105.408 210.815 
  Outros (Ativos-Passivos) 44.742 (2.237) (11.186) (22.371) 

Total  18.845 94.222 188.444 

Alta do US$     
  Fornecedores (421.631) (21.082) (105.408) (210.815) 
  Outros (Ativos-Passivos) 44.742 2.237 11.186 22.371 

Total  (18.845) (94.222) (188.444) 

 
Em 2017 o Real apresentou uma desvalorização frente ao dólar em 1,48%, passando de 
R$3,2591 em 31 de dezembro de 2016, para R$3,308 por USD1,00 em 31 de dezembro 
2017. 
 
A taxa de câmbio média em 2017 foi R$3,1922 por US$ 1,00, representando uma 
valorização do real frente ao dólar norte-americano de 8,36%, quando comparado a uma 
taxa de câmbio média de R$3,4833 para US$1,00, em 2016. Historicamente, o Real tem 
sofrido várias desvalorizações importantes frente ao dólar norte-americano e tem sido 
volátil. Nós não tentamos nos proteger contra este risco no longo prazo. 
 
Um percentual significativo de nossos dispêndios de capital, incluindo custos de 
equipamento de rede, é denominada ou indexada em dólar norte-americano. 
 
Desse modo, a desvalorização do Real em relação ao dólar norte-americano resultaria 
em fluxo de caixa menor como resultado de maiores despesas financeiras. 
 
Em 31/12/2017, a companhia não possuía endividamento indexado ao US$.  
 
O Risco de taxa de câmbio decorre da possibilidade de a Companhia vir a incorrer em 
perdas por conta de flutuações nas taxas de câmbio. 
 
O ano de 2017 foi marcado por alto nível de ociosidade da capacidade industrial, e 
níveis de desemprego elevados que afetaram negativamente o consumo das famílias.  
 
Ao longo do ano, a economia experimentou sucessivas reduções da taxa básica de juros 
encerrando 2017 a 7%, bem abaixo da taxa de fechamento de 2016 que foi de 13,75%, 
e a expectativa é que ocorram pequenas alterações ao longo do ano. A taxa de câmbio 
da moeda norte-americana encerrou 2017 cotada a R$3,3080, ligeiramente acima do 
encerramento de 2016 que foi de R$3,2591. 
 
A inflação, medida pela IPCA, fechou em 2,95%, abaixo da meta estabelecida pelo 
Banco Central. 
 
Ao final do ano, o cenário econômico brasileiro dava sinais de uma gradual recuperação 
da economia e comemorou uma leve melhora nos níveis de emprego do país, criando 
perspectivas mais positivas para o ano de 2018. De qualquer forma, as eleições 
presidenciais em 2018 contribuem para um ambiente de incertezas nos cenários político 
e econômico do país. 
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A incerteza contínua em mercados financeiros globais podem afetar adversa e 
materialmente nossa habilidade e a de nossos grandes clientes para acessar suas 
necessidades de capital para suportar suas operações 
 
A instabilidade em mercados financeiros globais e incertezas contínuas que afetam 
estes mercados resultam na volatilidade do mercado de renda fixa, crédito e patrimônio. 
Esta volatilidade pode limitar o acesso das companhias aos mercados de crédito, 
causando significativos custos de financiamentos para as companhias ou, em alguns 
casos, a inabilidade destas companhias em gerir suas operações contínuas. 
Consequentemente, nossos clientes, grandes usuários dos serviços de dados, podem 
ser forçados a adiar, reduzir ou suspender sua disponibilidade de financiar compras de 
nossos produtos e serviços e podem atrasar ou suspender pagamentos em aberto 
devidos a nós. 
 
A inflação poderá elevar nossos custos, contribuir significativamente para 
incertezas econômicas no Brasil e ocasionar um aumento de volatilidade nos 
mercados brasileiros de valores mobiliários. 
 
Nos anos 1990, o Brasil conviveu com uma inflação extremamente alta, com taxas 
anuais chegando a quase 1.000%, de acordo com o Índice Geral de Preços do Mercado 
(IGP-M), um indicador de inflação mensal amplamente utilizado no Brasil, publicado pela 
Fundação Getúlio Vargas.  
 
A taxa de inflação (deflação) brasileira, segundo o IGP-M, negativa -0,52% em 2017, 
7,54% em 2018 e 7,32% em 2019. A própria inflação e as medidas governamentais para 
combatê-la tiveram, no passado, efeitos significativamente negativos sobre a economia 
brasileira. As ações governamentais para combater a inflação, incluem aumentos da 
taxa de juros e intervenção no mercado cambial por meio da venda de dólares norte-
americanos e títulos da dívida do governo vinculados ao dólar, bem como a especulação 
sobre possíveis ações futuras, também contribuíram para a incerteza econômica no 
Brasil e para o aumento da volatilidade nos mercados brasileiros de valores mobiliários. 
Caso o Brasil apresente uma inflação substancial no futuro, nossos custos poderão 
aumentar e nossas margens operacionais poderão diminuir, o que poderá afetar de 
forma negativa nossa situação financeira e resultados operacionais. As pressões 
inflacionárias também poderão reduzir nossa capacidade de acesso aos mercados 
financeiros internacionais e acarretar mais intervenções governamentais na economia, 
incluindo a introdução de políticas governamentais que possam afetar de modo adverso 
o desempenho geral da economia brasileira e interromper ou reverter o crescimento. 
 
Medidas governamentais para combater a inflação muitas vezes incluíram a 
manutenção de uma política monetária restritiva com altas taxas de juros, restringindo 
assim a disponibilidade de crédito e reduzindo o crescimento econômico. 
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Condições econômicas globais adversas e, em particular a redução gradual da 
economia brasileira, podem causar um negativo impacto nos nossos resultados 
operacionais e condições financeiras 
 
Nosso negócio é influenciado pelas condições econômicas gerais globais. Deterioração 
posterior no ambiente econômico pode causar um efeito adverso na demanda por 
alguns de nossos produtos e serviços. Em condições econômicas difíceis, os clientes 
podem buscar reduzir seus gastos discricionários. Nesta condição, os clientes 
empresariais que nós atendemos podem adiar decisões de compras, adiar a 
implantação total das ofertas de serviço ou reduzir o uso de seus serviços. Condições 
econômicas adversas podem levar a um aumento no número de clientes empresariais 
que são incapazes de pagar pelos serviços. Caso estes eventos ocorram, poderão 
trazer efeito material adverso nos resultados das operações. 
 
Condições econômicas, políticas e sociais brasileiras podem adversamente afetar 
nosso negócio 
 
Nossa situação financeira e resultados operacionais dependem substancialmente da 
economia brasileira. O governo brasileiro intervém frequentemente na economia do país 
e, ocasionalmente, promove mudanças drásticas nas políticas monetária, fiscal, 
tributária, creditícia, tarifária, salarial, de controle de preços e outras, com o intuito de 
influenciar o curso da economia. Além disso, mudanças nas administrações podem 
resultar em mudanças na política de governo e afetar nossos negócios. 
 
Nossos negócios, situação financeira e resultados operacionais poderão ser afetados de 
forma negativa por essas mudanças nas políticas governamentais, bem como por outros 
fatores que estão fora de nosso controle, como flutuações monetárias, inflação, 
instabilidade de preço, taxas de juros, política monetária, a liquidez dos mercados de 
capitais brasileiros, crescimento econômico geral, política de juros, controles de preço e 
salário, crises de energia e outros desenvolvimentos políticos, diplomáticos, sociais e 
econômicos no país ou que afetem o Brasil. 
 
Nós não temos controle e não podemos prever, que medidas ou políticas o governo 
brasileiro pode tomar em resposta a atual ou futura situação econômica brasileira ou 
como a intervenção do governo e políticas governamentais afetarão a economia 
brasileira e, ambos diretamente e indiretamente, nossas operações e receitas. As 
condições econômicas, políticas e sociais adversas podem inibir a demanda por nossos 
serviços e criar incertezas sobre nosso ambiente operacional, o que pode ter um efeito 
adverso relevante para nós. 
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TRIBUTÁRIO 

Ação Judicial 47397-26.2010.4.01.3400 – PIS COFINS  
Juízo Justiça Federal do Distrito Federal 
Instância 2ª Instância Judicial 
Data da Instauração 06/10/2010 
Pólo Ativo Claro S/A 
Pólo Passivo União Federal 
Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Ação Judicial visando a compensação de créditos de 
PIS/COFINS apurados no regime não cumulativo com 
debito de PIS/COFINS apurado no regime cumulativo. 

 
Principais fatos 

1ª instância Judicial desfavorável.  
Existem diversas autuações fiscais, lavradas com a 
exigibilidade suspensa, atrelados à discussão judicial. 

Chance de Perda Possível 
Análise de Impacto em 
Caso de Perda em 
Processo 

 
R$1.495.584.148,37 

Valor Provisionado Não há provisão 
 

Ação Judicial 2008.34.00.020237-2 – PIS COFINS  
Juízo Justiça Federal do Distrito Federal 
Instância 2ª Instância Judicial 
Data da Instauração 29/05/2008 
Pólo Ativo Americel S/A 
Pólo Passivo União Federal 
Valores, bens ou 
direitos envolvidos 

Ação Judicial visando a compensação de créditos de 
PIS/COFINS apurados no regime não cumulativo com debito de 
PIS/COFINS apurado no regime no regime cumulativo. 

 
Principais fatos 

1ª instância Judicial favorável.  
Existem diversas autuações fiscais, lavradas com a exigibilidade 
suspensa, atrelados à discussão judicial. 

Chance de Perda Possível 
Análise de Impacto em 
Caso de Perda em 
Processo 

 
R$167.572.945,69 

Valor Provisionado Não há provisão 
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Ação Judicial 0010697.61.2013.4.01.0000 (ação originária 2006.34.00.036729-3) PIS 
COFINS Exclusão ICMS da Base de Cálculo 

Juízo Tribunal Regional Federal 
Instância 2ª Instância Judicial 
Data da Instauração 26/02/2013 
Pólo Ativo Fazenda Nacional 
Pólo Passivo Claro S/A e Americel S/A 
Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Discussão judicial relativa ao direito da Cia. de não incluir 
na base de cálculo do PIS e COFINS os valores 
referentes ao ICMS. 

 
Principais fatos 

A Cia obteve acórdão favorável o qual transitou em 
julgado, no entanto a União Federal interpôs ação 
rescisória para desconstituir referido acórdão.  Proferida 
decisão julgando parcialmente procedente a ação, 
mantendo-se o direito à exclusão do ICMS da base de 
cálculo do PIS/COFINS. Aguarda análise de 
admissibilidade do RESP/RE interpostos pela Fazenda 
Nacional. Em setembro/2018, considerando a decisão 
proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento 
do RE 574.706 submetido à sistemática da repercussão 
geral, a Administração e seus consultores jurídicos, 
entenderam pela reversão da provisão constituída pela 
Claro. 

Chance de Perda Remoto 
Análise de Impacto em Caso 
de Perda em Processo 

R$2.529.178.870,95 

Valor Provisionado Não há provisão. 
 

Ação Judicial 2007.61.00.027060-6  
PIS COFINS Exclusão da Receita de Interconexão da Base de Cálculo 

Juízo Justiça Federal de São Paulo 
Instância 2ª Instância Judicial 
Data da Instauração 25/09/2007 
Pólo Ativo Claro S/A 
Pólo Passivo União Federal 
Valores, bens ou 
direitos envolvidos 

Discussão judicial relativa ao direito da Cia de excluir das 
bases de cálculo do PIS e COFINS os valores repassados 
as operadoras de telecomunicações a título de interconexão 
por não configurarem receita própria.  

Principais fatos Decisão de 1ª instância parcialmente favorável. O mérito foi 
acolhido, no entanto não foi reconhecido o direito da 
compensar os valores recolhidos indevidamente a título de 
PIS e COFINS sobre repasses de interconexão dos 
pagamentos efetuados a partir de 09/1997. Aguarda decisão 
em 2ª instância judicial. 

Chance de Perda Possível 
Análise de Impacto em 
Caso de Perda em 
Processo 

 
R$1.091.692.063,56 

Valor Provisionado Foi constituída provisão no valor de R$1.091.692.063,56 
equivalente aos valores não recolhidos de PIS e COFINS em 
razão da Cia e seus auditores independentes entenderem 
que trata-se de uma obrigação legal nos termos do CPC 25 
aprovado pela Deliberação CVM 594 de 2009. 
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Ação Judicial 2009.34.00.017899-8 – Contribuição para EBC 
Juízo Justiça Federal do Distrito Federal 
Instância 2ª Instância Judicial 
Data da Instauração 28/05/2009 
Pólo Ativo SINDITELE Brasil (Claro S/A, Americel S/A e outros) 
Pólo Passivo União Federal e outros 
Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Discussão judicial apontando a ilegalidade e 
Inconstitucionalidade da Contribuição a Empresa Brasil 
de Comunicação (EBC). 

Principais fatos Decisão de 1ª instância desfavorável. Aguarda 
julgamento em 2ª instância. 

Chance de Perda Possível 
Análise de Impacto em 
Caso de Perda em 
Processo 

 
R$983.700.147,15 

Valor Provisionado Foi constituída provisão no valor de R$   978.647.724,49 
em razão da Cia e seus auditores independentes 
entenderem que se trata de uma obrigação legal nos 
termos do CPC 25 aprovado pela Deliberação CVM 594 
de 2009. 

 

 

Processo Administrativo 16643.000420/2010-41 – IRRF remessa de juros 
Juízo CARF 
Instância 2ª Instância Administrativa 
Data da Instauração 01/12/2010 
Pólo Ativo Fazenda Nacional 
Pólo Passivo Claro S/A 
Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Auto de infração visando a cobrança de IRRF sobre 
juros remetidos ao exterior ou convertidos em capital 
referente a contratos de operação de crédito firmados 
antes de 2000 e, portanto abrangidos pela isenção 
prevista na Lei n. 9532/97 

Principais fatos Decisão de 1ª instância desfavorável. Aguardando 
julgamento em 2ª instância 

Chance de Perda Possível 
Análise de Impacto em 
Caso de Perda em 
Processo 

 
R$66.246.947,03 

Valor Provisionado Não há provisão 
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Execução Fiscal nº 0036517-38.2015.403.6182 
Juízo Justiça Federal de São Paulo 
Instância 1ª instância judicial 
Data da Instauração 03/08/2015 
Pólo Ativo União Federal 
Pólo Passivo Claro S.A. 
Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Discussão sobre a base de cálculo do IRRF sobre 
remessas efetuadas em favor de operadoras 
estrangeiras de telecomunicações. (tráfego sainte), no 
período de jan/2003 a set/2004. 

 
Principais fatos 

Decisão desfavorável de primeira instância. Aguarda 
julgamento de Apelação 

Chance de Perda Possível 
Análise de Impacto em 
Caso de Perda em 
Processo 

 
R$197.747.886,03 

Valor Provisionado Não há provisão 
 

 

Processo Administrativo nº 15374.003.270/2001-91 
Juízo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF 
Instância 3ª instância administrativa - Câmara Superior de 

Recursos Fiscais 
Data da Instauração 21/08/2001 
Pólo Ativo Receita Federal do Brasil 
Pólo Passivo Claro S.A. 
Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Supostos recolhimentos a menor de PIS em períodos 
anteriores a 1995 com base na Lei Complementar 07/70. 
 

 
Principais fatos 

1ª instância administrativa desfavorável;  
2ª instância administrativa parcialmente favorável;  
Aguardando julgamento de manifestação de 
inconformidade do valor apontado como remanescente, 
após liquidação do Acórdão CARF. 

Chance de Perda Possível 
Análise de Impacto em 
Caso de Perda em 
Processo 

 

R$99.107.572,87 

Valor Provisionado Não há provisão 
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Ação Ordinária nº 2007.51.01.007.220-6 - EF 2007.51.01.515920-0 
Juízo Justiça Federal do Rio de Janeiro 
Instância 2ª Instância Judicial 
Data da Instauração 19/04/2007 
Pólo Ativo União Federal 
Pólo Passivo Claro S.A. 
Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Discussão acerca da prescrição do direito da Fazenda 
de cobrar judicialmente débitos de Cofins referente a 
maio de 1999. 

 
Principais fatos 

Ação Ordinária nº 2007.51.01.007.220-6 – Decisão 
favorável de primeira instância. Aguarda julgamento da 
Apelação da União. 
 
EF 2007.51.01.515920-0 – Execução fiscal suspensa 
em virtude da suspensão do credito tributário na ação 
ordinária. 

Chance de Perda Possível 
Análise de Impacto em 
Caso de Perda em 
Processo 

 
R$29.345.285,64 

Valor Provisionado Não há provisão 
 

 

Processo Judicial nº 2005.51.01.490318-7 
Execução Fiscal nº 2008.51.01515782-6 

Juízo Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro 
Instância 3ª Instância Judicial 
Data da Instauração 20/12/2005 
Pólo Ativo Fazenda Nacional 
Pólo Passivo Claro S.A. 
Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Discussão sobre a prescrição do crédito tributário e 
também sobre o atendimento de formalidades 
procedimentais na compensação de créditos de CSLL 
realizada nos períodos de março e junho a dezembro de 
1998. 

 
Principais fatos 

Aguarda julgamento de agravo interno em recurso 
especial, após negativa de provimento da apelação em 
Mandado de Segurança. Embargos à Execução fiscal 
aguardam sentença. 

Chance de Perda  Provável  
Análise de Impacto em 
Caso de Perda em 
Processo 

 
R$301.859.250,42 
 

Valor Provisionado R$301.859.250,42 
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Execução Fiscal 0018095-44.201.40.30. 6182 
(antigo Processo Administrativo nº 18471.000.274/2007-01) 

Juízo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF 
Instância 1ª instância judicial 
Data da Instauração 26/03/2007 
Pólo Ativo Receita Federal do Brasil 
Pólo Passivo Claro S.A. 
Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Discussão sobre a base de cálculo da CIDE sobre 
remessas efetuadas em favor de operadoras 
estrangeiras. 

Principais fatos Embargos à Execução aguardam sentença. 
Chance de Perda Possível  
Análise de Impacto em 
Caso de Perda em 
Processo 

 
R$111.293.142,75 
 

Valor Provisionado Não há provisão 
 

 

Rescisória nº 2009.02.01001951-0 
Juízo Tribunal Regional Federal da 2ª Região 
Instância 2ª instância judicial 
Data da Instauração 05/03/2012 
Pólo Ativo União Federal 
Pólo Passivo Claro S.A. 
Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Ação rescisória ajuizada pela União Federal, em que se 
rediscute a exigência de IRPJ no período de julho a 
dezembro de 1998. 

Principais fatos Aguarda novo julgamento da ação rescisória pelo TRF 
da 2ª Região, por determinação do STJ, que acolheu o 
RESP 1738311. 

Chance de Perda Provável 
Análise de Impacto em 
Caso de Perda em 
Processo 

 
R$290.268.202,60 

Valor Provisionado R$290.268.202,60 
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Anulatória nº 101795662.2014.8.26.0053 
Execução Fiscal nº 153623207.2014.8.26.0014 

Juízo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
Instância 3ª instância judicial 
Data da Instauração 06/05/2014 
Pólo Ativo Estado de São Paulo 
Pólo Passivo Claro S.A. 
Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Ação Anulatória e Execução Fiscal, em que se discute a 
incidência do ICMS sobre chamadas internacionais no 
período de 04/1998 a 12/1999. 

 
Principais fatos 

Na ação anulatória, RESP/RE interpostos contra decisão 
desfavorável do TJSP estão sobrestados até julgamento 
do Tema nº 863 do STF. A execução fiscal encontra-se 
suspensa por decisão judicial. 

Chance de Perda Possível 
Análise de Impacto em 
Caso de Perda em 
Processo 

 
R$191.059.714,45 

Valor Provisionado Não há provisão. 
 

Execução Fiscal nº 0029151-45.2015.4.03.6182 
Juízo Justiça Federal de São Paulo 
Instância 1ª instância judicial 
Data da Instauração 30/04/2015 
Pólo Ativo União Federal 
Pólo Passivo Claro S.A. 
Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 
Discussão sobre a materialidade de despesas 
reconhecidas pela Claro (na qualidade de sucessora da 
Embratel) para os fins de apuração da base de cálculo 
do IRPJ/CSLL relativamente ao ano-calendário de 2006. 
 

 
Principais fatos 

Aguardando decisão de primeira instância 

Chance de Perda Provável 
Análise de Impacto em 
Caso de Perda em 
Processo 

 
R$116.529.365,06 

Valor Provisionado R$116.529.365,06 
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(MPF 0718500.2012.00578- 16.682.720.325/2013-43) 
Juízo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF 
Instância 3ª instância administrativa 
Data da Instauração 26/03/2013 
Pólo Ativo Receita Federal do Brasil 
Pólo Passivo Claro S.A. 
Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Discussão sobre a dedutibilidade das despesas 
incorridas com multas impostas pela Anatel em 
decorrência de Procedimentos de Apuração de 
Descumprimento de Obrigação (PADO) da base de 
cálculo do IRPJ/CSLL. 

 
Principais fatos 

Decisão de 1ª instância parcialmente favorável. Decisão 
de 2ª instância desfavorável. 
Aguardando decisão de 3ª e última instância 
administrativa. 

Chance de Perda Possível 
Análise de Impacto em 
Caso de Perda em 
Processo 

 
R$3.372.053,46 

Valor Provisionado Não há provisão 
 

Processo Judicial 2008.001.365528-5 
Juízo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 
Instância 2ª Instância Judicial 
Data da Instauração 06/11/2008 
Pólo Ativo Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro 
Pólo Passivo Claro S.A. 
Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

Exigência do ICMS sobre a parcela da base de cálculo 
na TV por assinatura exonerada em razão de benefício 
fiscal de redução, ante a falta de pagamento da parcela 
beneficiada. 

 
Principais fatos 

Após sentença favorável, o caso aguarda julgamento da 
Apelação do Estado, que busca sua anulação. 

Chance de Perda Provável. 
Análise de Impacto em 
Caso de Perda em 
Processo 

 
R$315.237.273,05 

Valor Provisionado R$315.237.273,05 
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Processo Administrativo 10880.729.484/2011-29 
Juízo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF 
Instância Câmara Superior de Recursos Fiscais 
Data da Instauração 29/06/2011 
Pólo Ativo Receita Federal do Brasil 
Pólo Passivo Claro S.A. 
Valores, bens ou direitos 
envolvidos 

 
Não recolhimento da CIDE nas remessas para 
pagamento de programação. 
 

 
Principais fatos 

Após julgamento desfavorável do Recurso Especial 
da Companhia, aguarda análise de embargos de 
declaração. 

Chance de Perda Possível 
Análise de Impacto em 
Caso de Perda em 
Processo 

 
R$82.555.194,86 

Valor Provisionado Não há provisão 
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PROCESSOS CÍVEIS 

PROCESSO 0024558-41.2009.4.01.3400 
Juízo 03ª Vara Federal da Justiça Federal do DF 
Instância 2ª instância 
Data da 
instauração 

27/07/2009 

Pólo Ativo Ministério Público Federal e outros 
Pólo Passivo CLARO S/A 
Valores, bens 
ou direitos 
envolvidos 

R$301.350.000,00 

Principais 
Fatos 

Ação Civil Coletiva ajuizada pelo Ministério Público Federal e outros, 
em face da Claro S/A, pleiteando indenização por danos morais 
coletivos, por alegado descumprimento de normas de proteção ao 
consumidor (art. 82, I e III da Lei 8.078/90), no que diz respeito às 
regras que disciplinam o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) 
por telefone, regulamentado pelo Decreto 6.523/08. Em setembro de 
2013, primeira instância decidiu contra a CLARO, condenando-a ao 
pagamento do valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a 
título de danos morais coletivos. 
Inconformada com a condenação a CLARO apresentou recurso em 
16/10/2013, que pendente de julgamento. 

Chance de 
Perda 

Possível 

Análise de 
Impacto em 
caso de Perda 
do Processo 

R$301.350MM 

Valor 
Provisionado 

não há provisionamento 
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PROCESSO 0038088-73.2013.4.01.3400 
Juízo 07ª Vara Federal  
Instância 1ª instância 
Data da instauração 17/07/2013 
Pólo Ativo CLARO S/A 
Pólo Passivo AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES – ANATEL e outros 
Valores, bens ou 
direitos envolvidos 

R$107.957MM (capex) 

Principais Fatos Em julho de 2013 a CLARO ingressou com ação ordinária em desfavor da 
ANATEL e empresas de MMDS, por entender ilegal o Ato da Anatel, com 
o objetivo de obter uma decisão judicial com a definição dos custos de 
substituição e remanejamento. A CLARO venceu a licitação pública 
004/2012/PVC/SPV – ANATEL, adquirindo algumas subfaixas do 
espectro de rádio MMDS. O edital estabelecia a obrigação dos 
adquirentes de buscar acordos com as empresas de MMDS para os 
custos de substituição ou remanejamento para desocupação das 
Subfaixas, nos termos do art. 12, da Resolução n.º 544, de 11 de agosto 
de 2010. Foi concedida a liminar para suspender a exigibilidade do Ato da 
Anatel em questão, e posteriormente foi revertida pelo Tribunal, que 
considerou o Ato da Anatel legal. Por esta razão em 06/01/2014 CLARO 
efetuou o deposito, em dinheiro, a fim de prosseguir com as discussões. 
Claro apelou de tal decisão, que está pendente de julgamento. Devido a 
impossibilidade de acordo com as empresas de MMDS, Claro e outras 
empresas buscaram a ANATEL para mediar este conflito. A ANATEL fixou 
o montante de R$ 104.673.524,54 (cento e quatro milhões, seiscentos e 
setenta e três mil, quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro 
centavos), para pagamento até dia 21 de julho de 2013. Em caso de atraso 
no pagamento, seriam acrescidos valores decorrentes da incidência de 
juros de 1% ao mês, sempre prejuízo das sanções aplicáveis em 
decorrência da correção monetária pelo índice do IGP-DI. Foi concedida 
a liminar para suspender a exigibilidade do Ato da Anatel em questão, e 
posteriormente foi revertida pelo Tribunal, que considerou o Ato da Anatel 
legal. Por esta razão em 06/01/2014 CLARO efetuou o deposito, em 
dinheiro, a fim de prosseguir com as discussões. Claro apelou de tal 
decisão, que está pendente de julgamento. 

Chance de Perda Possível 
Análise de Impacto em 
caso de Perda do 
Processo 

R$107.957MM 

Valor Provisionado Capex 
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PROCESSO 2000.34.00.048012-1/2000.34.00.007743-0/2000.34.00.007744-
2/2009.01.00.011316-0/2000.34.00.048011-9 

Juízo Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
Instância 2ª instância 
Data da 
instauração 

18/12/2000- 30/03/2000 - 02/03/2009 - 18/12/2000 
(respectivamente) 

Pólo Ativo AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES – ANATEL  
Pólo Passivo ATL S/A e TESS S/A (incorporadas pela CLARO S/A) 
Valores, bens 
ou direitos 
envolvidos 

 

Principais 
Fatos 

Referem-se aos valores atualizados correspondentes à divergência 
entre os resultados obtidos pela Anatel e pela Companhia na 
aplicação de correção monetária sobre os pagamentos das 
parcelas de algumas concessões adquiridas. 

Chance de 
Perda 

Provável 

Análise de 
Impacto em 
caso de Perda 
do Processo 

R$661.385 MM  
A Companhia calculou o montante da diferença com base em um 
método e indicadores específicos. Se forem utilizados outros 
métodos ou indicadores, o valor em discussão pode aumentar. 

Valor 
Provisionado 

R$684.167.469,73MM 
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PROCESSOS: 0006785-86.2012.4.02.5101 e 0107753-90.2013.4.02.5101 
Juízo 1ª e 16ª Varas Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro 
Instância 1ª Instância 
Data da 
instauração 

17.05.2012 e 24.04.2013 

Pólo Ativo Claro S/A 
Pólo Passivo Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL 
Valores, bens 
ou direitos 
envolvidos 

R$ 168.658.167,58 

Principais 
Fatos 

Tratam-se de ações ajuizadas pela Companhia com objetivo de 
questionar a base de cálculo utilizada pela ANATEL para o 
pagamento dos ônus bienais devidos pela concessão do Serviço 
Telefônico Fixo Comutado (STFC). A ANATEL pretende ampliar a 
base de cálculo para além das receitas contratualmente previstas, 
para incluir receitas de interconexão e de serviços adicionais, com 
o que não concorda a Companhia. 
Em ambos os casos, foram obtidas medidas liminares suspendendo 
a exigibilidade das diferenças apontadas pela Companhia. 
Atualmente, aguardam a conclusão da instrução probatória, para 
posterior prolação de sentença. 

Chance de 
Perda 

Provável, no que se refere à receita de interconexão no contrato 
firmado em 2011, e Possível, com relação às demais receitas. 

Análise de 
Impacto em 
caso de 
Perda do 
Processo 

R$168.658.167,58, valor este referente às diferenças entre os 
valores pago e o cobrado, para os biênios com vencimento em 2009, 
2011, 2013, 2015,2017 e 2019, além de, no caso da receita de 
interconexão, 2021. Haverá impacto, ainda, por sobre os 
pagamentos a serem efetuados nos biênios com vencimento de 
2017 em diante. 

Valor 
Provisionado 

R$29.564.329,09, referente às receitas de interconexão nos biênios 
com vencimento em 2013, 2015, 2017 e 2019, além de parte dos 
valores a vencer em 2021. 
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AMBIENTAL 

Produto  Provável   Possível   Remota  
CLARO EMP-GRANDE/CORP GE                                   -                      184.518,25                    365.740,00  
CLARO FIXO                                   -                                  1,00                                     -   
CLARO PME/CORP PME                     31.200,00                      666.113,27                      36.424,78  
COMBO                     23.113,01                                       -                                      -   
IMOBILIARIO                                   -                       246.682,87                    145.610,01  
NAO CONSUMO               1.550.150,55                 54.954.435,52               90.144.807,56  
OUTROS 6574734,34 148505386,4 911023365,4 
PROSPECTS/NAO CLIENTE                  619.327,45                   8.940.090,14               15.768.380,39  
SITE IRREGULAR                     15.997,00                   1.232.263,81                    126.617,30  
Total Geral               8.814.522,35               214.729.491,25          1.017.610.945,47  
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CONSUMIDOR 

Produto  Provável  Possível   Remota  
PROCESSOS      5.647.767,49       21.876.078,37          62.533.007,20  
800           13.000,00               59.382,13                977.295,24  
ALUGUEL DE CIRCUITOS           16.990,82                 4.000,00                        277,23  
BLUE TV - COMBO              7.035,21            333.466,00                750.416,35  
BLUE TV - FIXO                          -                13.521,39                    5.000,00  
BLUE TV - INTERNET           12.767,34               26.440,00                  53.712,66  
BLUE TV - TV           31.350,48               74.313,14                512.620,80  
CLARO BANDA LARGA      1.175.028,92       12.517.929,47          21.523.047,13  
CLARO CARTAO/PRE-PAGO      1.876.856,51       69.284.303,21        155.865.818,64  
CLARO CONTA/POS-PAGO   21.822.665,39    253.925.017,54        386.318.307,92  
CLARO CONTROLE      4.082.379,20       83.568.521,90        157.386.727,66  
CLARO EMP-GRANDE/CORP GE           93.371,05         2.196.121,04            4.176.561,53  
CLARO FIXO      4.831.572,62       22.259.900,48          63.219.852,57  
CLARO FIXO CORPORATIVO                 987,98               50.000,00                  62.049,77  
CLARO PME/CORP PME      2.821.951,63       41.494.301,48          82.433.768,91  
CLARO TV      3.030.300,25       31.445.499,85          54.797.574,55  
CLARO TV LIVRE           12.000,00            108.039,06                229.328,94  
CLARO UP              7.723,27               34.400,00                  41.626,64  
COMBO   10.572.423,64       82.881.944,26        181.279.609,76  
COMBO MULTI      3.032.504,43       27.849.534,72          59.194.833,74  
COMBO MULTI - FONE              8.280,65               70.110,00                111.204,36  
COMBO MULTI - TV              2.137,86            138.600,00                312.479,74  
COMBO MULTI-INTERNET           60.557,82            120.291,31                624.447,12  
DIVIDA ATIVA         313.205,56                              -                   10.615,00  
EMPRESARIAL         185.365,34         2.307.646,36            2.778.952,10  
FASTNET           15.000,00                 3.000,00                    3.000,00  
FATURAMENTO DE TERCEIROS                          -                  4.000,00                  72.480,00  
IMOBILIARIO                          -                25.400,00                  33.170,78  
INTRANET                          -                  2.249,76                  47.710,24  
LD 21 CORPORATIVO         169.918,00            987.042,19            1.119.592,11  
LD 21 CORPORATIVO TB           49.362,37               52.700,00                228.429,11  
LDN21         632.248,16         9.939.423,02          18.481.261,46  
NAO CONSUMO      1.522.738,22         2.849.726,84          13.644.576,70  
NETFONE         963.213,46         5.099.605,48          12.005.162,91  
OUTROS         687.563,40         1.592.106,42            9.455.728,13  
PAY TV         445.978,80         2.916.127,82            5.500.229,80  
PME         857.336,85         5.902.676,71            6.735.476,29  
PRIMELINK              5.000,00            339.295,82                125.400,68  
PROSPECTS/NAO CLIENTE         532.807,87         2.716.631,52            4.465.507,29  
REDE UNICA VOZ           10.000,00               15.000,00                122.661,46  
RENPAC           22.023,72               61.162,36                135.137,40  
TELEFONIA BASICA      3.790.124,39       11.387.761,77          51.224.671,97  
TV DIGITAL           53.581,01               30.517,83                  93.252,13  
TV EXECUTIVA                          -                  2.000,00                        380,00  
VIP PHONE         871.469,34         1.134.250,81            1.507.545,28  
VIPLINE      1.966.519,31         3.643.982,11            7.780.272,00  
VIRTUA         409.779,84         3.837.289,02            8.099.285,72  
NET      1.241.051,77  -         587.311,19   -  
Total Geral   73.903.939,97    704.594.000,00    1.376.080.067,02  
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TRABALHISTA 

Produto  Provável   Possível   Remota  
ABONO              89.216,12                302.876,30                1.662.033,54  
ACUMULACAO DE CARGOS        1.367.487,59            6.645.393,84              37.481.517,94  
AD. PERICULOSIDADE INFLAMAVEL        5.344.199,43            8.878.891,82              24.594.618,36  
ADICIONAIS              52.640,31                101.658,67                   295.605,19  
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE           224.839,26            4.844.135,51              33.796.003,65  
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PELO USO DE 
MOTOCICLETA 

             15.025,82                292.555,73                   665.018,56  

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE POR ENERGIA ELETRICA      45.747.313,55          75.631.410,48              85.988.634,87  
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE POR PORTE DE ARMA                             -                   30.879,61                   120.017,23  
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE POR ROUBO OU 
VIOLENCIA 

             71.541,06                252.063,71                1.428.984,93  

ADICIONAL DE RISCO DE VIDA              15.795,64                  44.526,22                   544.078,96  
ADICIONAL NOTURNO        2.309.699,75            8.615.017,40              25.382.396,81  
ADICIONAL TRANSFERENCIA           667.710,68            1.326.719,89                5.128.755,67  
ALTERACAO CONTRATO DE TRABALHO                1.083,08                  49.593,96                      37.395,85  
ALTERACAO DATA DE PAGAMENTO                             -                     1.553,77                        6.215,09  
ALUGUEL - DEPRECIACAO DE VEICULO        6.181.293,45          11.179.870,90              38.219.928,35  
ANULACAO DE SENTENCA                             -                 694.058,64                   904.765,18  
ANULACAO DE SUSPENSAO                             -           10.051.285,09                4.308.539,93  
ANULATORIA                             -           19.058.155,18                   111.647,56  
APOSENTADORIA COMPLEMENTACAO           405.660,64                351.867,55                2.038.127,19  
APOSENTADORIA ESPECIAL                             -                                  -                    800.000,00  
ASSEDIO MORAL           154.363,48            7.905.823,01              12.623.123,45  
ASSEDIO SEXUAL/INDENIZACAO              13.914,85                  95.654,00                      93.545,94  
ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL                             -                     4.024,42                           300,00  
ATRASO NO PAGAMENTO        1.948.432,69            1.770.740,43                5.990.839,57  
AUX. ALIMENTACAO/CESTA BASICA        1.913.018,82            3.937.489,79              15.550.920,92  
AUXILIO CRECHE              15.728,22                436.527,09                1.457.435,38  
AUXILIO DOENCA – COMPLEMENTACAO                9.114,27                  16.585,91                   179.886,65  
AUXILIO MORADIA                1.567,90                    4.535,27                   207.921,46  
BENEFICIO                7.601,86                107.890,65                   340.958,28  
BONUS           203.243,36                183.995,78                3.288.436,96  
CAUTELAR/MAND SEG/DECLARAT/ETC                             -             1.461.865,72                   515.952,62  
COBRANCA                             -                   80.000,00                   129.499,18  
COMISSOES        8.744.692,01          21.797.459,16              63.200.212,31  
COMPLEMENTACAO APOSENTADORIA                             -                     8.000,00                        4.957,48  
CONCESSAO DE FERIAS EM MAIS DE UM PERIODO           886.946,35                969.739,05                2.984.312,98  
CONSIGNACAO EM PAGAMENTO                             -                     1.710,07                                     -   
CONTRIBUICAO AO PLANO DE PREVIDENCIA PRIVADA              25.125,48                195.422,07                   430.816,69  
CONTRIBUICAO SINDICAL           322.027,44            1.093.377,60                3.753.082,10  
CONVERSAO DA DEMISSAO POR JUSTA CAUSA              23.565,28                  91.565,37                   767.898,35  
CONVERSAO DE PEDIDO DE DEMISSAO EM DISPENSA 
IMOTIVADA 

             38.294,63                132.431,32                   179.950,75  

CORRECAO ATO JUDICIAL                             -                                  -                       21.255,88  
COTA APRENDIZ                3.220,25                  14.187,93                      16.398,87  
COTA DE DEFICIENTES           194.221,97            3.182.520,15                           483,98  
CUMPRIMENTO ACORDO COLETIVO                   257,28                  28.478,69                      65.262,55  
DANO ESTETICO           260.278,29                612.861,68                6.226.110,27  
DANO EXISTENCIAL              93.450,23                707.099,75                2.931.083,24  
DANO MATERIAL        2.988.845,18            9.785.963,53              59.791.531,96  
DANOS MORAIS      20.335.752,92        159.738.044,80           944.348.980,60  
DESCONTOS INDEVIDOS        7.434.611,10            9.333.547,62              24.706.319,63  
DESCONTOS (FALTAS, MULTAS, ETC)              62.122,03                127.659,92                   346.848,21  
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Produto  Provável   Possível   Remota  
DESCUMPRIMENTO DE ACORDO/CONVENCAO COLETIVA              78.785,00                148.577,40                   445.971,14  
DESVIO DE FUNCAO        1.385.201,20            4.202.134,96              11.279.722,87  
DEVOLUCAO DE VALORES PAGOS A PLANO DE SAUDE              22.117,66                139.834,59                   380.640,24  
DIFERENCA DE FERIAS        3.502.549,62            6.957.784,08              10.824.303,68  
DIFERENCA SALARIAL      20.721.834,75          48.673.920,16           103.679.654,70  
DIFERENCA SALARIAL - 13º SAL           871.590,04            1.831.573,92                3.528.965,09  
DIFERENCA SALARIAL SUBSTITUTO           347.849,31            1.261.582,58                1.014.875,78  
DIFERENCAS - NORMA COLETIVA           233.208,98            1.268.496,26                7.907.446,11  
DIFERENCAS DECORRENTES DA SUPRESSAO DE RVI OU 
COMISSAO 

       5.056.305,27          11.493.262,00              18.946.082,29  

DISSIDIO COLETIVO                             -                           37,08                      77.157,67  
DOMINGO VOLUNTARIO                             -                 698.194,11                2.185.030,96  
ENTREGA DE DOCUMENTOS                             -                 173.484,63                   464.357,20  
EQUIPARACAO      20.992.705,12          40.910.846,41              82.869.345,51  
EQUIPARACAO JUIZ DE FORA                             -                     5.015,72                      64.245,60  
EQUIPARACAO VIA TRANSVERSA              56.718,10                  56.353,76                   135.512,25  
ERGONOMIA                             -                   12.741,72                      26.621,26  
ESCALA 12X36                             -                                  -                         5.549,65  
ESTAB. ACIDENTE DOENCA TRABALH           865.378,17            5.028.932,41                9.749.869,95  
ESTAB. DIRIG. SIND CONS FISCAL                             -                                  -                       88.014,49  
ESTAB. DIRIGENTE SINDICAL                             -                   28.397,47                      62.249,26  
ESTAB. PRE-APOSENTADO(ACT)                4.869,77                  21.261,99                1.691.432,57  
ESTAB./INDENIZACAO – DISPENSA DISCRIMINATORIA - 
DOENCA GRAVE 

             76.407,59            3.175.241,80                   800.751,79  

ESTABILIDADE              72.980,89                476.052,81                1.225.498,42  
ESTABILIDADE - ORIGEM ESTATAL              17.249,81                    6.349,42                      18.849,00  
ESTABILIDADE CIPA           113.738,97                452.219,37                   901.062,26  
ESTABILIDADE GESTANTE           706.342,78            1.927.036,08                3.433.869,56  
ESTABILIDADE/INDENIZACAO - PNE/REABILITADOS                             -                                  -                       11.244,00  
EXIBICAO DE DOCUMENTO                             -                   12.241,72                        3.987,03  
FGTS      24.149.864,96          36.116.828,19              96.858.838,79  
FGTS/EXPURGOS              14.316,76                  14.349,79                   446.805,56  
FGTS-EXPURGOS SEM PRESCRICAO              68.932,65                143.455,88                   216.386,54  
GRATIFICACAO DE FERIAS           556.437,45                606.037,88                1.021.671,23  
GRATIFICACAO DE FUNCAO           218.719,14                877.304,37                2.108.533,36  
GRATIFICACAO PARA DESLIGAMENTO        1.767.776,69                    1.428,01                                     -   
HE - INTERVALO INTRAJORNADA      48.968.322,72        108.824.346,61           270.354.069,65  
HE - JORNADA   119.709.999,64        337.954.741,16           509.151.957,53  
HONORARIO DE SUCUMBENCIA      23.869.057,71        212.479.799,88        1.004.156.475,09  
HONORARIOS PERICIAIS           543.978,69                255.080,43                   402.040,86  
HORAS EXTRAS   312.700.073,18        361.816.866,47        1.119.781.491,67  
HORAS EXTRAS - ART. 384 DA CLT        3.994.998,01          21.214.056,42              32.813.971,55  
HORAS EXTRAS DIGITADOR        1.284.289,37            2.100.956,46              11.325.182,99  
HORAS IN ITINERE           112.118,55                868.301,13                5.803.521,56  
IMPOSTO DE RENDA        1.010.893,49            9.121.596,59                7.437.193,76  
INC - ACUMULACAO DE FUNCAO              34.832,31                201.306,91                1.853.942,48  
INC - ADICIONAL DE TRANSFERENCIA                             -                                  -                       84.714,10  
INC - ALTERACAO DO CONTRATO DE TRABALHO                             -                                  -                                0,01  
INC - AUX. ALIMENTACAO/CESTA BASICA                8.543,95                    4.353,86                   187.636,27  
INC - BENEFICIO                             -                     4.701,21                   191.593,46  
INC - COMISSOES           452.752,28            1.553.516,84                2.133.701,14  
INC - CONTRIBUICAO SINDICAL                             -                                  -                            455,64  
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Produto  Provável   Possível   Remota  
INC - DANOS MORAIS                             -                   14.687,60                   320.652,73  
INC - DESCUMPRIMENTO DE ACORDO/CONVENCAO 
COLETIVA 

                  599,09                                 -                         2.270,04  

INC - DESVIO DE FUNCAO                4.770,58                                 -                         8.601,82  
INC - DIFERENCA – NORMA COLETIVA              22.064,66                  16.658,55                      40.094,46  
INC - DIFERENCA SALARIAL              15.117,26                  51.251,66                   153.806,05  
INC - DIFERENCAS DECORRENTES DA SUPRESSAO DE RVI 
OU COMISSAO 

                            -                   87.145,89                   163.613,93  

INC - EQUIPARACAO SALARIAL           222.805,46            1.302.049,74                1.414.404,30  
INC - HORAS EXTRAS        2.418.301,80          13.390.919,01              14.234.524,08  
INC - LICENCA MATERNIDADE                4.094,98                    4.679,14                      11.094,49  
INC - PARTICIPACAO NOS LUCROS              29.455,97                159.454,82                   402.798,02  
INC - PLANO DE SAUDE                   317,85                  24.283,46                   124.897,34  
INC - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO                      96,89                                 -                         8.463,75  
INC - REAJUSTE SALARIAL – ACORDO COLETIVO                             -                   25.972,58                   166.982,38  
INC - REMUNERACAO VARIAVEL           160.136,66                335.658,21                   104.147,73  
INC - VALE-REFEICAO              10.790,67                125.168,29                   305.479,49  
IND. ESTAB. DIRIGENTE SINDICAL           104.844,81                  27.795,53                           746,16  
IND. ESTAB. PRE-APOSENTADO ACT                             -                 391.017,88                   210.458,82  
INDENIZ. ESTAB.ORIGEM ESTATAL                             -                   10.791,21                   203.298,36  
INDENIZ. PELA DISPENSA NO TRINTIDIO QUE ANTECEDE 
DATA-BASE 

             24.839,74                  17.011,62                   627.301,21  

INDENIZ.ESTAB.ACID.DOENCA TRAB           430.118,56            1.025.228,13                8.432.312,48  
INDENIZACAO ADICIONAL           560.551,43                965.728,03                7.783.385,63  
INDENIZACAO ESTAB. DECENAL                             -                                  -                       19.509,13  
INDENIZACAO ESTAB. GESTANTE           377.302,47                639.370,60                1.504.316,77  
INDENIZACAO ESTABILIDADE CIPA           188.249,11                230.848,90                   348.523,91  
INDENIZACAO POR ACIDENTE FATAL                             -                 565.675,91                                     -   
INDENIZACAO POR PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA                             -                 102.968,07                   167.691,07  
INDENIZACAO-SEGURO        2.026.420,34            4.257.705,09              20.500.889,70  
INQUERITO APURACAO FALTA GRAVE                             -                                  -                                0,01  
INSS      91.827.741,09        192.480.475,70           484.035.602,00  
INTEG. SAL. PAGO POR FORA      17.304.327,31          24.996.714,44              66.820.725,67  
INTERVALO DO ART.72 DA CLT                             -                 134.297,60                   293.023,56  
INTERVALO INTERJORNADA      13.899.184,96          41.167.698,38           117.818.839,04  
INVALIDEZ PERMANENTE                             -                                  -                       23.595,32  
INVESTIGATORIO                             -                     6.708,60                                     -   
JORNADA DE TRABALHO              20.000,00                200.068,33                      46.566,24  
JUROS REMANESCENTES      16.624.061,96          12.519.635,72              68.856.087,74  
MODIFICACAO DE SENTENCA                   978,55                                 -                                      -   
MULTA - EXECUCAO              38.561,50                244.400,12                   356.981,97  
MULTA 40% FGTS-APOSENT C/PRESC              68.682,02                134.271,77                   821.729,03  
MULTA 40% FGTS-APOSENT S/PRESC              65.062,47                105.265,63                   613.091,86  
MULTA DO ART. 467 DA CLT      10.626.813,16          17.178.633,15              45.200.965,33  
MULTA DO ART. 477 DA CLT        6.781.448,50            9.202.807,49              23.616.401,12  
MULTA DO ART. 479              12.830,52                  12.660,12                      13.803,73  
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE NORMA COLETIVA        1.093.312,10            2.486.666,89              12.170.099,70  
MULTA POR LITIGANCIA DE MA FE           339.320,90                268.607,67                   294.129,89  
NULL                             -                 332.606,65                4.538.156,74  
OBRIGACAO DE DAR E FAZER        1.153.462,23            9.092.670,84                3.995.539,16  
OBRIGACAO DE NAO FAZER                             -                                  -                 1.000.000,01  
PARCELA NAO ESCRITURADA                             -                     4.367,29                      90.342,59  
PARTICIPACAO NOS LUCROS        5.132.190,15            9.769.783,96              33.511.050,00  
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Produto  Provável   Possível   Remota  
PDI                             -                   60.839,13                                     -   
PENSAO MENSAL VITALICIA        6.733.128,00          83.630.373,95           226.833.607,90  
PIRC                5.385,92                                 -                                      -   
PLANO DE SAUDE – AMO              97.000,60                  40.398,91                   270.932,96  
PLANO DE SAUDE – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ                1.000,00                                 -                    861.272,93  
PLANO DE SAUDE – AVISO PREVIO           260.633,82                234.293,97                   324.300,02  
PLANO DE SAUDE - CLARO                   594,59                  10.615,01                1.920.110,19  
PLANO DE SAUDE – TERCEIROS                             -                   14.470,74                1.831.946,50  
PRODUTIVIDADE      25.366.565,06          52.637.495,87           135.818.816,20  
QUEBRA DE CAIXA                8.971,54                176.183,33                   215.761,40  
READMISSAO                             -                 331.894,66                        9.686,79  
REAJUSTE SALARIAL – ACORDO COLETIVO           569.202,17            2.152.587,96                5.437.566,51  
RECUSA EM EXIBIR DOCUMENTOS                             -                                  -                         1.462,75  
REEMBOLSO COMBUSTIVEL        2.752.797,26            3.862.281,10              13.280.136,24  
REFLEXOS           366.338,62                162.730,61                3.627.791,71  
REINTEGRACAO        2.988.636,89            7.041.030,30              18.281.260,80  
REMUNERACAO VARIAVEL/COMISSOES        4.572.722,33          15.663.167,51           201.766.062,46  
REPOUSO REMUNERADO        6.377.965,06          30.412.739,75              82.692.444,85  
RESCISAO INDIRETA           147.303,85                420.762,13                1.385.063,58  
RESSARCIMENTO DE DESPESAS        1.579.215,53            4.181.054,66              11.328.344,10  
RETIFICACAO CTPS                7.487,58                153.257,15                   412.808,79  
SALARIO " IN NATU"        1.355.546,48            3.550.222,20              11.170.126,38  
SALARIO FAMILIA              60.627,65                  71.907,60                   354.132,28  
SEGURANCA DOTRABALHO TERCEIROS                             -                     8.500,77                      12.115,00  
SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB.              33.069,27                286.443,95                      36.472,33  
SOBREAVISO        6.457.385,00          43.849.960,97           122.232.075,14  
SOLIDARIEDADE                             -                 914.168,24                1.876.653,94  
SOLIDARIEDADE – AGENTE AUTORIZADO                             -                                  -                    113.784,11  
SOLIDARIEDADE - REPRESENTACAO COMERCIAL                             -                   32.626,64                   284.236,38  
SUBSIDIARIEDADE           121.596,69            2.057.126,52                4.421.051,88  
SUBSIDIARIEDADE – AGENTE AUTORIZADO                             -                   95.060,87                   198.350,38  
SUBSIDIARIEDADE - REPRESENTACAO COMERCIAL                             -                   37.471,57                   892.825,37  
SUPRESSAO DO SERVICO SUPLEMENTAR – 
INDENIZACAO 

                            -                   74.491,55                      16.899,64  

TERCEIRIZACAO                             -             4.015.145,26              18.047.662,22  
UNICIDADE CONTRATUAL                             -                 804.198,56                      92.773,80  
VALE REFEICAO        6.579.830,85          18.624.294,95              43.618.257,03  
VALE TRANSPORTE           776.639,79            1.587.900,10                4.260.504,02  
VERBAS RESCISORIAS      52.726.172,61          83.822.652,94           185.891.199,82  
VINCULO EMPREGATICIO           564.936,04            5.866.989,42              15.539.204,36  
VINCULO EMPREGATICIO – AGENTE AUTORIZADO                             -                   33.238,00                   144.100,00  
VINCULO EMPREGATICIO – PROCESSO SELETIVO           120.718,67            4.494.861,88                   391.088,32  
VINCULO EMPREGATICIO - REPRESENTACAO 
COMERCIAL 

             28.506,40                186.506,40                   480.951,14  

NET -   70.664.704,83                549.329,01                      42.692,20  
Total Geral   924.349.772,04    2.311.558.000,00        6.779.614.631,67  
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Administradores, Ex-administradores, Controladores, Ex-controladores ou Investidores
 
 
 
 
 
 

A Companhia não tem processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam 
sob sigilo, em que suas controladas sejam parte e cujas partes contrárias sejam 
administradores ou ex-administradores, controladores ou ex-controladores ou 
investidores do emissor ou de suas controladas. 
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A Companhia e suas controladas não são parte de processos sigilosos relevantes que 
não tenham sido divulgados nos itens 4.3 e 4.4. 
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        1. Casos tributários 

1.1. PIS/COFINS 
 

1.1.1. PIS/COFINS – Não recolhimento 
 

A Claro, a Americel, a Telmex do Brasil e a BrasilCenter possuem diversas autuações 
fiscais de PIS e COFINS em razão de glosas de compensações e supostas omissões 
de receitas e exclusões de base.  
 
As causas da Claro têm suas probabilidades de perda classificadas como possível no 
montante de R$800.167.985,99, tendo sido constituída provisão no valor de 
R$30.891.086,70 e parte como perda remota no montante de R$983.929,32, enquanto 
as causas da Americel classificadas como provável no valor de R$101.411.366,94, 
parte como possível no valor de R$17.383.901,72 e parte como remota no montante 
de R$4.541.212,42. As causas da Telmex do Brasil que tem suas probabilidades de 
perda classificadas possível totalizam respectivamente R$1.873.867,42, tendo sido 
constituída provisão no montante de R$1.799.767,06, e as da BrasilCenter que tem 
suas probabilidades de perda classificadas possível totalizam respectivamente 
R$2.437.065,10, tendo sido constituída provisão no montante de R$1.044.251,95. 
 

1.1.2. PIS/COFINS sobre receitas de exportação 
 
A Claro possui diversos casos, oriundos de sua incorporada Embratel, de glosas de 
créditos de PIS e COFINS utilizados em compensação com tributos administrados 
pela RFB, decorrentes de serviços de telecomunicação prestados a usuários 
domiciliados no exterior (exportação de serviços), em razão de alegada ausência de 
prova de que o serviço foi prestado em determinada competência, da tomada do 
crédito em momento anterior ao ingresso de divisas e/ou a não comprovação quanto 
ao efetivo ingresso de dividas e/ou ao cumprimento irregular de obrigações 
acessórias. As causas são classificadas parte como prováveis de perda no valor de 
R$14.482.870,73, e parte como perda possível no valor de R$41.690.333,68.  
 

1.2. ICMS 
 
1.2.1 ICMS Pró-DF Logístico 
 

A Claro e a Americel receberam autuações lavradas pelos Fiscos dos Estados de São 
Paulo e Mato Grosso, em razão de alegado aproveitamento indevido de créditos de 
ICMS referentes à aquisição de mercadorias advindas do Distrito Federal com 
benefício fiscal instituído pelo Pro-DF (concessão de crédito presumido equivalente a 
3% do ICMS a pagar), de modo que o aproveitamento de parte dos créditos de ICMS 
apropriados pelas empresas nos Estados de destino teria sido irregular. 
 
Em razão da declaração de inconstitucionalidade da legislação que instituiu o 
benefício do Pró-DF/Logístico (Lei Distrital nº 3.152/2003), a Americel foi autuada pelo 
Fisco do Distrito Federal (i) sob a alegação de que teria se apropriado indevidamente 
do referido crédito presumido de 3%, assim como (ii) em decorrência de alegado 
pagamento do ICMS em atraso, tendo em vista que a legislação declarada 
inconstitucional também previa um prazo mais extenso para o pagamento do imposto. 
Essas autuações totalizam R$454.094.244,76 (Claro) e R$750.610.525,64 (Americel) 
e têm a probabilidade de perda classificada como possível. 
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1.2.2 ICMS sobre venda subsidiada  
 
A Claro a Americel possuem autuações fiscais, lavradas por diversos estados, 
referentes à (i) glosa de crédito de ICMS em razão da venda de aparelhos com preço 
inferior ao de aquisição e (ii) exigência do imposto sobre o desconto concedido nas 
referidas vendas. A probabilidade de perda dessas causas é classificada como 
possível, as quais totalizam R$207.277.491,99 na Claro e R$54.684.064,54 na 
Americel. 

1.2.3 ICMS Substituição Tributária  
 
A Claro e a Americel possuem autuações fiscais, lavradas por diversos estados, em 
razão do não recolhimento do ICMS Substituição Tributária sobre as operações 
relativas à comercialização de aparelhos celulares. A probabilidade de perda das 
causas da Americel é classificada parte como provável, no montante de 
R$7.720.633,38, e parte como possível no montante de R$40.258.886,77. Na Claro, o 
valor total dessas autuações é de R$192.363.302,38 e foi constituída provisão no valor 
de R$190.531.552,38.  

1.2.4 ICMS sobre Energia Elétrica  
 
A Claro e a Americel possuem autuações fiscais, lavradas por diversos estados, em 
razão de alegado aproveitamento indevido de créditos de ICMS decorrentes da 
aquisição de energia elétrica. Partindo-se de uma interpretação equivocada da 
legislação, entendem os Fiscos que a energia elétrica adquirida para a prestação de 
serviços de telecomunicações não gera direito a créditos de ICMS, na medida em que 
tal atividade não se equipararia a um processo de industrialização. A probabilidade de 
perda dessas causas na Claro é classificada parte como possível, no montante de 
R$160.602.941,67, e parte como remota no montante de R$76.022.649,49; enquanto 
a Americel possui contingencia classificada como possível no valor de 
R$62.070.469,18. 

1.2.5 ICMS - CIAP  
 
A Claro e a Americel possuem autuações fiscais, lavradas por diversos estados, 
relativas a alegado aproveitamento indevido de créditos de ICMS decorrentes do ativo 
fixo. Os Fiscos divergem do entendimento das Cias quanto aos elementos que 
compõem a critério aplicável para a apuração mensal dos créditos de ICMS passíveis 
de aproveitamento.  
 
As causas da Claro que tem suas probabilidades de perda classificadas como possível 
somam R$643.898.454,02 e perda provável R$29.625.954,25, enquanto as causas da 
Americel classificadas como possível somam R$62.896.296,75 e perda provável 
R$2.645.178,49. 

1.2.6 ICMS Serviço de Valor Adicionado (SVA) e Habilitação 
 
A Claro e a Americel possuem autuações fiscais, lavradas por diversos estados, 
relativas à falta de recolhimento de ICMS sobre serviços de valor adicionado, taxa de 
habilitação e facilidades adicionais, que no entendimento da Cia não caracterizam fato 
gerador do ICMS, mas que são considerados indevidamente como serviço de 
telecomunicação pelos Fiscos e, portanto, sujeitos ao ICMS. 
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A probabilidade de perda das causas na Claro é parte provável, no montante de R$ 
61.175.201,16, e parte possível, no montante de R$1.221.007.456,75. As causas da 
Americel classificadas como possível somam R$11.141.317,59 e perda provável 
R$4.939.430,06. 

1.2.7. ICMS Provimento de capacidade satelital 
 
A Claro possui autuações fiscais e ações judiciais relativas à falta de recolhimento de 
ICMS sobre o provimento de capacidade satelital ante o entendimento pelas UF de 
que tal atividade deveria ser considerada serviço de comunicação. A probabilidade de 
perda dessas causas é classificada como possível, as quais totalizam 
R$3.804.127.168,84. 

1.2.8. ICMS sobre Easyband 
 

A Claro possui autuações fiscais relativas à falta de recolhimento de ICMS sobre o 
mero provimento de acesso a internet, ante o entendimento de que tal atividade 
deveria ser considerada serviço de comunicação. A probabilidade de perda dessas 
causas é classificada como possível, as quais totalizam R$173.320.047,21. 

1.2.9. ICMS Perda de benefício 
 

A Claro possui diversas autuações fiscais de ICMS, oriundas de sua incorporada NET, 
sobre receitas de locação de equipamentos, que foram excluídas da base de cálculo 
do imposto. Como o ICMS sobre TV por assinatura possui benefício fiscal de redução 
da base de cálculo, condicionado à tributação integral dos serviços providos aos 
usuários, tais autuações afastaram o referido benefício e, em consequência foi exigido 
também o ICMS sobre a diferença entre a base de cálculo reduzido (benefício fiscal) e 
a base de cálculo do imposto cheia. As causas têm a probabilidade de perda 
classificada como possível, no montante de R$139.367.138,51.  

1.2.10. ICMS Estorno de débitos 
 
A Claro e a Americel possuem diversas autuações fiscais, lavradas por diversas UF, 
referentes à exigência de ICMS em razão de estornos de débitos considerados 
equivocados, ante a ausência de prova de que o serviço efetivamente não foi prestado 
e/ou que os respectivos montantes não foram restituídos aos usuários e/ou que não 
foram observados os procedimentos legais para recuperação do ICMS. A 
probabilidade de perda dessas causas na Claro é classificada parte como provável, no 
montante de R$ 66.178.633,32; parte como possível no montante de 
R$425.392.542,77. Na Americel as causas cuja perda foi classificada como possível 
totalizam R$290.559,70. 

1.2.11. ICMS – Não recolhimento – Diferimento Convênio ICMS 126/98 
 
A Claro possui autuações fiscais relativas à falta de recolhimento de ICMS sobre 
serviços de telecomunicação prestados exclusivamente como insumos ao seu cliente, 
prestadora de serviços de telecomunicação, a fim de que esta prestasse serviços de 
telecomunicação aos seus clientes finais. A discussão diz respeito à natureza do 
serviço prestado, pois, enquanto os insumos são sujeitos ao diferimento do imposto, 
os serviços prestados em caráter final são tributados normalmente. A probabilidade de 
perda dessas causas é classificada como possível, e totaliza R$341.700.815,88. 
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1.2.12 ICMS - outros 
 
A Claro e a Americel possuem autuações fiscais, lavradas por diversos estados, 
relativas à falta de recolhimento de ICMS decorrente de alegados erros na 
determinação da base de cálculo e creditamento indevido, bem como relativas à 
aplicação de multas formais por inobservância de obrigações acessórias. As infrações 
advêm tanto de divergências de interpretação da legislação tributária quanto de 
divergências relacionadas a obrigações acessórias (escrituração de livros, 
declarações, guias de pagamento, etc.), hipótese esta que também ensejou o 
lançamento de multas isoladas por partes de alguns Fiscos estaduais. As causas da 
Claro cuja probabilidade de perda é classificada como provável somam R$ 
73.848.740,33 e possível somam R$1.548.447.123,43. As causas da Americel 
classificadas como provável somam R$228.784,03, possível R$237.913.367,20, e 
remota R$7.550.695,40.  

1.3 FUST e FUNTTEL 
 
1.3.1 Contribuição para o FUST 

 
A Claro e a Americel receberam diversas autuações fiscais relativas à contribuição 
para o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação - FUST (Lei nº 
9.998/2000), relativas aos períodos de 2001 a 2015, no valor total de 
R$344.541.703,50 classificados como provável e R$2.926.925.019,79 classificados 
como possível (Claro). Na Americel R$163.797.569,45, como possível.  
 
Essas autuações visam à cobrança da contribuição para o FUST sobre valores 
relativos a transferências recebidas pelas empresas a título de provimento de 
interconexão e uso dos recursos integrantes de suas redes, os quais, no entanto, nos 
termos da legislação vigente, não devem compor a base de cálculo da contribuição. 
Referidas autuações fiscais foram lavradas com a exigibilidade suspensa, em função 
da ação judicial ajuizada pelas empresas objetivando o reconhecimento da não 
incidência do FUST sobre as receitas de interconexão e uso dos recursos integrantes 
de suas redes. A probabilidade de perda dessas causas é classificada como possível. 
 
A controlada Telmex do Brasil também possui autuações fiscais diversas de FUST, 
classificadas como possível, totalizando R$10.255.988,79 pelo recolhimento a menor 
de FUST, em virtude de a Companhia ter considerado que determinados serviços não 
estão sujeitos à incidência do FUST. 
 

1.3.2 Contribuição para o FUNTTEL 
 

A Claro e a Americel receberam diversas autuações fiscais relativas à contribuição 
para o Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações – 
FUNTTEL (Lei nº 10.052/2000) nos valores de R$296.454,47 no provável e 
R$999.594.288,27 como perda possível (Claro) e R$45.503.999,14 (Americel), relativa 
aos períodos 2001 a 2015.  
 
Essas autuações visam à cobrança da contribuição para o FUNTTEL sobre valores 
relativos a transferências recebidas pelas empresas a título de provimento de 
interconexão e uso dos recursos integrantes de suas redes, os quais, no entanto, nos 
termos da legislação vigente, não devem compor a base de cálculo da contribuição. 
Referidas autuações fiscais foram lavradas com a exigibilidade suspensa em função 
da ação judicial ajuizada pelas empresas objetivando o reconhecimento da não 
incidência do FUNTTEL sobre as receitas de interconexão e uso dos recursos 
integrantes de suas redes. A probabilidade de perda dessas causas é classificada 
como possível. 
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A controlada Telmex do Brasil também possui autuações fiscais diversas de 
FUNTTEL, classificadas como possível, totalizando R$2.678.504,02 pelo recolhimento 
a menor de FUNTTEL, em virtude de a Companhia ter considerado que determinados 
serviços não estão sujeitos à incidência do FUNTTEL. 
 

1.4 TFI sobre a renovação do direito de uso de radiofrequências 
 
A Claro e a Americel receberam diversas Notificações de Lançamento referentes à 
cobrança da Taxa de Fiscalização de Instalação (TFI) incidente sobre Estações Rádio 
Base (ERBs) e Estações Móveis dos usuários dos serviços de telefonia, localizados 
em diversos Estados da Federação, nos valores de R$2.246.161.223,16 (Claro) e 
R$464.990.804,23 (Americel). 
 
Essas cobranças, no entanto, decorrem de equivocado entendimento da Anatel de que 
a prorrogação dos prazos de vigência dos direitos de uso de radiofrequências 
ensejaria o dever de pagar novamente a TFI relativamente a ERBs e Estações Móveis 
já gravadas por essa taxa quando da outorga das licenças originárias de 
funcionamento. A probabilidade de perda das causas é classificada como possível. 
 

1.5. IRPJ, CSLL e IRRF 
 
1.5.2 IRRF, CIDE, CSLL e IRPJ 

 
A Claro, a Americel, e a Telmex do Brasil possuem autuações fiscais 
relacionadas ao recolhimento a menor de IRRF, CSLL e IRPJ em razão de 
glosas de compensações efetuadas com créditos de IRPJ, supostos erros na 
determinação da base de cálculo, especialmente em razão da Receita Federal 
não ter reconhecido as exclusões de base de cálculo referentes às receitas de 
exportação, não retenção de IRRF e divergência entre os lançamentos 
contábeis e fiscais. A probabilidade de perda dessas causas classificada parte 
como provável, no valor de R$63.990.324,31 (Claro), parte como possível, no 
valor de R$386.818.695,36 (Claro), e parte como remota, no valor de 
R$82.800.710,66 (Claro); R$4.142.452,35 classificado como provável e 
R$33.923.116,12 como possível (Americel) e, na Telmex do Brasil, 
R$1.819.752,98 provisionados com probabilidade de perda classificada como 
provável. 
 

1.5.3. IRPJ e CSLL Ágio 
 
A Claro possui contingências fiscais referentes à exigência de IRPJ e CSLL 
resultantes da amortização supostamente indevida do ágio pago em aquisições de 
investimentos, no montante total de R$ 2.415.891.887,69. Na principal delas, o 
montante original era de R$2.147.037.000,00. Em julgamento realizado no Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais, a exigência fiscal foi julgada parcialmente 
improcedente. A decisão não é definitiva e, se ao final confirmada, implicará na 
redução de cerca de 70% do montante total da exigência fiscal. Após decisão em 1ª 
instância administrativa, a companhia constituiu provisão de parte do valor envolvido 
no montante total de R$ 113.936.164,02, sendo o valor restante, no montante de R$ 
2.301.955.723,67, classificado como possível de perda (e reúne os valores de ambos 
os lançamentos referentes a esse objeto). 
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1.6 Outros 
 
1.6.1 Diversas glosas de compensação (Créditos de PIS, COFINS, IRRF, 
Saldo Negativo de IRPJ/CSLL) 

 
A Claro e as controladas Telmex do Brasil e BrasilCenter possuem diversos casos de 
glosas de compensação de créditos decorrentes de tributos federais recolhidos 
indevidamente, decorrentes da não comprovação de retenções tributárias 
(comprovantes de rendimentos), divergências de cálculos dos créditos fiscais, 
cumprimento irregular de obrigações acessórias, dentre outros.  
 
As causas na Claro somam R$ 187.909.995,78 classificadas como risco de perda 
provável, R$371.732.214,42 com a probabilidade de perda classificada como possível; 
R$43.048.538,82 com a probabilidade de perda classificada como possível na Telmex 
do Brasil; e R$ 42.312,50 classificados como de perda possível na BrasilCenter.  
 

1.6.2 Imposto de Importação - II, Imposto sobre Produtos Industrializados - 
IPI, PIS, COFINS  
 

A Claro e a Americel possuem autuações fiscais em razão do não recolhimento de II e 
IPI relacionadas a importações diversas. As autuações decorrem de declarações 
inexatas de mercadorias importadas por meio de diversas DIs, principalmente em 
relação aos valores aduaneiros, à classificação fiscal utilizada, margem de lucro e à 
discussão em torno da não incidência na revenda. Há também questionamentos sobre 
importação processada sob o regime especial de admissão temporária. 
 
As causas da Claro têm suas probabilidades de perda classificadas como possível 
R$49.171.827,54, enquanto as causas da Americel são classificadas como possível, 
nos valores respectivos de R$472.733,27.  
 

1.6.5 Contribuições Previdenciárias e FGTS 
 

A Claro e a Americel possuem discussões relacionadas à suposta falta de 
recolhimento de FGTS e de contribuições previdenciárias sobre diversas rubricas, à 
forma de cálculo das contribuições, divergências na aplicação dos percentuais do 
RAT/FAP e alegado descumprimento de obrigações acessórias. A probabilidade de 
perda das causas da Americel é classificada como possível e totaliza R$3.761.899,95. 
No caso da Claro, parte das causas é classificada como provável de perda 
R$4.806.788,50, parte como possível R$147.749.656,29, e parte como remota 
R$76.213.126,06.  
 
A BrasilCenter possui autuações fiscais em razão do não recolhimento de 
contribuições previdenciárias sobre diversas rubricas, à forma de cálculo das 
contribuições, divergências na aplicação dos percentuais do RAT/FAP, classificadas 
como possível de perda, no valor de R$22.912.813,81.  
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1.6.6 PPNUM 
 
A Claro e a Americel possuem cobranças da ANATEL relacionadas ao "Preço Público 
Relativo à Administração dos Recursos de Numeração pela ANATEL" (PPNum), 
instituído pela Resolução ANATEL 451/06. As empresas entendem que a referida 
cobrança é ilegal e possuem ação judicial na qual requerem que a ANATEL deixe de 
exigir o referido preço público relativo à administração de "Recursos de Numeração". A 
Claro e Americel efetuaram depósito judicias dos valores em discussão e registraram 
provisão nos mesmos valores sendo R$19.972.387,20 na Claro e R$422.044,48 na 
Americel. 

1.6.7 ISS e Taxa de Alvará 
 
A Claro, a Americel e a BrasilCenter possuem autuações fiscais, relacionadas à 
suposta falta de retenção de ISS na consideração de substituto tributário, ao não 
recolhimento de ISSQN sobre diversos serviços (serviços de telecomunicações, 
locação de equipamentos e outros) a alegado descumprimento de obrigações 
acessórias previstas pelas legislações municipais e também em razão do não 
pagamento de Taxa de Alvará. 
 
As causas da Claro que tem suas probabilidades de perda classificadas como 
provável, no valor de R$2.567.214,53, parte como possível, no montante de 
R$352.053.456,64, e parte como remota, no valor de R$282.695,21. As causas da 
Americel classificadas como possível somam R$3.243.915,59 A causa da BrasilCenter 
é classificada como possível, no valor de R$59.876.762,26. 
 

1.6.8 Multa e IPI na importação por Interposição fraudulenta 
 
A Claro possui autuações fiscais, oriundas de sua incorporada Embratel, relativas à 
exigência de IPI-importação e multa aduaneira, decorrente de suposta interposição 
fraudulenta de pessoas praticada com seu fornecedor de equipamentos importados. A 
probabilidade de perda dessas causas é classificada como possível e totalizam 
R$22.107.601,93. 
 

1.6.9 Outros  
 
A Claro possui diversas contingencias de valor menos relevante e com discussões de 
menor impacto, mormente no que se refere à TPU, IPVA, autuações do Procon e da 
CVM, Taxa Municipal de Fiscalização de Funcionamento, IOF e ao Conselho Regional 
de Engenharia do Estado do Rio de Janeiro e multas administrativas dentre outros. As 
causas na Claro classificadas como provável somam R$1.291.907,99; as classificadas 
como possível totalizam R$8.968.299,69. A controlada Telmex possui causas que 
totalizam o montante de R$429.758,60 classificadas como possível. 
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4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não
Sigilosos E Relevantes em Conjunto

 

 

2. Casos Cíveis 

 
Ações Civis Públicas: Questionamentos a respeito de: qualidade/promoções 
comerciais/lojas de atendimento/validade de crédito e outros. 
 
VI: Valor inestimável 

 

Contingências passivas (Valores/R$)  Total  Valor provisionado  

Provável  Possível  Remoto   

R$143.585.078,33 + VI R$205.310.316,70 + VI R$20.450.955,23 R$369.346.350,26 R$143.585.078,33 + VI 

 
A DIVERGÊNCIA DE VALORES DECORRE DA RECLASSIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE 
PROCON, QUE NÃO SÃO ACP’s 
 
Unidades Empresarial/Residencial 
Provável: R$ 128.711.012,43 
Possível: R$ 156.531.697,65 
Remoto: R$ 20.400.955,23 
 
Unidade Pessoal: 
Provável: R$14.874.065,90 
Possível: R$48.778.619,05 
Remoto: R$50.000,00 
 
Indenizatórias: Discussões comerciais (ações judiciais movidas por parceiros comerciais) 

 

Contingências passivas (Valores/R$)  Total  Valor provisionado  

Provável  Possível  Remoto     

R$131.777.087,87 + VI R$488.226.625,04 + VI R$8.125.470,90 R$628.129.183,81 R$131.777.087,87 + VI 

 
Unidades Empresarial/Residencial (SEM  TVSAT e TELMEX) 
 
Provável: R$ 4.983.427,91 
Possível: R$ 94.025.955,91 
Remoto: R$ 3.272.821,26 
 
Unidade Pessoal: 
Provável: R$126.793.659,96 
Possível: R$394.200.669,13 
Remoto: R$4.852.649,64 
 
PADO’s: ações judiciais contestando multas aplicadas pela ANATEL. 

 

Contingências passivas (Valores/R$)  Total  Valor provisionado  

Provável  Possível  Remoto     

R$227.289.097,08 R$808.511.316,50  R$605.503,37  R$1.036.405.916,95 R$ 227.289.097,08  

     
        SEM TVSAT E TELMEX 
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4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não
Sigilosos E Relevantes em Conjunto

 

 

Processos Diversos: Valores relativos a diversos processos que em virtude da grande 
quantidade de matérias, juízos, instâncias e partes adversas não puderam ser listados. 

 

Contingências passivas (Valores/R$)  Total  Valor provisionado  

Provável  Possível  Remoto     

R$349.911.085,51 R$867.265.333,48 R$602.273.993,60 R$1.819.450.412,59 R$349.911.085,51 

 
 

Unidades Empresarial/Residencial (SEM TVSAT E TELMEX) 
 
Provável: R$ 226.327.973,13 
Possível: R$ 423.473.087,50 
Remoto: R$ 362.114.249,30 
 
Unidade Pessoal: 
Provável: R$123.583.112,38 
Possível: R$443.792.245,98  
Remoto:  R$240.159.744,38** (DPDC e Correção que são informados no 4.3) 
 
Casos administrativos/regulatórios:  

PADOS da Anatel: 

Contingências passivas (Valores/R$) Total Valor provisionado 

Provável Possível Remoto 
  

R$27.790.113,83 
 

R$835.520.396,16 
 

R$46.034,49 R$863.356.544,48 
R$27.790.113,83 
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4.7 - Outras Contingências Relevantes

 

 

 

 

Não há outras contingências relevantes não abrangidas em itens anteriores. 
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4.8 - Regras do País de Origem e  do País em Que os Valores Mobiliários Estão
Custodiados

 

 

 

 

A Companhia não é emissor estrangeiro. 
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5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos 
 
 

a. se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, 
destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, 
e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política. 
 
A partir das diretrizes do COSO - ERM (Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission - Enterprise Riscs Management; órgão internacional de 
referência sobre controles internos) e da norma ABNT ISO NBR 31000 (norma 
internacional para gestão de riscos), a gestão de riscos é estruturada em cinco 
componentes: ambiente interno, avaliação de riscos, atividades de controle, informação 
e comunicação e monitoramento. 
 
A Administração estabeleceu um processo de avaliação de controles internos com a 
aplicação de metodologia de mapeamento de processos e avaliação de riscos com 
identificação dos controles aplicáveis à mitigação dos riscos que afetam a capacidade 
da empresa de autorizar, registrar, processar e divulgar informações relevantes às 
demonstrações financeiras. 
 
b. os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando 
houver, incluindo 
 

i. Os riscos para os quais se busca proteção 
 
Os objetivos estratégicos são definidos pelo Conselho de Administração em linha 
com a estratégia e a disposição ao risco, o qual direciona o nível de tolerância 
ao risco nos processos e atividades executadas nos diversos níveis da 
Companhia. Em função desses objetivos, são definidos conjuntos de estratégias 
para o seu cumprimento. No ciclo anual, são identificados e tratados os riscos, 
com foco nos operacionais. 

 
ii. Os instrumentos utilizados para proteção 

 
São criados controles e monitoramentos para cada risco identificado, buscando 
mitigar cada um, de acordo com a relevância. Podem ser automações, 
batimentos ou relatórios de acompanhamento, entre outros controles. 

 
iii. A estrutura organizacional de gerenciamento de riscos 

 
A estrutura de gerenciamento de riscos é formada pelo Comitê de Auditoria da 
América Móvil, Auditoria Interna e Diretoria de Controladoria. O processo 
decisório estabelece formalmente a identificação, avaliação e tratamentos dos 
riscos. 

 
c. a adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da 
efetividade da política adotada 
 
O Comitê de Auditoria da América Móvil, a Auditoria Interna e a Diretoria de 
Controladoria monitoram periodicamente os riscos e os controles, estabelecendo planos 
de ação para cada situação não conforme encontrada. 
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5.2 - Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado 

 

a. se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de 
mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua 
aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma 
política 
 
A Companhia possui estrutura adequada para acompanhar o mercado e, se necessário, 
implementar estratégias operacionais que busquem essencialmente garantir proteção, 
segurança e liquidez de suas operações financeiras. A Companhia avalia constantemente o 
setor de telecomunicações, perspectivas e tendências mundiais e do mercado interno e as 
políticas governamentais. O controle consiste em acompanhamento permanente do 
mercado consumidor, das taxas vigentes no mercado, onde os principais parâmetros 
observados são taxa de câmbio (real/dólar) e taxa de juros interna (CDI) e externa (Libor).  
 
Na tesouraria, a equipe que compõe a mesa de operações de câmbio e investimentos 
acompanha permanentemente o comportamento dos mercados interno e externo com 
relação à taxa de câmbio (real/dólar) e taxa de juros interna (CDI) e externa (Libor). 
Identificada alguma tendência/situação que possa ser prejudicial às posições financeiras 
mantidas pela Companhia, um plano com as ações necessárias é elaborado e submetido à 
apreciação e aprovação da diretoria. Uma vez avaliado, a partir de análise conjunta com as 
áreas jurídico, tributária e de planejamento estratégico, e aprovado, a execução das ações 
propostas no plano é providenciada. 
 
b. os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, 
quando houver, incluindo 
 
i. os riscos de mercado para os quais se busca proteção 
ii. a estratégia de proteção patrimonial (hedge) 
iii. os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge) 
iv. os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos 
v. se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção 
patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos. 
vi. a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado 
 
A Companhia e suas controladas não têm pactuados contratos de derivativos para fazer 
hedge de seus ativos. Porém, a Companhia e suas controladas monitoram continuamente 
as taxas de juros do mercado interno e externo e as taxas de câmbio, com o propósito de 
avaliar a exposição e volatilidade de suas operações. O objetivo da gestão de capital da 
Companhia é assegurar que se mantenha a constante solidez financeira a fim de suportar 
os negócios da Companhia e dar continuidade ao plano de seu crescimento no mercado. 
 
c. a adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da 
efetividade da política adotada 
 

A Companhia não possui uma política formalizada. 
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5.3 - Descrição Dos Controles Internos 

 

a. As principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais 
controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para 
corrigi-las 

 
A Administração estabeleceu um processo de avaliação de controles internos com a 
aplicação de metodologia de mapeamento de processos e avaliação de riscos, de 
acordo com os critérios emitidos pelo Commitee of Sponsonring Organizations of the 
Treadway Commission (COSO), com identificação dos controles chaves aplicáveis à 
mitigação dos riscos que afetam a capacidade da empresa de autorizar, registrar, 
processar e divulgar informações relevantes às demonstrações financeiras de acordo 
com as normas internacionais (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standars 
Board (IASB). 
 
A Administração da Companhia avaliou a eficácia dos controles internos relacionados às 
demonstrações financeiras por meio de processos desenvolvidos para fornecer conforto 
razoável em relação à operação, divulgação e conformidade da demonstração 
financeira. 
 
No encerramento do exercício, tomando por base testes executados pela Administração 
durante todo o período, não foram identificadas deficiências relevantes na execução dos 
controles. 
 
Durante o exercício, quando identificadas quaisquer falhas na execução de controles, 
estas são discutidas com os responsáveis e planos de ação são estabelecidos para 
garantir sua correta execução até o encerramento do exercício. 
 
A Administração entende que a metodologia de mapeamento de processos e avaliação 
de riscos utilizada é adequada para assegurar a eficiência, precisão e confiabilidade de 
seus controles internos. 
 
b. As estruturas organizacionais envolvidas 

 

A Gerência de Controles Internos e SOX lidera o processo de avaliação dos controles 
internos com a aplicação da metodologia adotada de mapeamento de processos e 
avaliação de riscos através da identificação dos controles chaves aplicáveis à mitigação 
dos riscos. A Auditoria Interna e a Auditoria Externa desenvolvem avaliações 
complementares para identificação dos riscos e realizam testes nos controles 
considerados chaves para os processos. 
 
c. Se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela 

administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo 
referido  
 

A Auditoria Interna, sob o comendo do Diretor de Auditoria ligado ao Presidente, e a 
Auditoria Externa desenvolvem avaliações complementares de avaliação dos riscos e 
realizam testes nos controles considerados chaves para os processos. Os resultados 
são apresentados ao Diretor de Controladoria, Diretor Executivo Administrativo 
Financeiro e ao Presidente e submetidos ao Comitê de Auditoria do controlador.  
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5.3 - Descrição Dos Controles Internos 

 

d. Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no 
relatório circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor 
independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do 
registro e do exercício da atividade de auditoria independente e comentários 
dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado 
preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas 
 
Não foram apresentadas pelos auditores independentes em seu relatório final, 
deficiências significativas ou materiais a respeito da eficácia dos controles internos. 
Entretanto foi mencionada a necessidade de adequação da guarda de evidências de 
alguns controles, como os relacionados ao IFRS 15, IFRS 16 e IFRIC 23, para 
atendimento do IPE.  
 

e. Comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório 
circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas 
corretivas adotadas. 
 
Não foram apresentadas pelos auditores independentes em seu relatório final, 
deficiências significativas ou materiais a respeito da eficácia dos controles internos. 
 
Apesar do que foi informado no relatório do auditor, a Administração entende que 
não houve impacto no processo de elaboração das demonstrações financeiras, pois 
todos os procedimentos foram adotados para assegurar o correto reconhecimento 
dos números contábeis. Faz parte da metodologia da empresa a melhoria continua 
de seus processos e controles. 
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5.4 - Programa de Integridade 
 

a. O emissor possui regras, políticas ou práticas voltadas para prevenção, 
detecção e remediação de fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados 
contra administração pública, informar: 
 

i) Principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados, informando com 
que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as 
práticas são adaptadas; 
 

A Companhia possui regras e instrumentos para garantir a integridade de suas ações 
e informações financeiras: o Código de Ética, aderido pelos colaboradores e 
fornecedores e com cláusulas específicas sobre as Leis Brasileira e Americana 
Anticorrupção, Política de Alçadas e Práticas Contábeis, bem como um sistema de 
compliance visando prevenir, detectar e corrigir possíveis desvios. 
 
Os riscos são revistos anualmente e normativos em até 18 meses. A auditoria possui 
plano anual de verificações e também trata as ações decorrentes de informações 
encaminhada pelo canal de denúncias.   

 
ii) As estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e 

eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando as 
atribuições, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia 
da independência de seus dirigentes, se existentes; 
 

A Companhia possui uma Diretoria de Controladoria com a responsabilidade de 
estabelecer e manter Controles Internos, Governança Corporativa e Compliance 
visando a adequada execução das atividades primordiais relativas a integridade  
  
As áreas da Companhia são caracterizadas por suas responsabilidades conforme 
estrutura hierárquica e diretorias estatutárias estabelecidas pelo conselho de 
administração.  

 
iii) Se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, 

indicando:  se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, da 
administração e empregados e se abrange terceiros; se e com que frequência os 
diretores, conselheiros e empregados são treinados em relação ao código de 
ética; as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código; órgão que 
aprovou o código. 
 

A Companhia possui código de ética aplicável a todos os colaboradores e Alta Direção 
e terceiros.  
  
Todos os colaboradores fazem treinamento periódico e aceitam, formalmente, o 
código de ética da empresa e os princípios estabelecidos.  
  
Os contratos da companhia junto a seus fornecedores possuem cláusulas contratuais 
especificas quanto à abrangência e aplicação do código de ética.  
  
A Companhia possui um comitê de ética onde são avaliadas as denúncias e ações dos 
colaboradores e terceiros. Com base nas investigações, são aplicadas as sanções 
cabíveis à cada situação, bem como implementadas melhorias de processos e 
controles 

 
b. Se o emissor possui canal de denúncia.  

 
Sim, possui: https://denuncias.americamovil.com/  
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5.4 - Programa de Integridade 
 

 
c. Se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e 

reestruturações societárias visando identificação de vulnerabilidades e de 
risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas. 
 

Sim, a Companhia adota processos prévios de Due Diligence, visando a avaliação do 
processo em vista, identificando os cenários e possíveis riscos inerentes à operação.  

 
d. Caso o emissor não possua regras, politicas, procedimentos para 

prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra 
administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não 
adotou controles nesse sentido. 
 

Vide item 5.4 – a 
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5.5 - Alterações significativas 
 
 

 
A Companhia tem como prática a análise constante dos riscos aos quais está exposta 
e que possam afetar seus negócios, situação financeira e resultados das suas 
operações de forma adversa. Estamos constantemente monitorando mudanças no 
cenário macroeconômico e setorial que possam influenciar nossas atividades, através 
de acompanhamento dos principais indicadores de desempenho. Possuímos elevado 
grau de controle sob nossos fornecedores visando evitar qualquer tipo de efeito 
adverso nas nossas atividades. Adotamos política de foco contínuo na disciplina 
financeira e na gestão conservadora de caixa. As ações mitigatórias estão em curso e 
os indicadores externos e internos estão sendo monitorados diariamente. 
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5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos 
 
 

 

 

 

Não aplicável, pois não existem outras informações relevantes sobre o item. 
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do Emissor, Prazo de Duração E Data de Registro na Cvm

Data de Constituição do Emissor

País de Constituição

Prazo de Duração

Data de Registro CVM

Forma de Constituição do Emissor

05/12/2014

27/09/2004

Companhia de Capital Fechado

Brasil

Prazo de Duração Indeterminado
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6.3 - Breve Histórico
 

 

A Claro Telecom Participações S.A. (“Companhia”) foi constituída em 27 de setembro de 2004 
de acordo com o artigo 189 da Lei nº 9.472/97 - Lei Geral das Telecomunicações, sediada na 
Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, e tem por objeto social exercer o controle de 
companhias exploradoras de serviços de telecomunicações. A Companhia tem como 
acionista controlador a América Móvil S.A.B. de C.V. (“América Móvil”), organizada e existente 
de acordo com as leis do México. 
 
A Companhia, através de suas controladas, diretas e indiretas, explora serviços de 
transmissão de voz, textos, dados, imagens, TV por assinatura e outros serviços em nível 
nacional e internacional, bem como exploração de capacidade satelital, sendo todos estes 
negócios regulamentados pela Agência Nacional de Telecomunicações (“ANATEL”). 
 
A Companhia detém controle direto ou indireto, principalmente, das seguintes controladas: (i) 
Claro S.A. (“Claro”), que atua no mercado de telecomunicações, principalmente de telefonia 
móvel celular, telefonia local e de longa distância nacional e internacional (“STFC”), no 
Serviço Móvel Pessoal (“SMP”), em transmissão de dados (“SCM”), redes de 
telecomunicações, TV por assinatura (“SeAC”), e serviços satelitais; ((ii) Telmex do Brasil S.A. 
(“TdB”), que presta serviços de comunicação de dados e internet; (iii) BrasilCenter 
Comunicações Ltda. (“BrasilCenter”), operadora de call center ;(iv) Americel S.A. (“Americel”), 
que atua na implantação, operação e prestação de serviços de telecomunicações, bem como 
a compra, venda, locação, cessão de uso de meios e equipamentos a qualquer título, 
importação e exportação de equipamentos e outros produtos, e prestação de serviços 
correlatos; (v) Reyc Comércio e Participações Ltda. (“Reyc”), que atua na importação e venda 
de equipamentos; (vi) Ideas Musicales, Servicios, Interactividad y Comunidad Audiovisuales, 
S.A. de C.V. (México), que atua como importante provedor de conteúdo para as principais 
operadoras de telefonia celular e serviços de música; (vii) iMusica LLC (EUA), que atua como 
importante provedor de conteúdo para as principais operadoras de telefonia celular e serviços 
de música; (viii) Ideas Musicales S.A. (Argentina), que atua como importante provedor de 
conteúdo para as principais operadoras de telefonia celular e serviços de música; (ix) Ideas 
Musicales de Colombia S.A.S. (Colômbia), que atua como importante provedor de conteúdo 
para as principais operadoras de telefonia celular e serviços de música. 

Em 15 de abril de 2014, a controlada Claro assinou o contrato para aquisição de 100% das 
ações da iMusica pelo montante de US$15.445 mil. A transação estava sujeita a aprovação 
do CADE e ao pagamento integral do preço de aquisição. Em 05 de setembro de 2014, o 
CADE aprovou, sem restrições, a operação através do Ato de Concentração 
08700.004961/2014-11 e o pagamento da transação de compra da iMusica foi realizado em 
01 de outubro de 2014, no montante de R$37.850. 
 
Em 01 de agosto de 2014, a Embrapar e sua controlada NET divulgaram Fato Relevante, na 
sequência do Fato Relevante datado de 11 de abril de 2013, informando que a ANATEL 
aprovou, em 31 de julho de 2014, a operação de reestruturação da consolidação das 
estruturas e atividades: (a) da Embrapar e de suas controladas Embratel e NET; e (b) da 
Claro S.A. (“Claro”) em uma única sociedade.  
 
Em 18 de dezembro de 2014, através das Assembleias Gerais Extraordinárias, (“AGE de 
Incorporação”), os acionistas da Embrapar, Embratel, NET (“empresas incorporadas”) e 
controlada Claro aprovaram a incorporação destas empresas pela controlada Claro, nos 
termos do Protocolo e Justificação de Incorporação. A incorporação estava inserida em um 
projeto de redução de custos operacionais e unificação de esforços gerenciais, associada a 
um redimensionamento da estrutura operacional. Como resultado desta incorporação, as 
empresas incorporadas foram extintas de pleno direito e a controlada Claro tornou-se sua 
sucessora em direitos e obrigações, inclusive assumindo todas as concessões e autorizações 
expedidas pela ANATEL para a prestação de serviços de telecomunicações anteriormente em 
favor das empresas incorporadas. 
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Após as incorporações da NET, Embratel e Embrapar pela controlada Claro, a Companhia, 
através de suas controladas, possui no seu portfólio como principais produtos e serviços: 

 
⋅ Serviço de telefonia móvel celular pós e pré-pago (voz); 
⋅ Internet Banda Larga; 
⋅ TV por assinatura; 
⋅ Venda de aparelhos celulares; 
⋅ Telefonia de longa distância nacional e internacional; 
⋅ Telefonia fixa básica local; 
⋅ Telefonia avançada; 
⋅ Serviços de transmissão de dados, data-center, hosting, disaster recovering e cloud 

computing; 

⋅ Serviços de teleconferência; 
⋅ Soluções satelitais; e 
⋅ Serviços de valor agregado (mensagens de texto, serviços de emergência etc.). 

A controlada Claro arrematou no dia 30 de setembro de 2014, através do edital de licitação nº 
2/2014-SOR/SPR/CD-ANATEL um dos lotes oferecidos no leilão do 4G, promovido pela 
ANATEL. Esse lote de abrangência nacional permite à vencedora oferecer o serviço de banda 
larga de quarta geração na frequência de 700MHZ em todo o país. 
 
Em 8 de dezembro de 2014, foi publicado no DOU o extrato do Termo de Autorização 
assinado junto à ANATEL referente à aquisição de Radiofrequência na faixa de 700MHz, com 
prazo de expiração em dezembro de 2029, renovável por mais quinze anos a título oneroso. 
 
As operadoras vencedoras deste leilão ficaram obrigadas a constituir em até 90 dias da data 
de publicação do extrato do Termo no DOU uma Entidade Administradora do Processo de 
Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (EAD), a qual ficou responsável pela 
operacionalização de forma isonômica de todos os procedimentos de redistribuição de canais 
de TV e RTV e das soluções para os problemas de interferência prejudicial nos sistemas de 
radiocomunicação. 
 
Assim, em 02 de março de 2015, foi constituída a Associação Administradora do Processo de 
Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV, da qual são associadas à controlada 
Claro e as empresas Telefônica Brasil S/A, Algar Celular S/A e TIM Celular S/A.  
 
A ANATEL conduziu um leilão para concessão do direito de uso de radiofrequências e, em 
dezembro de 2015, ocorreu a sessão de abertura e julgamento das propostas, quando a 
Companhia, através de sua controlada Claro, adquiriu mais 19 lotes regionais na frequência 
de 2500 MHz, em diversas cidades brasileiras cujo vencimento máximo é agosto de 2031. 
 
O resultado foi homologado pelo Conselho Diretor da Anatel em 2 de junho de 2016 e os 
Termos de Autorização para a aquisição dos 19 lotes regionais na frequência de 2500 MHz 
(sub faixa P), arrematados pelo montante de R$ 61.859 foram assinados em 9 de agosto de 
2016. 
 
Os contratos de concessão de serviços de telecomunicações de longa distância nacional e 
internacional estabelecem a reversibilidade dos bens indispensáveis a prestação dos 
serviços, objeto das concessões. 
 
Com relação a tais bens considerados reversíveis, a Lei Geral das Telecomunicações e a 
regulamentação da ANATEL dispõem que os mesmos estão vinculados aos serviços sob 
concessão, não podendo ser desvinculados, alienados, substituídos ou onerados sem a 
prévia e expressa autorização do órgão regulador. 
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Os demais serviços de telecomunicações prestados pela Companhia, tais como o Serviço 
Móvel Pessoal (SMP) e o Serviço de Acesso Condicionado (SeAC) foram outorgados sob o 
regime privado, com base em autorizações expedidas pela ANATEL. O regime jurídico 
aplicável aos referidos serviços não estabelece obrigações de reversibilidade de bens. 
 
A Companhia divulgou Fato Relevante em 28 de janeiro de 2016, comunicando que sua 
controlada Claro após as autorizações concedidas pelo Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica – CADE e  pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, publicadas 
no Diário Oficial da União em 11 de Dezembro de 2015 e 15 de Janeiro de 2016, 
respectivamente, concluiu naquela data a aquisição do controle acionário da Brasil 
Telecomunicações S.A. (“BrTel”), sociedade que opera no mercado de televisão por 
assinatura e internet banda larga em diversos municípios brasileiros sob a marca “BLUE”.  
 
Em 26 de fevereiro de 2016, em Assembleia Geral Extraordinária da Claro Telecom 
Participações S.A. (“Companhia”) houve a aprovação do aumento do de capital social da 
Companhia no montante de R$1.876.000.000,00, mediante a emissão de 43.368.803.589  
novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de 
R$0,04325690 por ação, fixado, nos termos do artigo 170, §1º, da Lei 6.404/76, tendo por 
base o valor patrimonial de 31 de janeiro de 2016, mediante a capitalização do valor 
adiantado sob o Contrato de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital firmado em 29 de 
janeiro de 2016 com a acionista Amov I, S.A. de C.V. O aumento de capital social foi 
totalmente subscrito e integralizado naquela data pela acionista Amov I, S.A. de C.V., com 
expressa anuência da acionista Amov IV, S.A. de C.V., que renunciou ao respectivo direito de 
preferência para a subscrição das novas ações em favor da empresa Amov I, S.A. de C.V.  
 
Em 24 de fevereiro de 2017, em AGE de sua controlada Claro, foi aprovada a incorporação 
da BrTel pela controlada Claro, nos termos do “Protocolo e Justificação de Incorporação da 
Brasil Telecomunicações S.A. pela Claro S.A.”, celebrado em 15 de fevereiro de 2017 pelas 
administrações da controlada Claro e da Brasil Telecomunicações S.A, inclusive no que diz 
respeito à disposição de que a Data de Eficácia do Evento (conforme definido no Protocolo e 
Justificação) ocorreria apenas em 28 de fevereiro de 2017. O Laudo de Avaliação do 
patrimônio da BrTel a ser incorporado pela controlada Claro foi elaborado a valor contábil, na 
data-base de 31 de dezembro de 2016.  A incorporação da BrTel não implicou em aumento 
do capital social da controlada Claro nem em alteração do número de ações representativas 
de seu capital social e foi precedida por anuência prévia da Agência Nacional de 
Telecomunicações – ANATEL, conforme Ato n.º 5.622, de 22 de dezembro de 2016.  
Consumadas as providências legais, a BrTel estará extinta de pleno direito e a controlada 
Claro a sucederá em todos seus direitos e obrigações, passando a ser sua sucessora legal, 
para todos os efeitos, sem qualquer solução de continuidade. 
 
Em AGE realizada em 29 de setembro de 2017, foi aprovada a incorporação da Net Brasil 
pela controlada Claro. A incorporação foi justificada pela racionalização de custos e 
simplificação de procedimentos societários, administrativos e contábeis. Esta ação não 
implicará em aumento de capital da controlada Claro nem em alteração do número de ações 
representativas de seu capital social. A Net Brasil estará extinta de pleno direito e a 
controlada Claro a sucederá em todos os direitos e obrigações, passando a ser sua 
sucessora legal, para todos os efeitos. A eficácia desta incorporação ocorreu em 01 de 
outubro de 2017.  
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Em AGE realizada em 30 de novembro de 2017, foi aprovada a incorporação da iMusica pela 
controlada Claro. A incorporação foi justificada pela racionalização de custos e simplificação 
de procedimentos societários, administrativos e contábeis. Esta ação não implicará em 
aumento de capital da controlada Claro nem em alteração do número de ações 
representativas de seu capital social. A iMusica estará extinta de pleno direito e a controlada 
Claro a sucederá em todos os direitos e obrigações, passando a ser sua sucessora legal, 
para todos os efeitos. A eficácia desta incorporação ocorreu em 30 de novembro de 2017.  
 
Em 02 de maio de 2018, foram realizadas as AGE’s das controladas Claro e Star One 
contemplando a aprovação da cisão parcial da controlada Star One e a versão da parcela 
cindida à controlada Claro. A controlada Claro passa a ser sucessora de todos os direitos e 
obrigações relacionados exclusivamente ao acervo cindido da controlada Star One. Em 
virtude da referida operação, o patrimônio líquido da controlada Star One foi reduzido em 
R$1.255.326, equivalentes ao valor contábil líquido do Acervo Cindido, sem haver, contudo, o 
cancelamento de ações representativas do seu capital social. 
 
Em AGE realizada em 26 de dezembro de 2018, foi aprovada a incorporação da Star One 
pela controlada Claro. A incorporação estava inserida em um projeto de redução de custos 
operacionais e administrativos, associada a uma otimização da estrutura societária. Esta ação 
não implicou em aumento de capital da controlada Claro nem em alteração do número de 
ações representativas de seu capital social. A Star One foi extinta de pleno direito e a 
controlada Claro a sucedeu em todos os direitos e obrigações, passando a ser sua sucessora 
legal, para todos os efeitos. A eficácia desta incorporação ocorreu em 31 de dezembro de 
2018.  
 
Em 30 de junho de 2019, as sócias das controladas indiretas Latam Towers Infraestrutura de 
Torres Ltda., NET RF Telecom 01 Ltda. e NET RF Telecom 02 Ltda. firmaram seus 
respectivos Distratos Sociais. As Sociedades encontram-se inativas e as sócias não têm mais 
interesse na continuidade dos negócios sociais. Assim, as sócias decidem, por unanimidade e 
sem qualquer restrição, dissolver e liquidar as Sociedades na forma dos artigos 1.033, inciso 
II, 1.102 e seguintes da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. As Sociedades dissolvidas 
não possuem dívidas nem passivos conhecidos a serem suportados pelas mesmas nem por 
qualquer um dos sócios. 
 
Em AGE realizada em 01 de julho de 2019, foi aprovada a incorporação da Primesys 
Soluções Empresariais S.A. (“PMS”) pela controlada Claro. A incorporação estava inserida 
em um projeto de redução de custos operacionais e administrativos, associada a uma 
otimização da estrutura societária. Esta ação não implicará em aumento de capital da 
controlada Claro nem em alteração do número de ações representativas de seu capital social. 
A PMS foi extinta de pleno direito e a controlada Claro a sucedeu em todos os direitos e 
obrigações, passando a ser sua sucessora legal, para todos os efeitos. A eficácia desta 
incorporação ocorreu em 01 de julho de 2019.  

 
Em 01 de julho de 2019 com a incorporação da PMS pela controlada Claro, essa passou a 
deter na referida data a totalidade das quotas sociais e representativas do capital social da 
controlada Reyc Comércio e Participações Ltda. (“Reyc”). Como ato seguinte, com o intuito de 
recompor a pluralidade de sócios no capital social da controlada Reyc, a controlada Claro 
cedeu e transferiu a título oneroso 1 quota social de sua titularidade à controlada Telmex do 
Brasil S.A. (“TdB”), no valor de R$91,60 livre e desembaraçada de quaisquer ônus e 
gravames. 
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Em AGE realizada em 02 de setembro de 2019, foi aprovada a incorporação da Claro 
Corporate Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“Claro Corporate”) pela controlada TdB. A 
incorporação estava inserida em um projeto de redução de custos operacionais e 
administrativos, associada a uma otimização da estrutura societária. Esta ação não implicará 
em aumento de capital da controlada TdB nem em alteração do número de ações 
representativas de seu capital social. A Claro Corporate foi extinta de pleno direito e a 
controlada TdB a sucedeu em todos os direitos e obrigações, passando a ser sua sucessora 
legal, para todos os efeitos. A eficácia desta incorporação ocorreu em 02 de setembro de 
2019. 
 
Em 19 de setembro de 2019, a controlada Claro adquiriu 203.101 ações ordinárias de 
emissão da Ustore Software e Serviços de Informática S.A. (“Ustore”), representativas de 
40% (quarenta por cento) do capital social votante e total. O Acordo de Acionistas prevê uma 
opção de compra e venda com relação a totalidade das ações remanescentes exercíveis 
conforme os termos e condições previstos. 
 
Em 18 de dezembro de 2019, a controlada Claro formalizou a venda da totalidade de sua 
posição acionária detida junto ao capital social da MPO - Processadora de Pagamentos 
Móveis S.A. (“MPO”), equivalente a 1.413.069.114 ações ordinárias, ao Banco Bradesco S.A.. 
A operação de compra e venda de ações foi aprovada pelo Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica – CADE e pelo Banco Central do Brasil. A controlada Claro não mais 
detém nenhuma participação no capital social da MPO. 
 
Em 18 de dezembro de 2019, a controladora da Companhia, América Móvil, concluiu a 
aquisição de 100% da Nextel Telecomunicações Ltda. e suas subsidiárias (“Nextel Brasil”) 
detida pela NII Holdings, Inc. e algumas de suas afiliadas (“NII”) e pela AI Brazil Holdings B.V. 
 
Em 15 de maio de 2020, a Companhia adquiriu 100 (cem) ações ordinárias, equivalente a 
totalidade da posição acionária da empresa NK 061 Empreendimentos e Participações S.A., 
sociedade anônima de capital fechado, holding, em processo de definição de Estatuto Social, 
para adaptar-se aos negócios em desenvolvimento do grupo Claro Brasil.  
 
Em 20 de maio de 2020, em Reunião do Conselho de Administração da controlada Claro, foi 
aprovado um aumento do seu capital social no montante de R$5.627.071,59, a ser 
implementado por meio da capitalização de parcela da reserva especial de ágio da Claro, a 
ser realizada em proveito exclusivo da acionista controladora da Companhia, Claro Telecom 
Participações S.A., nos termos da Instrução CVM nº 319/99, mediante a emissão de 29.722 
novas ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal. O valor do capital social da 
controlada Claro passou de R$18.722.518.418,04 para R$18.744.414.942,98. De acordo com 
o disposto no §2º o artigo 171 da Lei das Sociedades Anônimas, fica assegurado aos demais 
acionistas da Companhia que sejam titulares de ações da Companhia em 20 de maio de 2020 
o direito de preferência para a subscrição das novas ações, a partir de 27 de maio de 2020 e 
tendo término em 26 de junho de 2020, nos termos do Aviso aos Acionistas publicado.  
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6.5 - Informações de Pedido de Falência Fundado em Valor Relevante ou de Recuperação
Judicial ou Extrajudicial

 
 
 

 
Não houve pedido de falência do emissor e nem de recuperação judicial ou extrajudicial. 
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6.6 - Outras Informações Relevantes 
 
 

 
Não existem outras informações relevantes. 
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7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas

A Companhia, através de suas controladas, diretas e indiretas, explora serviços de 
transmissão de voz, textos, dados, imagens, TV por assinatura e outros serviços em 
nível nacional e internacional, bem como exploração de capacidade satelital, sendo 
todos estes negócios regulamentados pela Agência Nacional de Telecomunicações 
(“ANATEL”). 
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7.1.a - Informações específicas de sociedades de economia mista

O emissor não é Companhia de economia mista. 
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7.2 - Informações Sobre Segmentos Operacionais

Em milhares de reais 
 

a. produtos e serviços comercializados  
 
Em 2019, assim como em 2018, devido à cisão parcial da controlada Star One, e 
posterior incorporação de todo o acervo líquido cindido na controlada Claro, a 
Companhia incorporou o segmento de satélite na unidade de negócios de 
telecomunicação. Assim, a partir de 2018 não existe mais segmentos 
operacionais. 
 
Em 2017, a Companhia possuía dois segmentos: telecomunicações e satélite. O 
segmento de telecomunicações abrange serviços locais, de longa distância 
nacional e de internacional, comunicações de dados, TV por assinatura e outros 
serviços. O segmento de satélite fornece capacidade satelital para serviços de 
radiocomunicação, tais como (i) serviços de rede; (ii) serviços de telecomunicação 
ponto a ponto; e (iii) difusão de programação de rádio e televisão. 
 

31 de dezembro de 2017 Telecomunicações Satélite Eliminações (*) Consolidado 

  
Receita operacional líquida   32.077.325    690.167    (761.266)   32.006.226  
Custo dos serviços prestados e produtos vendidos (**)   (13.488.467)   (62.000)   627.725    (12.922.742) 

Lucro bruto (**)   18.588.858    628.167    (133.541)   19.083.484  

  

Despesas operacionais   (9.459.744)   (28.867)   132.330    (9.356.281) 

Depreciação e amortização   (7.538.292)   (271.786)   15.681    (7.794.397) 

Equivalência patrimonial   (203.134)   -    201.354    (1.780) 

Resultado antes das receitas e despesas financeiras   1.387.688    327.514    215.824    1.931.026  

Resultado financeiro   (3.775.997)   (71.311)   (13.679)   (3.860.987) 

  

Resultado antes dos impostos sobre o lucro   (2.388.309)   256.203    202.145    (1.929.961) 

  

Ativos operacionais   71.983.757    2.699.697    (9.922.827)   64.760.627  

O total do ativo inclui: 

Imobilizado   28.024.150    2.383.667    (89.810)   30.318.007  

Contas a receber   5.308.375    69.396    -    5.377.771  

Investimentos   10.511.574    -    (9.182.994)   1.328.580  

  

Passivos operacionais   49.604.221    1.464.724    (825.442)   50.243.503  

 
(*) As eliminações referem-se, basicamente, às transações intersegmento e aos saldos eliminados na consolidação. 
(**) Exclui o valor de depreciação e amortização mencionada em linha específica. 
 
 

b. receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida do 
emissor 
 

Para 2019 e 2018, existe apenas um segmento operacional. 
 
Em 2017: 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Segmentos  
Valores em 

milhares de reais % 
     

Telecomunicações    32.077.325        100,2 
Satélite    690.167            2,2 
Eliminações    (761.266)   (2,4) 
Receita líquida    32.006.226        100,0 

PÁGINA: 82 de 320

Formulário de Referência - 2020 - CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A. Versão : 1



7.2 - Informações Sobre Segmentos Operacionais

c. lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro 
líquido do emissor 
 
Para 2019 e 2018, existe apenas um segmento operacional. 
 
Em 2017: 
 

 
 
 
 
 
 

(*) Resultado antes dos tributos sobre o Lucro 

Segmentos  
Valores em 

milhares de reais (*) % 
     

Telecomunicações    (2.388.309)        123,8 
Satélite  256.203 (13,3) 
Eliminações    202.145         (10,5) 
    (1.929.961)        100,0 
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7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais

a. Características do processo de produção 

A Companhia é uma prestadora de multisserviços, que através de suas controladas, diretas 
e indiretas, explora serviços de transmissão de voz, textos, dados, imagens, TV por 
assinatura e outros serviços em nível nacional e internacional, bem como exploração de 
capacidade satelital, sendo todos estes negócios regulamentados pela Agência Nacional 
de Telecomunicações (“Anatel”). 

 
b. Características do processo de distribuição  

Para os serviços de TV por assinatura a cabo, Internet banda larga e transmissão de voz, 
a controlada Claro utiliza uma rede de cabos coaxiais e fibra óptica, em uma arquitetura 
chamada de HFC (rede híbrida de cabos ópticos e coaxiais), sendo possível segmentá-la 
em áreas menores conforme a necessidade de disponibilizar banda para a área. O cabo 
coaxial é um cabo condutor utilizado para transmitir sinais (com um espectro de frequência 
ampla) por longas distâncias, garantindo a qualidade na distribuição do sinal dentro das 
células por ser blindado a interferências elétricas ou magnéticas, conferindo maior 
estabilidade à operação. A rede de fibra óptica alia eficiência a baixo custo, permitindo a 
transmissão de sinais ópticos do headend ao centro da célula (onde temos um equipamento 
que faz a conversão dos sinais ópticos para sinais elétricos), por meio de minúsculos 
filamentos de vidro, também imunes a interferências eletromagnéticas, por serem 
constituídos de materiais isolantes e por utilizar a luz para transmitir os seus sinais. 

 
A Claro também disponibiliza aos seus clientes uma loja on-line própria para venda de 
serviços e dispositivos pela internet. Os clientes pré-pagos do serviço móvel podem utilizar 
pontos de venda para recarga de créditos, em locais como lotéricas, correios, padarias, 
bancas de jornais, entre outros. 

 

c. Características dos mercados de atuação:  
 

Serviços Móveis 

Dando continuidade à sua estratégia de investimentos na rede móvel, aliada ao lançamento 
de produtos inovadores e à melhor experiência do cliente, a Claro continua liderando o 
crescimento no segmento pós-pago tendo crescido 1,5 p.p. de Market Share nos últimos 
doze meses, alcançando 25% de participação de mercado em dezembro de 2019, um 
aumento de 4 milhões de linhas na comparação anual. 

A base de assinantes do segmento pré-pago alcançou 27 milhões em dezembro de 2019. 
Mesmo em um cenário de redução do número total de linhas ativas, nosso portfólio de pré-
pago continua atraindo clientes qualificados, com crescimento de ARPU, e sendo uma 
importante fonte de migração para nossos planos controle. 

Encerramos o ano com um total de 54,5 milhões de clientes móveis, mantendo a liderança 
na portabilidade por uma grande margem, registrando um recorde no volume de 
portabilidade numérica. 
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A Claro se destaca desde o lançamento e acelerada implantação do 4.5G no Brasil, e 
recentemente obteve as melhores avaliações na Pesquisa Anual de Qualidade da Anatel.  
Possui a melhor cobertura 4.5G, com 71,1% da população beneficiada por uma rede móvel 
de melhor performance.  

Serviços Residenciais de dados e banda larga 

A Claro segue liderando o crescimento do mercado de banda larga fixa no Brasil com 9,4 
milhões de clientes - participação de mercado de 28,8%. Como resultado do investimento 
constante para incrementar a velocidade de nossas conexões, no segmento de 
“ultrabroadband” (conexões acima de 34 Mbps) alcançamos 5,9 milhões de acessos, 
mantendo nossa sólida liderança com 47,0% de participação de mercado neste segmento, 
tendo capturado 35,8% do crescimento em 2019, equivalente a mais de 1,7 milhões de 
clientes. 

Nossa presença no FTTH (Fiber to the Home) alcançou 68 novas cidades, com expressiva 
participação de mercado nessas localidades. 

TV por assinatura  

A Claro é o provedor líder de serviços de TV por assinatura para clientes residenciais no 
Brasil, com aproximadamente 7,8 milhões de clientes em 31 de dezembro de 2019, 
equivalente a 49,2% de participação de mercado, disponibilizando a maior oferta de 
conteúdo no Brasil. Nossa plataforma VOD (Video On Demand) alcançou 60 mil títulos e 
mais de 1 bilhão de transmissões em 2019. 

A Claro oferece pacotes integrados de serviços, incluindo serviços quad-play, que 
combinam TV por assinatura, internet banda larga, serviços de telefonia móvel e serviços 
de telefonia fixa. 

Na plataforma DTH (Direct To Home), seguimos com a estratégia de focar em melhoria da 
rentabilidade e em base de clientes mais qualificada através da Claro TV. 

Telefonia Fixa, Serviços e Produtos 

A telefonia fixa convencional, que permite ao usuário fazer chamadas locais, de longa 
distância e internacionais para qualquer telefone, encerrou 31 de dezembro de 2019 com 
cerca de 9,7 milhões de linhas e está disponível em todo o território nacional. 

A rede de cabos submarinos da Claro atinge todos os continentes, para fornecer serviços 
de telecomunicações. Para completar a sua rede, a Claro utiliza sistemas de micro-ondas 
de longa distância, em áreas onde a instalação de cabos de fibra óptica é mais difícil, além 
de uma frota de satélites para fornecer serviços para locais remotos no interior do país. 

Também oferece serviços de telefonia local para seus clientes residenciais Claro Fixo, via 
tecnologia sem fio CDMA. 

A Companhia encerrou 2019 com mais de 110 mil quilômetros de cabos que passam por 
cerca de 31,8 milhões de casas.  
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Mercado Corporativo 
 

Mantivemos nossa liderança em receitas e participação de mercado para grandes clientes 
corporativos em voz, dados, internet, redes gerenciadas e mobilidade. Adicionamos 15,6 
mil novos acessos de banda larga e 843,1 mil novos acessos de M2M (Machine to 
Machine)/IOT (Internet Of Things). Além disso, continuamos a acelerar o crescimento em 
serviços de TI, com aumento significativo nas vendas de soluções digitais. 

Seguimos com nosso propósito de ser reconhecido e valorizado pelos nossos clientes como 
um Trusted Advisor, tanto em telecomunicações quanto em TI, com fortalecimento de nosso  
Portfólio Corporativo B2B (Business To Business), lançamos várias novas soluções, tais 
como: 

I. Serviços de Segurança – Soluções para mitigação de ataques cibernéticos, 
protegendo as empresas das ameaças de um mundo cada vez mais conectado, 
integrado e virtualizado. Adicionalmente, suportamos as empresas a se adequarem à 
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 
 

II. Customer Experience – Soluções completas e integradas em múltiplos canais, para 
garantir mais qualidade e interação, viabilizando uma nova experiência no 
atendimento aos clientes. 
 

III. Serviços de Valor Agregado – Oferecemos soluções que proporcionam mais 
eficiência aos nossos clientes, agregando Automação, Analytics, Inteligência Artificial 
e Serviços Gerenciados Integrados. 
 

IV. IT & Telecom – Adequação de nossas Redes e Infraestrutura para suportar a 
entrega de serviços convergentes (TIC) e personalizados, com melhor performance 
e relação custo x benefício. 
 

V. Big Data & Analytics – A Embratel é pioneira na oferta de soluções baseadas em 
Big Data & Analytics, através do uso de dados combinado com técnicas de machine 
learning para produção de análises descritivas e preditivas. Disponibiliza soluções de 
análise comportamental para proteção ao crédito, prevenção de fraudes, 
planejamento urbano, além de modelos estatísticos para apontamento de potenciais 
regiões para atuação de negócios. Soluções estas em conformidade com a nova lei 
LGPD. 

Satélites de Comunicações  
 

A Companhia atua no mercado satelital de duas formas: com o fornecimento de soluções 
de telecomunicações completas diretamente aos seus clientes (circuitos para dados e voz, 
internet e televisão) e por meio de sua Unidade Embratel Star One, anteriormente Star One 
S.A., incorporada à Claro S. A. em 2018, fornecendo capacidade satelital para diferentes 
aplicações como televisão (banda C e banda Ku), redes em banda larga e telefonia, no 
âmbito do Brasil e América Latina. 
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Em 2017, a empresa assinou contrato para a construção de um novo satélite, o Star One 
D2, com previsão da entrada em operação comercial no segundo semestre de 2020. O D2 
será equipado com Banda Ka para atender às demandas de backhaul de telefonia celular, 
Plano Nacional de Banda Larga e mercado corporativo. Também será equipado com as 
bandas C e Ku, complementando as ofertas de capacidade para demandas de dados, vídeo 
e Internet de clientes corporativos e governo, além de ampliar as redes de backhaul celular 
existentes em Banda Ku. O Star One D2 ocupará a posição orbital de 70° W e também 
garantirá a continuidade dos serviços em Banda C e Ku do Star One C2, incluindo TV por 
assinatura. O novo satélite atenderá a órgãos do Governo e grandes empresas que atuam 
no Brasil e em todas as Américas do Sul e Central, incluindo o México.  
 
O alcance das novas coberturas do satélite Star One D2 soma-se ao dos satélites já em 
operação, Star One C1, C2, C3, C4 e D1, refletindo a visão da empresa em expandir 
negócios de provimento de capacidade satelital em toda a América Latina, fortalecendo sua 
posição de liderança regional. 

Convergência 
 
Em 11 de Julho de 2019 a Companhia anunciou ao mercado que a marca NET deixa de ter 
uma atuação independente e passa a integrar o portfólio da Claro, dando nome aos serviços 
voltados ao segmento residencial. A Claro, que é líder em telecomunicações na América 
Latina e a operadora que mais cresce no mercado móvel brasileiro, passa a deter também 
a liderança em TV por assinatura e banda larga no país.  
  
Os produtos e serviços voltados a pequenas e médias empresas passam também a ser 
consolidados no portfólio da Claro Empresas. Já no segmento corporativo, a Embratel 
segue sendo a marca da Claro dedicada às soluções que incluem aplicações em nuvem, 
segurança digital, IoT e serviços de TI, além dos serviços tradicionais de telecomunicações 
dirigidos a grandes empresas. 
  
A consolidação de ofertas de serviços na marca Claro é um movimento alinhado às 
tendências tecnológicas apontadas para o setor. Ao concentrar os investimentos e a 
atuação mercadológica, a Claro fica ainda maior e mais forte, com presença global e 
portfólio completo de serviços. 
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Serviços locais, de longa distância nacional e internacional 
 
Telefonia Fixa 

 
Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) é o serviço de telecomunicações que, por meio 
de transmissão de voz e de outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos 
determinados, utilizando processos de telefonia. O STFC é prestado nas seguintes 
modalidades: 
 

Local 
Destinada à comunicação entre pontos fixos determinados, situados 
em uma mesma área Local. 

Longa 
Distância 
Nacional 

Destinada à comunicação entre pontos fixos determinados, situados 
em áreas locais distintas no território nacional. 

Longa 
Distância 
Internacional 

Longa Distância Internacional: destinada à comunicação entre um 
ponto fixo situado no território nacional e outro ponto no exterior. 

  

A Companhia é uma das mais inovadoras e respeitadas empresas do Brasil. Seu portfólio 
é o mais completo do mercado, com soluções convergentes de TI e Telecomunicações com 
Mobilidade Corporativa. Entre suas ofertas estão serviços de telefonia local, longa distância 
nacional e internacional, mobilidade, transmissão de dados, vídeo, Internet, tele presença, 
Cloud Computing, Data Center e soluções de por satélite. A faz parte do Grupo América 
Móvil e é a única empresa no Brasil capaz de entregar uma infraestrutura de altíssimo nível 
com tecnologia totalmente integrada à maior e melhor rede de telecomunicações da 
América Latina, garantindo maior eficiência na entrega de seus serviços a clientes de todos 
os portes e segmentos de indústria. 

Segue relação dos principais produtos de Voz: 

• Vip Único - O VipÚnico é um serviço de telefonia avançada (Local e Longa Distância), 
através de um único produto. Inclui a versão VipSip (combo com Internet) 

• Rede Vip - O Rede VIP é um serviço de telefonia local, LD e corporativa com capacidade 
de até 8 linhas individuais (sobre BLD ou MPLS).  

• Vipline - Solução da Companhia para telefonia local de alta qualidade e custo 
competitivo. Este serviço utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com 
a abrangência de atuação da Companhia. Com o VipLine, a empresa reduz custos com 
telefonia de forma significativa.  
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• 0800 Inteligente - O 0800 é um número (códigos) com abrangência nacional, ele não 
faz associação com a localização de seus Centros de Atendimento. Ele corresponde a 
uma chamada franqueada do Serviço Telefônico Público, completada sem 
interceptação, destinada ao assinante do Serviço Telefônico Público responsável pelo 
seu pagamento, conforme contrato específico. 

• NUN - O Número Único é um número local disponível em localidades pré-definidas na 
rede da Companhia, permitindo a divulgação de um único código em várias regiões. 

• Solução 21 - A Solução 21 viabiliza o atendimento de um grande volume de chamadas 
de qualquer parte do País, encaminhando as ligações para uma plataforma que faz o 
atendimento de forma automática e personalizada.  

• Telefone de Uso Público (TUP) – é aquele que permite o acesso de qualquer pessoa, 
dentro de condições normais de utilização, independentemente de assinatura de 
inscrição junto à prestadora de serviço. 

• Report OnLine - Solução de relatórios com dados estatísticos (visão terminal ou rota), 
especialmente para os serviços 0800 e NUN. 

• Claro Fixo - Os serviços oferecidos pelo Claro Fixo são uma alternativa diferenciada em 
telefonia residencial. 
 

d. Eventual sazonalidade  
  

Os efeitos da sazonalidade não são materiais no negócio da Companhia, apenas nos 
serviços de telefonia móvel, onde a atividade comercial se intensifica, nas datas 
comemorativas, como o Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais e Natal. 
 

e. principais insumos e matérias primas, informando:  
 

i. descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão 
sujeitas a controle ou regulamentação governamental, com indicação dos 
órgãos e da respectiva legislação aplicável 
 

Nosso processo de compras no Brasil tem como finalidade o suprimento de produtos e 
serviços que permitem a otimização do custo global, assegurando, ao mesmo tempo, 
requisitos de competitividade, qualidade, segurança.  

 
Para assegurar maior vantagem competitiva, em respeito aos princípios acima indicados, o 
processo de compras é realizado mediante o confronto de ofertas técnico-econômicas dos 
fornecedores qualificados, segundo procedimentos estabelecidos pelas empresas; 
imprimindo a ética comercial à condução dos temas; prevendo um adequado sistema de 
monitoramento e controle.  

 
Quanto a controle e regulamentação governamental nos serviços de telefonia móvel, as 
relações com os fornecedores, de uma maneira geral, não são reguladas, salvo em poucos 
contratos como os de aluguel de meios, interconexão e auditoria, regulados pelas 
legislações da ANATEL e CVM, respectivamente. 
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Já os fornecedores de Programação, Banda para acesso à Internet, não estão sujeitos a 
controle ou regulamentação governamental e a Central de Atendimento que é 
regulamentada, exigindo melhores serviços de atendimento a clientes; por exemplo, a 
Central de Atendimento deve oferecer aos clientes a opção de entrar em contato com um 
operador no primeiro menu eletrônico, estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana 
para atender às reclamações do cliente em cinco dias. A Companhia Implementou essas 
exigências em todas as suas Centrais de Atendimento. 

 

ii. eventual dependência de poucos fornecedores.  

Existem diversos fornecedores de conteúdo de programação no mercado, não 
havendo, portanto dependência de poucos fornecedores.  

 

iii. eventual volatilidade em seus preços.  

Não há volatilidade nos preços dos fornecedores da Companhia. 
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 a. montante total de receitas provenientes do cliente  
 
 Não existem clientes que sejam responsáveis por mais de 10% da receita líquida consolidada 
da Companhia. 
 
 b. segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente  
 
 Não existem clientes que sejam responsáveis por mais de 10% da receita líquida consolidada 
da Companhia. 

 

PÁGINA: 91 de 320

Formulário de Referência - 2020 - CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A. Versão : 1



7.5 - Efeitos Relevantes da Regulação Estatal Nas Atividades

a. necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades 
e histórico de relação com a administração pública para obtenção de tais 
autorizações 
 
Conforme disposto no inciso XI do art. 19 da Lei 9.472/2007 (“Lei Geral de 
Telecomunicações”), compete à ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações 
expedir e extinguir autorizações para a prestação de serviços de telecomunicações no 
regime privado. 
 
Diante disso, a Companhia através de suas controladas, obteve perante a Agência 
Reguladora suas outorgas para prestação de serviços de telecomunicações, conforme 
demonstrado abaixo: 

 
Para a exploração de tais serviços de telecomunicações de forma eficiente e 
competitiva a Companhia, através de suas controladas, se utiliza de uma série de 
recursos, dentre os quais se destaca o uso de radiofrequências. 
 

Empresa Licença 

Claro  Serviço Telefônico Fixo Comutado na modalidade Local (STFC local)  

Serviço Telefônico Fixo Comutado nas modalidades Longa Distância Nacional e 

Longa Distância Internacional  

Serviço Móvel Pessoal (SMP)  

Serviço de Comunicação Multimídia (SCM)  

Serviço de Acesso Condicionado (SeAC)  

Serviço Móvel Marítimo (SMM)  

Serviço Móvel Global por Satélite (SMGS)  

Direitos de Exploração de Satélite  

Serviço Limitado Especializado – Circuito e Rede Especializado (SLE) 

Americel Serviço de Comunicação Multimídia (SCM)  

TdB Serviço de Comunicação Multimídia (SCM)  
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Neste sentido, a Companhia, através de sua controlada Claro, obteve junto à Anatel o 
direito de uso de determinadas faixas de frequências, na forma abaixo especificada: 
 

 
 
A controlada Claro possui as seguintes autorizações vinculadas aos direitos de 
exploração de satélite: 
 

 
 
Os contratos de concessão de serviços de telecomunicações de longa distância 
nacional e internacional estabelecem a reversibilidade dos bens indispensáveis a 
prestação dos serviços, objeto das concessões. 
 
Com relação a tais bens considerados reversíveis, a Lei Geral das Telecomunicações 
e a regulamentação da ANATEL dispõem que os mesmos estão vinculados aos 
serviços sob concessão, não podendo ser desvinculados, alienados, substituídos ou 
onerados sem a prévia e expressa autorização do órgão regulador. 
 
Os demais serviços de telecomunicações prestados pela Companhia, tais como o 
Serviço Móvel Pessoal (SMP) e o Serviço de Acesso Condicionado (SeAC) foram 
outorgados sob o regime privado, com base em autorizações expedidas pela ANATEL. 
O regime jurídico aplicável aos referidos serviços não estabelece obrigações de 
reversibilidade de bens. 
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b. política ambiental do emissor e custos incorridos para o cumprimento da 
regulação ambiental e, se for o caso, de outras práticas ambientais, inclusive 
adesão a padrões internacionais de proteção ambiental 
 
A controlada Claro criou em março de 2008 o programa Claro Recicla, um programa 
que tem objetivo contribuir para a conscientização da população sobre a importância 
de destinar corretamente celulares, baterias recarregáveis, chips e acessórios 
obsoletos ou fora de uso. Desta forma, visa o combate à contaminação da água e do 
solo, tratar de forma adequada os matériais tóxicos, reduzir a quantidade de lixo e 
diminuir a extração de metais pesados. 
 
Em 2012, a controlada Claro firmou junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente do 
Estado de São Paulo e Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, 
Termo de Compromisso para Responsabilidade Pós-Consumo de Aparelhos de 
Telefonia Móvel Celular e seus Respectivos Acessórios, em que se compromete a 
cooperar para ampliar o Sistema de Responsabilidade Pós-Consumo, intitulado 
“Sistema de Logística Reversa de Aparelhos de Telefonia Móvel Celular e seus 
respectivos acessórios” dentro da responsabilidade compartilhada atribuída às 
operadoras de telefonia móvel na cadeia pós-consumo, enquanto prestadoras de 
serviços e comerciantes de aparelhos celulares de telefonia móvel, para recebimento, 
armazenamento e destinação final ambientalmente adequada dos aparelhos celulares, 
baterias, aparelhos órfãos e acessórios. 
 
A controlada Claro disponibiliza ainda em seu sítio eletrônico relatório de 
sustentabilidade emitido por seu grupo econômico América Móvil divulgando o 
desempenho social, econômico e ambiental do grupo. 
 
“Licenciamento Ambiental” 
 
A legislação ambiental brasileira, por meio da Lei Federal nº 6.938/81 e da Resolução 
CONAMA 237/97, determina que a instalação de empreendimentos que causam 
significativo impacto ambiental depende do prévio licenciamento ambiental. 
 
As atividades de telecomunicações, em especial a implantação e operação das 
Estações Rádio Base – ERB’s utilizadas para a prestação dos Serviços não constam 
inseridas no rol previsto nesta Resolução. Entretanto, a jurisprudência considera a 
existência de competência concorrente entre União, Estados e Município para 
fiscalização quanto ao aspecto ambiental, o que permitiria aos Estados e Municípios 
considerar outras atividades, além daquelas inseridas na Resolução acima citada, 
como de impacto ambiental, exigindo, consequentemente, o prévio licenciamento 
ambiental. 
 
A classificação desta atividade pelos Estados e Municípios, como de impacto 
ambiental, estabelecem a obrigatoriedade do licenciamento ambiental para as 
Estações Rádio Base – ERB’s da Cia., resultando em discussões na esfera 
administrativa e/ou judicial acerca desta obrigatoriedade. Em regra geral, referidas 
discussões envolvem autuações administrativas (multas) aplicadas à Cia. e/ou ações 
judiciais em face da Cia. ou promovidas por esta, nas quais se discute aquela 
obrigatoriedade e as autuações ou sanções decorrentes da mesma.   
 
Além da discussão existente, deve-se registrar também, a existência de situações 
específicas, considerando as particularidades do local no qual se pretende efetuar a 
instalação da Estação Rádio Base, onde obrigatoriamente deverá ser realizado o 
prévio e necessário licenciamento ambiental da estrutura e equipamentos. 
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Nos processos de licenciamento ambiental das ERB’s, quando exigidos, são, via de 
regra, exigido o pagamento de valores à título de custas / taxas / medidas 
compensatórias e/ou contrapartidas, inclusive a realização de Estudos Técnicos de 
Impacto Ambiental e/ou de Vizinhança, necessários para a regularização. 
 
Alguns empreendimentos específicos, exigem ainda, o envolvimento da Cia. e a 
realização de Projetos Sociais com as comunidades do entorno do empreendimento, 
sendo estes projetos obrigações específicas para a obtenção das licenças de 
operação. Como exemplo de alguns dos Projetos realizados, temos aquele oriundo do 
empreendimento constituído pela estrutura ótica entre Manaus/AM e Porto Velho/RO 
que envolve a associação da Cia. ao projeto socioambiental “Pé de Pincha”, cujo 
objetivo é de preservação e multiplicação dos quelônios da região amazônica. 
 
c. dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos 
de royalties relevantes para o desenvolvimento das atividades 
 
No que tange à prestação de serviços de telecomunicações no Brasil pelas empresas 
controladas pela Claro Telecom Participações S.A., cumpre destacar que a referida 
atividade necessita ser previamente autorizada pela Anatel. 
  
Na forma detalhada no item 7.5 a, a Companhia através de suas controladas, obteve 
as competentes autorizações e concessões da Anatel para a prestação de serviços de 
telecomunicações e direito de uso de radiofrequências. 
 
Dentre os destaques regulatórios quanto à matéria no ano de 2014, destacamos que: 
 
(i) As empresas controladas pela Claro Telecom Participações S.A. passaram por 

um processo de simplificação societária em dezembro de 2014, o que resultou 
na incorporação das empresas Embratel, Embrapar e Net Serviços por parte 
da controlada Claro; 

 
(ii) Como resultado da incorporação todas as licenças para a prestação de 

serviços de telecomunicações e uso de radiofrequências previamente detidas 
pela Embratel e pela Net Serviços foram transferidas para controlada Claro; 

 
(iii) A controlada Claro arrematou no dia 30 de setembro de 2014, edital de 

licitação nº 2/2014-SOR/SPR/CDANATEL um dos lotes oferecidos no leilão do 
4G, promovido pela Anatel. Esse lote de abrangência nacional permite à 
vencedora oferecer o serviço de banda larga de quarta geração na frequência 
de 700 MHZ em todo o país;  
 

(iv) A controlada Claro e as operadoras Telefônica Brasil S/A, Algar Celular S/A e 
TIM Celular S/A.  adquiriram, através de leilão realizado pela ANATEL em 
dezembro de 2014, radiofrequência na faixa de 700MHz nacionais para a 
prestação do SMP, e, em atendimento às obrigações do leilão,  constituíram 
em 02 de março de 2015 uma Entidade Administradora do Processo de 
Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (EAD), a qual ficou 
responsável pela operacionalização de forma isonômica de todos os 
procedimentos de redistribuição de canais de TV e RTV e das soluções para os 
problemas de interferência prejudicial nos sistemas de radiocomunicação 
 
Assim, em 02 de março de 2015, foi constituída a Associação Administradora 
do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV, da qual 
são associadas à controlada Claro e as empresas Telefônica Brasil S/A, Algar 
Celular S/A e TIM Celular S/A. 
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7.5 - Efeitos Relevantes da Regulação Estatal Nas Atividades

(v) A ANATEL conduziu um leilão para concessão do direito de uso de 
radiofrequências e, em dezembro de 2015, ocorreu a sessão de abertura e 
julgamento das propostas, quando a Companhia, através de sua controlada 
Claro, adquiriu mais 19 lotes regionais na frequência de 2500 MHz, em 
diversas cidades brasileiras cujo vencimento máximo é agosto de 2031. 

 
O resultado foi homologado pelo Conselho Diretor da Anatel em 2 de junho de 
2016 e os Termos de Autorização para a aquisição dos 19 lotes regionais na 
frequência de 2500 MHz (sub faixa P). 
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7.6 - Receitas Relevantes Provenientes do Exterior

 

a. receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede do emissor e sua 
participação na receita líquida total do emissor 
 
b. receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua 
participação na receita líquida total do emissor 
 
c. receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita 
líquida total do emissor 
 
As receitas provenientes dos clientes atribuídos ao país sede da Companhia 
representam 100% do total das receitas. 
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7.7 - Efeitos da Regulação Estrangeira Nas Atividades 

 

Não aplicável, pois não estamos sujeitos à regulação de outros países que não o 
Brasil. 
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7.8 - Políticas Socioambientais 

 

a. o emissor divulga informações sociais e ambientais  
 
A Companhia divulga o “Relatório de responsabilidade social corporativa” elaborado 
pelo Instituto Claro. 
 
b. a metodologia seguida na elaboração dessas informações  
 
A Companhia adota metodologia própria, por ser um relatório de atividades. 
 
c. se informações são auditadas ou revisadas por entidade independente  
 
Estas informações não são auditadas ou revisadas por entidade independente. 
 
d. a página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas essas 
informações 
 
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/wp-content/uploads/relatorio-social/2018/ 
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7.9 - Outras Informações Relevantes

 
Não existem outras informações relevantes sobre o item. 
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8.1 - Negócios Extraordinários 
 

Não houve aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como operação normal 
nos negócios do emissor. 
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8.2 - Alterações Significativas na Forma de Condução Dos Negócios do Emissor

Não existem alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor, incluindo informações 
sobre os fatos motivadores e reflexos derivados sobre os negócios do emissor. 
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8.3 - Contratos Relevantes Celebrados Pelo Emissor E Suas Controladas Não Diretamente
Relacionados Com Suas Atividades Operacionais

Não existem contratos relevantes celebrados pelo emissor e/ou suas controladas com terceiros, não 
diretamente relacionados com suas atividades operacionais. 
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8.4 - Outras Inf. Relev. - Negócios Extraord.

Não há outras informações relevantes.  
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes - Outros

Todos os bens do ativo não circulante relevantes para o desenvolvimento das atividades da Companhia estão descritos 
nos itens 9.1.a, 9.1.b e 9.1.c. 
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Imobilizado em andamento Brasil BR Diversos Própria

Outros ativos imobilizados Brasil BR Diversos Própria

Terrenos Brasil BR Diversos Própria

Prédios Brasil BR Diversos Própria

Infraestrutura Brasil BR Diversos Própria

Equipamentos de transmissão Brasil BR Diversos Própria

Equipamentos de comutação Brasil BR Diversos Própria

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.a - Ativos Imobilizados

Descrição do bem do ativo imobilizado País de localização UF de localização Município de localização Tipo de propriedade
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Concessões Posição orbital - 63ºW, 
65ºW, 68°W,70ºW, 
84ºW – Banda C

31 de dezembro de 
2020

Descumprimento contratual A impossibilidade de operação do serviço

Licenças TRANSPORTES DE 
DADOS TELEFONICA 
- CABO SUBMARINO

Dezembro, 2021 Não efetuar o pagamento da renovação do direito de uso de 
circuito.

Perda da utilização do direito de uso do serviço.

Licenças Frequência na faixa de 
850 MHz

Julho e Agosto/2027 Algumas ações podem gerar por parte da ANATEL sanções, 
caducidade, decaimento ou anulação para prestação do serviço 
de telecomunicações que dela se utiliza, entre estas ações 
temos a transferência irregular das radiofrequências, o não 
cumprimento total ou parcial dos compromissos assumidos 
relativos aos Compromissos de Abrangência apresentados, o 
atraso na revalidação da(s) garantia(s) de execução dos 
Compromissos de Abrangência e o não pagamento das taxas 
FISTEL

A impossibilidade de operação do serviço

Concessões IRU AMX1 Dezembro, 2030 Não efetuar o pagamento da renovação do direito de uso da 
capacidade de cabo submarino.

Perda da utilização do direito de uso do serviço.

Licenças Frequência na faixa de 
850 MHz

Março/2028, 
Abril/2023/28

Algumas ações podem gerar por parte da ANATEL sanções, 
caducidade, decaimento ou anulação para prestação do serviço 
de telecomunicações que dela se utiliza, entre estas ações 
temos a transferência irregular das radiofrequências, o não 
cumprimento total ou parcial dos compromissos assumidos 
relativos aos Compromissos de Abrangência apresentados, o 
atraso na revalidação da(s) garantia(s) de execução dos 
Compromissos de Abrangência e o não pagamento das taxas 
FISTEL

A impossibilidade de operação do serviço

Licenças TRANSPORTES DE 
DADOS GLOBAL 
CROSSING - CABO 
SUBMARINO

Julho, 2030 Não efetuar o pagamento da renovação do direito de uso de 
circuito.

Perda da utilização do direito de uso do serviço.

Licenças Software / Licença e 
P2K - Utilizado nas 
loas

Dezembro, 2015 Não efetuar o pagamento do direito de uso de software. Redução nas vendas de lojas.

Licenças Luvas diversas Indeterminado Ação de despejo, motivada por inadimplência ou infração 
prevista em contato.

Impossibilidade de utilizar local como loja

Licenças LICENÇAS DE 
SOFTWARE- SAP

Indeterminada Não efetuar o pagamento do direito de uso de software. Perda da utilização do software por parte da 
empresa.

Licenças LICENÇAS AMDOCS - 
ENSEMBLE & MOBILE

Indeterminada Não efetuar o pagamento do direito de uso de software Perda da utilização do software por parte da 
empresa

Licenças SOFTWARE - CPC Indeterminado Não se aplica, desenvolvimento interno Não se aplica

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Concessões Posição orbital - 70ºW 
– Banda Ka e Ku 
(Planejado)

27 de março de 2027 Descumprimento contratual A impossibilidade de operação do serviço

Concessões Posição orbital - 75ºW 
– Banda C e Ku

26 de fevereiro de 2022 Descumprimento contratual A impossibilidade de operação do serviço

Concessões Posição orbital - 70ºW 
– Banda Ku

12 de novembro de 
2033

Descumprimento contratual A impossibilidade de operação do serviço

Concessões Posição orbital - 84ºW 
– Banda Ka e Ku

05 de fevereiro de 2027 Descumprimento contratual A impossibilidade de operação do serviço

Licenças Frequência na faixa de 
450 MHz

Outubro/2027 Algumas ações podem gerar por parte da ANATEL sanções, 
caducidade, decaimento ou anulação para prestação do serviço 
de telecomunicações que dela se utiliza, entre estas ações 
temos a transferência irregular das radiofrequências, o não 
cumprimento total ou parcial dos compromissos assumidos 
relativos aos Compromissos de Abrangência apresentados, o 
atraso na revalidação da(s) garantia(s) de execução dos 
Compromissos de Abrangência e o não pagamento das taxas 
FISTEL.

A impossibilidade de operação do serviço

Concessões Serviço STFC Indeterminado Descumprimento contratual A impossibilidade de operação do serviço

Concessões Posição orbital - 92ºW 
– Banda C e Ku

12 de novembro de 
2022

Descumprimento contratual A impossibilidade de operação do serviço

Concessões Posição orbital - 65ºW 
– Banda Ku

06 de março de 2033 Descumprimento contratual A impossibilidade de operação do serviço

Licenças 2,5 GHz (faixa P) Agosto/2031 Algumas ações podem gerar por parte da ANATEL sanções, 
caducidade, decaimento ou anulação para prestação do serviço 
de telecomunicações que dela se utiliza, entre estas ações 
temos a transferência irregular das radiofrequências, o não 
cumprimento total ou parcial dos compromissos assumidos 
relativos aos Compromissos de Abrangência apresentados, o 
atraso na revalidação da(s) garantia(s) de execução dos 
Compromissos de Abrangência e o não pagamento das taxas 
FISTEL.

A impossibilidade de operação do serviço

Licenças Frequência na faixa de 
900 MHz

Julho e Agosto/2027 Algumas ações podem gerar por parte da ANATEL sanções, 
caducidade, decaimento ou anulação para prestação do serviço 
de telecomunicações que dela se utiliza, entre estas ações 
temos a transferência irregular das radiofrequências, o não 
cumprimento total ou parcial dos compromissos assumidos 
relativos aos Compromissos de Abrangência apresentados, o 
atraso na revalidação da(s) garantia(s) de execução dos 
Compromissos de Abrangência e o não pagamento das taxas 
FISTEL.

A impossibilidade de operação do serviço

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Licenças Frequência na faixa de 
1800 MHz

Julho e Agosto/2027 Algumas ações podem gerar por parte da ANATEL sanções, 
caducidade, decaimento ou anulação para prestação do serviço 
de telecomunicações que dela se utiliza, entre estas ações 
temos a transferência irregular das radiofrequências, o não 
cumprimento total ou parcial dos compromissos assumidos 
relativos aos Compromissos de Abrangência apresentados, o 
atraso na revalidação da(s) garantia(s) de execução dos 
Compromissos de Abrangência e o não pagamento das taxas 
FISTEL.

A impossibilidade de operação do serviço

Licenças Frequência na faixa de 
1800 MHz

Março e Abril/2028 Algumas ações podem gerar por parte da ANATEL sanções, 
caducidade, decaimento ou anulação para prestação do serviço 
de telecomunicações que dela se utiliza, entre estas ações 
temos a transferência irregular das radiofrequências, o não 
cumprimento total ou parcial dos compromissos assumidos 
relativos aos Compromissos de Abrangência apresentados, o 
atraso na revalidação da(s) garantia(s) de execução dos 
Compromissos de Abrangência e o não pagamento das taxas 
FISTEL.

A impossibilidade de operação do serviço

Licenças Frequência na faixa de 
900 MHz

Abril/2020, 
Dezembro/2032

Algumas ações podem gerar por parte da ANATEL sanções, 
caducidade, decaimento ou anulação para prestação do serviço 
de telecomunicações que dela se utiliza, entre estas ações 
temos a transferência irregular das radiofrequências, o não 
cumprimento total ou parcial dos compromissos assumidos 
relativos aos Compromissos de Abrangência apresentados, o 
atraso na revalidação da(s) garantia(s) de execução dos 
Compromissos de Abrangência e o não pagamento das taxas 
FISTEL.

A impossibilidade de operação do serviço

Licenças Frequência na faixa de 
900 MHz

Março e Abril/2028 Algumas ações podem gerar por parte da ANATEL sanções, 
caducidade, decaimento ou anulação para prestação do serviço 
de telecomunicações que dela se utiliza, entre estas ações 
temos a transferência irregular das radiofrequências, o não 
cumprimento total ou parcial dos compromissos assumidos 
relativos aos Compromissos de Abrangência apresentados, o 
atraso na revalidação da(s) garantia(s) de execução dos 
Compromissos de Abrangência e o não pagamento das taxas 
FISTEL.

A impossibilidade de operação do serviço

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Licenças 4G 2500 MHz Outubro/2027 Algumas ações podem gerar por parte da ANATEL sanções, 
caducidade, decaimento ou anulação para prestação do serviço 
de telecomunicações que dela se utiliza, entre estas ações 
temos a transferência irregular das radiofrequências, o não 
cumprimento total ou parcial dos compromissos assumidos 
relativos aos Compromissos de Abrangência apresentados, o 
atraso na revalidação da(s) garantia(s) de execução dos 
Compromissos de Abrangência e o não pagamento das taxas 
FISTEL.

A impossibilidade de operação do serviço

Licenças 3G 1900 - 2100 MHz Abril/2023 Algumas ações podem gerar por parte da ANATEL sanções, 
caducidade, decaimento ou anulação para prestação do serviço 
de telecomunicações que dela se utiliza, entre estas ações 
temos a transferência irregular das radiofrequências, o não 
cumprimento total ou parcial dos compromissos assumidos 
relativos aos Compromissos de Abrangência apresentados, o 
atraso na revalidação da(s) garantia(s) de execução dos 
Compromissos de Abrangência e o não pagamento das taxas 
FISTEL.

A impossibilidade de operação do serviço

Licenças Frequência na faixa de 
1800 MHz

Dezembro/2022 e 2032 Algumas ações podem gerar por parte da ANATEL sanções, 
caducidade, decaimento ou anulação para prestação do serviço 
de telecomunicações que dela se utiliza, entre estas ações 
temos a transferência irregular das radiofrequências, o não 
cumprimento total ou parcial dos compromissos assumidos 
relativos aos Compromissos de Abrangência apresentados, o 
atraso na revalidação da(s) garantia(s) de execução dos 
Compromissos de Abrangência e o não pagamento das taxas 
FISTEL.

A impossibilidade de operação do serviço

Licenças Frequência na faixa de 
1800 MHz

Abril/2020 e 2023 Algumas ações podem gerar por parte da ANATEL sanções, 
caducidade, decaimento ou anulação para prestação do serviço 
de telecomunicações que dela se utiliza, entre estas ações 
temos a transferência irregular das radiofrequências, o não 
cumprimento total ou parcial dos compromissos assumidos 
relativos aos Compromissos de Abrangência apresentados, o 
atraso na revalidação da(s) garantia(s) de execução dos 
Compromissos de Abrangência e o não pagamento das taxas 
FISTEL.

A impossibilidade de operação do serviço

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Licenças 4G 700 MHz Dezembro/2029 Algumas ações podem gerar por parte da ANATEL sanções, 
caducidade, decaimento ou anulação para prestação do serviço 
de telecomunicações que dela se utiliza, entre estas ações 
temos a transferência irregular das radiofrequências, o não 
cumprimento total ou parcial dos compromissos assumidos 
relativos aos Compromissos de Abrangência apresentados, o 
atraso na revalidação da(s) garantia(s) de execução dos 
Compromissos de Abrangência e o não pagamento das taxas 
FISTEL.

A impossibilidade de operação do serviço

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Embratel Tvsat 
Telecomunicações S.A.

09.132.659/0001-76 - Coligada Brasil RJ Rio de Janeiro Prestação de serviços de 
telecomunicações.

69,950000

31/12/2019 -23,755434 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2019 760.549.923,90

Valor mercado

31/12/2018 -24,917914 0,000000 0,00

A aquisição e manutenção de participações societárias estão relacionadas com as estratégicas de negócio da Companhia.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2017 -0,131255 0,000000 0,00

CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 - Controlada Brasil SP São Paulo Prestação de serviços de 
telecomunicações

45,470000

31/12/2018 16,482732 0,000000 0,00

31/12/2017 -8,947354 0,000000 0,00

A participaçõa e a manutenção de participações estão relacionadas com as estratégias de negócios da Companhia, de atuação nos mercados relacionados com os diferentes tipos de serviços prestados por cada uma das empresas subsidiárias.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2019 8,378250 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2019 7.436.556.105,78

Valor mercado

Americel S.A. 01.685.903/0001-16 - Controlada Brasil DF Brasília Prestação de Serviços de 
Telecomunicações

100,000000

31/12/2019 -4,659660 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2019 504.898.867,88

Valor mercado

31/12/2018 16,951735 0,000000 0,00

A aquisição e manutenção de participações societárias estão relacionadas com as estratégicas de negócio da Companhia.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2017 3,981620 0,000000 0,00

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes  / 9.1.c - Participações em Sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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9.2 - Outras Informações Relevantes

A Companhia também adotou pela primeira vez em 1º de janeiro de 2019 a IFRS 16/CPC 
06 (R2) – Operações de arrendamento mercantil e IFRIC 23 /ICPC 22 – Incerteza sobre o 
Tratamento de Tributos sobre o Lucro, cujos impactos estão descritos abaixo:    
  
IFRS 16/CPC 06 (R2) – Operações de arrendamento mercantil 
 
A IFRS 16 foi emitida em janeiro de 2016 e substitui a IAS 17 Operações de arrendamento 
mercantil, IFRIC 4 – Como determinar se um acordo contém um arrendamento, SIC-15 
Arrendamentos operacionais – Incentivos e SIC-27 Avaliação da substância de transações 
envolvendo a forma legal de arrendamento. A IFRS 16 estabelece os princípios para o 
reconhecimento, mensuração, apresentação e evidenciação de arrendamentos e exige que 
os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos sob um único modelo no balanço 
patrimonial, semelhante à contabilização de arrendamentos financeiros segundo a IAS 17. 
A norma inclui duas isenções de reconhecimento para arrendatários – arrendamentos de 
ativos de “baixo valor” e arrendamentos de curto prazo, sendo mandatória para períodos 
anuais iniciados em, ou após, 1º de janeiro de 2019. 
 
A nova norma permite dois métodos de transição: (i) Retrospectivamente, a cada período 
anterior, apresentado de acordo com o IAS 8/CPC 23 (Políticas Contábeis, Mudança de 
Estimativa e Retificação de Erro); ou (ii) Retrospectivamente, com efeito cumulativo da 
aplicação inicial deste pronunciamento, reconhecido na data da aplicação inicial. A 
Companhia fez a opção pela adoção do método retrospectivo, com efeito cumulativo da 
aplicação inicial reconhecido na data da aplicação inicial, ou seja, 1° de janeiro de 2019 e, 
dessa forma, não será requerida reapresentar saldos comparativos anteriores ao exercício 
apresentado. 
 
A Companhia apresenta nos quadros abaixo, para fins de comparação, uma breve 
descrição e os valores correspondentes aos impactos gerados no balanço patrimonial e na 
demonstração dos resultados consolidados em 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 
2019: 
 
 Consolidado 

 Balanço patrimonial 
em 01/01/2019 antes 

dos ajustes 
Ajustes IFRS 

16/CPC 06 (R2) 

Balanço patrimonial 
em 01/01/2019 com 
os efeitos da IFRS 

16/CPC06 (R2) 

Ativo       

Circulante 11.992.220   -  11.992.220 
Não circulante (*) 59.390.720 5.861.480 65.252.200 

       

Total do ativo 71.382.940 5.861.480 77.244.420 
    

Passivo    
Circulante 18.212.551   1.357.803  19.570.354 
Passivo não circulante 36.790.552   4.503.677  41.294.229 

Patrimônio líquido 16.379.837   -  16.379.837 
       

Total do passivo e patrimônio líquido 71.382.940 5.861.480 77.244.420 
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 Consolidado 

 

Balanço patrimonial 
em 31/12/2019 

Efeitos da 
IFRS16/CPC 06 

(R2) 

Balanço 
patrimonial em 

31/12/2019 sem os 
efeitos da IFRS 
16/CPC06 (R2) 

Ativo       
Circulante   8.945.802    -    8.945.802  
Não circulante (*)   67.037.270    5.979.450    61.057.820  

       

Total do ativo   75.983.072    5.979.450    70.003.622  
    

Passivo    

Circulante   15.385.623    1.511.619    13.874.004  
Passivo não circulante   43.273.109    4.614.741    38.658.368  
Patrimônio líquido   17.324.340    (146.910)   17.471.250  

       

Total do passivo e patrimônio líquido   75.983.072    5.979.450    70.003.622  

 
* Reconhecimento do ativo - direito de uso em arrendamento dos aluguéis e reflexo tributário sobre os ajustes 
da nova norma. 

 

 Consolidado 

 
Demonstração de 

resultados em 
31/12/2019 

Efeitos da 
IFRS16/CPC 06 (R2) 

Demonstração de 
resultados em 

31/12/2019 sem os 
efeitos da IFRS 
16/CPC06 (R2) 

Receita operacional, líquida   35.210.215    -    35.210.215  
Custos dos serviços prestados e mercadorias 
vendidas 

  (19.491.026)   (266.826)   (19.757.852) 

Lucro bruto   15.719.189    (266.826)   15.452.363  

Despesas operacionais, líquidas   (9.812.868)   (13.749)   (9.826.617) 

Lucro operacional antes do resultado financeiro 
e impostos 

  5.906.321    (280.575)   5.625.746  

Resultado financeiro   (3.642.839)   503.151    (3.139.688) 

Resultado antes dos impostos   2.263.482    222.576    2.486.058 

Imposto de renda e contribuição social   (760.866)   (75.666)   (836.532) 

Lucro líquido do exercício   1.502.616    146.910    1.649.526  

 
Os principais contratos de arrendamento operacional impactados por essa nova norma 
incluem: aluguel de lojas, aluguel de terrenos, aluguel de espaço em torres de terceiros, 
aluguel de determinadas infraestruturas, dentre outros. 
 
Por esta norma, na data de início de um contrato de arrendamento, a Companhia 
reconheceu um passivo relativo aos pagamentos futuros de arrendamento (isto é, um 
passivo de arrendamento) e um ativo que representa o direito de utilizar o ativo subjacente 
durante o prazo de arrendamento (ou seja, o ativo de direito de uso). 
 
A Companhia mensurou o passivo de arrendamento dos referidos contratos mencionados 
no parágrafo inicial desta seção ao valor presente dos pagamentos de arrendamento 
remanescentes, descontado, utilizando a taxa incremental de seus empréstimos, na data 
da aplicação inicial. A taxa incremental de juros média da Companhia é de 9,7% para um 
prazo de contrato de arrendamento médio conforme Nota 17. 
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Não houve alteração substancial na contabilização dos arrendadores com base na IFRS 16 
em relação à contabilização atual de acordo com a IAS 17. A Companhia continua a 
classificar todos os arrendamentos de acordo com o mesmo princípio de classificação da 
IAS 17, distinguindo entre dois tipos de arrendamento: operacionais e financeiros.  
 
Adicionalmente, a Companhia optou por utilizar as isenções propostas pela norma para 
contratos de arrendamento cujo prazo se encerre em 12 meses a partir da data de adoção 
inicial, e contratos de arrendamento cujo ativo objeto seja de baixo valor. A Companhia 
possui arrendamento de determinados equipamentos de escritório (como computadores 
pessoais, impressoras/copiadoras, maquinas de alimentação) que são considerados de 
baixo valor. 
 
IFRIC 23/ICPC 22 – Incerteza sobre o Tratamento de Tributos sobre o Lucro 

A partir de 1º de janeiro de 2019, entrou em vigor a interpretação técnica IFRIC 23 – 
Uncertainly over income Tax treatments (IFRIC 23), emitida pelo IASB. 

O IFRIC 23/ICPC 22 tem por objetivo esclarecer como aplicar os requisitos de 
reconhecimento e mensuração no IAS 12 – Income Taxes (CPC 32), quando há incerteza 
sobre os tratamentos de tributos sobre o Lucro. Por tratamento fiscal incerto entende-se 
aquele tratamento para o qual há incerteza sobre se a respectiva autoridade fiscal o aceitará 
de acordo com a legislação tributária. 

Conforme previsto nas disposições transitórias do IFRIC 23, ao encontrar tratamentos 
incertos a Companhia deverá aplicar os requerimentos retrospectivamente, com o efeito 
cumulativo da adoção reconhecida na data da aplicação inicial como ajuste ao saldo de 
abertura de lucros acumulados. 

A Administração da Companhia realizou análises das bases de cálculo do imposto de renda 
e da contribuição social dos últimos cinco anos, bem como analisou os tratamentos fiscais 
que poderiam gerar incertezas quanto à aceitação pelas autoridades tributárias, com o 
propósito de mensurá-los e reavaliar aqueles que potencialmente poderiam expor a 
Companhia a riscos materialmente prováveis de perda. Ao concluir esses estudos, a 
Administração da Companhia avaliou que nenhuma das posições relevantes adotadas pela 
Companhia sofreu alterações quanto ao julgamento da classificação do grau de risco das 
perdas geradas por eventuais questionamentos por parte das autoridades tributárias. Dessa 
forma conclui-se que as disposições previstas nessa norma não trazem impacto para o 
resultado ou patrimônio líquido da Companhia. 
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10.1 Condições financeiras e patrimoniais 
 
a) Condições financeiras e patrimoniais gerais  
 
A Diretoria entende que a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais 
adequadas para a gestão dos negócios e cumprimento das suas obrigações de curto, médio 
e longo prazo. 
 

 
 
ILS – Liquidez Seca: a Companhia atingiu índice de 0,4979 em 2019, uma redução de 16,6% 
comparado a 2018, e 2018 comparado a 2017, apresentou uma redução de 14,5%. 
 
ILC – Liquidez Corrente: a Companhia atingiu índice de 0,5814 em 2019, uma redução de 
11,7% comparado a 2018, e 2018 comparado a 2017, apresentou uma redução de 11,2%. 
 
ILG – Liquidez Geral: a Companhia atingiu índice de 0,3999 em 2019, uma redução de 
16,7% comparado a 2018, e 2018 comparado a 2017, apresentou um aumento de 9,3%. 
 
ILI – Liquidez Imediata: em 2019 a Companhia apresentou aumento em sua capacidade de 
liquidar obrigações em curto prazo se comparado com o exercício anterior. 
 
ISG – Solvência Geral: a Companhia possui grau de solvência satisfatório, pois dispõe de 
ativos suficientes para pagamento total de suas dívidas. 
 
ICT – Índice de Capital de Terceiros / Grau de Endividamento: o aumento de 0,8% se 
comparado com 2018 devido a adoção do CPC 06 (IFRS16) nos contratos de arrendamento 
mercantil (aluguel). 
 
b) Estrutura de capital 
 
A Companhia estrutura os vencimentos do capital de terceiros de modo a não afetar a sua 
liquidez. O gerenciamento da liquidez e de seu fluxo de caixa é efetuado diariamente pelas 
áreas de gestão, 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. 
 

O gerenciamento de capital é efetuado por meio de estratégias operacionais, visando 

proteção, segurança e liquidez. A política de controle consiste em acompanhamento 

permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado. A Companhia e suas 
controladas não efetuam aplicações de caráter especulativo ou em quaisquer outros ativos 

de risco. 

 
A Companhia possui política para gerenciamento de riscos financeiros, englobando aspectos 
que dizem respeito ao endividamento, aplicações financeiras, dentre outros, sendo os de 
maior relevância submetidos à aprovação do Conselho de Administração.  

Índice 
Apurado 

2019

Índice 
Apurado 

2018

Índice 
Apurado 

2017
ILS Liquidez Seca 0,4979           0,5973           0,6982           

ILC Liquidez Corrente 0,5814           0,6585           0,7417           

ILG Liquidez Geral 0,3999           0,4800           0,4390           

ILI Liquidez Imediata 0,0129           0,0051           0,0142           

ISG Solvência Geral 1,2953           1,2978           1,2889           

ICT Índice de Capital de Terceiros/ Grau de Endividamento 3,3859           3,3580           3,4610           

Índices
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Empenhamos constantes esforços no sentido de tomar as medidas cabíveis, sempre que 
julgado necessário, para proteger dívidas dos efeitos de eventuais desvalorizações cambiais. 
  
O padrão de financiamento da Companhia baseia-se na utilização de recursos próprios e de 
capital de terceiros, que podem se referir à captação de recursos junto a instituições 
financeiras ou a emissão de títulos de dívida. 
 
O capital social da Companhia é de R$9.509.569 mil, divididos em 203.583.506.268 ações 
ordinárias nominativas.  
 
A composição acionária da Companhia, em 31 de dezembro de 2017 tinha a seguinte posição: 
 

 
 
Em 31 de dezembro de 2018, a acionista da empresa emissora, AMOV I, S.A. de C.V., 
sociedade anônima de capital variável, constituída de acordo com as leis do México, e 
também controlada indiretamente por América Móvil, S.A.B. de C.V. foi incorporada por 
Sercotel, S.A. de C.V., sociedade anônima de capital variável, constituída e existente de 
acordo com as leis do México, sendo esta última, controlada diretamente por América Móvil, 
S.A.B. de C.V.. Em 2019, permanece sem alterações. 
 
A nova composição acionária, a partir de 31 de dezembro de 2019 e 2018, é como se segue: 

 

 
 
A Diretoria entende que a atual estrutura de capital é adequada para o cumprimento do objeto 
social. 
 
A Companhia não possui plano de resgate de ações de sua emissão para fins de redução de 
capital. 
 
c) Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos   
 
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia apresenta capital circulante líquido negativo de 
R$6.439.821 no consolidado. Do total do capital circulante liquido, R$733.771 refere-se a 

valores com partes relacionadas. Nosso acionista controlador América Móvil tem a 

capacidade financeira de, caso necessário, prover o suporte necessário para a continuidade 

das operações. 

 
 
 

Quantidade de ações 
ordinárias nominativas

2017
Amov I, S.A. de C.V. 203.583.506.267

Amov IV, S.A. de C.V. 1                                  

Total 203.583.506.268

Quantidade de ações Quantidade de ações 
ordinárias nominativas ordinárias nominativas

2019 2018
Sercotel S.A. de C.V. 203.583.506.267 203.583.506.267

Amov IV, S.A. de C.V. 1                                  1                                  

Total 203.583.506.268 203.583.506.268
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d) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-
circulantes utilizadas 
 
A Companhia utiliza-se da geração de recursos próprios, emissão de debêntures e notas 
promissórias, captações junto a instituições financeiras e companhias do grupo América Móvil 
(partes relacionadas) para financiamento de capital de giro e demais investimentos. 
 
e) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-
circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez 
 
Se necessário será suprido por captações junto a instituições financeiras e/ou junto a 
companhias do Grupo América Móvil 
 
f) Níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:  
 
I. Contratos de empréstimos e financiamentos relevantes (valores em reais)  
 
Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, incluídos aqui os contratos de mútuo realizados 
com empresas do grupo América Móvil (partes relacionadas), a Companhia possuía a 
seguinte posição de endividamento: 
 

 
 
 

 
 

(R$)

Moeda Taxa de Juros Anual Vencimento Curto Prazo Longo Prazo Total

Moeda Local

Debêntures R$ 102,9% CDI 16/10/2020 1.515.282.681    -                               1.515.282.681    

Debêntures R$ 104% CDI 28/03/2021 195.493                1.100.000.000          1.100.195.493    

Debêntures R$ 104,25% CDI 27/07/2021 35.983.399          1.515.000.000          1.550.983.399    

Debêntures R$ 106,5 CDI 02/09/2022 18.024.488          1.000.000.000          1.018.024.488    

Notas Promissórias R$ CDI + 0,60% 22/11/2021 -                         361.922.212              361.922.212        

Notas Promissórias R$ 106% CDI 29/03/2022 -                         2.093.156.035          2.093.156.035    

Partes Relacionadas

Amov Finance BV R$ 7,85% 15/01/2021 9.270.063            404.879.898              414.149.960        

Amov Finance BV R$ 10,50% 14/03/2024 4.089.643            128.397.549              132.487.192        

Amov Finance BV R$ 11,50% 15/03/2027 438.733.018        20.251.240.000        20.689.973.018  

Total Consolidado 2.021.578.785    26.854.595.694        28.876.174.479  

Saldo em dez/2019

(R$)

Moeda Taxa de Juros Anual Vencimento Curto Prazo Longo Prazo Total

Moeda Local

BNDES Finame R$ 6% 15/10/2019 4.127.737            -                               4.127.737            

Notas Promissórias R$ 102,4% CDI 02/09/2019 1.089.565.769    -                               1.089.565.769    

Notas Promissórias R$ 103,25% CDI 22/11/2019 362.110.706        -                               362.110.706        

Debêntures R$ 103,9% do CDI 23/05/2019 1.004.871.489    -                               1.004.871.489    

Debêntures R$ 102,9% CDI 16/10/2020 19.503.949          1.500.000.000          1.519.503.949    

Debêntures R$ 104% CDI 28/03/2021 281.656                1.100.000.000          1.100.281.656    

Debêntures R$ 104,25% CDI 27/07/2021 41.751.156          1.515.000.000          1.556.751.156    

Finep R$ TR + 5% 15/04/2027 2.276                     1.198.435                   1.200.711            

Partes Relacionadas

Amov Finance BV R$ 10,50% 28/12/2020 503.627                431.680.382              432.184.009        

Amov Finance BV R$ 10,80% 28/12/2020 329.149                274.290.789              274.619.938        

Amov Finance BV R$ 10,50% 26/02/2021 382.830                328.140.180              328.523.010        

Amov Finance BV R$ 10,50% 14/03/2024 19.968.667          1.556.000.000          1.575.968.667    

Amov Finance BV R$ 11,50% 15/03/2027 439.536.825        20.313.565.381        20.753.102.205  

Total Consolidado 2.982.935.835    27.019.875.166        30.002.811.001  

Saldo em dez/2018
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II. Outras relações de longo prazo com instituições financeiras  
 

A Companhia não tem outras relações de longo prazo com instituições financeiras.  
 
III. Grau de subordinação entre as dívidas  
 

Não há subordinação entre as dívidas. 
 

IV. Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de 
endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à 
alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle 
societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições.  

Em uma parte menos relevante da dívida há algumas restrições, conforme descrito a seguir: 

Mudança de Controle 

• Ocorrência de mudança ou transferência, a qualquer título, do controle acionário direto 

ou indireto, bem como da titularidade das ações de emissão da Claro. 

 

• Ausência de comunicação aos credores de qualquer alteração na composição 

acionária da Claro que possa de qualquer forma afetar a capacidade de honrar com suas 
obrigações pecuniárias. 

Reorganização Societária 

Modificação ou alteração do controle acionário da Companhia que venha a resultar na perda 

do seu controle acionário direto ou indireto pela América Móvil S. A. B. de C. V. 

• Liquidação, dissolução, cisão, fusão, incorporação ou qualquer forma de 

reorganização societária envolvendo diretamente a Claro, desde que esta última não resulte 

como a empresa sobrevivente do evento de reorganização societária ou afete materialmente 

sua capacidade de cumprir as obrigações decorrentes da emissão. 

 

• Existência de qualquer alteração relevante no Estatuto Social da Claro, incluindo, mas 

não se limitando a, alteração do objeto, sede social, denominação, duração do exercício, 

redução de capital, sem a correspondente comunicação ao credor. 
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• Transformação da Companhia de sociedade por ações em sociedade por quotas de 

responsabilidade limitada. 
 

A Companhia e suas controladas estão em cumprimento com as cláusulas de compromissos 

não financeiros apresentadas em seus contratos. Não há compromissos financeiros. 

g) Limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados 
 
A Companhia não utilizou limites de crédito junto a instituições financeiras nos anos de 2019, 
2018 e 2017. 
 
h) Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras  
 
Em 30 de setembro de 2019, foi deliberado em Ata de Reunião do Conselho de Administração 
(“RCA”), o aumento de capital na controlada Claro no montante de R$16.269 oriundo de duas 
parcelas de reserva especial de ágio nos valores de R$9.134 e R$7.136, mediante emissão 
de 89.817 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. As ações emitidas foram 
totalmente subscritas pela Companhia. 
 
Em 19 de setembro de 2019, a controlada Claro adquiriu 203.101 ações ordinárias de emissão 
da Ustore Software e Serviços de Informática S.A. (“Ustore”), representativas de 40% 
(quarenta por cento) do capital social votante e total. O Acordo de Acionistas prevê uma opção 
de compra e venda com relação a totalidade das ações remanescentes exercíveis conforme 
os termos e condições previstos. 
 
Em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) realizada em 02 de setembro de 2019, foi 

aprovada a incorporação da Claro Corporate Empreendimentos Imobiliários Ltda. pela Telmex 

do Brasil S.A. A incorporação estava inserida em um projeto de redução de custos 
operacionais e administrativos, associada a uma otimização da estrutura societária. Esta ação 

não implicará em aumento de capital da Telmex do Brasil S.A. nem em alteração do número 

de ações representativas de seu capital social. A Claro Corporate foi extinta de pleno direito 

e a Telmex do Brasil S.A. a sucedeu em todos os direitos e obrigações, passando a ser sua 
sucessora legal, para todos os efeitos. A eficácia desta incorporação ocorreu em 02 de 

setembro de 2019.  

 

Em AGE realizada em 01 de julho de 2019, foi aprovada a incorporação da Primesys Soluções 
Empresariais S.A. pela controlada Claro. A incorporação estava inserida em um projeto de 

redução de custos operacionais e administrativos, associada a uma otimização da estrutura 

societária. Esta ação não implicará em aumento de capital da Companhia nem em alteração 

do número de ações representativas de seu capital social. A Primesys foi extinta de pleno 
direito e a Companhia a sucedeu em todos os direitos e obrigações, passando a ser sua 

sucessora legal, para todos os efeitos. A eficácia desta incorporação ocorreu em 01 de julho 

de 2019 

 
Em AGE realizada em 18 de dezembro de 2018, foi aprovada a incorporação da Star One 

S.A. pela controlada Claro. A incorporação estava inserida em um projeto de redução de 

custos operacionais e administrativos, associada a uma otimização da estrutura societária. 

Esta ação não implicará em aumento de capital da controlada Claro nem em alteração do 
número de ações representativas de seu capital social. A Star One S.A. foi extinta de pleno 

direito e a controlada Claro a sucedeu em todos os direitos e obrigações, passando a ser sua 

sucessora legal, para todos os efeitos. A eficácia desta incorporação ocorreu em 31 de 

dezembro de 2018.  
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Em 02 de maio de 2018 os administradores da controlada Claro e da Star One S. A. firmaram 
em AGE o protocolo de justificativa de cisão parcial com incorporação, visando implementar 
a cisão parcial da controlada Star One S.A., em síntese representada por serviço satelital, 
com incorporação do acervo cindido pela controlada Claro, permanecendo na controlada Star 
One S.A. também serviço satelital. A incorporação estava inserida em um projeto de redução 
de custos operacionais e administrativos, associada a uma otimização da estrutura societária. 

Em AGE realizada em 30 de novembro de 2017, foi aprovada a incorporação da iMusica pela 

controlada Claro. A incorporação foi justificada pela racionalização de custos e simplificação 

de procedimentos societários, administrativos e contábeis. Esta ação não implicou em 
aumento de capital da controlada Claro nem em alteração do número de ações 

representativas de seu capital social. A iMusica está extinta de pleno direito e a controlada 

Claro a sucedeu em todos os direitos e obrigações, passando a ser sua sucessora legal, para 

todos os efeitos. A eficácia desta incorporação ocorreu em 30 de novembro de 2017.  

Em AGE realizada em 29 de setembro de 2017, foi aprovada a incorporação da Net Brasil 

pela controlada Claro. A incorporação foi justificada pela racionalização de custos e 

simplificação de procedimentos societários, administrativos e contábeis. Esta ação não 
implicou em aumento de capital da controlada Claro nem em alteração do número de ações 

representativas de seu capital social. A Net Brasil estará extinta de pleno direito e a controlada 

Claro a sucedeu em todos os direitos e obrigações, passando a ser sua sucessora legal, para 

todos os efeitos. A eficácia desta incorporação ocorreu em 01 de outubro de 2017.  

Em AGE realizada em 24 de fevereiro de 2017, pela controladora Claro, foi aprovada a 

incorporação de BrTel em 28 de fevereiro de 2017, visando principalmente a otimização de 
custos operacionais e da estrutura de gestão. 

Em 31 de dezembro de 2014 ocorreu a incorporação das empresas Embrapar, Embratel e 
NET na controlada Claro, gerando um incremento nas principais rubricas do Balanço 
Patrimonial. Os efeitos desta incorporação somente afetaram o resultado consolidado da 
Companhia a partir de 1º de janeiro de 2015. 
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Segue abaixo as principais variações no ativo:     
 
a. Caixa e equivalentes de caixa: Em 31 de dezembro de 2019, o caixa e equivalente de 
caixa totalizava R$197.722, um aumento de 112,9% em relação a 31 de dezembro de 2018. 
Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender os compromissos de 
caixa de curto prazo. As aplicações referem-se principalmente, a títulos públicos 
compromissados, contratados junto a entidades financeiras de primeira linha, e possuem 
liquidez imediata, e remuneração próxima do CDI. 
 
b. Partes relacionadas: Em 31 de dezembro de 2019 houve redução de 41,8% se 
comparado com o ano anterior, devido a quitação de valores entre partes relacionadas. 
 
c. Tributos a recuperar, líquidos - circulante: Durante o ano de 2019 houve redução de 
80,3% devido a utilização de crédito constituído em 2018 referente ao crédito fiscal relativo a 
exclusão de ICMS da base de cálculo do Pis e Cofins. 
 
d. Ativo atuarial – Circulante: aumento devido a transferência de parcelas do não circulante 
para o circulante proveniente de recebimentos a partir do mês de maio de 2019 do PBD (Plano 
de Benefício Definido). 
 
e. Ativo atuarial – Não circulante: Em 31 de dezembro de 2019 houve redução de 47,9% 
se comparado com o ano anterior, devido principalmente pela transferência de parcelas do 
não circulante para o circulante proveniente de recebimentos a partir do mês de maio/2019 
do PBD (Plano de Benefício Definido). 
 

ATIVO Nota
31 de 

dezembro 
de 2019

31 de 
dezembro 

de 2018 AH%
R$ Variação 
2019 X 2018

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa a.   197.722   92.883 112,9%  104.839

Contas a receber, líquido   4.856.934   4.820.123 0,8%  36.811

Partes relacionadas b.   1.444.680   2.482.539 -41,8%  (1.037.859)

Estoques   291.674   331.582 -12,0%  (39.908)

Tributos a recuperar, líquidos c.   589.328   2.989.061 -80,3%  (2.399.733)

Despesas antecipadas   993.052   782.881 26,8%  210.171

Outros ativos contratuais   224.789   262.932 -14,5%  (38.143)

Ativo atuarial d.   135.928   - -  135.928

Outros ativos   211.695   230.219 -8,0%  (18.524)

   8.945.802   11.992.220 -25,4%  (3.046.418)
 

NÃO CIRCULANTE
Tributos a recuperar, líquidos   2.006.662   1.824.937 10,0%  181.725

Tributos diferidos, líquidos   7.562.178   7.686.607 -1,6%  (124.429)

Depósitos judiciais   3.463.592   3.379.191 2,5%  84.401

Ativo atuarial e.   205.176   393.675 -47,9%  (188.499)

Despesas antecipadas   1.171.524   921.117 27,2%  250.407

Outros ativos contratuais   11.883   21.951 -45,9%  (10.068)

Outros ativos   88.004   180.184 -51,2%  (92.180)

Investimentos   784.219   997.531 -21,4%  (213.312)

Imobilizado f.   41.534.306   33.536.282 23,8%  7.998.024

Intangível   10.209.726   10.449.245 -2,3%  (239.519)

   67.037.270   59.390.720 12,9%  7.646.550
 

TOTAL DO ATIVO   75.983.072   71.382.940 6,4%  4.600.132

PÁGINA: 122 de 320

Formulário de Referência - 2020 - CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A. Versão : 1



10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

 

 

f. Imobilizado: Em 31 de dezembro de 2019 principalmente efeito da adoção do CPC06(R2)/ 
(IFRS16) - Arrendamentos. 
 

 

 
Segue abaixo as principais variações no ativo: 
 
a. Caixa e equivalentes de caixa: Em 31 de dezembro de 2018, o caixa e equivalente de 
caixa totalizava R$92.883, uma queda de 40,0% em relação a 31 de dezembro de 2017. Os 
equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender os compromissos de caixa 
de curto prazo. As aplicações referem-se principalmente, a títulos públicos compromissados, 
contratados junto a entidades financeiras de primeira linha, e possuem liquidez imediata, e 
remuneração próxima do CDI. 
 
b. Partes relacionadas: Em 31 de dezembro de 2018 houve aumento de 104,0% se 
comparado com o ano anterior, devido a emissão de debêntures da Claro S.A. adquiridas 
pela Claro Telecom Participações. 
 
d. Tributos a recuperar, líquidos - circulante: Em 31 de dezembro de 2018 houve um 
aumento de 367,9% com relação ao ano anterior, devido a constituição de crédito fiscal 
relativo a exclusão de ICMS da base de cálculo do Pis e Cofins. 
 
d. Despesas antecipadas - circulante: Em 31 de dezembro de 2018 houve um aumento de 
915,3% com relação ao ano anterior, devido adoção do IFRS15. 
 
e. Ativo atuarial: Em 31 de dezembro de 2018 houve aumento de 78,7% se comparado com 
o ano anterior, devido a reavaliação do PBD (Plano de Benefício Definido) através de laudo 
atuarial 
 

ATIVO Nota
31 de 

dezembro 
de 2018

31 de 
dezembro 

de 2017 AH%
R$ Variação 
2018 X 2017

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa a.   92.883   154.744 -40,0%  (61.861)

Contas a receber, líquido   4.820.123   5.377.771 -10,4%  (557.648)

Partes relacionadas b.   2.482.539   1.217.120 104,0%  1.265.420

Estoques   331.582   396.719 -16,4%  (65.136)

Tributos a recuperar, líquidos c.   2.989.061   638.792 367,9%  2.350.269

Despesas antecipadas d.   782.881   77.108 915,3%  705.773

Outros ativos contratuais   262.932   - 0,0%  262.932

Outros ativos   230.219   214.599 7,3%  15.620

   11.992.220   8.076.853 48,5%  3.915.367
 

NÃO CIRCULANTE
Tributos a recuperar, líquidos   1.824.937   1.905.366 -4,2%  (80.430)

Tributos diferidos, líquidos   7.686.607   8.444.154 -9,0%  (757.547)

Depósitos judiciais   3.379.191   3.214.495 5,1%  164.696

Ativo atuarial e.   393.675   220.258 78,7%  173.417

Despesas antecipadas f.   921.117   - 0,0%  921.117

Outros ativos contratuais   21.951   - 0,0%  21.951

Outros ativos   180.183   193.479 -6,9%  (13.296)

Investimentos   997.531   1.328.580 -24,9%  (331.049)

Imobilizado   33.536.282   30.318.007 10,6%  3.218.275

Intangível   10.449.245   11.059.435 -5,5%  (610.190)

   59.390.720   56.683.774 4,8%  2.706.946
 

TOTAL DO ATIVO   71.382.940   64.760.627 10,2%  6.622.314
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f. Despesas antecipadas – não circulante: Em 31 de dezembro de 2018 houve aumento 
devido adoção do IFRS15. 
 

 
 
Segue abaixo as principais variações no passivo: 
 
a. Fornecedores e outras contas a pagar: Em 31 de dezembro de 2019 houve redução 
de 16,6% devido a pagamento de fornecedores de Capex e Opex, e transferências de 
parcelas do curto para o longo prazo por negociação de prazos mais extensos com 
determinados fornecedores, contribuindo com significativo crescimento no passivo não 
circulante. 
 
b. Empréstimos, financiamentos e debêntures: redução no curto prazo devido a 
liquidação de notas promissórias no decorrer do exercício de 2019; no longo prazo houve 
aumento devido a nova emissão de nota promissória em 2019. 
 
c. Partes Relacionadas: Em 31 de dezembro de 2019 houve redução de 41,1% e 9,0% no 
circulante e não circulante, respectivamente, devido liquidação de empréstimos com partes 
relacionadas e outras obrigações a pagar. 
 
d. Passivo atuarial: Em 31 de dezembro de 2019 atualização de saldo de passivo atuarial - 
CPC 33 (R1) – Benefícios a Empregados. 
 

PASSIVO Nota
31 de 

dezembro 
de 2019

31 de 
dezembro 

de 2018 AH%
R$ Variação 
2019 X 2018

CIRCULANTE
Fornecedores e outras contas a pagar a.   9.025.208   10.821.818 -16,6%   (1.796.611)

Empréstimos, f inanciamentos e debêntures b.   1.569.486   2.522.215 -37,8%   (952.729)

Obrigações f iscais, líquidas   102.255   162.179 -36,9%   (59.924)

Partes relacionadas c.   2.178.451   3.701.083 -41,1%   (1.522.632)

Passivo de arrendamento e.   1.511.619   - 0,0%   1.511.619 

Receitas diferidas   50.823   79.029 -35,7%   (28.207)

Provisões   496.800   439.976 12,9%   56.824 

Passivo atuarial   14.563   16.216 -10,2%   (1.653)

Outras obrigações   436.418   470.035 -7,2%   (33.617)

   15.385.623   18.212.551 -15,5%   (2.826.928)
 

NÃO CIRCULANTE
Fornecedores a.   769.880   342 225289%   769.539 

Empréstimos, f inanciamentos e debêntures b.   6.070.078   4.116.198 47,5%   1.953.880 

Obrigações f iscais, líquidas   145.177   145.177 0,0%   - 

Tributos diferidos, líquidos   -   722 -100,0%   (722)

Partes relacionadas c.   21.232.822   23.340.817 -9,0%   (2.107.995)

Passivo de arrendamento e.   4.614.741   - 0,0%   4.614.741 

Provisões    7.687.355   7.460.383 3,0%   226.972 

Passivo atuarial d.   2.359.249   1.493.011 58,0%   866.237 

Receitas diferidas   125.232   151.032 -17,1%   (25.799)

Outras obrigações   268.575   82.870 224,1%   185.705 

   43.273.109   36.790.552 17,6%   6.482.557 
 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social   9.509.569   9.509.569 0,0%   - 

Reserva de lucros   (709.674)   (709.662) 0,0%   (12)

Outros resultados abrangentes f.   (308.048)   (64.939) 374,4%   (243.109)

Prejuízos acumulados   (70.207)   (604.661) -88,4%   534.454 

Participação dos não controladores   8.902.700   8.249.530 7,9%   653.170 

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO   17.324.340   16.379.837 5,8%   944.502 
 

TOTAL DO PASSIVO   75.983.072   71.382.940 6,4%   4.600.132 
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e. Passivo de arrendamento: Em 31 de dezembro de 2019 efeito da adoção do CPC06(R2)/ 
(IFRS16) - Arrendamentos. 
 
f. Outros resultados abrangentes: Em 31 de dezembro de 2019 principalmente atualização 
de saldo de passivo atuarial - CPC 33 (R1) – Benefícios a Empregados. 
 
 

 
 
Segue abaixo as principais variações no passivo: 

 
a. Fornecedores e outras contas a pagar: Em 31 de dezembro de 2018 houve aumento de 
51,8% devido a aquisições de Capex.  
 
Para alguns projetos de construção de rede, de mais longo prazo, a controlada Claro negociou 
com determinados fornecedores prazos mais extensos de pagamento. Para estes projetos a 
controlada Claro anuiu a cessão de créditos por parte de alguns dos principais fornecedores 
que permite a antecipação do contas a receber destes fornecedores para estes projetos. 
Considerando que a cessão de créditos à instituições financeiras é uma opção e deliberação 
exclusiva dos fornecedores e a controlada Claro não é ressarcida e/ou beneficiada pela 
instituição financeira de descontos por pagamento executado antes da data de vencimento 
acordada junto ao fornecedor, não há despesa ou receita financeira para a controlada.  
 

PASSIVO Nota
31 de 

dezembro 
de 2018

31 de 
dezembro 

de 2017 AH%
R$ Variação 
2018 X 2017

CIRCULANTE
Fornecedores e outras contas a pagar a.   10.821.818   7.127.222 51,8% 3.694.596     

Empréstimos, f inanciamentos e debêntures b.   2.522.215   383.540 557,6%   2.138.675 

Obrigações f iscais, líquidas   162.179   186.115 -12,9%   (23.936)

Partes relacionadas c.   3.701.083   2.267.165 63,2%   1.433.919 

Receitas diferidas   79.029   73.420 7,6%   5.609 

Provisões   439.976   400.941 9,7%   39.035 

Passivo atuarial d.   16.216   21.340 -24,0%   (5.124)

Outras obrigações   470.034   430.417 9,2%   39.618 

   18.212.551   10.890.160 67,2%   7.322.390 
 

NÃO CIRCULANTE
Empréstimos, f inanciamentos e debêntures   4.116.198   3.855.261 6,8%   260.938 

Fornecedores   342   342 0,0%   - 

Obrigações f iscais, líquidas   145.177   149.744 -3,0%   (4.567)

Tributos diferidos, líquidos   722   286.084 -99,7%   (285.362)

Partes relacionadas   23.340.817   25.872.603 -9,8%   (2.531.786)

Provisões    7.460.383   7.769.364 -4,0%   (308.981)

Passivo atuarial d.   1.493.011   1.248.290 19,6%   244.721 

Receitas diferidas e.   151.032   123.265 22,5%   27.767 

Outras obrigações   82.870   48.390 71,3%   34.480 

   36.790.552   39.353.344 -6,5%   (2.562.792)
 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social   9.509.569   9.509.569 0,0%   - 

Reserva de lucros   (709.662)   (709.662) 0,0%   - 

Outros resultados abrangentes   (64.939)   (57.138) 13,7%   (7.801)

Prejuízos acumulados   (604.661)   (1.310.868)
Participação dos não controladores   8.249.530   7.085.223 16,4%   1.164.307 

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO   16.379.837   14.517.124 12,8%   1.862.714 
 

TOTAL DO PASSIVO   71.382.940   64.760.627 10,2%   6.622.314 
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b. Empréstimos, financiamentos e debêntures Circulante: o aumento ocorreu devido a 
emissão de debêntures e notas promissórias no decorrer do exercício de 2018 pela 
Companhia e também pela controlada Claro. 
 
c. Partes Relacionadas - Circulante: Em 31 de dezembro de 2018 houve aumento de 63,2% 
devido transferência de valores do não circulante para o circulante relativo a renegociação de 
contratos. 
 
d. Passivo atuarial: Em 31 de dezembro de 2018 atualização de laudo atuarial plano de 
pensão CPC 33 2018. 
 
e. Receitas diferidas: Em 31 de dezembro de 2018 houve aumento de 22,5% devido ao 
contrato de IRU de Fibra com terceiros. 
 
 

 
 
Segue abaixo as principais variações no resultado: 
 
a. Lucro bruto: Em 2019 houve crescimento do lucro bruto em 27,7%, o resultado positivo 
se deu principalmente na receita da controlada Claro S.A relativa a serviços de telefonia 
móvel. 
 
b. Despesas gerais e administrativas: Em 2019 as despesas gerais e administrativas 
tiveram aumento de 30,3% se comparado com 2018, principalmente por baixas de provisões 
de contingências tributárias em 2018. 
 
c. Outras receitas operacionais, líquidas: Em 2018 houve crescimento em outras receitas 
operacionais devido, principalmente, a constituição de crédito fiscal relativo a exclusão de 
ICMS da base de cálculo do Pis e Cofins. 
 

 

 

 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO Nota
31 de 

dezembro 
de 2019

31 de 
dezembro 

de 2018

AH%
R$ Variação 
2019 X 2018

 

Receita operacional líquida   35.210.215   32.261.856 9,1%   2.948.359 

Custo dos serviços prestados e mercadorias vendidas   (19.491.026)   (19.949.520) -2,3%   458.495 

Lucro bruto a.   15.719.189   12.312.335 27,7%   3.406.854 

Despesas Comerciais   (7.232.624)   (6.967.334) 3,8%   (265.290)

Despesas Gerais e administrativas b.   (2.898.674)   (2.224.894) 30,3%   (673.780)

Resultado de equivalência patrimonial   (237.294)   (373.224) -36,4%   135.930 

Outras receitas operacionais, líquidas c.   555.724   1.839.244 -69,8%   (1.283.520)

Lucro antes do resultado financeiro e do imposto de renda 
e contribuição social

  5.906.321   4.586.128 28,8%   1.320.194 

 

Resultado f inanceiro   (3.642.839)   (2.840.554) 28,2%   (802.285)

Resultado antes do imposto de renda e contribuição social   2.263.482   1.745.574 -29,7%   517.909 
Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos   (760.866)   (693.750) 9,7%   (67.116)

Lucro líquido (prejuízo) do exercício   1.502.616   1.051.824 -42,9%   450.792 
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Segue abaixo as principais variações no resultado: 
 
a. Despesas comerciais: Em 2018 as despesas com comercialização tiveram redução de 
4,1% se comparado com 2017, principalmente em serviços com terceiros. 
 
b. Despesas gerais e administrativas: Em 2018 as despesas gerais e administrativas 
tiveram uma redução de 39,9% se comparado com 2017, principalmente por serviços de 
terceiros. 
 
c. Resultado de equivalência patrimonial: Em 2018 houve redução significativa no 
resultado da equivalência patrimonial em comparação ao mesmo período de 2017 devido, 
principalmente, ao desempenho da investida Embratel TVsat.  
 
d. Outras receitas operacionais, líquidas: Em 2018 houve crescimento em outras receitas 
operacionais devido, principalmente pela constituição de crédito fiscal relativo a exclusão de 
ICMS da base de cálculo do Pis e Cofins. 
 
e. Imposto de renda e contribuição social: O efeito do Imposto de Renda e Contribuição 
Social de 2018 se deu em função do lucro do período que gerou Imposto de Renda e 
Contribuição Social Correntes e realização do ativo fiscal diferido. 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO Nota
31 de 

dezembro 
de 2018

31 de 
dezembro 

de 2017

AH%
R$ Variação 
2018 X 2017

 

Receita operacional líquida   32.261.856   32.006.226 0,8%   255.630 

Custo dos serviços prestados e mercadorias vendidas   (19.949.520)   (19.877.074) 0,4%   (72.446)

Lucro bruto   12.312.335   12.129.152 1,5%   183.183 

Despesas Comerciais a.   (6.967.334)   (7.266.493) -4,1%   299.159 

Despesas Gerais e administrativas b.   (2.224.894)   (3.702.000) -39,9%   1.477.106 

Resultado de equivalência patrimonial c.   (373.224)   (1.780) 20867,6%   (371.444)

Outras receitas operacionais, líquidas d.   1.839.244   772.147 138,2%   1.067.097 

Lucro antes do resultado financeiro e do imposto de renda 
e contribuição social

  4.586.128   1.931.026 137,5%   2.655.102 

 

Resultado f inanceiro   (2.840.554)   (3.860.987) -26,4%   1.020.433 

Resultado antes do imposto de renda e contribuição social   1.745.574   (1.929.961) 190,4%   3.675.535 
Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos e.   (693.750)   558.762 -224,2%   (1.252.512)

Lucro líquido (prejuízo) do exercício   1.051.824   (1.371.199) 176,7%   2.423.023 
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10.2 Resultados das operações  
 

a. Resultados das operações do emissor, em especial: 
 
I. Descrição de quaisquer componentes importantes da receita  
 
A receita operacional é composta pelos seguintes itens: 

 
• Serviço Telefônico Fixo Comutado na modalidade Local; 
• Serviço Telefônico Fixo Comutado nas modalidades Longa Distância Nacional e 

Longa Distância Internacional; 
• Serviço Móvel Pessoal (“SMP”); 
• Serviço de Comunicação Multimídia (SCM); 
• Serviço Móvel Marítimo (“SMM”); 
• Serviço Móvel Global por Satélite (“SMGS”); 
• TV por assinatura (“SEAC”); 
• Serviço de Comunicação de Dados (“SCM” e “SLE”); 
• Exploração de satélite; e 
• Distribuição de mídia digital legalizada pela internet e pelo celular.  

 
II. Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais   

A partir de 1º de janeiro de 2019 passou a vigorar uma nova norma contábil - IFRS16/CPC06, 
que, em termos gerais, requer que os arrendatários reconheçam os ativos e passivos 

decorrentes de arrendamentos, passando o resultado a refletir os encargos da depreciação e 

financeiros sobre os ativos e passivos reconhecidos. Por essa razão, os resultados apurados 

sob esta nova norma não são totalmente comparáveis aos divulgados em anos anteriores. 

Crescimento de 17,0% na base de pós-pago contra 2018, adicionando 4 milhões de clientes 
na comparação com ano anterior. 
 
Aumento de 20,5% do ARPU móvel, refletindo o desempenho destacado no segmento móvel, 
tanto em pós-pago quanto em pré-pago. 
 
Incremento de 2,7% da receita líquida total no 4º trimestre de 2019 contra o mesmo período 
de 2018, impulsionado principalmente pelo desempenho da receita de serviços móveis e de 
banda larga residencial, que cresceram respectivamente 17,6% e 10,0%. 
 
Margem EBITDA de 38,5% no quarto trimestre de 2019, mantendo o crescimento contínuo 
da rentabilidade dos negócios. 
 
Em 18 de dezembro de 2019 a acionista América Móvil concluiu a aquisição de 100% da 
Nextel Telecomunicações Ltda. e outras empresas a estas relacionadas. Em decorrência da 
referida aquisição, a Anatel determinou o prazo máximo de dezoito meses para eliminação 
da sobreposição de outorgas na prestação do Serviço Móvel Pessoal e do Serviço Telefônico 
Fixo Comutado, assim como do Código de Seleção de Prestadora. 
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Serviços Móveis 
 
A Claro continua liderando o crescimento no segmento pós-pago em 1,5 p.p. nos últimos doze 
meses, alcançando 25,0% de market share em novembro de 2019, um aumento de 4,0 
milhões de linhas na comparação anual. 
 
A base de assinantes do segmento pré-pago alcançou 27,0 milhões em dezembro de 2019. 
Mesmo em um cenário de redução do número total de linhas ativas, nosso portfólio de pré-
pago continua atraindo clientes qualificados, com crescimento de ARPU, e sendo uma 
importante fonte de migração para nossos planos controle. 
 
Encerramos o ano com um total de 54,5 milhões de clientes móveis, mantendo a liderança na 
portabilidade com uma grande margem, registrando um recorde no volume de portabilidade 
numérica. 
 
A Claro possui a melhor cobertura 4.5G, com 71,1% da população beneficiada por uma rede 
móvel de melhor perfomance. 

  

 
Serviços Residenciais 

 
A Claro adicionou 35,1 mil novos acessos banda larga no quarto trimestre de 2019, e mantém 
sua posição de lider de mercado. 
 
Em “ultrabroadband” (conexões acima de 34 Mbps) alcançamos 5,9 milhões de acessos, 
mantendo nossa sólida liderança com 47,0% de participação de mercado neste segmento, 
tendo capturado 35,8% do crescimento nos últimos 12 meses, equivalente a mais de 1,7 
milhões de clientes. 
 
Nossa presença no FTTH (Fiber To The Home) alcançou 68 novas cidades, com expressiva 
participação de mercado nessas localidades. 
 
Seguimos líder absoluto em TV por assinatura, com 49,2% de participação de mercado, tendo 
a mais ampla oferta de conteúdo disponível. Nossa plataforma VOD alcançou 60 mil títulos e 
mais de 1 bilhão de transmissões em 2019, e continua sendo a líder no mercado brasileiro.  
 
Na plataforma DTH, seguimos com a estratégia de focar em melhoria da rentabilidade e em 
uma base de clientes mais qualificada. 

 
Mercado Corporativo 
 
No quarto trimestre de 2019 mantivemos nossa liderança em receita e market share para 

grandes clientes corporativos em voz, dados, internet, redes gerenciadas e mobilidade. 

Adicionamos 15,6 mil novos acessos de banda larga e 843,1 mil novos acessos de M2M/IOT.  

Seguimos com nosso propósito de ser reconhecido e valorizado pelos nossos clientes como 

um Trusted Advisor, tanto em telecomunicações quanto em TI, com fortalecimento de nosso 
portfolio B2B, com destaque em: 

(i) Serviços de Segurança – Soluções para mitigação de ataques cibernéticos, 
protegendo as empresas das ameaças de um mundo cada vez mais conectado, 
integrado e virtualizado. Adicionalmente, suportamos as empresas a 
adequarem-se à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 
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(ii) Customer Experience – Soluções completas e integradas em múltiplos canais, 
para garantir mais qualidade e interação, viabilizando uma nova experiencia no 
atendimento aos clientes. 
 

(iii) Serviços de Valor Agregado – Oferecemos soluções que proporcionam mais 
eficiência aos nossos clientes, agregando Automação, Analytics, Inteligência 
Artificial e Serviços Gerenciados Integrados. 

(iv) IT & Telecom – Adequação de nossas Redes e Infraestrutura para suportar a 
entrega de serviços convergentes (TIC) e personalizados, com melhor 
performance e relação custo x benefício. 
 

(v) Big Data & Analytics – Os dados transacionais têm alto poder quantitativo e 
qualitativo, produzindo análises que podem impactar o negócio. A Embratel é 
pioneira na oferta de soluções baseadas em Big Data & Analytics, através do 
uso de dados combinado com técnicas de machine learning para produção de 
análises descritivas e preditivas. Disponibiliza soluções de análise 
comportamental para proteção ao crédito, prevenção a fraudes, planejamento 
urbano, além de modelos estatísticos para apontamento de potenciais regiões 
para atuação de negócios. Soluções estas em conformidade com a nova lei 
LGPD. 

 
 

b. Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, 
inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços. 
 
As receitas são impactadas por variações nos volumes consumidos pelos clientes, 
modificações nas tarifas cobradas nos planos de serviços, lançamento de produtos, 
promoções comerciais e movimentações em sua base de clientes.  
 
A receita de serviços da Companhia não é substancialmente afetada por variações cambiais, 
pois provém significativamente de operações internas em moeda local.  
 
2019:  
 
Encerramos o ano com um total de 54,5 milhões de clientes móveis, mantendo a liderança 
na portabilidade com uma grande margem, registrando um recorde no volume de 
portabilidade numérica. 
 
Na plataforma DTH, seguimos com a estratégia de focar em melhoria da rentabilidade e em 
uma base de clientes mais qualificada.  
 
Seguimos líder absoluto em TV por assinatura, com 49,2% de participação de mercado, 
tendo a mais ampla oferta de conteúdo disponível. Nossa plataforma VOD alcançou 60 mil 
títulos e mais de 1 bilhão de transmissões em 2019, e continua sendo a líder no mercado 
brasileiro. 
 
No mercado corporativo, mantivemos nossa liderança em receita e market share para 

grandes clientes corporativos em voz, dados, internet, redes gerenciadas e mobilidade. 

Adicionamos 15,6 mil novos acessos de banda larga e 843,1 mil novos acessos de 
M2M/IOT. 

  

Seguimos com nosso propósito de ser reconhecido e valorizado pelos nossos clientes como 

um Trusted Advisor, tanto em telecomunicações quanto em TI, com fortalecimento de nosso 
portfolio B2B. 
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2018: 
 
A Claro foi reconhecida como a rede móvel mais rápida por diversos estudos no país, 
refletindo a contínua transformação de sua infraestrutura, com uma expansão acelerada da 
cobertura 4G + (LTE Advanced) e 4.5G (LTE Advanced Pro), combinada com a banda de 
700 Mhz ativação nas principais regiões geográficas. Tal expansão permitiu à Claro atingir 
o maior percentual de população coberta no Brasil em 4G + e 4,5G, representando 66,7% e 
63,0%, respectivamente. 
 
Encerramos o ano com um total de 56,4 milhões de clientes móveis e lideramos o saldo de 
portabilidade com uma grande margem, com um recorde nos volumes de portabilidade 
numérica no mercado móvel. 
 
Na Claro TV, nossa plataforma de DTH, seguimos nossa estratégia de focar em 
rentabilidade e em uma base de clientes mais qualificada, construindo um negócio mais 
sustentável.  
 
Seguimos com nosso foco em ofertas convergentes, estimulando a oferta combinada de 
produtos fixos e móveis através do nosso Combo, com benefícios claros para os clientes 
que assinam nossos serviços em casa ou no celular simultaneamente. Essa estratégia 
fortaleceu o crescimento de nossa base de clientes convergentes, que cresceu mais de 16% 
no ano. 
 
No mercado corporativo, manteve a liderança em receitas e market Share em grandes 
clientes em voz, dados, internet, redes gerenciadas e mobilidade. Além disso, continuamos 
a acelerar o crescimento em serviços de TI, com um aumento significativo nas vendas de 
soluções digitais. 
 
2017: 
 
No segmento móvel, a Claro foi muito bem sucedida, acelerando crescimento principalmente 
no segmento pós-pago, que apresenta maior rentabilidade. O crescimento das linhas deste 
segmento foi de 10,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Considerando as 
linhas de serviços de voz e dados, sem Banda Larga e M2M, o crescimento foi de 15,1%.  

 
A Claro foi pioneira na oferta de ligações ilimitadas para qualquer operadora, alterando a 
dinâmica do mercado e permitindo que as pessoas falem à vontade, sem surpresas na 
conta. Do pré-pago ao pós-pago, a Claro passou a oferecer planos mais completos, que já 
incluem opções de entretenimento através do Claro Vídeo, do Claro Música e de outros 
serviços digitais.  
 
Em 2017, a Claro seguiu reforçando seu diferencial de melhor opção de internet móvel do 
mercado, chegando a mais de 58,9 milhões de acessos de dados móveis (total de acessos 
via celulares, modens, roteadores, M2M, etc.), equivalente a aproximadamente 25,0% do 
total do mercado brasileiro. Segundo diversos estudos independentes divulgados pela 
imprensa, a Claro tem o 4G mais rápido do país.  
 
Através da NET e da Embratel, a Companhia segue liderando o crescimento do mercado de 
banda larga fixa no Brasil com 8.9 milhões de clientes (31,2% market share). Como resultado 
do investimento constante para incrementar a velocidade de nossas conexões, segue 
liderando o segmento de “ultrabroadband”, ultrapassando a marca de 2.0 milhões de 
conexões com velocidade acima de 34 Mbps (47,5% market share).  
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Em TV por Assinatura, o grupo mantém a liderança do mercado no Brasil, com 51% de 
market share, através das marcas NET e Claro TV, oferecendo a maior oferta de conteúdo 
no Brasil através de canais lineares e do NOW, plataforma “on-demand” disponível para 
todos os clientes da NET e da Claro TV. O NOW, que se consolidou como uma das principais 
plataformas “on-demand” da América Latina, atingiu mais de 1 bilhão de streamings nos 
últimos 12 meses.  
 
Seguindo a mesma estratégia dos planos móveis, o grupo passou a oferecer planos de 
telefonia fixa com ligações ilimitadas qualquer operadora fixa ou móvel através dos produtos 
NET Fone e Claro Fone. Juntas, Claro e NET oferecem as mais rápidas conexões de internet 
do país, por fibra óptica ou pela rede móvel, além de planos que permitem falar ilimitado 
com qualquer operadora, em qualquer lugar do país. Para clientes do Combo Multi, solução 
completa e convergente que reúne serviços fixos e móveis, a operadora oferece ainda o 
dobro de vantagens pelo mesmo preço: dobro de velocidade na banda larga fixa e o dobro 
do pacote de internet no móvel.  
 
No segmento corporativo, a Embratel permanece liderando a oferta de serviços de voz e 
dados corporativos e vem se estruturando para oferecer novas oportunidades de negócio, 
ligadas à transformação digital das empresas, como o desenvolvimento de soluções digitais 
integradas, serviços em nuvem Redes Virtualizadas e Soluções em IoT (internet das coisas). 
 

c. Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do 
câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do 
emissor, quando relevante  

 
A inflação é uma das principais preocupações dos executivos brasileiros, pois com o aumento 
dos preços o poder aquisitivo dos clientes diminui, ficando as Companhias pressionadas, para 
manter o nível de consumo dos clientes, oferecer produtos de menor preço, colocando muitas 
vezes em risco a rentabilidade.  
 
Da mesma forma, os índices inflacionários trazem impactos perversos ao negócio, 
pressionando os custos operacionais de uma forma geral.  
 
As flutuações nas taxas de câmbio também trazem impactos relevantes nos negócios da 
Companhia, tendo em vista haver parte substancial dos investimentos atrelados ao dólar norte 
americano, assim como de aparelhos para revenda. 
 
As flutuações nas taxas de juros afetam diretamente as despesas financeiras relativas a 
empréstimos e financiamentos captados no mercado. 
 
A Companhia e suas controladas monitoram continuamente as taxas de juros de mercado 
com o objetivo de avaliar a eventual necessidade de contratação de derivativos para se 
proteger contra o risco de volatilidade dessas taxas. 
 
2019:  
 
Apesar das incertezas e do desiquilíbrio estrutural das contas públicas, o governo federal, 
cercado de expectativas mais positivas, iniciou 2019 trabalhando em prol da aprovação de 
reformas constitucionais emergenciais, da contenção das despesas governamentais e da 
retomada do crescimento econômico em níveis mais robustos. 
 
Objetivando aquecer a economia, gerar empregos e estimular os investimentos, o governo 
fez sucessivas reduções da taxa básica de juros, que encerrou o ano de 2019 a 4,50% a.a., 
30,8% abaixo da taxa de encerramento de 2018, que foi de 6,50%a.a. 
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No entanto, os resultados obtidos no ano de 2019 ficaram abaixo das expectativas.  
 
A reforma da previdência, uma das mais importantes para o equilíbrio fiscal do país, foi 
aprovada somente no final do ano. Outras reformas estruturais importantes, como a 
administrativa e a tributária, ficaram para a agenda de 2020.   
 
A taxa de desemprego no país permaneceu muito alta ao longo do ano, afetando 
negativamente o consumo e pressionando o endividamento das famílias. 
 
O PIB do país cresceu 1,1%, menor avanço em três anos, afetado principalmente pela perda 
de ritmo no consumo das famílias e nos investimentos privados.  
 
A taxa de câmbio da moeda norte-americana encerrou 2019 cotada a R$4,0307, 4,02% acima 
da taxa de 2018.  
 
O grande desafio para 2020 é buscar um nível de crescimento mais acelerado da economia 
brasileira.  No entanto, a expectativa de melhoria mais significativa da economia doméstica 
tem sido reduzida, pelo menos neste início de ano, em função de um cenário econômico 
mundial mais adverso, decorrente principalmente da expansão do COVID-19. 
 
A Administração está atenta, se organizando e tomando as medidas necessárias com vistas 
a minimizar os efeitos nos negócios da Companhia em decorrência do COVID-19.  
 
2018: 
 
O país começou 2018 com a economia em lenta recuperação e expectativas positivas, apesar 
dos temores por ser um ano de eleição presidencial. Porém, as expectativas foram piorando 
por conta da incerteza com o futuro político do país e pela insegurança de qual seria a agenda 
econômica de um novo governo. Essa lentidão na recuperação da economia se manteve ao 
longo do ano, agravada pela greve de caminhoneiros ainda no primeiro semestre que 
praticamente paralisou o país. Só a partir de setembro é que a corrida presidencial começou 
a demonstrar uma tendência mais provável de um desfecho eleitoral. 
 
Em meio a este clima, a taxa de câmbio da moeda norte-americana que em setembro chegou 
a ultrapassar R$4,19, encerrou 2018 cotada a R$3,8748, 17,13% acima da taxa de 
encerramento de 2017 que foi de R$3,3080, e a taxa básica de juros encerrou 2018 a 6,50% 
a.a., 8,6% abaixo da taxa de encerramento de 2017 que foi de 7%a.a. 
 
Ao final do ano, a taxa de desemprego teve uma ligeira queda e houve crescimento do 
trabalho informal, mas o país ainda conta com mais de 12 milhões de desempregados.  
O risco-país oscilou bastante ao longo do ano, demonstrando cautela e pouco apetite dos 
investidores externos para a realização de investimentos no Brasil. 
 
Preocupados com o cenário externo turbulento e uma desaceleração da economia mundial, 
os analistas previram um crescimento moderado do país a partir de 2019. As famílias, 
empresas e governos entraram na crise endividados, o que diminuiu espaço para consumo e 
investimentos, atravancando a recuperação. O colapso das contas públicas limita os 
investimentos da União, estados e municípios. Para sustentar as expectativas, a equipe 
econômica do novo governo, será responsável pela negociação e aprovação das reformas e 
pela consolidação fiscal fundamentais ao crescimento do Brasil. 
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2017: 
 
O ano de 2017 foi marcado por níveis de desemprego elevados que afetaram negativamente 
o consumo das famílias no país. Ao final do ano, o cenário econômico brasileiro dava sinais 
de uma gradual recuperação, e apesar disso, o governo convive com baixos índices de 
aceitação por parte da população e a frustação das expectativas de aprovações das reformas 
políticas em curso.  
 
Ao longo do ano, a economia experimentou sucessivas reduções da taxa básica de juros 
encerrando 2017 a 7%, bem abaixo da taxa de 2016 que foi de 13,75%. A taxa de câmbio da 
moeda norte-americana encerrou 2017 cotada a R$3,3080, ligeiramente acima do 
encerramento de 2016 que foi de R$3,2591. 
 
Em 2017 a inflação efetiva (IPCA) ficou em 2,95% a.a., redução de 53,10% se comparado 
com o ano de 2016.  
 
A taxa básica de juros encerrou 2017 a 7,00% contra 13,75% de 2016. 
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Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham 
causado ou se espera que venham a causar nas demonstrações financeiras do emissor 
e em seus resultados: 
 

a. Introdução ou alienação de segmento operacional 
 

Não houve efeitos substanciais decorrentes de introdução ou alienação de segmentos 
operacionais no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. 
 

b. Constituição, aquisição ou alienação de participação societária 
 
Em 18 de dezembro de 2019, a controlada Claro formalizou a venda da totalidade de sua 
posição acionária detida junto ao capital social da MPO - Processadora de Pagamentos 

Móveis S.A. (“MPO”), equivalente a 1.413.069.114 ações ordinárias, ao Banco Bradesco S.A.. 

A operação de compra e venda de ações foi aprovada pelo Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica – CADE e pelo Banco Central do Brasil. A controlada Claro não mais 
detém nenhuma participação no capital social da MPO. 

Em 19 de setembro de 2019, a controlada Claro adquiriu 203.101 ações ordinárias de emissão 
da Ustore Software e Serviços de Informática S.A. (“Ustore”), representativas de 40% 
(quarenta por cento) do capital social votante e total. O Acordo de Acionistas prevê uma opção 
de compra e venda com relação a totalidade das ações remanescentes exercíveis conforme 
os termos e condições previstos. 
 
Entretanto, algumas operações de reorganizações societárias que, embora não sejam 
relativas a constituição, aquisição ou alienação de participação societária, mereceriam 
destaque: 
 
2019: 
 
Em AGE realizada em 02 de setembro de 2019, foi aprovada a incorporação da Claro 
Corporate Empreendimentos Imobiliários Ltda. pela Telmex do Brasil S.A.. A incorporação 

estava inserida em um projeto de redução de custos operacionais e administrativos, 

associada a uma otimização da estrutura societária. Esta ação não implicou em aumento de 

capital da Telmex do Brasil S. A. nem em alteração do número de ações representativas de 
seu capital social. A Claro Corporate foi extinta de pleno direito e a Telmex do Brasil S. A. a 

sucedeu em todos os direitos e obrigações, passando a ser sua sucessora legal, para todos 

os efeitos. A eficácia desta incorporação ocorreu em 02 de setembro de 2019.  
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Em AGE realizada em 01 de julho de 2019, foi aprovada a incorporação da Primesys Soluções 

Empresarias S.A. pela controlada Claro. A incorporação estava inserida em um projeto de 

redução de custos operacionais e administrativos, associada a uma otimização da estrutura 

societária. Esta ação não implicou em aumento de capital da controlada Claro, nem em 
alteração do número de ações representativas de seu capital social. A Primesys foi extinta de 

pleno direito e a controlada Claro a sucedeu em todos os direitos e obrigações, passando a 

ser sua sucessora legal, para todos os efeitos. A eficácia desta incorporação ocorreu em 01 

de julho de 2019. A controlada Claro passou a deter na referida data a totalidade das quotas 
sociais e representativas do capital social da controlada Reyc Comércio e Participações Ltda., 

anteriormente detidas pela Primesys. Como ato seguinte com o intuito de recompor a 

pluralidade de sócios no capital social da controlada Reyc a controlada Claro cedeu e 

transferiu a título oneroso 1 quota social de sua titularidade a controlada Telmex do Brasil 
S.A., no valor de R$91,60 livre e desembaraçada de quaisquer ônus e gravames. 

 

2018: 

 
a) A cisão parcial da Star One S.A. em 02 de maio de 2018, e a posterior versão do Acervo 
Cindido para a controlada Claro S.A. A Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, 
conforme Acórdão nº 185, de 18 de abril de 2018, aprovou a transferência dos direitos de 
exploração de satélite brasileiro integrado ao Acervo Cindido, compreendendo as posições 
orbitais e radiofrequências associadas relacionadas àqueles direitos, da Star One para a 
controlada Claro. A justificativa desta operação foi racionalização de custos e simplificação 
de procedimentos societários, administrativos e contábeis, além de um melhor 
aproveitamento dos recursos das empresas pela união de seus esforços e patrimônios, 
unificação de suas administrações, trazendo consideráveis benefícios de ordem 
administrativa e permitindo o incremento de sua eficiência; b) a incorporação da Star One 
pela controlada Claro na data eficácia de 31 de dezembro de 2018, seguida de sua extinção. 
A controlada Claro passou a ser sua sucessora legal em todos os direitos e obrigações, para 
todos os efeitos. No âmbito das análises realizadas, ficou evidenciado que a unificação das 
estruturas administrativas e societárias das empresas em uma única sociedade levaria a uma 
redução de custos operacionais e à simplificação da cadeia societária de seu grupo 
econômico. 
 
Estas ações não implicaram em aumento de capital da controlada Claro, nem em alteração 
do número de ações representativas de seu capital social. 
 
Eventos ou operações não usuais  

 
Leilão para aquisição do 4G 
 
No leilão para venda das faixas de frequência de 700 MHz nacionais, realizado pela Anatel 
em 30 de setembro de 2014, em conformidade com o edital de licitação nº 2/2014‐

SOR/SPR/CD‐ANATEL, a controlada Claro foi a vencedora em um dos lotes ofertados. Em 
8 de dezembro de 2014, foi publicado no DOU o extrato do Termo de Autorização assinado 
junto à Anatel. 
 
O valor total desta licença foi de R$2.809 milhões, sendo: 
 
I. R$1.739 milhões referente ao valor total da licença de 700 MHz foi pago na data da 
assinatura do Termo de Autorização. 
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II. O montante de R$1.119 milhões, referente ao restante da operação sob responsabilidade 
da controlada Claro, será utilizado para, conjuntamente com as demais operadoras 
vencedoras do leilão, constituir a Entidade Administradora do Processo de Redistribuição e 
Digitalização de Canais de TV e RTV (“EAD”), a qual será responsável pela operacionalização 
de forma isonômica de todos os procedimentos de redistribuição de canais de TV e RTV e 
das soluções para os problemas de interferência prejudicial nos sistemas de 
radiocomunicação. Os recursos para estes procedimentos deverão ser repassados pelas 
operadoras em 4 parcelas anuais corrigidas pelo IGP-DI. A primeira parcela referente a 30% 
foi paga em abril de 2015 no valor de R$370 milhões. 
 
Em 01 de fevereiro de 2016 foi publicado o Acordão n.º 28 do Conselho Diretor da ANATEL, 
de 28 de janeiro de 2016, autorizando a postergação por 12 meses da segunda parcela, 
referente a 30% do valor mencionado no item II, e prevista originalmente para 31 de janeiro 
de 2016. Esta postergação fica oficializada através de um Aditivo Contratual assinado em 15 
de fevereiro de 2016 entre a Prestadora e a Agência Nacional de Telecomunicações. 
Em janeiro de 2017 a Claro fez o aporte da segunda parcela (30%) prorrogada, assim como 
a terceira parcela (30%) correspondente ao valor total de R$859 milhões. 
 
Em janeiro de 2018 a Claro fez o aporte da quarta e última parcela (10%) correspondente ao 
valor de R$ 143 milhões. 
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a. Mudanças significativas nas práticas contábeis 
 
A Companhia também adotou pela primeira vez em 1º de janeiro de 2019 o IFRS 16/CPC 06 

(R2) – Operações de arrendamento mercantil e IFRIC 23 /ICPC 22 – Incerteza sobre o 

Tratamento de Tributos sobre o Lucro, cujos impactos estão descritos abaixo: 

 

IFRS 16/CPC 06 (R2) – Operações de arrendamento mercantil 

A IFRS 16 foi emitida em janeiro de 2016 e substitui a IAS 17 Operações de arrendamento 

mercantil, IFRIC 4 – Como determinar se um acordo contém um arrendamento, SIC-15 

Arrendamentos operacionais – Incentivos e SIC-27 Avaliação da substância de transações 

envolvendo a forma legal de arrendamento. A IFRS 16 estabelece os princípios para o 

reconhecimento, mensuração, apresentação e evidenciação de arrendamentos e exige que 

os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos sob um único modelo no balanço 

patrimonial, semelhante à contabilização de arrendamentos financeiros segundo a IAS 17. A 

norma inclui duas isenções de reconhecimento para arrendatários – arrendamentos de ativos 

de “baixo valor” e arrendamentos de curto prazo, sendo mandatória para períodos anuais 

iniciados em, ou após, 1º de janeiro de 2019. 

A nova norma permite dois métodos de transição: (i) Retrospectivamente, a cada período 
anterior, apresentado de acordo com o IAS 8/CPC 23 (Políticas Contábeis, Mudança de 
Estimativa e Retificação de Erro); ou (ii) Retrospectivamente, com efeito cumulativo da 
aplicação inicial deste pronunciamento, reconhecido na data da aplicação inicial. A 
Companhia fez a opção pela adoção do método retrospectivo, com efeito cumulativo da 
aplicação inicial reconhecido na data da aplicação inicial, ou seja, 1° de janeiro de 2019 e, 
dessa forma, não será requerida reapresentar saldos comparativos anteriores ao exercício 
apresentado. 
 

IFRIC 23/ICPC 22 – Incerteza sobre o Tratamento de Tributos sobre o Lucro 

A partir de 1º de janeiro de 2019, entrou em vigor a interpretação técnica IFRIC 23 – 
Uncertainly over income Tax treatments (IFRIC 23), emitida pelo IASB. 

O IFRIC 23/ICPC 22 tem por objetivo esclarecer como aplicar os requisitos de reconhecimento 
e mensuração no IAS 12 – Income Taxes (CPC 32), quando há incerteza sobre os tratamentos 
de tributos sobre o Lucro. Por tratamento fiscal incerto entende-se aquele tratamento para o 
qual há incerteza sobre se a respectiva autoridade fiscal o aceitará de acordo com a legislação 
tributária. 

Conforme previsto nas disposições transitórias do IFRIC 23, ao encontrar tratamentos 
incertos a Companhia deverá aplicar os requerimentos retrospectivamente, com o efeito 
cumulativo da adoção reconhecida na data da aplicação inicial como ajuste ao saldo de 
abertura de lucros acumulados. 
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A Administração da Companhia realizou análises das bases de cálculo do Imposto de Renda 
e da Contribuição Social dos últimos cinco anos, bem como analisou os tratamentos fiscais 
que poderiam gerar incertezas quanto à aceitação pelas autoridades tributárias, com o 
propósito de mensurá-los e reavaliar aqueles que potencialmente poderiam expor a 
Companhia a riscos materialmente prováveis de perda. Ao concluir esses estudos, a 
Administração da Companhia avaliou que nenhuma das posições relevantes adotadas pela 
Companhia sofreu alterações quanto ao julgamento da classificação do grau de risco das 
perdas geradas por eventuais questionamentos por parte das autoridades tributárias. Dessa 
forma conclui-se que as disposições previstas nessa norma não trazem impacto para o 
resultado ou patrimônio líquido da Companhia. 
 

Em 1º de janeiro de 2018 a Companhia adotou pela primeira vez a IFRS 15/CPC 47 Receitas 

de contratos com clientes. 

 

IFRS 15/CPC 47 – Receitas de Contratos com Clientes  

Em maio de 2014, o IASB emitiu a IFRS 15/CPC 47 - Revenue from Contracts with Customers, 

que substituiu o IAS 18 (Revenue)/CPC 30 (Receitas), como a nova norma de reconhecimento 

de receitas de contratos com clientes. A CVM deliberou pela aprovação do pronunciamento 

técnico contábil CPC 47, em 22 de dezembro de 2016. A IFRS 15/CPC 47, substitui todas as 

normas vigentes para apresentação de informações úteis aos usuários de demonstrações 

financeiras sobre a natureza, o valor e a época do reconhecimento da receita, sendo 

mandatória para períodos anuais iniciados em, ou após, 1º de janeiro de 2018.  

A nova norma permite dois métodos de transição: (i) retrospectivo integral e (ii) o retrospectivo 

modificado com o efeito cumulativo da aplicação inicial reconhecido como um ajuste ao saldo 

de abertura dos lucros acumulados na data da adoção inicial. A Companhia fez a opção pela 

adoção do método retrospectivo modificado e, dessa forma, não será requerida a 

reapresentar saldos comparativos anteriores ao exercício apresentado.  

b. Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis 
 
IFRS 16/CPC 06 (R2) – Operações de arrendamento mercantil 

 

A Companhia apresenta nos quadros abaixo, para fins de comparação, uma breve descrição 

e os valores correspondentes aos impactos gerados no balanço patrimonial e na 

demonstração dos resultados consolidados em 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 

2019: 

 

Ativo

Circulante 11.992.220   - 11.992.220
Não circulante 59.390.720 5.861.480 65.252.200

Total do ativo 71.382.940 5.861.480 77.244.420

Passivo
Circulante 18.212.551   1.357.803 19.570.354
Passivo não circulante 36.790.552   4.503.677 41.294.229
Patrimônio íquido 16.379.837   - 16.379.837

Total do passivo e patrimônio líquido 71.382.940 5.861.480 77.244.420

Consolidado

Balanço patrimonial 

em 01/01/2019 antes 

dos ajustes

Ajustes IFRS 16/CPC 06 

(R2)

Balanço 

patrimonial em 

01/01/2019
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 Consolidado 

 Balanço patrimonial 
em 31/12/2019 

Efeitos da 
IFRS16/CPC 06 

(R2) 

Balanço patrimonial em 
31/12/2019 sem os 

efeitos da IFRS 
16/CPC06 (R2) 

Ativo       
Circulante   8.945.802    -    8.945.802  
Não circulante (*)   67.037.270    5.979.450    61.057.820  

       

Total do ativo   75.983.072    5.979.450    70.003.622  
    

Passivo    

Circulante   15.385.623    1.511.619    13.874.004  
Passivo não circulante   43.273.109    4.614.741    38.658.368  
Patrimônio líquido   17.324.340    (146.910)   17.471.250  

       

Total do passivo e patrimônio líquido   75.983.072    5.979.450    70.003.622  

  

* Reconhecimento do ativo - direito de uso em arrendamento dos aluguéis e reflexo tributário sobre os ajustes da 

nova norma. 

 Consolidado 

 
Demonstração de 

resultados em 
31/12/2019 

Efeitos da 
IFRS16/CPC 06 (R2) 

Demonstração de 
resultados em 

31/12/2019 sem os 
efeitos da IFRS 
16/CPC06 (R2) 

Receita operacional, líquida   35.210.215    -    35.210.215  
Custos dos serviços prestados e mercadorias 
vendidas 

  (19.491.026)   (266.826)   (19.757.852) 

Lucro bruto   15.719.189    (266.826)   15.452.363  

Despesas operacionais, líquidas   (9.812.868)   (13.749)   (9.826.617) 

Lucro operacional antes do resultado financeiro 
e impostos 

  5.906.321    (280.575)   5.625.746  

Resultado financeiro   (3.642.839)   503.151    (3.139.688) 

Resultado antes dos impostos   2.263.482    222.576    2.486.058 

Imposto de renda e contribuição social   (760.866)   (75.666)   (836.532) 

Lucro líquido do exercício   1.502.616    146.910    1.649.526  

 

Os principais contratos de arrendamento operacional impactados por essa nova norma 
incluem: aluguel de lojas, aluguel de terrenos, aluguel de espaço em torres de terceiros, 
aluguel de determinadas infraestruturas, dentre outros. 
 
Por esta norma, na data de início de um contrato de arrendamento, a Companhia reconheceu 
um passivo relativo aos pagamentos futuros de arrendamento (isto é, um passivo de 
arrendamento) e um ativo que representa o direito de utilizar o ativo subjacente durante o 
prazo de arrendamento (ou seja, o ativo de direito de uso). 
 
A Companhia mensurou o passivo de arrendamento dos referidos contratos mencionados no 
parágrafo inicial desta seção ao valor presente dos pagamentos de arrendamento 
remanescentes, descontado, utilizando a taxa incremental de seus empréstimos, na data da 
aplicação inicial.  
 
Não houve alteração substancial na contabilização dos arrendadores com base na IFRS 16 
em relação à contabilização atual de acordo com a IAS 17. A Companhia continua a classificar 
todos os arrendamentos de acordo com o mesmo princípio de classificação da IAS 17, 
distinguindo entre dois tipos de arrendamento: operacionais e financeiros.  
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Adicionalmente, a Companhia optou por utilizar as isenções propostas pela norma para 
contratos de arrendamento cujo prazo se encerre em 12 meses a partir da data de adoção 
inicial, e contratos de arrendamento cujo ativo objeto seja de baixo valor. A Companhia possui 
arrendamento de determinados equipamentos de escritório (como computadores pessoais, 
impressoras/copiadoras, maquinas de alimentação) que são considerados de baixo valor.  
 
IFRS 15/CPC 47 – Receitas de Contratos com Clientes  

 

A Companhia apresenta nos quadros abaixo, para fins de comparação, uma breve descrição 
e os valores correspondentes aos impactos gerados no balanço patrimonial e na 
demonstração dos resultados consolidados em 1° de janeiro de 2018 e 31 de dezembro de 
2018: 
 

 

Demonstramos abaixo balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e o demonstrativo 

de resultado para o exercício findo nesta data, excluindo os efeitos da adoção do IFRS 

15/CPC 47: 

 

   Consolidado 

 
Referência 

dos 
ajustes 

Balanço 
patrimonial em 

01/01/2018 antes 
dos ajustes 

Ajustes       
IFRS 15/CPC 

47 

Balanço 
patrimonial em 

01/01/2018 

Ativo        

Circulante (a),(b) 8.076.853 696.186 8.773.039 
Não circulante (a),(b) 56.683.774 176.695 56.860.469 

        

Total do ativo  64.760.627 872.881 65.633.508 

     
Passivo     
Circulante (a),(b) 10.890.160 43.737 10.933.897 
Passivo não circulante  39.353.343 - 39.353.343 
Patrimônio líquido (a),(b) 14.517.124 829.144 15.346.268 

        

Total do passivo e patrimônio líquido  64.760.627 872.881 65.633.508 

 

   Consolidado 

 
Referência 

dos 
ajustes 

Balanço 
patrimonial 

em 
31/12/2018 

Efeitos da 
adoção 

IFRS15/CPC 47 

Balanço 
patrimonial em 
31/12/2018 sem 

os efeitos da 
adoção IFRS 

15/CPC47 

Ativo        

Circulante (a),(b) 11.992.220 971.502 11.020.718 

Não circulante (a),(b) 59.390.720 372.088 59.018.632 

        

Total do ativo  71.382.940 1.343.590 70.039.350 

     
Passivo     
Circulante (a),(b) 18.212.551 27.712 18.184.839 
Passivo não circulante  36.790.552 - 36.790.552 
Patrimônio líquido (a),(b) 16.379.837 1.315.878 15.063.959 

        

Total do passivo e patrimônio líquido  71.382.940 1.343.590 70.039.350 
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A Companhia efetuou uma análise de seus contratos com clientes de forma a identificar as 

mudanças pela adoção da nova norma no reconhecimento de receitas em relação ao 

tratamento contábil conforme IAS 18/CPC 30, tendo identificado os seguintes impactos: 

a) Venda de pacotes pós-pagos combinado com venda de aparelhos com descontos 
 
A Companhia oferece pacotes comerciais que combinam equipamentos e serviços de 
telefonia fixa e móvel, dados, internet e TV por assinatura, sendo o reconhecimento das 
receitas de serviços e venda de aparelhos distribuídas entre seus elementos. 
 
Apresentamos, a seguir, o resumo dos procedimentos realizados pela Companhia no 
processo de adoção da IFRS 15 (CPC 47) que, de acordo com nossa eleição de método de 
transição, foi aplicada a todos os contratos vigentes à época da aplicação inicial: 

 

a.1) Identificação dos contratos  

A Companhia realizou um trabalho de revisão de todos os contratos comerciais em vigor, de 
modo a identificar as principais cláusulas contratuais e demais elementos presentes nos 
contratos que poderiam ser relevantes na adoção da nova norma contábil.  
 

a.2) Identificação da obrigação de desempenho  

Com base na revisão dos seus contratos, a Companhia verificou a existência de duas 
obrigações de desempenho: 
 
(i) venda de equipamentos; e 
(ii) prestação de serviços de telefonia fixa e móvel, dados, internet e TV por assinatura. 
 
Sendo assim, a Companhia passou a reconhecer as receitas quando, ou à medida que, seja 

satisfeita a obrigação de desempenho ao transferir o bem ou o serviço prometido ao cliente; 

sendo o ativo considerado transferido quando ou à medida que o cliente obtiver o controle 

desse ativo.  

 

 

 

   Consolidado 

 
Referência 

dos 
ajustes 

Demonstração 
de resultados 
do exercício 

findo em 
31/12/2018 

Efeitos da 
adoção IFRS15/ 

CPC 47 

Demonstração 
de resultados 
em 31/12/2018 
sem os efeitos 

da adoção IFRS 
15/CPC 47 

Receita bruta de bens e serviços (a)   32.261.856    (5.212)   32.256.644  

Custos dos serviços prestados e mercadorias vendidas    (19.949.520)   -    (19.949.520) 

Lucro bruto    12.312.336    (5.212)   12.307.124  

Despesas operacionais, líquidas (b)   (7.726.208)   (705.214)   (8.431.422) 

Lucro operacional antes do resultado financeiro e 
impostos 

(a),(b)   4.586.128    (710.426)   3.875.702  

Resultado financeiro    (2.840.554)   -    (2.840.554) 

Resultado antes dos impostos    1.745.574    (710.426)   1.035.148  

Imposto de renda e contribuição social (a),(b)   (693.750)   223.692    (470.058) 

Lucro líquido do exercício    1.051.824    (486.734)   565.090  
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a.3) Determinação e alocação do preço da transação à obrigação de desempenho  

A Companhia entende que seus pacotes de serviços incluem a venda de aparelhos celulares 
com desconto. De acordo com a IFRS 15 (CPC 47), a Companhia é requerida a realizar a 
alocação do desconto e reconhecer as receitas relacionadas a cada obrigação de 
desempenho com base em seus preços de venda independentes.  
 
Antes da adoção da norma, a Companhia reconhecia a receita de cada um dos elementos 
identificados com base no preço de contrato, sendo o desconto na venda de aparelhos 
alocado integralmente ao preço do aparelho.  
 
Como consequência da adoção da nova norma, uma parte adicional da receita foi alocada às 
receitas reconhecidas pela venda de celulares no início do contrato, representando um 
aumento na receita de venda de equipamentos em relação à prática contábil adotada 
anteriormente. A diferença entre o valor da receita e o valor da receita de venda de 
equipamentos no momento inicial foi reconhecida como um ativo contratual, alocado à receita 
de serviços pelo período do contrato.  
 
b) Custo para obtenção do contrato  
 
A entidade deve reconhecer como ativo os custos incrementais para obtenção de contrato 
com cliente, se a entidade espera recuperar esses custos. 
 
Custo incremental são os custos em que a entidade incorre para obter o contrato com o cliente 
que ela não teria incorrido, se o contrato não tivesse sido obtido.  
 
A Companhia tinha como prática reconhecer os custos relacionados à obtenção de contrato 
diretamente ao resultado no momento em que eles eram incorridos. Em atendimento aos 
requerimentos da IFRS 15 (CPC 47), a Companhia passou a reconhecer estes custos como 
um ativo de contrato. O saldo capitalizado está sendo amortizado ao longo do período de 
transferência dos bens e serviços ao cliente. Da mesma forma, certos custos de cumprimento 
do contrato, que atualmente são registrados no resultado quando incorridos, serão 
capitalizados e diferidos, de acordo com a IFRS 15 (CPC 47), na medida em que eles se 
relacionem com obrigações de desempenho que são satisfeitas ao longo do tempo.  
 
c. Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor 
 
Não houve ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor. 
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Os diretores da Companhia consideram uma prática contábil crítica quando ela é importante 
para retratar a situação financeira da Companhia e resultados operacionais, e requer 
julgamentos e estimativas complexos ou significativos por parte da administração da 
Companhia. 
 
A elaboração de demonstrações financeiras requer que a Administração da Companhia faça 
julgamentos, estimativas e tome decisões que afetam a aplicação das políticas contábeis e 
os montantes apresentados de contas patrimoniais e de resultado. As estimativas e 
julgamentos relacionados baseiam-se na experiência histórica e em diversos outros fatores 
tidos como razoáveis diante das circunstâncias, cujos resultados constituem o critério para 
tomada de decisões sobre o valor contábil de ativos e passivos não imediatamente evidentes 
em outras fontes. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. 
 
As estimativas e premissas são revisadas periodicamente. Mudanças em estimativas 
contábeis podem afetar apenas o período no qual a revisão foi feita, ou períodos futuros. 
 
Apesar de cada política contábil significativa refletir julgamentos, avaliações ou estimativas, a 
Companhia acredita que as seguintes políticas contábeis refletem os julgamentos, estimativas 
e premissas mais críticos que são importantes para o entendimento de seus resultados: 
 
Tributos diferidos 
 
O valor dos tributos diferidos é gerado por diferenças temporárias na data do encerramento 
do exercício entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis, prejuízos 
fiscais e bases negativas de contribuição social. 
 
Tributos diferidos ativos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias dedutíveis, 

créditos e perdas tributárias não utilizadas, na extensão em que seja provável que o lucro 

tributável esteja disponível, inclusive com base em estratégias de planejamentos estratégicos, 

societário e tributário, para que as diferenças temporárias dedutíveis possam ser realizadas, 

e créditos e perdas tributárias não utilizadas possam ser utilizados, exceto: (i) quando o tributo 

diferido ativo relacionado com a diferença temporária dedutível é gerado no reconhecimento 

inicial do ativo ou passivo em uma transação que não é uma combinação de negócios e, na 

data da transação, não afeta o lucro contábil ou o lucro ou prejuízo fiscal; e (ii) sobre as 

diferenças temporárias dedutíveis associadas com investimentos em controladas, impostos 

diferidos ativos são reconhecidos somente na extensão em que for provável que as diferenças 

temporárias sejam revertidas no futuro próximo e o lucro tributável esteja disponível para que 

as diferenças temporárias possam ser utilizadas. 

 

O valor contábil dos tributos diferidos ativos é revisado em cada data do encerramento do 
exercício e baixado na extensão em que não seja mais provável que lucros tributáveis estejam 
disponíveis para permitir que todo ou parte do ativo tributário diferido venha a ser utilizado. 
Tributos diferidos ativos baixados são revisados a cada data de encerramento do exercício e 
são reconhecidos na extensão em que se torna provável que lucros tributáveis futuros 
permitam que os ativos tributários diferidos sejam recuperados. 
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Tributos diferidos passivos são reconhecidos para todas as diferenças tributárias temporárias, 
exceto: (i) quando o tributo diferido passivo surge do reconhecimento inicial de ágio ou de um 
ativo ou passivo em uma transação que não for uma combinação de negócios e, na data da 
transação, não afeta o lucro contábil ou o lucro ou prejuízo fiscal; e (ii) sobre as diferenças 
temporárias tributárias relacionadas com investimentos em controladas, em que o período da 
reversão das diferenças temporárias pode ser controlado e é provável que as diferenças 
temporárias não sejam revertidas no futuro próximo. 
 
Tributos diferidos ativos e passivos são mensurados à alíquota de tributo que é esperada de 
ser aplicável no ano em que o ativo seja realizado ou o passivo liquidado, com base nas 
alíquotas do imposto (e lei tributária) que foram promulgadas na data do encerramento do 
exercício. 
 
Os ativos e passivos fiscais diferidos não são descontados a valor presente e são 
classificados no balanço patrimonial como não circulantes, independentemente da 
expectativa de realização. 
 
Os efeitos fiscais de itens registrados diretamente no patrimônio líquido são reconhecidos 
igualmente no patrimônio líquido. Itens de tributo diferido são reconhecidos de acordo com a 
transação que originou o tributo diferido, no resultado abrangente ou diretamente no 
patrimônio líquido. 
 
Tributos diferidos ativos e passivos são apresentados líquidos se existe um direito legal ou 
contratual para compensar o ativo fiscal contra o passivo fiscal e os impostos diferidos são 
relacionados à mesma entidade tributada e sujeitos à mesma autoridade tributária. 
 
Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros 

 

Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou 

unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor 

justo menos custos de venda ou o seu valor em uso. O cálculo do valor justo menos custos 

de vendas é baseado em informações disponíveis de transações de venda de ativos similares 

ou preços de mercado menos custos adicionais para descartar o ativo. O cálculo do valor em 

uso é baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa derivam do 

orçamento e não incluem atividades de reorganização com as quais a Companhia ainda não 

tenha se comprometido ou investimentos futuros significativos que melhorarão a base de 

ativos da unidade geradora de caixa objeto de teste. O valor recuperável é sensível à taxa 

de desconto utilizada no método de fluxo de caixa descontado, bem como os recebimentos 

de caixa futuros esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolação. 

 
Impostos 
 
Existem incertezas com relação à interpretação de regulamentos tributários complexos e ao 

valor e época de resultados tributáveis futuros. Dado o amplo aspecto de relacionamentos 

de negócios internacionais, bem como a natureza de longo prazo e a complexidade dos 

instrumentos contratuais existentes, diferenças entre os resultados reais e as premissas 

adotadas, ou futuras mudanças nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na receita 

e despesa de impostos já registrada. A Companhia constitui provisões, com base em 

estimativas cabíveis, para possíveis consequências de auditorias por parte das autoridades 

fiscais das respectivas jurisdições em que opera. O valor dessas provisões baseia-se em 

vários fatores, como experiência de auditorias fiscais anteriores e interpretações divergentes 

dos regulamentos tributários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável.  
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Essas diferenças de interpretação podem surgir numa ampla variedade de assuntos, 

dependendo das condições vigentes no respectivo domicílio da Companhia.  

 

Julgamento significativo da Administração é requerido para determinar o valor do imposto 

diferido ativo que pode ser reconhecido, com base no prazo provável e nível de lucros 

tributáveis futuros, juntamente com estratégias futuras de planejamento fiscal. 

Valor justo de instrumentos financeiros 
 
Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados no balanço patrimonial 

não puder ser obtido de mercados ativos, é determinado utilizando técnicas de avaliação, 

incluindo o método de fluxo de caixa descontado. Os dados para esses métodos se baseiam 

naqueles praticados no mercado, quando possível, contudo, quando isso não for viável, um 

determinado nível de julgamento é requerido para estabelecer o valor justo. O julgamento 

inclui considerações sobre os dados utilizados como, por exemplo, risco de liquidez, risco de 

crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas sobre esses fatores poderiam afetar o valor 

justo apresentado dos instrumentos financeiros. 

 
Provisões para contingências 
 
A Companhia reconhece provisão para causas cíveis, tributárias, trabalhistas e regulatórias 
avaliadas como de perda provável. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação 
das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões 
mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação 
dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta 
alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de 
inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou 
decisões de tribunais. 
 
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores 
significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido às 
imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.  
 
A Companhia e suas controladas revisam suas estimativas e premissas pelo menos 
trimestralmente.  
 
A Companhia e suas controladas registram provisões para contingências no passivo 
circulante e não circulante, de acordo com a estimativa de prazo de liquidação.  
 
Planos de previdência e outros benefícios pós-emprego 
 
O custo de benefício definido e o valor presente da obrigação de planos de aposentadoria 
com benefício definido, com contribuição variável e de benefícios de assistência médica pós-
emprego são determinados utilizando métodos de avaliação atuarial. A avaliação atuarial 
envolve o uso de premissas sobre taxas de desconto, aumentos salariais futuros, taxas de 
mortalidade, aumentos futuros de benefícios de aposentadorias e crescimento de custos 
médicos. A obrigação de cada um dos planos é sensível a mudanças nessas premissas. 
Todas as premissas são revisadas a cada data-base.  
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Ao determinar a taxa de desconto adequada, a Administração considera as taxas de títulos 
públicos representados por papéis Notas do Tesouro Nacional série B (“NTN-B”) com 
vencimento correspondente à duração da obrigação atuarial do benefício definido de cada 
benefício. A taxa de mortalidade se baseia em tábuas de mortalidade usualmente adotadas 
no país. Aumentos futuros de salários e de benefícios de aposentadoria se baseiam na política 
de recursos humanos da organização considerando o perfil dos participantes envolvidos e 
nas taxas de inflação futuras esperadas para o país. Crescimento dos custos médicos 
corresponde a uma curva decrescente que parte da expectativa de curto prazo de aumento 
dessas despesas com redução gradual até a expectativa de longo prazo 
 
Provisão para perdas de crédito esperadas 
 

A provisão para perdas de crédito esperadas foi reconhecida como redução das contas a 

receber com base em análise da natureza das contas a receber envolvidas, considerando a 

antiguidade dos valores a receber, cenário econômico e riscos envolvidos em cada situação 

cujo montante é considerado pela Administração como suficiente para cobrir eventuais perdas 

e considera principalmente a inadimplência esperada. 

 
Provisão para desmantelamento de ativos 
 
A provisão para obrigações decorrentes da desmontagem de torres e equipamentos em 
imóveis de terceiros, registrada em contrapartida ao ativo imobilizado, são registradas com 
base no valor presente dos custos esperados para liquidar a obrigação utilizando fluxos de 
caixa estimados.  
 
O valor presente do custo esperado da desativação do ativo após a sua utilização é incluído 
no custo do correspondente ativo se os critérios do reconhecimento para uma provisão forem 
satisfeitos.  
 
Os fluxos de caixa são descontados a uma taxa antes dos impostos que reflete riscos 
específicos inerentes à obrigação por desativação dos ativos. O efeito financeiro do desconto 
é contabilizado em despesa conforme incorrido.  
 
Os custos estimados a incorrer na desmontagem de torres e equipamentos em imóveis de 
terceiros são capitalizados e depreciados ao longo da vida útil dos equipamentos.  
 
Os custos futuros estimados de desativação são revisados anualmente. Mudanças nos custos 
futuros ou nas taxas de desconto aplicadas são adicionadas ou deduzidas do custo do ativo. 
 
Participação de empregados no resultado  
 
As controladas Claro S.A., Americel S.A., BrasilCenter Comunicações Ltda. e Telmex do 

Brasil S.A. constituíram provisão para participação de empregados nos resultados, a qual é 

calculada com base em metas de performance estabelecidas de acordo com o planejamento 

anual. 
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a. Os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não 
aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como: 

 
i. Arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos 
ii. Carteira de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos 

e responsabilidades, indicando respectivos passivos 
iii. Contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços 
iv. Contratos de construção não terminada 
v. Contratos de recebimentos futuros de financiamentos 

 
A Companhia não possui itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras. 

 
b. Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiros 

 
A Companhia não possui itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras. 
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a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o 
resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações 
financeiras do emissor 

 
b. natureza e o propósito da operação 

 

c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor 
do emissor em decorrência da operação 

 
A Companhia não possui itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras. 
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Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de negócios 
do emissor, explorando especificamente os seguintes tópicos: 
 
a. investimentos, incluindo: 

 
i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos 
investimentos previstos 
 
 A Companhia possui gestão comprometida com a alta qualidade dos serviços focando 
sempre na inovação e no desenvolvimento tecnológico. Em 2019, a Companhia investiu 
R$8.6 bilhões, direcionados principalmente para ampliação e modernização de nossa 
infraestrutura de rede e para instalação de serviços prestados a clientes. 
 
ii. fontes de financiamento dos investimentos 
 
A Companhia utiliza-se da geração de recursos próprios, emissão de debêntures e notas 
promissórias, captações junto a instituições financeiras e companhias do grupo América Móvil 
(partes relacionadas) para financiamento de capital de giro e demais investimentos. 
 
iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos 
 
Não há desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos. 
 
b. desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou 
outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor  
 
Em 20 de outubro de 2017, a Companhia assinou contrato com a SSL – Space Systems Loral 

para construção do satélite Star One D2, que será equipado com “transponders” 52 nas 

Bandas C e Ku, 20 Gbps de capacidade em Banda Ka e uma certa capacidade em Banda X. 

O investimento total desse projeto está estimado em US$323.000.000,00 e a entrada em 
operação comercial deverá ocorrer no segundo semestre de 2020. 

O novo satélite complementará a cobertura de Banda Ka do Star One D1, ampliando as 
ofertas de backhaul e banda larga para todo o território nacional. O Star One D2 também 

garantirá a continuidade dos serviços em Banda C e Ku do Star One C2. Com a Banda Ku, o 

satélite fornecerá capacidade de dados, vídeo e Internet para órgãos do Governo e grandes 

empresas de diversos setores das Américas do Sul e Central, incluindo o México, além de 
possibilitar a transmissão de sinais para TV por Assinatura. As ofertas de sinais de TV Aberta 

serão garantidas pela Banda C. 

c. novos produtos e serviços, indicando:  

i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas 
 
Não há pesquisas em andamento  
 
ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos 
produtos ou serviços 
 
Não há pesquisas em andamento, portanto não houve gastos. 
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iii. projetos em desenvolvimento já divulgados 
 
Não há projetos em desenvolvimento. 
 
iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou 
serviços 
 
Não houve gastos no desenvolvimento de novos produtos e serviços.  
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10.9 - Outros Fatores Com Influência Relevante

 

 

 
 
Não houve itens que influenciaram no desempenho operacional e que não foram identificados 

ou comentados nos demais itens desta seção. 
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11.1 - Projeções Divulgadas E Premissas 
 

A Companhia optou por não divulgar as projeções de estimativas conforme termos do artigo 20 da instrução 

CVM nº480/09. 
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11.2 - Acompanhamento E Alterações Das Projeções Divulgadas 
 

A Companhia optou por não divulgar as projeções de estimativas conforme termos do artigo 20 da instrução 

CVM nº480/09. 
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12.1 - Descrição da Estrutura Administrativa

 
a. atribuições de cada órgão e comitê, identificando se possuem regimento interno 
próprio 
 
i. Assembleia geral 
 
É o órgão superior da Companhia com poderes para deliberar acerca das matérias 
previstas na Lei 6.404/76. Conforme previsto no artigo 6º do Estatuto Social da 
Companhia. 
 
Não possui regimento interno. 
 
ii. Conselho de administração 
 
É o órgão de deliberação colegiada, com poderes para exercer a administração superior 
da Companhia e cujas competências são aquelas previstas na Lei n.º 6.404/76 e no 
Estatuto Social: 
 
a - eleição e destituição dos membros da Diretoria e fixação de sua remuneração 
individual, observado o limite global fixado pela Assembleia Geral; 
b - detalhamento das funções, atribuições e limites de alçada dos membros da Diretoria, 
não especificados neste Estatuto; 
c - aprovação da política geral de cargos e salários, nos termos da proposta apresentada 
pela Diretoria de Recursos Humanos; 
d - escolha e destituição de auditores independentes da Companhia; 
e - estabelecimento das políticas da Companhia referentes aos controles financeiros; 
f - aprovação de planos de negócios, planos quinquenais estratégicos, orçamentos, 
inclusive de capital, bem como o plano de negócios da Companhia, e suas alterações; 
g - aprovação das demonstrações financeiras para fins de submissão à Assembleia Geral 
e de proposta para a distribuição de dividendos intermediários ou intercalares, relativos a 
períodos menores que o anual, observadas as disposições legais; 
h - definição dos níveis máximos de endividamento da Companhia; 
i - realização de investimentos e despesas de capital, ressalvados os já contemplados no 
orçamento anual aprovado pelo Conselho de Administração; 
j - deliberação quanto ao pagamento aos acionistas de juros sobre capital próprio da 
Companhia, respeitados os limites estabelecidos na legislação em vigor; 
k - aquisição de participação societária em outras pessoas jurídicas, de forma direta ou 
indireta, pela Companhia; 
l - constituição, pela Companhia, de outras pessoas jurídicas; 
m - participação da Companhia em consórcios e associações; 
n - operações de crédito, empréstimo ou financiamento em valor igual ou superior ao 
montante em reais correspondente a USD 3.000.000,00 (três milhões de dólares) por 
operação ou série de operações correlatas por evento, exceto quando as mesmas forem 
realizadas entre a Companhia e seus controladores diretos ou indiretos ou outras 
companhias sujeitas ao controle comum da Companhia, operações em relação às quais 
não será necessária aprovação prévia do Conselho de Administração; 
o - aquisição de bens, móveis ou imóveis, e direitos, em valor igual ou superior ao 
montante em reais correspondente a USD 8.000.000,00 (oito milhões de dólares) por 
operação ou série de operações correlatas por evento; 
p - alienação, disposição ou oneração, a qualquer título, cessão, arrendamento, 
transferência ou constituição de qualquer ônus real, gravame ou preferência, tendo por 
objeto bens do ativo permanente e/ou direitos em valor igual ou superior ao montante em 
reais correspondente a USD 8.000.000,00 (oito milhões de dólares) por operação ou série 
de operações correlatas por evento; 
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q - a assinatura pela Diretoria e/ou por procuradores autorizados, de qualquer contrato, 
ou série de contratos correlatos por evento, em valor igual ou superior ao montante em 
reais correspondente a USD 10.000.000,00 (dez milhões de dólares), sendo certo que a 
aprovação pelo Conselho de Administração não será necessária nas operações 
envolvendo a aquisição de bens móveis e equipamentos dentro dos limites do orçamento 
anual já aprovado por este órgão; 
r - a celebração de qualquer contrato, independentemente do valor envolvido, sempre que 
nele seja parte acionista ou administrador da Companhia, ou pessoa jurídica ou entidade 
controlada com que o acionista ou administrador mantenha ou tenha mantido vínculo 
contratual ou societário, exceto pelo disposto na letra n acima; 
s - a concessão de avais ou fianças, a assunção de obrigações em proveito exclusivo de 
terceiros, a efetivação de doações e a prática de quaisquer atos graciosos, em valores 
que excederem à R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), exceção feita à prestação, pela 
Companhia, em favor de seus empregados transferidos por motivo de trabalho, de fiança 
em contratos de locação residencial e em trâmites aduaneiros relacionados à liberação 
de bagagem desacompanhada; 
t - realização de transações judiciais em valor igual ou superior ao montante em Reais 
correspondente a USD 10.000.000,00 (dez milhões de dólares), por operação ou série 
de operações correlatas por evento; 
u - autorização para a aquisição de ações de emissão da própria Companhia, para efeito 
de cancelamento ou permanência em tesouraria e posterior alienação, observadas as 
disposições legais e regulamentares pertinentes; 
v - aprovação da emissão de debêntures não conversíveis em ações, e, até o limite do 
capital autorizado, aprovação da emissão de debêntures conversíveis em ações; e 
x - aprovação da emissão de notas promissórias (Commercial Paper). 
 
Não possui regimento interno. 
 
iii. Diretoria 
 
É o órgão executivo da responsável pela administração e gerência dos negócios da 
Companhia, atuando cada um de seus membros segundo as respectivas competências 
estabelecidos em lei e de acordo com seu Estatuto Social, com as seguintes 
competências gerais: 
 
a - cumprir e fazer cumprir a política e a orientação geral dos negócios da Companhia 
estabelecidos pelo Conselho de Administração; 
b - anualmente, traçar o plano de atividades da Companhia para implementação do plano 
de negócios; 
c - aprovar a abertura e o fechamento de filiais, escritórios, agências e representações da 
Companhia, no Brasil e no exterior, na forma do artigo 2º, parágrafo único, deste Estatuto 
Social; 
d - autorizar a emissão, subscrição, endosso e aval de toda classe de títulos de crédito, 
e constituir garantias reais e pessoais e qualquer espécie de ônus ou gravame para 
garantir as obrigações da Companhia, no curso normal de seus negócios, em valor igual 
ou superior ao montante em reais correspondente a USD 1.000.000,00 (um milhão de 
dólares) e inferior ao montante em Reais correspondente a USD 3.000.000,00 (três 
milhões de dólares), por operação ou série de operações correlatas por evento; 
e - autorizar a celebração, alteração ou rescisão de contratos, no curso normal de seus 
negócios, em valor igual ou superior ao montante em Reais correspondente a USD 
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil dólares) e inferior ao montante em reais 
correspondente a USD 10.000.000,00 (dez milhões de dólares), por operação ou série de 
operações correlatas por evento; 
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f - aprovar operações de crédito, empréstimo ou financiamento em valor igual ou superior 
ao montante em Reais correspondente a USD 1.000.000,00 (um milhão de dólares) e 
inferior ao montante em reais correspondente a USD 3.000.000,00 (três milhões de 
dólares), por operação ou série de operações correlatas por evento exceto quando as 
mesmas forem realizadas entre a Companhia e seus controladores diretos ou indiretos 
ou outras companhias sujeitas ao controle comum da Companhia, operações em relação 
às quais não será necessária aprovação prévia da Diretoria; 
g - autorizar a aquisição de bens, móveis ou imóveis e/ou de direitos, em valor igual ou 
superior ao montante em Reais correspondente a USD 2.500.000,00 (dois milhões e 
quinhentos mil dólares) e inferior ao montante em reais correspondente a USD 
8.000.000,00 (oito milhões de dólares), por operação ou série de operações correlatas 
por evento; 
h - autorizar a alienação, disposição ou oneração, a qualquer título, cessão, 
arrendamento, transferência, ou constituição de qualquer ônus real, gravame ou 
preferência, tendo por objeto bens do ativo permanente e/ou de direitos, em valor igual 
ou superior ao montante em Reais correspondente a USD 2.500.000,00 (dois milhões e 
quinhentos mil dólares) e inferior ao montante em reais correspondente a USD 
8.000.000,00 (oito milhões de dólares), por operação ou série de operações correlatas 
por evento; e 
i - realização de transações judiciais em valor igual ou superior ao montante em Reais 
correspondente a USD 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil dólares) e inferior ao 
montante em reais correspondente a USD 10.000.000,00 (dez milhões de dólares), por 
operação ou série de operações correlatas por evento. 
 
Não possui regimento interno. 
 
iv. Comitês 
 
É o órgão constituído para assessoramento do Conselho de Administração em tarefas 
específicas ou atividades genéricas de interesse da Companhia, podendo ser técnico ou 
consultivo. Não há membros nomeados. Não possui regimento interno. 
 
v. Conselho Fiscal 
 
É órgão de fiscalização de funcionamento não permanente com atribuições previstas na 
Lei 6.404/76. Não há membros nomeados. Não possui regimento interno. 
 
 
b. data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, e de criação 
dos comitês 
 
O Conselho Fiscal, com as atribuições e poderes conferidos por lei, somente será 
instalado a pedido dos acionistas, na forma que faculta o artigo 161 da Lei 6.406/76, 
sendo composto por 03 (três) membros efetivos e igual número de suplentes. 
 
Conforme definido no estatuto social, os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela 
Assembleia Geral Ordinária para um mandato de 1 (um) ano, permitida a reeleição. 
 
Já os comitês serão instalados mediante necessidade do Conselho de Administração. 
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12.1 - Descrição da Estrutura Administrativa

c. mecanismos de avaliação de desempenho de cada órgão ou comitê e de seus 
membros, identificando o método utilizado 
 
Não há mecanismos de avaliação dos membros do conselho de administração, dos 
comitês e da diretoria. 
 
d. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais 
 
Compete a cada Diretor, além das atribuições eventualmente aprovadas pelo Conselho 
de Administração, agir sempre com o cuidado, diligência, ética, lealdade e probidade na 
condução de suas atividades e das áreas sob sua responsabilidade. 
 
Diretor de Relação com Investidores: além do acima estabelecido, compete ao Diretor de 
Relações com Investidores: 
 
I - disponibilizar as informações necessárias à comunidade de Investidores, à Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM), bem como às Bolsas de Valores; 
II - manter atualizados os registros da Companhia na CVM, bem como assegurar o 
cumprimento dos dispositivos regulamentares emitidos por essa Comissão, e aplicáveis 
à Companhia; e 
III - observar as exigências de disponibilização de informações aplicáveis à Companhia. 
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12.2 - Regras, Políticas E Práticas Relativas às Assembleias Gerais

a. prazos de convocação 
 
A Companhia adota os prazos previstos na Lei das S.A. e demais normas aplicáveis, 
sendo que as convocações das Assembleias Gerais da Companhia são feitas com 
no mínimo 15 (quinze) dias e o da segunda convocação de 8 (oito) dias de 
antecedência. 
 
b. competências 
 
A Companhia adota as competências previstas na Lei 6.404/76 e demais normas 
aplicáveis. 
 
c. endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à 
assembleia geral estarão à disposição dos acionistas para análise 
 
Endereço físico: Rua Henri Dunant, nº 780 – Torre B (2º andar lado José Áureo 
Bustamante - Sala), bairro Santo Amaro, São Paulo/SP, CEP: 04709-110. 

  
d. identificação e administração de conflitos de interesses 
 
A Companhia não adota um mecanismo específico para identificar conflitos de 
interesse, aplicando-se à hipótese as regras constantes na legislação brasileira. 
 
e. solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito 
a voto 
 
A Companhia não possui nenhuma outra regra, política ou prática para solicitação de 
procurações pela administração para o exercício do direito de voto nas assembleias 
gerais, sendo que eventuais diretrizes constarão no edital de convocação. 
 
f. formalidades necessárias para aceitação de procurações outorgadas por 
acionistas, indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma, 
notarização, consularização e tradução juramentada e se o emissor admite 
procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico 
 
Nos termos da Lei 6.404/76 (Lei das S.A), os acionistas podem ser representados na 
assembleia geral por procurador constituído há menos de um ano, que seja acionista, 
administrador da companhia ou advogado. 
 
Para tomar parte na Assembleia Geral, o acionista que for representado por 
procurador deverá provar a sua qualidade de acionista, observando as normas do 
artigo 126 da Lei da Sociedade por Ações e eventuais regras estabelecidas no edital 
de convocação. 
 
A Companhia exige o reconhecimento de firma nas procurações. 
 
Para procurações firmadas fora do país a Companhia exige consularização e para 
procurações firmadas em idioma estrangeiro, a Companhia exige a tradução 
juramentada. 
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12.2 - Regras, Políticas E Práticas Relativas às Assembleias Gerais

g. formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto a distância, 
quando enviados diretamente à companhia, indicando se o emissor exige ou 
dispensa reconhecimento de firma, notarização e consularização 
 
A Companhia não adotou o procedimento de voto à distância neste ano exercício. 
 
h. se a companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim 
de voto a distância ou de participação a distância 
 
A Companhia não disponibilizou este procedimento neste ano exercício e não 
transmite suas Assembleias ao vivo do vídeo e/ou áudio.  
 
i. instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de 
deliberação, chapas ou candidatos a membros do conselho de administração 
e do conselho fiscal no boletim de voto a distância 
 
Não há mecanismos destinados a permitir a inclusão na ordem do dia de propostas 
formuladas por acionistas, visto que até a presente data nunca foi solicitada à 
Companhia tal inclusão. A Companhia poderá atender tais solicitações, caso 
apresentadas e observadas as disposições legais e regulamentares, em cada caso 
específico. 
 
j. se a companhia disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de 
computadores destinados a receber e compartilhar comentários dos acionistas 
sobre as pautas das assembleias 
 
A Companhia não possui fóruns e páginas na rede mundial de computadores 
destinados a receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das 
assembleias. 
 
k. Outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do 
direito de voto a distância 
 
As informações necessárias à participação dos acionistas nas Assembleias da 
Companhia estarão descritas nos Editais de Convocação. 
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12.3 - Regras, Políticas E Práticas Relativas ao Conselho de Administração

a. número de reuniões realizadas no último exercício social, discriminando 
entre número de reuniões ordinárias e extraordinárias 
 
Foram realizadas ao todo 05 reuniões do conselho de administração no último exercício 
social. O Conselho de Administração não possui um calendário pré-definido de reuniões, 
se reúne extraordinariamente de acordo com as necessidades da Companhia.  
  
As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas mediante aviso por 
escrito aos outros, com antecedência de pelo menos 05(cinco) dias, indicando a pauta 
e o horário em que a reunião se realizará, na sede da Companhia ou em qualquer outra 
localidade escolhida de comum acordo por seus membros, podendo-se realizar, 
inclusive, por meio de qualquer sistema de vídeo ou áudio conferência. 
 
A convocação poderá ser realizada por carta, telegrama, fax ou e-mail, ficando 
dispensada sempre que estiver presente à reunião a totalidade dos membros do 
Conselho de Administração. 
 
b. se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição 
ou vinculação ao exercício do direito de voto de membros do conselho 
 
Não há disposição que estabeleça restrição ou vinculação ao exercício do direito de 
voto. 
 
c. regras de identificação e administração de conflitos de interesses 
 
A Companhia não adota regras específicas para a identificação e administração de 
conflitos de interesse, por entender que os dispositivos previstos na Lei 6.404/76 (Lei 
das S.A.) e regulamentação aplicável são eficientes e compreensivos o suficiente na 
previsão da metodologia e tratamento da solução de conflitos. 
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12.4 - Descrição da Cláusula Compromissória Para Resolução de Conflitos Por Meio de
Arbitragem

 

 

 

Não há cláusula compromissória inserida no estatuto para a resolução dos conflitos 
entre acionistas e entre estes e o emissor por meio de arbitragem. 
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276.546.358-18 Advogado e economista 22 - Conselho de Administração 
(Efetivo)

27/04/2020 Sim 100.00%

ANTONIO OSCAR DE CARVALHO 
PETERSEN FILHO

06/02/1972 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

27/04/2020 até AGO de 2023 3

OSCAR VON HAUSKE SOLIS 01/09/1957 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

27/04/2020 até AGO de 2023 3

Roberto Catalão Cardoso 25/05/1968 Pertence à Diretoria e ao Conselho de 
Administração

05/06/2020 04/06/2023 3

952.915.807-63 Contador 35 - Conselheiro(Efetivo) e Dir. Rel. 
Invest.

05/06/2020 Sim 100.00%

000.000.000-00 Contador 20 - Presidente do Conselho de 
Administração

27/04/2020 Sim 0.00%

140.448.620-87 Engenheiro 10 - Diretor Presidente / 
Superintendente

05/06/2020 Sim 0.00%

José Antonio Guaraldi Félix 30/12/1954 Pertence apenas à Diretoria 05/06/2020 04/06/2023 3

Diretor

059.557.727-07 Engenheiro 19 - Outros Diretores 05/06/2020 Sim 0.00%

JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ 10/10/1958 Pertence apenas à Diretoria 05/06/2020 04/06/2023 3

12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal

Nome Data de nascimento Orgão administração Data da eleição Prazo do mandato Número de Mandatos 
Consecutivos

Outros cargos e funções exercidas no emissor Descrição de outro cargo / função

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador Percentual de participação 
nas reuniões

José Antonio Guaraldi Félix  -  140.448.620-87

Brasileiro, graduado em Engenharia Eletrônica com ênfase em telecomunicações pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), possui especializações em Gestão adquiridas em instituições 
como INSEAD, Kellogg School of Management e Fundação Dom Cabral. De janeiro de 2008 até a fusão com a Claro S.A., 2014, ocupou o cargo de Chief Executive Officer (CEO) e membro do Conselho de 
Administração da NET Serviços, a maior empresa de serviços de Telecomunicações e entretenimento via cabo da América Latina. Antes de assumir o cargo de CEO, foi Chief Operating Officer (COO) da NET 
Serviços, de maio de 2003 até janeiro de 2008. De 1990 até 2003, exerceu diferentes funções na NET Sul, iniciando sua carreira na empresa como Diretor de Tecnologia e alcançando a posição de Diretor Geral, 
liderando 16 operações no Sul do Brasil. Entre 1980 e 1990, ocupou diversas posições de liderança executiva na Rede Brasil Sul de Comunicações. Iniciou sua carreira profissional na Rádio e TV Difusora de Porto 
Alegre, atual Rádio e TV Bandeirantes. 



b) Não possui qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de uma atividade 
profissional ou comercial qualquer.

Experiência profissional / Critérios de Independência
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Roberto Catalão Cardoso  -  952.915.807-63

graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-graduado em Finanças Corporativas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, tendo realizado diversos cursos de 
extensão no Brasil e no exterior. Atua no grupo desde meados de 2003, tendo ocupado cargo de Diretor Executivo Financeiro da NET Serviços de Comunicação S.A. de agosto de 2010 a 2014, quando esta foi 
incorporada à Claro S.A. 

Anteriormente, trabalhou por um período de sete anos na Embratel, onde ocupou nos últimos anos cargos de Diretor de Controladoria e de Diretor Tributário. Por treze anos trabalhou em grandes firmas 
internacionais de auditoria e consultoria, tendo como último cargo ocupado Gerente Sênior de Auditoria. Iniciou carreira em instituições financeiras no Brasil (Banco Chase Manhattan e extinto Banco Nacional), 
segmento em que permaneceu por quase quatro anos.

 b) Não possui qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de uma atividade 
profissional ou comercial qualquer.

OSCAR VON HAUSKE SOLIS  -  000.000.000-00

• Ex-Membro do Conselho de Administração da Embratel Participações S.A.

• Ex-Membro do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A – Embratel

• Ex-Presidente do Conselho de Administração da NET Serviços de Comunicação S.A.

• Membro do Conselho de Administração da Claro S.A.

• Membro do Conselho de Administração da Telmex Solutions Telecomunicações S.A.

• Membro do Conselho de Administração da América Móvil, S.A.B. de C.V.

• Membro Suplente do Conselho de Administração da Teléfonos de México S.A de C.V.

• Membro do Conselho de Administração (Supervisory Board) da Telekom Austria, AG

• Diretor Geral da Telmex Internacional, S.A. de C.V.

• Ex-Diretor Corporativo de Sistemas e Processos da Teléfonos de México S.A de C.V.

Formação Acadêmica:

• Mestre em Administração pelo ITAM (México)

• Contador Público pela Escuela Bancaria y Comercial (México)

• Collegiate Entrepreneurs Organization (CEO) pela Kellogg School of Management at Northwestern University (Estados Unidos)

 



b) Não possui qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de uma atividade 
profissional ou comercial qualquer.

ANTONIO OSCAR DE CARVALHO PETERSEN FILHO  -  276.546.358-18

brasileiro, advogado da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e graduado em Economia pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP-SP). Possui especialização em Direito Público pela 
Sociedade Brasileira de Direito Público, tendo realizado diversos cursos de extensão no Brasil e no exterior. Atuou como Diretor Executivo da Embratel, responsável pelas áreas Jurídica, Regulatória, Institucional 
desde 2004, acumulando a responsabilidade sobre a área de Recursos Humanos desde 2009 até 2015. Em 2010 acumulou as áreas Jurídica e Regulatória da Claro S.A. É Vice-Presidente do Conselho Curador do 
Instituto NET CLARO EMBRATEL. Membro dos seguintes Conselhos de Administração: Embratel/Embrapar (2007-2014), Net Serviços S.A. (2005 - 2014), Star One S.A. (2004-2018), Claro S.A. (2014-2015), Claro 
Participações (desde 2014), ACEL (desde 2013). Também participou do Conselho da TELEBRASIL e da Diretoria Jurídico Institucional da FEBRATEL.

JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ  -  059.557.727-07

Brasileiro naturalizado, formado em Engenharia pela Universidad La Salle e Pós-graduado em Direção de Empresas pelo Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, no México. Detém diplomas de 
diversos cursos de especialização em universidades no exterior, incluindo Harvard e IESE. A partir de 2004, José Formoso desempenhou um papel fundamental na aquisição da Embratel pela Telmex, e desde então 
acumulou a posição de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Embratel Participações S.A., Vice-Presidente do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. – Embratel, 
Presidente da Embratel Participações S.A. e Vice-Presidente da Embratel Participações S.A., Presidente e Diretor Geral da Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A – Embratel até a fusão com a Claro S.A. em 
2014. Dentro das representações setoriais, acumula os cargos de Presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviços Móvel Celular (SINDITELEBRASIL), Presidente da Federação Brasileira 
de Telecomunicações (FEBRATEL), além de ser membro do Conselho Consultivo da Bimbo do Brasil e membro do Conselho Consultivo da American Chamber of Commerce for Brazil – AMCHAM. 

Antes de ingressar na Embratel, Formoso ocupou cargos estratégicos, como Vice-Presidente da Telmex América Latina, Presidente da Telecom El Salvador, Gerente Geral da PCS Nicarágua, Presidente da Telgua 
SA, (Guatemala), Gerente Geral da Cablevisión (México), Gerente de Operações e Gerente de Negócios da Condumex (México). 



b) Não possui qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM ou transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de uma atividade 
profissional ou comercial qualquer.

Tipo de Condenação Descrição da Condenação
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Roberto Catalão Cardoso  -  952.915.807-63

N/A N/A

OSCAR VON HAUSKE SOLIS  -  000.000.000-00

N/A N/A

ANTONIO OSCAR DE CARVALHO PETERSEN FILHO  -  276.546.358-18

N/A N/A

JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ  -  059.557.727-07

N/A N/A

José Antonio Guaraldi Félix  -  140.448.620-87

N/A N/A
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A Companhia não possui tais comitês ou estruturas.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

12.7/8 - Composição Dos Comitês
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Não há de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, 
controladas e controladores.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas 
A Administradores do Emissor, Controladas E Controladores
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Pessoa Relacionada

Membro Titular do Conselho de Administração e

Diretor de Relações com Investidores

Diretor Executivo Administrativo e Financeiro

CLARO S.A. 40.432.544/0001-47

Observação

Roberto Catalão Cardoso 952.915.807-63 Controle Controlada Direta

Administrador do Emissor

Observação

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

CLARO S.A. 40.432.544/0001-47

Membro Titular do Conselho de Administração

Presidente do Conselho de Administração

Diretor Executivo Jurídico e Regulatório

Administrador do Emissor

OSCAR VON HAUSKE SOLIS Controle Controlada Direta

Membro Titular do Conselho de Administração

Pessoa Relacionada

CLARO S.A. 40.432.544/0001-47

ANTONIO OSCAR DE CARVALHO PETERSEN FILHO 276.546.358-18 Controle Controlada Direta

Observação

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2019

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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José Antonio Guaraldi Félix 140.448.620-87 Controle Controlada Direta

Administrador do Emissor

Reyc Comércio e Particiações Ltda. 95.853.263/0001-50

Pessoa Relacionada

Diretor

Observação

Observação

Diretor

Administrador do Emissor

Americel S.A. 01.685.903/0001-16

Roberto Catalão Cardoso 952.915.807-63 Controle Controlada Direta

Membro Titular do Conselho de Administração e

Diretor de Relações com Investidores

Pessoa Relacionada

Membro Titular do Conselho de Administração e

Diretor de Relações com Investidores

Observação

Roberto Catalão Cardoso 952.915.807-63 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Administrador não sócio

Membro Titular do Conselho de Administração e

Diretor de Relações com Investidores

Roberto Catalão Cardoso 952.915.807-63 Controle Controlada Indireta

Brasil Center Comunicações Ltda. 02.917.443/0001-77

Pessoa Relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Administrador do Emissor

Diretor

JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ 059.557.727-07 Controle Controlada Direta

Observação

Diretor Presidente

Diretor

Reyc Comércio e Particiações Ltda. 95.853.263/0001-50

Diretor

Presidente

CLARO S.A. 40.432.544/0001-47

Observação

Pessoa Relacionada

Pessoa Relacionada

Diretor

Presidente

Administrador do Emissor

Observação

José Antonio Guaraldi Félix 140.448.620-87 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Diretor

Diretor

Diretor Presidente

José Antonio Guaraldi Félix 140.448.620-87 Controle Controlada Indireta

Telmex do Brasil S.A. 02.667.694/0001-40

Pessoa Relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
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ANTONIO OSCAR DE CARVALHO PETERSEN FILHO 276.546.358-18 Controle Controlada Direta

Administrador do Emissor

Presidente do Conselho de Administração

Pessoa Relacionada

CLARO S.A. 40.432.544/0001-47

Pessoa Relacionada

Membro titular do Conselho de Administração

Observação

Presidente do Conselho de Administração

Administrador do Emissor

OSCAR VON HAUSKE SOLIS Controle Controlada Direta

Exercício Social 31/12/2018

Observação

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

CLARO S.A. 40.432.544/0001-47

CEO MERCADO EMPRESARIAL

JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ 059.557.727-07 Controle Controlada Indireta

Diretor Presidente

Observação

Diretor

Pessoa Relacionada

Telmex do Brasil S.A. 02.667.694/0001-40

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Membro Titular do Conselho de Administração e Diretor de Relações com Investidores

Roberto Catalão Cardoso 952.915.807-63 Controle Controlada Direta

Americel S.A. 01.685.903/0001-16

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Diretor Executivo Administrativo e Financeiro

Observação

Diretor

Observação

Administrador do Emissor

Membro Titular do Conselho de Administração

ANTONIO OSCAR DE CARVALHO PETERSEN FILHO 276.546.358-18 Controle Controlada Indireta

CLARO S.A. 40.432.544/0001-47

CLARO S.A. 40.432.544/0001-47

Observação

Diretor Executivo Jurídico, Regulatório e Institucional

Pessoa Relacionada

Roberto Catalão Cardoso 952.915.807-63 Controle Controlada Direta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Membro Titular do Conselho de Administração e Diretor de Relações com Investidores

Membro do Conselho de Administração

Star One S.A. 03.964.292/0001-70

Observação

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Administrador do Emissor

Roberto Catalão Cardoso 952.915.807-63 Controle Controlada Indireta

Pessoa Relacionada

Membro Titular do Conselho de Administração e Diretor de Relações com Investidores

Star One S.A. 03.964.292/0001-70

Observação

Membro do Conselho de Administração

Brasil Center Comunicações Ltda. 02.917.443/0001-77

Pessoa Relacionada

Observação

Administrador não sócio

Membro Titular do Conselho de Administração e Diretor de Relações com Investidores

Roberto Catalão Cardoso 952.915.807-63 Controle Controlada Indireta

Roberto Catalão Cardoso 952.915.807-63 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Observação

Diretor

Administrador do Emissor

Primesys Soluções Empresariais S.A. 59.335.976/0001-68

Roberto Catalão Cardoso 952.915.807-63 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Membro Titular do Conselho de Administração e Diretor de Relações com Investidores

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Roberto Catalão Cardoso 952.915.807-63 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Membro Titular do Conselho de Administração e Diretor de Relações com Investidores

Latam Towers Infraestrutura de Torres Ltda. 19.065.512/0001-64

Pessoa Relacionada

Reyc Comércio e Particiações Ltda. 95.853.263/0001-50

Diretor

Observação

Observação

Roberto Catalão Cardoso 952.915.807-63 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Diretor

Membro Titular do Conselho de Administração e Diretor de Relações com Investidores

Pessoa Relacionada

NET RF TELECOM 01 LTDA. 18.811.060/0001-50

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Membro Titular do Conselho de Administração e Diretor de Relações com Investidores

Roberto Catalão Cardoso 952.915.807-63 Controle Controlada Indireta

Observação

Pessoa Relacionada

Membro Titular do Conselho de Administração e Diretor de Relações com Investidores

Diretor

NET RF TELECOM 02 LTDA. 18.811.040/0001-89

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Diretor

Primesys Soluções Empresariais S.A. 59.335.976/0001-68

José Antonio Guaraldi Félix 140.448.620-87 Controle Controlada Indireta

Observação

Diretor Presidente

Administrador do Emissor

Observação

Roberto Catalão Cardoso 952.915.807-63 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Membro Titular do Conselho de Administração e Diretor de Relações com Investidores

Diretor

CLARO S.A. 40.432.544/0001-47

Observação

José Antonio Guaraldi Félix 140.448.620-87 Controle Controlada Direta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Diretor

Claro Corporate Empreendimentos imobiliarios Ltda. 17.849.320/0001-13

Observação

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Administrador do Emissor

José Antonio Guaraldi Félix 140.448.620-87 Controle Controlada Indireta

Diretor Presidente

Pessoa Relacionada

NET RF TELECOM 02 LTDA. 18.811.040/0001-89

Observação

Diretor

Diretor

Telmex do Brasil S.A. 02.667.694/0001-40

Observação

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Diretor Presidente

Diretor Presidente

José Antonio Guaraldi Félix 140.448.620-87 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Observação

José Antonio Guaraldi Félix 140.448.620-87 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Diretor

Diretor Presidente

José Antonio Guaraldi Félix 140.448.620-87 Controle Controlada Indireta

NET RF TELECOM 01 LTDA. 18.811.060/0001-50

Pessoa Relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ 059.557.727-07 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor

Pessoa Relacionada

Observação

Diretor Presidente

Presidente do Conselho de Administração

Star One S.A. 03.964.292/0001-70

Diretor

Observação

Diretor

Administrador do Emissor

Reyc Comércio e Particiações Ltda. 95.853.263/0001-50

Primesys Soluções Empresariais S.A. 59.335.976/0001-68

Pessoa Relacionada

Observação

JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ 059.557.727-07 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

CEO Mercado Empresarial

Diretor

JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ 059.557.727-07 Controle Controlada Direta

CLARO S.A. 40.432.544/0001-47

Pessoa Relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
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membro titular do Conselho de Administração

ANTONIO OSCAR DE CARVALHO PETERSEN FILHO 276.546.358-18 Controle Controlada Direta

CLARO S.A. 40.432.544/0001-47

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Membro titular do Conselho de Administração.

Observação

Diretor Executivo jurídico, Regulatório Institucional

Observação

Administrador do Emissor

CLARO S.A. 40.432.544/0001-47

OSCAR VON HAUSKE SOLIS Controle Controlada Direta

Pessoa Relacionada

Presidente do Conselho de Administração

Exercício Social 31/12/2017

JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ 059.557.727-07 Controle Controlada Indireta

Diretor

Administrador do Emissor

Observação

Observação

Diretor Presidente

Pessoa Relacionada

Telmex do Brasil S.A. 02.667.694/0001-40

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Administrador do Emissor

Roberto Catalão Cardoso 952.915.807-63 Controle Controlada Indireta

Pessoa Relacionada

Membro Titular do Conselho de Administração e Diretor de Relações com Investidores.

Americel S.A. 01.685.903/0001-16

Observação

Diretor

Star One S.A. 03.964.292/0001-70

Pessoa Relacionada

Observação

Membro do Conselho de Administração

Membro Titular do Conselho de Administração

Roberto Catalão Cardoso 952.915.807-63 Controle Controlada Direta

ANTONIO OSCAR DE CARVALHO PETERSEN FILHO 276.546.358-18 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Observação

Diretor Executivo Administrativo e Financeiro

Administrador do Emissor

CLARO S.A. 40.432.544/0001-47

Roberto Catalão Cardoso 952.915.807-63 Controle Controlada Direta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Membro Titular do Conselho de Administração e Diretor de Relações com Investidores.

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Roberto Catalão Cardoso 952.915.807-63 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Membro Titular do Conselho de Administração e Diretor de Relações com Investidores.

NET RF TELECOM 01 LTDA. 18.811.060/0001-50

Pessoa Relacionada

Star One S.A. 03.964.292/0001-70

Membro do Conselho de Administração

Observação

Observação

Roberto Catalão Cardoso 952.915.807-63 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Administrador não sócio

Membro Titular do Conselho de Administração e Diretor de Relações com Investidores.

Pessoa Relacionada

Brasil Center Comunicações Ltda. 02.917.443/0001-77

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Membro Titular do Conselho de Administração e Diretor de Relações com Investidores.

Roberto Catalão Cardoso 952.915.807-63 Controle Controlada Indireta

Observação

Pessoa Relacionada

Membro Titular do Conselho de Administração e Diretor de Relações com Investidores.

Diretor

Primesys Soluções Empresariais S.A. 59.335.976/0001-68

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Pessoa Relacionada

Membro Titular do Conselho de Administração e Diretor de Relações com Investidores.

Diretor

Latam Towers Infraestrutura de Torres Ltda. 19.065.512/0001-64

Roberto Catalão Cardoso 952.915.807-63 Controle Controlada Indireta

Observação

Diretor

Administrador do Emissor

Observação

Roberto Catalão Cardoso 952.915.807-63 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Membro Titular do Conselho de Administração e Diretor de Relações com Investidores.

Diretor

Reyc Comércio e Particiações Ltda. 95.853.263/0001-50

Observação

Roberto Catalão Cardoso 952.915.807-63 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Membro Titular do Conselho de Administração e Diretor de Relações com Investidores.

Diretor

NET RF TELECOM 02 LTDA. 18.811.040/0001-89

Observação

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Administrador do Emissor

José Antonio Guaraldi Félix 140.448.620-87 Controle Controlada Indireta

Diretor Presidente

Pessoa Relacionada

Primesys Soluções Empresariais S.A. 59.335.976/0001-68

Observação

Diretor

Diretor

Claro Corporate Empreendimentos imobiliarios Ltda. 17.849.320/0001-13

Observação

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Diretor Presidente

Membro Titular do Conselho de Administração e Diretor de Relações com Investidores.

Roberto Catalão Cardoso 952.915.807-63 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Observação

José Antonio Guaraldi Félix 140.448.620-87 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Diretor Presidente

Diretor Presidente

José Antonio Guaraldi Félix 140.448.620-87 Controle Controlada Direta

CLARO S.A. 40.432.544/0001-47

Pessoa Relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Diretor Presidente

José Antonio Guaraldi Félix 140.448.620-87 Controle Controlada Indireta

Reyc Comércio e Particiações Ltda. 95.853.263/0001-50

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Diretor

NET RF TELECOM 02 LTDA. 18.811.040/0001-89

Observação

Diretor

Observação

José Antonio Guaraldi Félix 140.448.620-87 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Pessoa Relacionada

Diretor

Telmex do Brasil S.A. 02.667.694/0001-40

Diretor Presidente

Administrador do Emissor

Diretor Presidente

José Antonio Guaraldi Félix 140.448.620-87 Controle Controlada Indireta

NET RF TELECOM 01 LTDA. 18.811.060/0001-50

Pessoa Relacionada

Observação

Diretor

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ 059.557.727-07 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor

Primesys Soluções Empresariais S.A. 59.335.976/0001-68

Observação

Star One S.A. 03.964.292/0001-70

Observação

Presidente do Conselho de Administração

Administrador do Emissor

Administrador do Emissor

Diretor

JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ 059.557.727-07 Controle Controlada Direta

Diretor Presidente

Observação

Pessoa Relacionada

JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ 059.557.727-07 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor

CEO Mercado Empresarial

CLARO S.A. 40.432.544/0001-47

Observação

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
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Diretor

Diretor Presidente

Telmex do Brasil S.A. 02.667.694/0001-40

JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ 059.557.727-07 Controle Controlada Indireta

Pessoa Relacionada

Observação

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
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12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores

 
A Companhia participa como tomadora de uma apólice de seguro de Responsabilidade 

Civil – Diretores e Administradores (D&O) para Conselheiros, Diretores e/ou 
Administradores contratada junto à CHUBB Seguros Brasil S/A (“seguradora”), cujo valor 

do prêmio de seguro pago foi de R$552.323, que abrange também as controladas, tendo 

como vigência 14 de fevereiro de 2020 a 14 de fevereiro de 2021. 

O presente seguro garante o pagamento dos prejuízos financeiros decorrentes de 

reclamações cobertas feitas contra os Conselheiros, Diretores e/ou Administradores em 

virtude de atos danosos pelos quais busque sua responsabilização, estipulados por 

Tribunal Civil ou por acordo aprovado pela seguradora. 
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12.12 - Outras informações relevantes 

 

 
Não há outras informações relevantes. 
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária

 

 

 

 

a. objetivos da política ou prática de remuneração 
 
A política de remuneração tem como principal objetivo oferecer uma 
remuneração justa aos administradores, recompensando seu 
desempenho e responsabilidades, seguindo como parâmetro pesquisas 
de práticas de remuneração de mercado, realizadas anualmente através 
de consultorias especializadas. 
 

b. composição da remuneração 
 
i descrição dos elementos da remuneração e objetivos de cada 
um deles 
 
Conselho de Administração 
Os membros do Conselho de Administração não recebem remuneração 
mensal fixa como membros, por exercerem outros cargos executivos, em 
outras empresas do grupo. 
 
Diretoria Estatutária e Não Estatutária 
A remuneração é 100% suportada pelas empresas controladas e é 
composta pelos seguintes elementos: 
 
Parte fixa: Composta de salário mensal, cujo objetivo é garantir a 
retribuição pelos serviços prestados, levando em consideração a 
responsabilidade do cargo, alinhada aos valores praticados no mercado, 
de acordo com pesquisa anual realizada por consultoria especializada. 
 

Inclui os seguintes benefícios: Assistência Médica, 
Odontológica, Auxílio Refeição/Alimentação, Automóvel, Auxílio 
Combustível, Seguro de Vida em Grupo, Plano de Previdência 
Privada (de forma opcional, sendo a participação da empresa 
limitada 7%), além dos benefícios garantidos por lei, como adicional 
de férias e 13º salário  

 
Parte variável: Compreende a participação anual nos resultados, aferida 
a partir das metas da companhia e individuais, bônus contratuais e 
comissões referentes a metas individuais mensais, que visam estimular a 
alta performance e sustentabilidade do negócio. 
 
ii em relação aos três últimos exercícios sociais, qual a proporção de 
cada elemento na remuneração total 
 

Diretoria 
Estatutária 

Parte 
Fixa 

Parte 
Variável 

2019 38% 62% 

2018 43% 57% 

2017 57% 43% 

 
 
iii metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos de 
remuneração 
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária

 

 

 

 

A Parte fixa da remuneração é paga mensalmente e calculada com base 
nos valores praticados no mercado. O reajuste da parte fixa baseia-se no 
desempenho individual, na inflação e em pesquisa de mercado realizada 
periodicamente e que, como já mencionado anteriormente, é realizada por 
consultoria especializada. 
 
A parte variável é apurada de acordo com o alcance das metas da 
Sociedade, previamente estabelecidas para o exercício base. O reajuste da 
parte variável somente ocorre nos casos de mudança na política de 
remuneração variável, fundamentada em pesquisa de mercado. 
 
O cálculo da parte variável, relativo as metas da sociedade, é baseado no 
resultados de seus indicadores financeiros, operacionais e de qualidade. 
 
iv razões que justificam a composição da remuneração 
 
Incentivar a alta performance com foco nos resultados, alinhados à 
estratégia de negócio, à retenção dos administradores, e a baseada nas 
práticas adotadas pelo mercado, identificadas por meio de pesquisas 
periódicas. 
 
v. existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão 
para este fato 
 
Os membros do Conselho de Administração não recebem nenhum tipo 
de remuneração nas empresas do Grupo Claro Telecom Participações 
S.A. 
 
Os membros da diretoria estatutária não recebem remuneração 
diferenciada por exercerem o papel de diretor estatutário. A remuneração 
descrita abaixo se refere ao contrato de trabalho de empregado sob a 
modalidade CLT, pelas suas funções exercidas como diretores nas 
empresas do Grupo Claro Telecom Participações S.A. 
 

c. principais indicadores de desempenho que são levados em 
consideração na determinação de cada elemento da remuneração 
 
Para determinação da parte variável, quando aplicável, são levados em 
consideração alguns indicadores de negócio: 
 
 Indicadores de Métricas de Mercado 
 Indicadores de Rentabilização 
 Indicadores de Qualidade 
 Indicadores de Crescimento de Portfólio 
 

d. como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos 
indicadores de desempenho 
 
Para determinação da parte variável da remuneração são utilizados os 
indicadores de negócio, que possuem um objetivo e um peso percentual na 
composição total. 
 
 
 

e. como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do 
emissor de curto, médio e longo prazo  
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária

 

 

 

 

As metas definidas anualmente são atreladas a planos plurianuais prevendo 
evolução em escala crescente do negócio. 
 

f. existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou 
controladores diretos ou indiretos 
 
A remuneração da diretoria estatutária é 100% suportada pelas empresas 
controladas (13.1.a) e a sua composição está descrita no item 13.1.b  
 
Os membros do Conselho de Administração não recebiam/recebem 
remuneração, porque exerciam/exercem cargo(s) em outras empresas do 
grupo. 
 

g. existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à 
ocorrência de determinado evento societário, tal como a alienação do 
controle societário do emissor 
 
Não existe qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de 
determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário 
do emissor. 
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Não aplicável por não possuir remuneração do conselho de administração e diretoria. Não existe conselho fiscal. Os 
membros do conselho de administração e diretoria exercem outros cargos no grupo e tem suas remunerações suportadas 
pelas empresas controladas.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

13.2 - Remuneração Total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho 
Fiscal
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal

 

 

 

 

 
 
 
 
As informações das tabelas abaixo referem-se aos montantes de remuneração 
recebidos pelos membros da Administração como diretores das controladas da 
Claro Telecom Participações S.A.. 
 

Previsão para o exercício social corrente 

(2020) 

Conselho de 

Administração (*) 

Diretoria 

Estatutária 

Conselho 

Fiscal 
Total 

Nº total de membros 3 3 0 5 

Nº total de membros remunerados 2 3 0 4 

Bônus         

I - Valor mínimo previsto 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

II - Valor máximo previsto 
0,00 

923.827 0,00 
923.827 

III - Valor previsto caso 100% das metas forem 

atingidas 

 

923.827 
0,00 

923.827 

IV - Valor efetivamente reconhecido no exercício 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Participação Nos Resultados         

I - Valor mínimo previsto 0,00 0,00 
0,00 

0,00 

II - Valor máximo previsto 2.931.957 6.520.974 
0,00 

9.452.931 

III - Valor previsto caso 100% das metas forem 

atingidas 
1.954.638 4.347.316 

0,00 
6.301.954 

IV - Valor efetivamente reconhecido no exercício 0,00 0,00 
0,00 

0,00 

 
 

Exercício social encerrado em 31/12/2019 
Conselho de 

Administração (*) 

Diretoria 

Estatutária 

Conselho 

Fiscal 
Total 

Nº total de membros 3 3 0,00 5 

Nº total de membros remunerados 2 3 0,00 4 

Bônus         

I - Valor mínimo previsto 0,00  0,00  0,00  0,00  

II - Valor máximo previsto 0,00  866.839 0,00  866.839 

III - Valor previsto caso 100% das metas forem 

atingidas 
0,00  866.839 0,00  866.839 

IV - Valor efetivamente reconhecido no exercício 0,00  866.839 
0,00  

866.839 

Participação Nos Resultados         

I - Valor mínimo previsto 0,00  0,00  0,00  0,00  

II - Valor máximo previsto 
2.565.000 

5.723.063 
0,00  

8.288.063 

III - Valor previsto caso 100% das metas forem 

atingidas 

1.710.000 
3.955.734 

0,00  
5.665.734 

IV - Valor efetivamente reconhecido no exercício 
1.729.000 

4.070.078 
0,00  

5.799.078 
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal

 

 

 

 

 
 
 

Exercício social encerrado em 31/12/2018 
Conselho de 

Administração (*) 

Diretoria 

Estatutária 

Conselho 

Fiscal 
Total 

Nº total de membros 3 3 0,00 5 

Nº total de membros remunerados 2 3 0,00 4 

Bônus         

I - Valor mínimo previsto 0,00  0,00  0,00  0,00  

II - Valor máximo previsto 0,00 869.769 0,00  869.769 

III - Valor previsto caso 100% das metas forem 

atingidas 
0,00  869.769 0,00  869.769 

IV - Valor efetivamente reconhecido no exercício 0,00  869.769 0,00  869.769  

Participação Nos Resultados         

I - Valor mínimo previsto 0,00  0,00  0,00  0,00  

II - Valor máximo previsto 2.565.000 6.094.872 0,00  8.659.872 

III - Valor previsto caso 100% das metas forem 

atingidas 
1.710.000  4.147.665 0,00  5.857.665 

IV - Valor efetivamente reconhecido no exercício 1.497.200 3.249.263  0,00  4.746.463  

 

 

Exercício social encerrado em 31/12/2017 
Conselho de 

Administração (*) 

Diretoria 

Estatutária 

Conselho 

Fiscal 
Total 

Nº total de membros 3 3 0,00      5 

Nº total de membros remunerados 2 3 0,00 4 

Bônus         

I - Valor mínimo previsto 
0,00 

0,00 
0,00 0,00 

II - Valor máximo previsto 
0,00 920.031 0,00 920.031 

III - Valor previsto caso 100% das metas forem 

atingidas 

0,00 920.031 0,00 920.031 

IV - Valor efetivamente reconhecido no exercício 
0,00 920.031 0,00 920.031 

Participação Nos Resultados         

I - Valor mínimo previsto 0,00 
0,00 0,00 0,00 

II - Valor máximo previsto 2.565.000 
6.094.872 0,00 8.659.872 

III - Valor previsto caso 100% das metas forem 

atingidas 
1.710.000 

4.147.655 0,00 5.857.655 

IV - Valor efetivamente reconhecido no exercício 3.057.535 
3.669.578 0,00 6.727.113 

 

(*) A remuneração de um dos membros do Conselho de Administração foi desconsiderada 
porque já está informada na coluna da Diretora Estatutária. 
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13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária

 

 

 

 

 
Não existe plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e 
diretoria estatutária. 
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13.5 - Remuneração Baseada em Ações

 

 

 

 

 

Não existe remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria 
estatutária  
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13.6 - Opções em Aberto

 

 

 

 

 
 
Não existem opções em aberto detidas pelo conselho de administração e pela diretoria 
estatuária.  
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13.7 - Opções Exercidas E Ações Entregues

 

 

 

 

 
Não existem opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em 
ações do conselho de administração e da diretoria estatuária  
 

PÁGINA: 197 de 320

Formulário de Referência - 2020 - CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A. Versão : 1



13.8 - Precificação Das Ações/opções

 

 

 

 

 

 
Não existem remunerações baseadas em ações e nem opções em aberto detidas 
pelo Conselho de Administração e/ou diretoria estatutária. 
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13.9 - Participações Detidas Por Órgão

 

 

 

 

 

 

 

Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários 
conversíveis, detidas pelos administradores e conselhos fiscais – por 
órgão  
 

 
Sociedade 

Controladas / Controlador 
Indireto Comum  

31/12/2019 Ações 
Ordinárias 

Ações 
Preferenciais 

Ações 
Ordinárias  

(1)  

Ações 
Ordinárias 

 (2) 

Conselho de Administração - - - - 

Conselho Fiscal N/A N/A N/A N/A 

Diretoria - - 1 1 

 
(1) Representado por 1 ação ordinária da controlada indireta Telmex do Brasil S.A.. 

 
(2) Representado por 1 ação ordinária da Telmex Solutions Telecomunicações S.A., 

empresa sob controlador indireto comum do emissor.   
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13.10 - Informações Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de
Administração E Aos Diretores Estatutários

 

 

 

 

 

 
Os montantes descritos no quadro abaixo referem-se as contribuições realizadas 
pelos membros da Administração como diretores das controladas da Claro Telecom 
Participações S.A.. 
 

TELOS  -  Fundação Embratel de Seguridade Social 

a) Órgão 
Conselho de 

Administração (*) 
Diretoria Estatutária 

b) Nº total de membros 3 3 

c) Nº total de membros remunerados 2 3 

d) Nome do Plano 
  

Plano Telos Contribuição Variável – PCV I 

e) Qtde de elegíveis p/ Aposentadoria 2  3 

f) Condições para se aposentar 

antecipadamente 

  

Ter a idade mínima de 50 anos e um mínimo de 5 

anos de contribuição. Renda mensal com limitação 

de valores. 

g) valor atualizado das contribuições 

acumuladas no plano de previdência até o 

encerramento do último exercício social, 

descontada a parcela relativa a contribuições 

feitas diretamente pelos administradores 

Não se aplica R$ 2.278.946 

h) valor total acumulado das contribuições 

realizadas durante o último exercício social, 

descontada a parcela relativa a contribuições 

feitas diretamente pelos administradores 

 

R$ 46.270 

 

 

 

R$ 46.804 

 

 

i) se há a possibilidade de resgate antecipado e 

quais as condições 

Participante que se desligar ou que seja desligado, 

desde que não esteja recebendo benefício e não 

opte pelo instituto do autopatrocínio e do 

benefício proporcional diferido, terá direito, 

mediante termo de opção, a receber 100% (cem 

por cento) do saldo da Conta de Participante 

acrescido de um percentual do saldo da Conta de 

Patrocinadora (conforme regulamento). 

 

(*) As contribuições dos membros do Conselho de Administração estão somadas na 
coluna da Diretoria estatutária. 
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Não aplicável por não possuir remuneração do conselho de administração e diretoria. Não existe conselho fiscal. Os 
membros do conselho de administração e diretoria exercem outros cargos no grupo e tem suas remunerações suportadas 
pelas empresas controladas.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

13.11 - Remuneração Individual Máxima, Mínima E Média do Conselho de Administração, da 
Diretoria Estatutária E do Conselho Fiscal
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13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria

 

 

 

 

 
A Companhia não possui arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros 
instrumentos que estruturem mecanismos de remuneração ou indenização para os 
administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria. 
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13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores

 

 

 

 

 
Não há remuneração aos membros do conselho de administração e conselho fiscal que 
sejam partes relacionadas aos controladores. 
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13.14 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal, Agrupados Por
Órgão, Recebida Por Qualquer Razão Que Não A Função Que Ocupam

 

 

 

 

 
 
Os membros da diretoria estatutária não recebem remuneração diferenciada por 
exercerem o papel de diretor estatutário. A remuneração descrita no item 13.1 refere-se 
ao contrato de trabalho de empregado sob a modalidade CLT, pelas suas funções 
exercidas como diretores nas empresas do Grupo Claro Telecom Participações S.A. 
 
Os membros do Conselho de Administração não recebem nenhum tipo de remuneração 
pelas empresas do Grupo Claro Telecom Participações S.A.. 
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13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de

Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor

 

 

 

 

 
 

Descrevemos abaixo a remuneração dos membros da Administração reconhecida no 
resultado das controladas nos 3 últimos exercícios sociais e a previsão para o exercício 
social corrente. 
 

PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO A SER ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 
(Em Reais) 

 

a) remuneração recebida em função do exercício do cargo no emissor 

 
Não houve remuneração recebida em função do exercício do cargo no 
emissor. 
 

b) remunerações recebidas, não relacionadas ao exercício de cargo 
no emissor 
 

PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO A SER ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 
(Em Reais) 

  
CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO (*) 
DIRETORIA 

ESTATUTÁRIA 
CONSELHO 

FISCAL TOTAL 

Nº total de membros 3 3 - 5 

Nº total de membros 
remunerados 

2 3  4 

 Remuneração fixa anual 1.481.298 3.294.548 - 4.775.846 

    Salário / Pró-labore 1.447.876 3.109.454 - 4.557.330 

    
Benefícios diretos e 
indiretos 

33.422 185.094 - 218.516 

    
Participação em 
Comitês 

- - - - 

    Outros - - - - 

Remuneração variável 2.052.370 5.488.509 - 7.540.879 

    Bônus - 923.827 - 955.422 

    
Participação nos 
resultados 

2.052.370 4.564.682 - 6.617.052 

    
Participação em 
Reuniões 

- - - - 

    Comissões - - - - 

    Outros - - - - 

  Benefícios pós-emprego - - - - 

  
Benefícios pela cessação 
do exercício do cargo 

- - - - 

  
Remuneração baseada 
em ações 

- - - - 

TOTAL DA REMUNERAÇÃO 3.533.668 8.783.057 - 12.316.725 
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13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de

Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor

 

 

 

 

 
 

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 
(Em Reais) 

 

a) - remuneração recebida em função do exercício do cargo no 
emissor 

Não houve remuneração recebida em função do exercício do cargo no emissor. 

b) – remunerações recebidas, não relacionadas ao exercício de cargo no 
emissor. 

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 
(Em Reais) 

  
CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO 
DIRETORIA 

ESTATUTÁRIA 
CONSELHO 

FISCAL 
TOTAL 

Nº total de membros 3 3 - 5 

Nº total de membros 
remunerados 

2 3  4 

 Remuneração fixa anual 1.343.408 2.728.677 - 4.072.085 

    Salário / Pró-labore 1.309.987 2.543.583 - 3.853.570 

    
Benefícios diretos e 
indiretos 

33.422 185.094 - 218.516 

    Participação em Comitês - - - - 

    Outros - - - - 

Remuneração variável 1.729.000 4.936.917 - 6.665.917 

    Bônus - 866.839 - 866.839 

    
Participação nos 
resultados 

1.729.000 4.070.078 - 5.799.078 

    Participação em Reuniões - - - - 

    Comissões - - - - 

    Outros - - - - 

  Benefícios pós-emprego - - - - 

  
Benefícios pela cessação do 
exercício do cargo 

- - - - 

  
Remuneração baseada em 
ações 

- - - - 

TOTAL DA REMUNERAÇÃO 3.072.408 7.665.594 - 10.738.002 
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13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de

Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor

 

 

 

 

 
 

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 
(Em Reais) 

 

a) - remuneração recebida em função do exercício do cargo no 
emissor 

Não houve remuneração recebida em função do exercício do cargo no emissor. 

b) – remunerações recebidas, não relacionadas ao exercício de cargo no 
emissor. 

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 
(Em Reais) 

  
CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO 
DIRETORIA 

ESTATUTÁRIA 
CONSELHO 

FISCAL TOTAL 

Nº total de membros 3 3 - 5 

Nº total de membros 
remunerados 

2 3  4 

 Remuneração fixa anual 1.167.402 2.603.882 - 3.771.284 

    Salário / Pró-labore 1.140.000 2.414.975 - 3.554.977 

    
Benefícios diretos e 
indiretos 

27.402 188.907 - 216.309 

    Participação em Comitês - - - - 

    Outros - - - - 

Remuneração variável 1.497.200 4.681.547 - 6.178.747 

    Bônus - 869.769 - 869.769 

    
Participação nos 
resultados 

1.497.200 3.811.778 - 5.308.978 

    Participação em Reuniões - - - - 

    Comissões - - - - 

    Outros - - - - 

  Benefícios pós-emprego - - - - 

  
Benefícios pela cessação do 
exercício do cargo 

- - - - 

  
Remuneração baseada em 
ações 

- - - - 

TOTAL DA REMUNERAÇÃO 2.664.602 7.285.429 - 9.950.031 
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13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de

Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor

 

 

 

 

 

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 
(Em Reais) 

 

a) - remuneração recebida em função do exercício do cargo no 
emissor 

Não houve remuneração recebida em função do exercício do cargo no emissor. 

b) – remunerações recebidas, não relacionadas ao exercício de cargo no 
emissor 

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 
(Em Reais) 

  
CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO
(*) 

DIRETORIA 
ESTATUTÁRIA 

CONSELHO 
FISCAL TOTAL 

Nº total de membros 3 3 - 5 

Nº total de membros 
remunerados 

2 3  4 

 Remuneração fixa anual 1.287.060 4.678.364 - 5.965.424 

    Salário / Pró-labore 1.262.638 4.534.068 - 5.796.706 

    
Benefícios diretos e 
indiretos 

24.422 144.296 - 168.718 

    Participação em Comitês - - - - 

    Outros - - - - 

Remuneração variável 1.355.807 4.369.609 - 5.725.416 

    Bônus - 920.031 - 920.031 

    Participação nos resultados 1.355.807 3.449.578 - 4.805.385 

    Participação em Reuniões - - - - 

    Comissões - - - - 

    Outros - - - - 

  Benefícios pós-emprego - - - - 

  
Benefícios pela cessação do 
exercício do cargo 

- - - - 

  
Remuneração baseada em 
ações 

- - - - 

TOTAL DA REMUNERAÇÃO 2.642.867 9.047.973 - 11.690.840 
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13.16 - Outras Informações Relevantes

 

 

 

 

 
Não há outras informações relevantes.  
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos 
 

a. número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização 
geográfica).  
 
O emissor é holding, não tem funcionários.  
 
b. número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização 
geográfica).  
 
O emissor é holding, não tem serviços terceirizados.  
 
c. índice de rotatividade.  
 
O emissor é holding, não tem funcionários.  
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14.2 - Alterações Relevantes - Recursos Humanos 
 

O emissor é holding, não tem funcionários.  
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados 
 

O emissor é holding, não tem funcionários.  
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14.4 - Descrição Das Relações Entre O Emissor E Sindicatos 
 

O emissor é holding, não tem funcionários.  
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14.5 - Outras Informações Relevantes - Recursos Humanos 
 

Não há outras informações relevantes. 
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TOTAL

203.583.506.268 100,000% 0 0,000% 203.583.506.268 100,000%

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0 0,000% 0 0,000% 0 0,000%

OUTROS

0 0,000% 0 0,000% 0 0,000%

05.718.941/0001-89 Não Sim 31/12/2018

Não

203.583.506.267 99,999% 0 0,000% 203.583.506.267 99,999%

Sercotel S.A. de C.V.

07.127.500/0001-38 Mexicana Não Não 21/11/2014

Amov IV, S.A. de C.V.

1 0,001% 0 0,000% 1 0,001%

Não

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %
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TOTAL

50.000 100,000 988.453.827 100,000 988.503.827 100,000

TOTAL 0 0,000

05.718.941/0001-89 Não Sim 27/02/2019

Sercotel S.A. de C.V.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

49.999 99,998 988.453.827 100,000 988.503.826 99,999

TOTAL 0 0.000

Mexicana Não Não 31/03/2011

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

Sim América Móvil, S.A.B de C.V. Juridica 13.055.584/0001-44

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,002 0 0,000 1 0,001

OUTROS

0 0,000 0 0,000 0 0,000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Amov IV, S.A. de C.V. 07.127.500/0001-38

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 216 de 320

Formulário de Referência - 2020 - CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A. Versão : 1



TOTAL

105.000.000 100,000 107.988.573.721 100,000 108.093.573.721 100,000

0 0,000 0 0,000 0 0,000

OUTROS

TOTAL 0 0.000

07.127.500/0001-38 Mexicana Não Não 16/11/2007

Amov IV, S.A. de C.V.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,001 0 0,000 1 0,001

TOTAL 0 0,000

13.055.584/0001-44 Mexicana Não Sim 30/04/2020

América Móvil, S.A.B de C.V.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

104.999.999 99,999 107.988.573.721 100,000 108.093.573.720 99,999

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Sercotel S.A. de C.V. 05.718.941/0001-89

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

21.132.318.092 100,000 44.874.307.049 100,000 66.006.625.141 100,000

2.298.883.294 10,879 23.285.601.406 51,891 25.584.484.700 38,760

OUTROS

TOTAL 0 0,000

Mexicana Não Não 30/11/2019

Inversora Carso S.A. de C.V.

Sim América Móvil, S.A.B de C.V. Juridica 13.055.584/0001-44

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

4.381.434.828 20,733 6.020.382.333 13,416 10.401.817.161 15,759

TOTAL 0 0,000

Não Não 30/11/2019

Carlos Slim Helu e membros de sua familia

Sim América Móvil, S.A.B de C.V. Juridica 13.055.584/0001-44

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

14.451.999.970 68,388 15.568.323.310 34,693 30.020.323.280 45,481

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

América Móvil, S.A.B de C.V. 13.055.584/0001-44

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

50.000 100,000 988.453.827 100,000 988.503.827 100,000

TOTAL 0 0,000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

49.999 99,998 988.453.827 100,000 988.503.826 99,998

Sercotel S.A. de C.V.

05.718.941/0001-89 Não Sim 27/02/2019

Não

TOTAL 0 0.000

Não Não 31/03/2011

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

Sim América Móvil, S.A.B de C.V. Juridica 13.055.584/0001-44

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,002 0 0,000 1 0,002

OUTROS

0 0,000 0 0,000 0 0,000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Amov IV, S.A. de C.V. 07.127.500/0001-38

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

105.000.000 100,000 107.988.573.721 100,000 108.093.573.721 100,000

0 0,000 0 0,000 0 0,000

OUTROS

TOTAL 0 0.000

07.127.500/0001-38 Mexicana Não Não 16/11/2007

Amov IV, S.A. de C.V.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,001 0 0,000 1 0,001

TOTAL 0 0,000

13.055.584/0001-44 Mexicana Não Sim 30/04/2020

América Móvil, S.A.B de C.V.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

104.999.999 99,999 107.988.573.721 100,000 108.093.573.720 99,999

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Sercotel S.A. de C.V. 05.718.941/0001-89

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

21.132.318.092 100,000 44.874.307.049 100,000 66.006.625.141 100,000

2.298.883.294 10,879 23.285.601.406 51,891 25.584.484.700 38,760

OUTROS

TOTAL 0 0,000

Mexicana Não Não 30/11/2019

Inversora Carso S.A. de C.V.

Sim América Móvil, S.A.B de C.V. Juridica 13.055.584/0001-44

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

4.381.434.828 20,733 6.020.382.333 13,416 10.401.817.161 15,759

TOTAL 0 0,000

Mexicana Não Sim 30/11/2019

Carlos Slim Helú e membros de sua família

Sim América Móvil, S.A.B de C.V. Juridica 13.055.584/0001-44

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

14.451.999.970 68,388 15.568.323.310 34,693 30.020.323.280 45,481

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

América Móvil, S.A.B de C.V. 13.055.584/0001-44

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

50.000 100,000 988.453.827 100,000 988.503.827 100,000

TOTAL 0 0,000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

49.999 99,998 988.453.827 100,000 988.503.826 99,999

Sercotel S.A. de C.V.

05.718.941/0001-89 Não Sim 27/02/2019

Não

TOTAL 0 0.000

Mexicana Não Não 31/03/2011

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

Sim América Móvil, S.A.B de C.V. Juridica 13.055.584/0001-44

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,002 0 0,000 1 0,001

OUTROS

0 0,000 0 0,000 0 0,000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Amov IV, S.A. de C.V. 07.127.500/0001-38

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

105.000.000 100,000 107.988.573.721 100,000 108.093.573.721 100,000

0 0,000 0 0,000 0 0,000

OUTROS

TOTAL 0 0.000

07.127.500/0001-38 Mexicana Não Não 16/11/2007

Amov IV, S.A. de C.V.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,001 0 0,000 1 0,001

TOTAL 0 0,000

13.055.584/0001-44 Mexicana Não Sim 30/04/2020

América Móvil, S.A.B de C.V.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

104.999.999 99,999 107.988.573.721 100,000 108.093.573.720 99,999

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Sercotel S.A. de C.V. 05.718.941/0001-89

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

21.132.318.092 100,000 44.874.307.049 100,000 66.006.625.141 100,000

2.298.883.294 10,879 23.285.601.406 51,891 25.584.484.700 38,760

OUTROS

TOTAL 0 0,000

Mexicana Não Não 30/11/2019

Inversora Carso S.A. de C.V.

Sim América Móvil, S.A.B de C.V. Juridica 13.055.584/0001-44

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

4.381.434.828 20,733 6.020.382.333 13,416 10.401.817.161 15,759

TOTAL 0 0,000

Não Não 30/11/2019

Carlos Slim Helu e membros de sua familia

Sim América Móvil, S.A.B de C.V. Juridica 13.055.584/0001-44

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

14.451.999.970 68,388 15.568.323.310 34,693 30.020.323.280 45,481

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

América Móvil, S.A.B de C.V. 13.055.584/0001-44

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

50.000 100,000 988.453.827 100,000 988.503.827 100,000

TOTAL 0 0,000

05.718.941/0001-89 Não Sim 27/02/2019

Sercotel S.A. de C.V.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

49.999 99,998 988.453.827 100,000 988.503.826 99,998

TOTAL 0 0.000

Mexicana Não Não 31/03/2011

Radiomóvil Dipsa, S.A.

Sim América Móvil, S.A.B de C.V. Juridica 13.055.584/0001-44

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,002 0 0,000 1 0,002

OUTROS

0 0,000 0 0,000 0 0,000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Amov IV, S.A. de C.V. 07.127.500/0001-38

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

200 100,000 48.366.356.908 100,000 48.366.357.108 100,000

TOTAL 0 0,000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

199 99,500 48.366.356.908 100,000 48.366.357.107 99,999

Sercotel S.A. de C.V.

05.718.941/0001-89 Não Sim 30/04/2018

Não

OUTROS

0 0,000 0 0,000 0 0,000

TOTAL 0 0.000

07.127.500/0001-38 Mexicana Não Não 01/07/2014

Amov IV, S.A. de C.V.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,500 0 0,000 1 0,001

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

105.000.000 100,000 107.988.573.721 100,000 108.093.573.721 100,000

0 0,000 0 0,000 0 0,000

OUTROS

TOTAL 0 0.000

07.127.500/0001-38 Mexicana Não Não 16/11/2007

Amov IV, S.A. de C.V.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,001 0 0,000 1 0,001

TOTAL 0 0,000

13.055.584/0001-44 Mexicana Não Sim 30/04/2020

América Móvil, S.A.B de C.V.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

104.999.999 99,999 107.988.573.721 100,000 108.093.573.720 99,999

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Sercotel S.A. de C.V. 05.718.941/0001-89

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 227 de 320

Formulário de Referência - 2020 - CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A. Versão : 1



TOTAL

21.132.318.092 100,000 44.874.307.049 100,000 66.006.625.141 100,000

2.298.883.294 10,879 23.285.601.406 51,891 25.584.484.700 38,760

OUTROS

TOTAL 0 0,000

Mexicana Não Não 30/11/2019

Inversora Carso S.A. de C.V.

Sim América Móvil, S.A.B de C.V. Juridica 13.055.584/0001-44

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

4.381.434.828 20,733 6.020.382.333 13,416 10.401.817.161 15,759

TOTAL 0 0,000

Mexicana Não Sim 30/11/2019

Carlos Slim Helú e membros de sua família

Sim América Móvil, S.A.B de C.V. Juridica 13.055.584/0001-44

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

14.451.999.970 68,388 15.568.323.310 34,693 30.020.323.280 45,481

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

América Móvil, S.A.B de C.V. 13.055.584/0001-44

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 228 de 320

Formulário de Referência - 2020 - CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A. Versão : 1



TOTAL

200 100,000 48.366.356.908 100,000 48.366.357.108 100,000

TOTAL 0 0,000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

199 99,500 48.366.356.908 100,000 48.366.357.107 99,999

Sercotel S.A. de C.V.

05.718.941/0001-89 Não Sim 30/04/2018

Não

OUTROS

0 0,000 0 0,000 0 0,000

TOTAL 0 0.000

07.127.500/0001-38 Mexicana Não Não 27/06/2014

Amov IV, S.A. de C.V.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,500 0 0,000 1 0,001

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Radiomóvil Dipsa, S.A.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 229 de 320

Formulário de Referência - 2020 - CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A. Versão : 1



TOTAL

105.000.000 100,000 107.988.573.721 100,000 108.093.573.721 100,000

0 0,000 0 0,000 0 0,000

OUTROS

TOTAL 0 0.000

07.127.500/0001-38 Mexicana Não Não 16/11/2007

Amov IV, S.A. de C.V.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,001 0 0,000 1 0,001

TOTAL 0 0,000

13.055.584/0001-44 Mexicana Não Sim 30/04/2020

América Móvil, S.A.B de C.V.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

104.999.999 99,999 107.988.573.721 100,000 108.093.573.720 99,999

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Sercotel S.A. de C.V. 05.718.941/0001-89

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 230 de 320

Formulário de Referência - 2020 - CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A. Versão : 1



TOTAL

105.000.000 100,000 107.988.573.721 100,000 108.093.573.721 100,000

0 0,000 0 0,000 0 0,000

OUTROS

TOTAL 0 0.000

07.127.500/0001-38 Mexicana Não Não 16/11/2007

Amov IV, S.A. de C.V.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,001 0 0,000 1 0,001

TOTAL 0 0,000

13.055.584/0001-44 Mexicana Não Sim 30/04/2020

América Móvil, S.A.B de C.V.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

104.999.999 99,999 107.988.573.721 100,000 108.093.573.720 99,999

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Sercotel S.A. de C.V. 05.718.941/0001-89

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 231 de 320

Formulário de Referência - 2020 - CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A. Versão : 1



TOTAL

21.132.318.092 100,000 44.874.307.049 99,910 66.006.625.141 100,000

2.298.883.294 10,879 23.285.601.406 51,801 25.584.484.700 38,760

OUTROS

TOTAL 0 0,000

Mexicana Não Não 30/11/2019

Inversora Carso S.A. de C.V.

Sim América Móvil, S.A.B de C.V. Juridica 13.055.584/0001-44

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

4.381.434.828 20,733 6.020.382.333 13,416 10.401.817.161 15,759

TOTAL 0 0,000

Mexicana Não Sim 30/11/2019

Carlos Slim Helú e membros de sua família

Sim América Móvil, S.A.B de C.V. Juridica 13.055.584/0001-44

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

14.451.999.970 68,388 15.568.323.310 34,693 30.020.323.280 45,481

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

América Móvil, S.A.B de C.V. 13.055.584/0001-44

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 232 de 320

Formulário de Referência - 2020 - CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A. Versão : 1



TOTAL

21.132.318.092 100,000 44.874.307.049 100,000 66.006.625.141 100,000

2.298.883.294 10,879 23.285.601.406 51,891 25.584.484.700 38,760

OUTROS

TOTAL 0 0,000

Mexicana Não Não 30/11/2019

Inversora Carso S.A. de C.V.

Sim América Móvil, S.A.B de C.V. Juridica 13.055.584/0001-44

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

4.381.434.828 20,733 6.020.382.333 13,416 10.401.817.161 15,759

TOTAL 0 0,000

Mexicana Não Sim 30/11/2019

Carlos Slim Helú e membros de sua família

Sim América Móvil, S.A.B de C.V. Juridica 13.055.584/0001-44

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

14.451.999.970 68,388 15.568.323.310 34,693 30.020.323.280 45,481

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

América Móvil, S.A.B de C.V. 13.055.584/0001-44

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 233 de 320

Formulário de Referência - 2020 - CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A. Versão : 1



TOTAL

50.000 100,000 988.453.827 100,000 988.503.827 100,000

TOTAL 0 0,000

05.718.941/0001-89 Não Sim 27/02/2019

Sercotel S.A. de C.V.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

49.999 99,998 988.453.827 100,000 988.503.826 99,998

TOTAL 0 0.000

Não Não 31/03/2011

Radiomóvil Dipsa, S.A.

Sim América Móvil, S.A.B de C.V. Juridica 13.055.584/0001-44

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,002 0 0,000 1 0,002

OUTROS

0 0,000 0 0,000 0 0,000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Amov IV, S.A. de C.V. 07.127.500/0001-38

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 234 de 320

Formulário de Referência - 2020 - CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A. Versão : 1



TOTAL

50.000 100,000 988.453.827 100,000 988.503.827 100,000

TOTAL 0 0,000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

49.999 99,998 988.453.827 100,000 988.503.826 99,998

Sercotel S.A. de C.V.

05.718.941/0001-89 Não Sim 27/02/2019

Não

TOTAL 0 0.000

Não Não 31/03/2011

Radiomóvil Dipsa, S.A.

Sim América Móvil, S.A.B de C.V. Juridica 13.055.584/0001-44

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,002 0 0,000 1 0,002

OUTROS

0 0,000 0 0,000 0 0,000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Amov IV, S.A. de C.V. 07.127.500/0001-38

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 235 de 320

Formulário de Referência - 2020 - CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A. Versão : 1



TOTAL

105.000.000 100,000 107.988.573.721 100,000 108.093.573.721 100,000

0 0,000 0 0,000 0 0,000

OUTROS

TOTAL 0 0.000

07.127.500/0001-38 Mexicana Não Não 16/11/2007

Amov IV, S.A. de C.V.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,001 0 0,000 1 0,001

TOTAL 0 0,000

13.055.584/0001-44 Mexicana Não Sim 30/04/2020

América Móvil, S.A.B de C.V.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

104.999.999 99,999 107.988.573.721 100,000 108.093.573.720 99,999

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Sercotel S.A. de C.V. 05.718.941/0001-89

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 236 de 320

Formulário de Referência - 2020 - CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A. Versão : 1



TOTAL

21.132.318.092 100,000 44.874.307.049 100,000 66.006.625.141 100,000

2.298.883.294 10,879 23.285.601.406 51,891 25.584.484.700 38,760

OUTROS

TOTAL 0 0,000

Mexicana Não Não 30/11/2019

Inversora Carso S.A. de C.V.

Sim América Móvil, S.A.B de C.V. Juridica 13.055.584/0001-44

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

4.381.434.828 20,733 6.020.382.333 13,416 10.401.817.161 15,759

TOTAL 0 0,000

MEXICANO Não Não 30/11/2019

Carlos Slim Helu e membros de sua familia

Sim América Móvil, S.A.B de C.V. Juridica 13.055.584/0001-44

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

14.451.999.970 68,388 15.568.323.310 34,693 30.020.323.280 45,481

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

América Móvil, S.A.B de C.V. 13.055.584/0001-44

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 237 de 320

Formulário de Referência - 2020 - CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A. Versão : 1



TOTAL

200 100,000 48.366.356.908 100,000 48.366.357.108 100,000

TOTAL 0 0,000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

199 99,500 48.366.356.908 100,000 48.366.357.107 99,999

Sercotel S.A. de C.V.

05.718.941/0001-89 Não Sim 30/04/2018

Não

OUTROS

0 0,000 0 0,000 0 0,000

TOTAL 0 0.000

07.127.500/0001-38 Mexicana Não Não 27/06/2014

Amov IV, S.A. de C.V.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,500 0 0,000 1 0,001

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Radiomóvil Dipsa, S.A.

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 238 de 320

Formulário de Referência - 2020 - CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A. Versão : 1



TOTAL

105.000.000 100,000 107.988.573.721 100,000 108.093.573.721 100,000

0 0,000 0 0,000 0 0,000

OUTROS

TOTAL 0 0.000

07.127.500/0001-38 Mexicana Não Não 16/11/2007

Amov IV, S.A. de C.V.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,001 0 0,000 1 0,001

TOTAL 0 0,000

13.055.584/0001-44 Mexicana Não Sim 30/04/2020

América Móvil, S.A.B de C.V.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

104.999.999 99,999 107.988.573.721 100,000 108.093.573.720 99,999

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Sercotel S.A. de C.V. 05.718.941/0001-89

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 239 de 320

Formulário de Referência - 2020 - CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A. Versão : 1



TOTAL

105.000.000 100,000 107.988.573.721 100,000 108.093.573.721 100,000

0 0,000 0 0,000 0 0,000

OUTROS

TOTAL 0 0.000

07.127.500/0001-38 Mexicana Não Não 16/11/2007

Amov IV, S.A. de C.V.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,001 0 0,000 1 0,001

TOTAL 0 0,000

13.055.584/0001-44 Mexicana Não Sim 30/04/2020

América Móvil, S.A.B de C.V.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

104.999.999 99,999 107.988.573.721 100,000 108.093.573.720 99,999

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Sercotel S.A. de C.V. 05.718.941/0001-89

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 240 de 320

Formulário de Referência - 2020 - CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A. Versão : 1



TOTAL

21.132.318.092 100,000 44.874.307.049 100,000 66.006.625.141 100,000

2.298.883.294 10,879 23.285.601.406 51,891 25.584.484.700 38,760

OUTROS

TOTAL 0 0,000

Mexicana Não Não 30/11/2019

Inversora Carso S.A. de C.V.

Sim América Móvil, S.A.B de C.V. Juridica 13.055.584/0001-44

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

4.381.434.828 20,733 6.020.382.333 13,416 10.401.817.161 15,759

TOTAL 0 0,000

Mexicana Não Sim 30/11/2019

Carlos Slim Helú e membros de sua família

Sim América Móvil, S.A.B de C.V. Juridica 13.055.584/0001-44

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

14.451.999.970 68,388 15.568.323.310 34,693 30.020.323.280 45,481

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

América Móvil, S.A.B de C.V. 13.055.584/0001-44

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 241 de 320

Formulário de Referência - 2020 - CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A. Versão : 1



TOTAL

21.132.318.092 100,000 44.874.307.049 100,000 66.006.625.141 100,000

2.298.883.294 10,879 23.285.601.406 51,891 25.584.484.700 38,760

OUTROS

TOTAL 0 0,000

Mexicana Não Não 30/11/2019

Inversora Carso S.A. de C.V.

Sim America Móvil, S.A.B. de C.V. Juridica

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

4.381.434.828 20,733 6.020.382.333 13,416 10.401.817.161 15,759

TOTAL 0 0,000

Não Sim 30/11/2019

Carlos Slim Helú e membros de sua família

Sim América Móvil, S.A.B de C.V. Juridica 13.055.584/0001-44

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

14.451.999.970 68,388 15.568.323.310 34,693 30.020.323.280 45,481

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

América Móvil, S.A.B de C.V. 13.055.584/0001-44

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 242 de 320

Formulário de Referência - 2020 - CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A. Versão : 1



TOTAL

50.000 100,000 988.453.827 100,000 988.503.827 100,000

TOTAL 0 0,000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

49.999 99,998 988.453.827 100,000 988.503.826 99,998

Sercotel S.A. de C.V.

05.718.941/0001-89 Não Sim 27/02/2019

Não

TOTAL 0 0.000

Não Não 31/03/2011

Radiomóvil Dipsa, S.A.

Sim América Móvil, S.A.B de C.V. Juridica 13.055.584/0001-44

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,002 0 0,000 1 0,002

OUTROS

0 0,000 0 0,000 0 0,000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Amov IV, S.A. de C.V. 07.127.500/0001-38

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

PÁGINA: 243 de 320

Formulário de Referência - 2020 - CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A. Versão : 1



TOTAL

105.000.000 100,000 107.988.573.721 100,000 108.093.573.721 100,000

0 0,000 0 0,000 0 0,000

OUTROS

TOTAL 0 0.000

07.127.500/0001-38 Mexicana Não Não 16/11/2007

Amov IV, S.A. de C.V.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,001 0 0,000 1 0,001

TOTAL 0 0,000

13.055.584/0001-44 Mexicana Não Sim 30/04/2020

América Móvil, S.A.B de C.V.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

104.999.999 99,999 107.988.573.721 100,000 108.093.573.720 99,999

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Sercotel S.A. de C.V. 05.718.941/0001-89

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

21.132.318.092 100,000 44.874.307.049 100,000 66.006.625.141 100,000

2.298.883.294 10,879 23.285.601.406 51,891 25.584.484.700 38,760

OUTROS

TOTAL 0 0,000

Mexicana Não Não 30/11/2019

Inversora Carso S.A. de C.V.

Sim América Móvil, S.A.B de C.V. Juridica 13.055.584/0001-44

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

4.381.434.828 20,733 6.020.382.333 13,416 10.401.817.161 15,759

TOTAL 0 0,000

Não Sim 30/11/2019

Carlos Slim Helú e membros de sua família

Sim América Móvil, S.A.B de C.V. Juridica 13.055.584/0001-44

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

14.451.999.970 68,388 15.568.323.310 34,693 30.020.323.280 45,481

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

América Móvil, S.A.B de C.V. 13.055.584/0001-44

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

105.000.000 100,000 107.988.573.721 100,000 108.093.573.721 100,000

0 0,000 0 0,000 0 0,000

OUTROS

TOTAL 0 0.000

07.127.500/0001-38 Mexicana Não Não 16/11/2007

Amov IV, S.A. de C.V.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 0,001 0 0,000 1 0,001

TOTAL 0 0,000

13.055.584/0001-44 Mexicana Não Sim 30/04/2020

América Móvil, S.A.B de C.V.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

104.999.999 99,999 107.988.573.721 100,000 108.093.573.720 99,999

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Sercotel S.A. de C.V. 05.718.941/0001-89

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

21.132.318.092 100,000 44.874.307.049 100,000 66.006.625.141 100,000

OUTROS

2.298.883.294 10,879 23.285.601.406 51,891 25.584.484.700 38,760

TOTAL 0 0,000

Mexicana Não Não 30/11/2019

Inversora Carso S.A. de C.V.

Sim América Móvil, S.A.B de C.V. Juridica 13.055.584/0001-44

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

4.381.434.828 20,733 6.020.382.333 13,416 10.401.817.161 15,759

TOTAL 0 0,000

Mexicana Não Sim 30/11/2019

Carlos Slim Helú e membros de sua família

Sim América Móvil, S.A.B de C.V. Juridica 13.055.584/0001-44

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

14.451.999.970 68,388 15.568.323.310 34,693 30.020.323.280 45,481

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

América Móvil, S.A.B de C.V. 13.055.584/0001-44

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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Preferencial Classe A 0 0,000000%

Total 0 0,000%

Ações em circulação correspondente a  todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele 
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade preferenciais (Unidades) 0 0,000%

Quantidade ordinárias (Unidades) 0 0,000%

Ações em Circulação

Quantidade acionistas pessoa física 
(Unidades)

0

Data da última assembleia / Data da 
última alteração

27/04/2020

Quantidade acionistas pessoa jurídica 
(Unidades)

2

Quantidade investidores institucionais 
(Unidades)

0

15.3 - Distribuição de Capital

PÁGINA: 248 de 320

Formulário de Referência - 2020 - CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A. Versão : 1



15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico

 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                      

 

 

 

                                                     

                                                     

 

 

 

  

   

                                                                                   

  

 

 

 

 

 

 
         

 

CLARO S.A.  
CNPJ: 40.432.544/0001-47 

Radiomóvil Dipsa,  
S.A. de C.V.

Fideicomiso de Control /Family Trust  
(Carlos Slim Helú e membros de sua família imediata) 

América Móvil, S.A.B. de C.V. 

Telmex Solutions Telecomunicações S.A. 
CNPJ: 02.570.352/0001-08 

Controladora de Servicios de Telecomunicaciones, S.A. de C.V. 
CNPJ: 07.164.586/0001-79 

Telmex Internacional, S.A. de C.V. 

CGTEL, S.A.P.I. de C.V. 
(antes Carso Global Telecom, S.A. 

de C.V.)

0,06% ON  91,25% PN 
41,41%TOTAL 

 

99,82%-ON 
Sr.José Formoso Martínez 

CPF: 059.557.727-07 – 01 ação ON 

74,137623946%B 

54,17%B 
 

99,99% B  
    1,38% 

B 

20,73 % B 51,55 % B 

 

35,73%B 

Inversora Carso, S.A. de 
C.V. (F.K.A. Inmobiliaria 

Carso, S.A. de C.V.) 

Outros 
2,15%B 

Sercotel, S.A. de C.V. 
CNPJ: 05.718.941/0001-89

A 
 

 

16,84% B 

 
Telmex do Brasil S.A. 

CNPJ: 
02.667.694/0001-40 

 

100 ON%,  
100.%PN 

100% Total (*JFM 1 ação) 
CPF:  059.557.727-07 

 
Embratel Tvsat 

Telecomunicações S.A.  
CNPJ: 

 09.132.659/0001-76 
 

A – Inversora Carso, S.A. de C.V.é uma sociedade anônima organizada sob as leis Mexicanas. A Família Slim (Family Trust) detém, direta ou indiretamente, a 
maioria das ações votantes.  B -  Ações com Direito a Voto. C – Percentage of full voting shares directly owned by Carlos Slim Helú and members of his inmediate 
family.  (ORGANOGRAMA GERAL – data-base: 31/05/2020) 

99,999999998% B 

25,855375265%B 
0,007000789% B 

 

Claro Telecom Participações 
S.A. CNPJ: 07.043.628/0001-13 

99,9999999995% B

83,25% ON 
0,07% PN 
TOTAL:  

45,54% 

0,41% ON 
0,33% PN 

TOTAL: 0,37% 

Americel S.A. 
CNPJ: 01.685.903/0001-16

39,91% ON 
100% PN 

69,95% Total 

 
EG Participações S.A.   
CNPJ: 
 15.637.676/0001-68 

BrasilCenter 
Comunicações Ltda.  
CNPJ: 
02.917.443/0001-77 

Globo Comunicação e 
Participações S.A. 

CNPJ: 27.865.757/0001-
02 

Outros 

10,88 % B  

Reyc Comércio e Participações 
Ltda. CNPJ: 95.853.263/0001-50 

          60,09 % ON 
          0,00% PN 
           30,05 % Total 

99,99% B 

Slim 
Family C 

99,999999995 %ON  

Compañía de Teléfonos y 
Bienes Raíces S.A. de C.V. 

0,000000001%B 

Empresas y Controles en 
Comunicaciones, S.A. de C.V.  

6,56% B 

Amov IV,  
S.A. de C.V. 

CNPJ: 
07.127.500/0001-38 

0,0000000005% 
B 

 

99,999999%B 

13,71 % ON 
8,35% PN 

11,28% 
TOTAL 

Outros 

2,57% ON 
0,00% PN 
  TOTAL: 
1,40% 

49,00% ON 
100% PN 
  TOTAL: 
74,50% 

 

Outros 
 
 

0,18%ON

0,000001%B 

 

 
 
99,99998% 

 

0,000000005%ON 

51,00% ON 
0,00% PN  

25,50% Total 

99.99% B 
 0,000000001%B 

0,0000001%
%B

0,000000002%B 

Ideas Musicales 
de Colombia 
S.A.S. 

100%ON 

Ideas Musicales  
S.A. (Argentina)

IMusica 
LLC 
(USA) 

Ideas Musicales, Servicios, 
Interactividad y 
Comunidad Audiovisuales, 
S.A. de C.V. (México) 

90%ON Claro S.A. 
10%ON AMX Argentina S.A. 

100 %ON 

99,998% ON 

0,002 ON% 

 
 
0,00002% 

USTORE 
SOFTWARE 
SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA S.A. 
CNPJ:  
16.826.461/0001-58 

Outros 

40,00% ON 
0,00% PN 
  TOTAL:  

40,00% 

60,00% ON 
100% PN 
TOTAL: 
60,00% 

NK 061 
EMPREENDIMENTOS 
PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ: 
34.878.543/0001-28 

100 %ON 
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15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte

 

a. partes  
b. data de celebração  
c. prazo de vigência  
d. descrição das cláusulas relativas ao exercício do direito de voto e do poder de controle.   
e. descrição das cláusulas relativas à indicação de administradores ou membros de comitês 
estatutários. 
f. descrição das cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência para adquiri-las. 
g. descrição das cláusulas que restrinjam ou vinculem o direito de voto de membros do conselho de 
administração  
 
 
Não aplicável por não existir acordos de acionistas que regulem o exercício do direito de voto ou a 
transferência de ações de emissão do emissor. 
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15.6 - Alterações Relevantes Nas Participações Dos Membros do Grupo de Controle E
Administradores do Emissor

 

Não houve alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e administradores do 
emissor.  
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15.7 - Principais Operações Societárias

I)  Incorporação da Brasil Telecomunicações S.A. (“BrTel”) pela controlada Claro 
S.A. 
 
a. evento  
 
Em 24 de fevereiro de 2017, em Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a 
incorporação da BrTel pela controlada Claro, nos termos do “Protocolo e Justificação de 
Incorporação da Brasil Telecomunicações S.A. pela Claro S.A.”, celebrado em 15 de 
fevereiro de 2017 pelas administrações da controlada Claro e da Brasil 
Telecomunicações S.A, inclusive no que diz respeito à disposição de que a Data de 
Eficácia do Evento (conforme definido no Protocolo e Justificação) ocorreria apenas em 
28 de fevereiro de 2017. O Laudo de Avaliação do patrimônio da BrTel incorporado pela 
controlada Claro foi elaborado a valor contábil, na data-base de 31 de dezembro de 2016.  
A incorporação da BrTel não implicou em aumento do capital social da controlada Claro 
nem em alteração do número de ações representativas de seu capital social e foi 
precedida por anuência prévia da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, 
conforme Ato n.º 5.622, de 22 de dezembro de 2016.  Consumadas as providências 
legais, a BrTel estará extinta de pleno direito e a controlada Claro a sucederá em todos 
seus direitos e obrigações, passando a ser sua sucessora legal, para todos os efeitos, 
sem qualquer solução de continuidade. 
 
 
b.   principais condições do negócio 
 
Anuência prévia da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, conforme Ato n.º 
5.622, de 22 de dezembro de 2016. 
 
 
c.     sociedades envolvidas 
 
Claro S.A. e Brasil Telecomunicações S.A. 
 
 
d.  efeitos resultantes da operação no quadro acionário, especialmente sobre a 
participação do controlador, de acionistas com mais de 5% do capital social e dos 
administradores do emissor 
 
 A incorporação da BrTel não implicou em aumento do capital social da controlada Claro 
nem em alteração do número de ações representativas de seu capital social. 
 
 
e.  quadro societário antes e depois da operação    
 
Composição acionária da controlada Claro antes e após a incorporação da Brasil 
Telecomunicações S.A., sem alterações.   
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15.7 - Principais Operações Societárias

Ordinárias % ON Peferenciais % PN Total

Claro Telecom Participações S.A.                  40.177.915 83,20% 28.424 0,07% 40.206.339 45,44%

Controladora de Servicios de Telecomunicaciones S.A. 
de C.V. 6.644.166 13,76% 3.356.034 8,35% 10.000.200 11,30%

Telmex Solutions Telecomunicações S.A. 28.424 0,06% 36.666.673 91,25% 36.695.097 41,47%

EG Participações S.A. 1.244.734 2,58% 0 0,00% 1.244.734 1,41%

Outros 197.025 0,41% 133.562 0,33% 330.587 0,37%

Total: 48.292.264 100,00% 40.184.693 100,00% 88.476.957 100,00%

55% 45% 100%

Acionistas
Quantidade de Ações 

 % Total

 
 
 
 
II) Aumento do capital social da controlada Claro S.A. 
 
a. evento 
 
Em 05 de junho de 2017, em Reunião do Conselho de Administração da controlada 
Claro, foi aprovado um aumento do seu capital social no montante de R$ 5.875.391,83, a 
ser implementado por meio da capitalização de parcela da reserva especial de ágio da 
Claro, a ser realizada em proveito exclusivo da acionista controladora da Companhia, 
Claro Telecom Participações S.A., nos termos da Instrução CVM nº 319/99, mediante a 
emissão de 37.557 novas ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal. O 
valor do capital social da controlada Claro passou de R$18.716.643.026,21 para 
R$18.722.518.418,04. 
 
 
b.   principais condições do negócio 
 
O aumento de capital foi integralizado à vista por meio da capitalização de parcela da 
reserva especial de ágio da controlada Claro, no montante de R$5.875.391,83, realizada 
em proveito exclusivo da acionista controladora da Companhia, Claro Telecom 
Participações S.A., nos termos da Instrução CVM n 319/99. O preço de emissão das 
ações foi de R$156,44 por ação, fixado, nos termos do artigo 170, §1º, II, da Lei 6.404/76, 
com base no preço de patrimônio líquido das ações da controlada Claro em 30 de abril de 
2017. 
 
Nos termos do disposto no artigo 171 da Lei 6.404/76, foi assegurado aos acionistas 
detentores de ações ordinárias ou preferenciais da controlada Claro o direito de 
preferência para subscrever as ações ora emitidas na proporção de 0,000424483 ações 
ordinária para cada 1 (uma) ação ordinária ou preferencial que possuíssem. 
 
O prazo para o exercício do direito de preferência dos acionistas foi de 30 (trinta) dias, 
contados da data de publicação do Aviso aos Acionistas comunicando o aumento de 
capital social da controlada Claro ora aprovado e as demais condições para o exercício 
do direito de preferência, tendo início em 08 de junho de 2017 e término em 07 de julho 
de 2017. 
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15.7 - Principais Operações Societárias

c.     sociedades envolvidas 

Claro S.A. e Claro Telecom Participações S.A. 
 
 
d.  efeitos resultantes da operação no quadro acionário, especialmente sobre a 
participação do controlador, de acionistas com mais de 5% do capital social e dos 
administradores do emissor 

Houve um aumento de participação acionária votante detida pela Claro Telecom 
Participações S.A. na controlada Claro de 83,20% para 83,21% e no capital total de 
45,44% para 45,46%. 
 
 
e.  quadro societário antes e depois da operação 
 
 
Composição acionária da controlada Claro antes do aumento do capital social  

Ordinárias % ON Peferenciais % PN Total

Claro Telecom Participações S.A.                  40.177.915 83,20% 28.424 0,07% 40.206.339 45,44%

Controladora de Servicios de Telecomunicaciones S.A. 
de C.V. 6.644.166 13,76% 3.356.034 8,35% 10.000.200 11,30%

Telmex Solutions Telecomunicações S.A. 28.424 0,06% 36.666.673 91,25% 36.695.097 41,47%

EG Participações S.A. 1.244.734 2,58% 0 0,00% 1.244.734 1,41%

Outros 197.025 0,41% 133.562 0,33% 330.587 0,37%

Total: 48.292.264 100,00% 40.184.693 100,00% 88.476.957 100,00%

55% 45% 100%

Acionistas
Quantidade de Ações 

 % Total

 
 
 
Composição acionária da controlada Claro após o aumento do capital social  
 

Ordinarias % ON Preferenciais % PN Total

Claro Telecom Participações S.A.                  40.215.472 83,21% 28.424 0,07% 40.243.896 45,46%

Controladora de Servicios de Telecomunicaciones S.A. de C.V. 6.644.166 13,75% 3.356.034 8,35% 10.000.200 11,30%

Telmex Solutions Telecomunicações S.A. 28.424 0,06% 36.666.673 91,25% 36.695.097 41,46%

EG Participações S.A. 1.244.734 2,58% 0 0,00% 1.244.734 1,41%

Minoritarios 197.025 0,40% 133.562 0,33% 330.587 0,37%

Total: 48.329.821 100,00% 40.184.693 100,00% 88.514.514 100,00%

55% 45% 100%

Acionistas
Quantidade de Ações

% Total

 
 
 

PÁGINA: 254 de 320

Formulário de Referência - 2020 - CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A. Versão : 1



15.7 - Principais Operações Societárias

III) Incorporação da Net Brasil Serviços de Televisão por Assinatura S.A. pela    
controlada Claro S.A. 
 
a. evento 
 
Em 29 de setembro de 2017, em Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas pelas 
empresas, foi aprovada a incorporação da controlada indireta Net Brasil Serviços de 
Televisão por Assinatura S.A. pela controlada direta Claro S.A., nos termos do Protocolo 
e Justificação, celebrado em 18 de setembro de 2017 entre as mesmas, inclusive no que 
diz respeito à disposição da data de eficácia da incorporação em 01 de outubro de 2017. 
 
b.   principais condições do negócio 
 
A incorporação da Net Brasil não implicou em aumento do capital social da controlada 
Claro nem em alteração do número de ações representativas de seu capital social. 
 
A incorporação da Net Brasil não está sujeita à anuência prévia da Agência Nacional de 
Telecomunicações – ANATEL, conforme Ofício nº 243/2017/SEI/CPOE/SCP-ANATEL. 
A Net Brasil foi extinta de pleno direito e a controlada Claro a sucedeu em todos os seus 
direitos e obrigações, passando a ser sua sucessora legal, para todos os efeitos, sem 
qualquer solução de continuidade. 

 
c.     sociedades envolvidas 
     
          Net Brasil Serviços de Televisão por Assinatura S.A. e Claro S.A. 
 
 d.  efeitos resultantes da operação no quadro acionário, especialmente sobre a 
participação do controlador, de acionistas com mais de 5% do capital social e dos 
administradores do emissor 
      
     Não houve alteração do quadro acionário da controlada direta Claro. 
 
 e.  quadro societário antes e depois da operação 
   
Composição acionária da controlada Claro antes e após a incorporação da Net Brasil 
Serviços de Televisão por Assinatura S.A, sem alterações.  
 

Ordinarias % ON Preferenciais % PN Total

Claro Telecom Participações S.A.                  40.215.472 83,21% 28.424 0,07% 40.243.896 45,46%

Controladora de Servicios de Telecomunicaciones S.A. de C.V. 6.644.166 13,75% 3.356.034 8,35% 10.000.200 11,30%

Telmex Solutions Telecomunicações S.A. 28.424 0,06% 36.666.673 91,25% 36.695.097 41,46%

EG Participações S.A. 1.244.734 2,58% 0 0,00% 1.244.734 1,41%

Minoritarios 197.025 0,40% 133.562 0,33% 330.587 0,37%

Total: 48.329.821 100,00% 40.184.693 100,00% 88.514.514 100,00%

55% 45% 100%

Acionistas
Quantidade de Ações

% Total
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15.7 - Principais Operações Societárias

IV) Incorporação da controlada indireta IMUSICA S.A. pela controlada direta Claro 
S.A. 
 
a. evento 
 
Em 30 de novembro de 2017, em Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas pelas 
empresas, foi aprovada a incorporação da controlada indireta IMUSICA S.A. pela 
controlada direta Claro S.A., nos termos do Protocolo e Justificação, celebrado em 17 de 
novembro de 2017 pelas administrações das mesmas. A incorporação da IMUSICA 
tornou-se eficaz na data de sua aprovação pelas Assembleias de Acionistas das Partes, 
para todos os fins e efeitos legais, inclusive societários, fiscais e contábeis (“Data de 
Eficácia do Evento”). 
 
 
b.   principais condições do negócio 
 
A incorporação da IMusica não implicou em aumento do capital social da controlada 
Claro nem em alteração do número de ações representativas de seu capital social. 

A incorporação da IMusica não está sujeita à anuência prévia da Agência Nacional de 
Telecomunicações – ANATEL, conforme Ofício nº 243/2017/SEI/CPOE/SCP-ANATEL.  
 
A IMusica foi extinta de pleno direito e a controlada Claro a sucedeu em todos seus 
direitos e obrigações, passando a ser sua sucessora legal, para todos os efeitos, sem 
qualquer solução de continuidade. 
 
 
c.     sociedades envolvidas 
 
IMUSICA S.A. e Claro S.A. 
 
 
d.  efeitos resultantes da operação no quadro acionário, especialmente sobre a 
participação do controlador, de acionistas com mais de 5% do capital social e dos 
administradores do emissor     
 
     Não houve alteração do quadro acionário da controlada direta Claro.  
 
 
e.  quadro societário antes e depois da operação 
 
Composição acionária da controlada Claro antes e após a incorporação da IMUSICA 
S.A., sem alterações.  
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Ordinarias % ON Preferenciais % PN Total

Claro Telecom Participações S.A.                  40.215.472 83,21% 28.424 0,07% 40.243.896 45,46%

Controladora de Servicios de Telecomunicaciones S.A. de C.V. 6.644.166 13,75% 3.356.034 8,35% 10.000.200 11,30%

Telmex Solutions Telecomunicações S.A. 28.424 0,06% 36.666.673 91,25% 36.695.097 41,46%

EG Participações S.A. 1.244.734 2,58% 0 0,00% 1.244.734 1,41%

Minoritarios 197.025 0,40% 133.562 0,33% 330.587 0,37%

Total: 48.329.821 100,00% 40.184.693 100,00% 88.514.514 100,00%

55% 45% 100%

Acionistas
Quantidade de Ações

% Total

 
 
 
V) Aumento do capital social da controlada indireta Telmex do Brasil S.A.  
 
a. evento 
 
Em 15 de dezembro de 2017, em Assembleia Geral Extraordinária da controlada indireta 
Telmex do Brasil S.A., foi aprovado um aumento do seu capital social, no montante de R$ 
289.984.303,42, implementado por meio de (i.a) conferência ao capital social da Telmex 
do Brasil de 4.450.000 ações preferenciais de emissão de outra controlada indireta, 
Primesys Soluções Empresariais S.A., todas nominativas e sem valor nominal, de 
propriedade da acionista Claro S.A., livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou 
gravames (“Ações Primesys”)  e (i.b) do pagamento, em moeda corrente nacional, do 
valor de R$1,25. Desta forma, o capital social da Telmex do Brasil S.A. passou de 
R$129.837.883,00 para R$419.822.186,42. 
  
b.   principais condições do negócio 
 
O preço de emissão das ações emitidas por meio do aumento de capital foi de 
R$1,3317196094 por ação, fixado, nos termos do artigo 170, §1º, II, da Lei das 
Sociedades por Ações, com base no preço de patrimônio líquido das ações da Telmex do 
Brasil em 30 de novembro de 2017. 
 
Foram emitidas 217.751.771 novas ações da Telmex do Brasil, sendo 108.875.886 ações 
ordinárias e 108.875.885 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal 
(“Novas Ações”). 
 
Nos termos do artigo 171, §6º, da Lei das Sociedades por Ações, o acionista José 
Formoso Martínez cedeu, naquela data, seu direito de preferência para subscrição das 
Novas Ações para a Claro S.A., acionista da Telmex do Brasil. 
 
 
c.     sociedades envolvidas 
 
Telmex do Brasil S.A., Primesys Soluções Empresariais S.A. e Claro S.A.  
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d.  efeitos resultantes da operação no quadro acionário, especialmente sobre a 
participação do controlador, de acionistas com mais de 5% do capital social e dos 
administradores do emissor     
 
A controlada indireta Telmex do Brasil S.A. passou a deter participação no capital social 
da outra controlada indireta Primesys com 84,69 % ações preferenciais y 49,71% no seu 
capital social total. 
 
 
e.  quadro societário antes e depois da operação 
 
     Composição acionária da controlada indireta Telmex do Brasil S.A. antes do 
aumento de capital 
 

ON % ON PN % PN Total

CLARO S.A. 58.020.004 99,999998% 58.020.005 100,00% 116.040.009       99,999999%

José Formoso Martínez 1 0,000002% -            0,00% 1                       0,000001%

58.020.005    100,00% 58.020.005 100,00% 116.040.010       100,00%

Acionistas
Quantidade de Ações

% Total

 
 
Composição acionária da controlada indireta Primesys Soluções Empresariais S.A. 
antes do aumento de capital da Telmex do Brasil S.A. 
 

ON % PN % Total

Telmex Solutions Telecomunicações S.A. 1 0,00003% 0 0,00% 1                   0,00001%

Total: 3.697.059       100,00% 5.254.399     100,00% 8.951.458         100,00%

41,30% 58,70% 100,00%

Acionistas
Quantidade de Ações 

% Total

100,00% 8.951.457      99,99999%

CLARO S.A.

3.697.058       99,99997% 5.254.399    

 
 
Composição acionária da controlada indireta Telmex do Brasil S.A. após o aumento de    
capital 
 

ON % ON PN % PN Total

CLARO S.A. 166.895.890 99,999999% 166.895.890 100,00% 333.791.780       99,9999997%

José Formoso Martínez 1 0,000001% -                      0,00% 1                       0,0000003%

Total: 166.895.891        100,00% 166.895.890        100,00% 333.791.781       100,00%

Acionistas
Quantidade de Ações

% Total
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Composição acionária da controlada indireta Primesys Soluções Empresariais S.A. 
após   o aumento de capital da Telmex do Brasil S.A. 
 

ON % PN % Total

Telmex Solutions Telecomunicações S.A. 1 0,00003% 0 0,00% 1                 0,00001%

Telmex do Brasil S.A. 0 0,00% 4.450.000         84,69% 4.450.000    49,71%

Total: 3.697.059          100,00% 5.254.399         100,00% 8.951.458    100,00%

41,30% 58,70% 100,00%

50,29%

CLARO S.A.

3.697.058          99,99997% 804.399            

Acionistas
Quantidade de Ações

% Total

15,31% 4.501.457    

 
 

VI) Redução do capital social da controlada indireta Telmex do Brasil S.A. 
 
a. evento  
 
Em 16 de fevereiro de 2018 passou a ter efeitos legais a redução de capital da controlada 
indireta Telmex do Brasil S.A., deliberada na sua Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 18 de dezembro de 2017. Foi aprovada a redução do valor do seu capital 
social, por ser considerado excessivo em relação ao seu objeto social, nos termos do 
artigo 173 da Lei das Sociedades por Ações, em R$ 317.781.439,98, passando de R$ 
419.822.186,42 para R$102.040.746,44, mediante o cancelamento de 238.624.886 
ações, sendo 119.312.443 ações ordinárias e 119.312.443 ações preferenciais, todas 
nominativas e sem valor nominal. E com a expressa anuência do acionista José Formoso 
Martínez, a redução de capital foi realizada de forma desproporcional à participação dos 
acionistas no capital social da Telmex do Brasil, de tal forma que foram canceladas 
apenas as ações de titularidade da acionista Claro S.A.. 
 
b.   principais condições do negócio 
 
Com a expressa anuência do acionista José Formoso Martínez, foi aprovado que o 
pagamento a ser efetuado à acionista Claro S.A., em decorrência da redução de capital 
ora aprovada, fosse feito (i) por intermédio da entrega de 38.461.539 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal de emissão da Star One S.A., outra controlada indireta, 
sociedade anônima com capital fechado; (ii) além de R$0,89 em moeda, haja vista que o 
valor correspondente às ações da Telmex do Brasil ora canceladas foi superior ao valor 
do investimento daquela empresa com ações Star One.      
 
As deliberações acima só se tornaram eficazes após o decurso do prazo legal de 60 
(sessenta) dias contados da publicação da ata da AGE de 18 de dezembro de 2017, nos 
termos do artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações.  
 
c.     sociedades envolvidas 
 
Telmex do Brasil S.A., Claro S.A. e Star One S.A. 
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d. efeitos resultantes da operação no quadro acionário, especialmente sobre a 
participação do controlador, de acionistas com mais de 5% do capital social e dos 
administradores do emissor 
 
A Telmex do Brasil deixou de fazer parte do capital social da Star One, enquanto que a 
controlada direta Claro passou a deter praticamente 100% do capital social desta última.  
 
e.  quadro societário antes e depois da operação 
 
Composição acionária da controlada indireta Telmex do Brasil S.A. antes da redução do 
capital social 
 

ON % ON PN % PN Total

CLARO S.A. 166.895.890 99,999999% 166.895.890 100,00% 333.791.780               99,9999997%

José Formoso Martínez 1 0,000001% -                          0,00% 1                               0,0000003%

Total: 166.895.891        100,00% 166.895.890             100,00% 333.791.781               100,00%

Acionistas
Quantidade de Ações

% Total

 
 
 
Composição acionária da controlada indireta Star One S.A. antes da redução do capital 
da Telmex do Brasil S.A. 
 

ON PN Total

CLARO S. A.

110.148.892 -         110.148.892    74,12%

Srs. José Formoso Martinez, Gustavo Soares Silbert e 
Antonio João Filho - membros do Conselho de 
Administração, cada um detém 01 ação ON 3 3 0,000002%

TELMEX DO BRASIL S.A. 38.461.539 38.461.539 25,88%

148.610.434    -         148.610.434    100,00%

Acionistas
Quantidade de Ações

% Total

 
 
 
Composição acionária da controlada indireta Telmex do Brasil S.A. após a redução do 
capital social 
 

ON % ON PN % PN Total

CLARO S.A. 47.583.447 99,999998% 47.583.447 100,00% 95.166.894     99,999999%

José Formoso Martínez 1 0,000002% -                   0,00% 1                   0,000001%

Total: 47.583.448        100,00% 47.583.447       100,00% 95.166.895     100,00%

Acionistas
Quantidade de Ações

% Total
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Composição acionária da controlada indireta Star One S.A. após a redução do capital da 
Telmex do Brasil S.A., em 16/02/2018 
 

ON PN Total

CLARO S. A.

148.610.431 -         148.610.431    100,00%

Srs. José Formoso Martinez, Gustavo Soares Silbert e 
Antonio João Filho - membros do Conselho de 
Administração, cada um detém 01 ação ON 3 3 0,000002%

Total: 148.610.434    -         148.610.434    100,00%

Acionistas
Quantidade de Ações

% Total

 
 
 
VII) Cisão parcial da controlada indireta Star One S.A. 
 
a. evento  
 
Em 02 de maio de 2018, em Assembleia Geral Extraordinária foi aprovada a cisão parcial 
da controlada indireta Star One S.A. com versão do acervo cindido para a controlada 
Claro S. A. nos termos do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial celebrado entre as 
administrações das empresas em 23 de abril de 2018. Em virtude desta operação, o 
capital social da controlada indireta Star One foi reduzido em R$1.021.383.765,96, 
passando de R$1.025.738.545,25 para R$4.354.779,29, sem haver, contudo, o 
cancelamento de ações representativas do seu capital social. Antes disto, os seguintes 
membros do Conselho de Administração da Star One, Srs.  José Formoso Martinez, 
Gustavo Soares Silbert e Antonio João Filho que detinham cada um 01 ação ON de 
emissão da empresa, transferiram suas ações para a acionista Claro S.A. em 28 de 
fevereiro de 2018. 
 
b.   principais condições do negócio 
 
• A versão do acervo cindido para a controlada direta Claro não implicou em aumento do 
seu capital social nem em alteração do número de ações representativas de seu capital 
social; 
• A Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, conforme Acórdão nº 185, de 18 
de abril de 2018, aprovou a transferência dos direitos de exploração de satélite brasileiro, 
compreendendo as posições orbitais e radiofrequências associadas, da Companhia para 
a Claro; 
• A controlada Claro sucedeu a Star One apenas nos direitos e obrigações relacionados 
ao acervo cindido, nos termos do Protocolo e Justificação, do §1º do Artigo 229 e do 
parágrafo único do Artigo 233 da Lei n.º 6.404/76, sem solidariedade com a Star One de 
forma que a operação teve eficácia, para todos os efeitos, a partir do dia 02 de maio de 
2018; e 
• As eventuais variações patrimoniais do acervo cindido da Star One ocorridas entre 31 
de março de 2018 e data da eficácia da operação, serão absorvidas pela Claro. 
 
a. sociedades envolvidas 

 
Claro S.A. e Star One S.A. 
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d.  efeitos resultantes da operação no quadro acionário, especialmente sobre a 
participação do controlador, de acionistas com mais de 5% do capital social e dos 
administradores do emissor 
 
Não houve alteração nos quadros acionários da Star One S.A. e da Claro S.A. 
 
 
e.  quadro societário antes e depois da operação 
 
 
Composição acionária da controlada indireta Star One S.A. antes e após a cisão parcial, 
sem alterações. 
 

ON PN Total

148.610.434 -         148.610.434       100,00%

0 0,00%

0 0,00%

148.610.434         -         148.610.434       100,00%

Acionistas
Quantidade de Ações

% Total

CLARO S. A.

 
 
 
 
Composição acionária da controlada direta Claro S.A. antes e após a cisão parcial da 
Star One S.A., sem alterações 
 
 

Ordinarias % ON Preferenciais % PN Total

Claro Telecom Participações S.A.                  40.215.472 83,21% 28.424 0,07% 40.243.896 45,46%

Controladora de Servicios de Telecomunicaciones S.A. de C.V. 6.644.166 13,75% 3.356.034 8,35% 10.000.200 11,30%

Telmex Solutions Telecomunicações S.A. 28.424 0,06% 36.666.673 91,25% 36.695.097 41,46%

EG Participações S.A. 1.244.734 2,58% 0 0,00% 1.244.734 1,41%

Minoritarios 197.025 0,40% 133.562 0,33% 330.587 0,37%

Total: 48.329.821 100,00% 40.184.693 100,00% 88.514.514 100,00%

55% 45% 100%

Acionistas
Quantidade de Ações

% Total
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VIII) Incorporação da Star One S.A. pela controlada Claro S.A. 
 
a. evento 
 
Em 26 de dezembro de 2018, em Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas pelas 
empresas, foi aprovada a incorporação da controlada indireta Star One S.A. (“Star One”) 
pela controlada direta Claro S.A. nos termos do Protocolo e Justificação, celebrado em 18 
de dezembro de 2018 entre as mesmas, inclusive no que diz respeito a disposição da 
data de eficácia da incorporação em 31 de dezembro de 2018.  
 
b. principais condições do negócio 
 
A incorporação da Star One não está sujeita à anuência prévia da Agência Nacional de 
Telecomunicações – ANATEL; e não implicou em aumento do capital social da controlada 
Claro, nem em alteração do número de ações representativas de seu capital social. 
 
A Star One foi extinta de pleno direito em 31 de dezembro de 2018 e a controlada Claro a 
sucedeu em todos seus direitos e obrigações passando a ser sua sucessora legal, para 
todos os efeitos, sem qualquer solução de continuidade. 
 
   
c. sociedades envolvidas 
 
Claro S.A. e Star One S.A. 
 
d. efeitos resultantes da operação no quadro acionário, especialmente sobre a 
participação do controlador, de acionistas com mais de 5% do capital social e dos 
administradores do emissor 
 
A incorporação da Star One não implicou em aumento do capital social da controlada 
Claro nem em alteração do número de ações representativas de seu capital social.  
 
 
e. quadro societário antes e depois da operação 
 
 
Composição acionária da controlada Claro antes e após a incorporação da Star One, sem 
alterações. 
 

Ordinarias % ON Preferentes % PN Total

Claro Telecom Participações S.A.                  40.215.472 83,21% 28.424 0,07% 40.243.896 45,46%

Controladora de Servicios de Telecomunicaciones S.A. de C.V. 6.644.166 13,75% 3.356.034 8,35% 10.000.200 11,30%

Telmex Solutions Telecomunicações S.A. 28.424 0,06% 36.666.673 91,25% 36.695.097 41,46%

EG Participações S.A. 1.244.734 2,58% 0 0,00% 1.244.734 1,41%

Minoritarios 197.025 0,40% 133.562 0,33% 330.587 0,37%

Total: 48.329.821 100,0000% 40.184.693 100,0000% 88.514.514 100,0000%

55% 45% 100%

Acionistas
Quantidade de Ações 

% Total
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IX) Incorporação de AMOV I, S.A. de C.V. por Sercotel, S.A. de C.V. 
 
a. evento 
 
A acionista da empresa emissora, AMOV I, S.A. de C.V., sociedade anônima de capital 
variável, constituída de acordo com as leis do México, e também controlada 
indiretamente por América Móvil, S.A.B. de C.V. foi incorporada na data eficácia de 31 de 
dezembro de 2018 por Sercotel, S.A. de C.V., sociedade anônima de capital variável, 
constituída e existente de acordo com as leis do México, sendo esta última, controlada 
diretamente por América Móvil, S.A.B. de C.V. 
      
b. principais condições do negócio 
 
A empresa emissora permanece sob o controle efetivo da América Móvil, S.A.B. de C.V., 
sociedade anônima de capital aberto, constituída e existente de acordo com as leis do 
México 
.    
c. sociedades envolvidas 
 
AMOV I, S.A. de C.V., Sercotel, S.A. de C.V. e Claro Telecom Participações S.A. 
 
d. efeitos resultantes da operação no quadro acionário, especialmente sobre a 
participação do controlador, de acionistas com mais de 5% do capital social e dos 
administradores do emissor 
 
A empresa Sercotel, S.A. de C.V. sucessora por incorporação de AMOV I, S.A. de C.V. 
passou a deter a mesma participação acionária majoritária outrora detida por AMOV I, 
S.A. de C.V. no capital social da empresa emissora. 
A empresa emissora é mantida inteiramente sob o controle indireto efetivo da América 
Móvil, S.A.B. de C.V., sociedade anônima de capital aberto, constituída e existente de 
acordo com as leis do México, sendo esta última controladora direta de Sercotel, S.A. de 
C.V.     
 
e. quadro societário antes e depois da operação 
 
 
Antes da incorporação da AMOV I, S.A. de C.V. por Sercotel S.A. de C.V. 
 

Sociedade

Ordinarias Total

Amov I, S.A. de C.V. 203.583.506.267 99,9999999995%

Amov IV, S.A. de C.V. 1 0,0000000005%

Acionistas
Quantidade de Ações 

% Total

Claro Telecom Participacões S.A. 
203.583.506.268

 
 
 
Após a incorporação da AMOV I, S.A. de C.V. por Sercotel S.A. de C.V. 
 

Sociedade

Ordinarias Total

Sercotel, S.A. de C.V. 203.583.506.267 99,9999999995%

Amov IV, S.A. de C.V. 1 0,0000000005%

Acionistas
Quantidade de Ações 

% Total

Claro Telecom Participacões S.A. 
203.583.506.268
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X) Aumento do capital social da controlada indireta Telmex do Brasil S.A. 
 

a. evento 
 
Em 17 de janeiro de 2019, em Assembleia Geral Extraordinária da controlada indireta 
Telmex do Brasil S.A., foi aprovado um aumento do seu capital social, no montante de 
R$275.936.534,44, implementado por (i.a) capitalização de crédito de titularidade da 
acionista Claro S.A. em face da Telmex do Brasil no valor de R$275.936.533,35 nos 
termos do Contrato de Assunção de Dívidas celebrado entre a Telmex do Brasil S.A., a 
acionista Claro S.A. e a AMOV FINANCE B.V., sociedade limitada organizada e 
constituída de acordo com as leis holandesas, com sede em Amsterdã, Holanda, em 
Strawinskylaan 637, 1077 XW, inscrita no registro comercial holandês sob o nº 56977239 
(“AMOV”) (“Contrato AMOV”), e (i.b) do pagamento, em moeda corrente nacional, do 
valor de R$1,09 (um real e nove centavos). Desta forma, o capital social da Telmex do 
Brasil S.A. passou de R$86.242.423,32 para R$362.178.957,76. 

b. principais condições do negócio 
 
O preço de emissão das ações emitidas por meio do aumento de capital foi de 
R$4,12000000 por ação, fixado, nos termos do artigo 170, §1º, II, da Lei das Sociedades 
por Ações, com base no preço de patrimônio líquido das ações da Companhia em 31 de 
dezembro de 2018. 
 
Foram emitidas 66.974.887 novas ações da Telmex do Brasil, sendo 33.487.444 ações 
ordinárias e 33.487.443 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal 
(“Novas Ações”). 
 
Nos termos do artigo 171, §6º, da Lei das Sociedades por Ações, o acionista José 
Formoso Martínez cedeu, naquela data, seu direito de preferência para subscrição das 
Novas Ações para a Claro S.A., acionista da Telmex do Brasil. 
 
c. sociedades envolvidas 
 
Telmex do Brasil S.A.e Claro S.A.  

d.  efeitos resultantes da operação no quadro acionário, especialmente sobre a 
participação do controlador, de acionistas com mais de 5% do capital social e dos 
administradores do emissor    
 
A controlada direta Claro subscreveu o total das novas ações emitidas: 33.487.444 ações 
ordinárias e 33.487.443 ações preferenciais. 
 
e. quadro societário antes e depois da operação 
 
Composição acionária da controlada indireta Telmex do Brasil S.A. antes do aumento 
de capital 

ON % ON PN % PN Total

CLARO S.A. 45.578.342 99,999998% 45.578.342 100,00% 91.156.684         99,999999%

José Formoso Martínez 1 0,000002% -               0,00% 1                       0,000001%

Total: 45.578.343    100,00% 45.578.342    100,00% 91.156.685         100,00%

Acionistas
Quantidade de Ações

% Total
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Composição acionária da controlada indireta Telmex do Brasil S.A. após o aumento de    
capital 
 

ON % ON PN % PN Total

CLARO S.A. 79.065.786 99,999999% 79.065.785 100,00% 158.131.571       99,999999%

José Formoso Martínez 1 0,000001% -               0,00% 1                       0,000001%

Total: 79.065.787    100,00% 79.065.785    100,00% 158.131.572       100,00%

% TotalAcionistas
Quantidade de Ações

 
 
 
 
XI)  Aumento do capital social da controlada indireta Claro Corporate 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 
a. evento 

 
Em 24 de junho de 2019, as sócias Telmex do Brasil S.A. e Americel S.A. aprovaram o 

aumento do capital social da Claro Corporate Empreendimentos Imobiliários Ltda. de 

R$332.196.186,00 para R$343.696.186,00, ou seja, um aumento no valor de 

R$11.500.000,00, com a emissão de 11.500.000 novas quotas, no valor de R$ 1,00 (um 

real) cada uma, subscritas e integralizadas da seguinte forma: 
     
a) capitalização de crédito decorrente do Contrato de Adiantamento para Futuro Aumento 

de Capital Social (AFAC) entre a sócia Telmex do Brasil e a Claro Corporate, celebrado 

em 24 de abril de 2019, que totaliza R$2.000.000,00 (dois milhões de reais); 

 

b) capitalização de crédito decorrente do Contrato de Adiantamento para Futuro Aumento 

de Capital Social (AFAC) entre a sócia Telmex do Brasil e a Claro Corporate, celebrado 

em 24 de maio de 2019, que totaliza R$2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais); 
 

c) capitalização de crédito decorrente do Contrato de Adiantamento para Futuro Aumento 

de Capital Social (AFAC) entre a sócia Telmex do Brasil e a Claro Corporate, celebrado 

em 11 de junho de 2019, que totaliza R$4.400.000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil 

reais); e 

 

d) aporte de capital em 24 de junho de 2019 em dinheiro no montante de R$3.000.000,00 

(três milhões de reais). 
 

b. principais condições do negócio 

As novas quotas emitidas no equivalente à 11.500.000 (onze milhões e quinhentos mil) 

quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, foram totalmente subscritas e 

integralizadas pela sócia Telmex do Brasil S.A. em 24 de junho de 2019. 
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A sócia Americel renunciou ao direito de preferência constante no artigo 1.081, §§1º, 2º e 

3º do Código Civil, cedendo o direito de subscrição à sócia Telmex do Brasil. 

 
c. sociedades envolvidas 

Claro Corporate Empreendimentos Imobiliários Ltda., Telmex do Brasil S.A. e Americel 
S.A. 
 
d.  efeitos resultantes da operação no quadro acionário, especialmente sobre a 
participação do controlador, de acionistas com mais de 5% do capital social e dos 
administradores do emissor    
 
As novas quotas emitidas no equivalente à 11.500.000 (onze milhões e quinhentos mil) 

quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, foram totalmente subscritas e 

integralizadas pela sócia Telmex do Brasil S.A.  

 
e. quadro societário antes e depois da operação 
 
Composição acionária da controlada indireta Claro Corporate Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. antes do aumento de capital 
 
 

Quotas Total

Telmex do Brasil S.A. 332.196.185 99,9999997%

Americel S.A. 1 0,0000003%

100,0000000%

Sócias
Quantidade de Quotas

% Total

332.196.186

 
 
 
 
Composição acionária da controlada indireta Claro Corporate Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. após do aumento de capital 
 
 

Quotas Total

Telmex do Brasil S.A. 343.696.185 99,9999997%

Americel S.A. 1 0,0000003%

100,0000000%

343.696.186

Sócias
Quantidade de Quotas

% Total
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XII) Distrato Social das controladas indiretas LATAM TOWERS INFRAESTRUTURA 
DE TORRES LTDA., NET RF TELECOM 01 LTDA. e NET RF TELECOM 02 LTDA. 

 
a. evento 

Em 30 de junho de 2019, as sócias das controladas indiretas LATAM TOWERS 
INFRAESTRUTURA DE TORRES LTDA., NET RF TELECOM 01 LTDA. e NET RF 
TELECOM 02 LTDA. aprovaram dissolver e liquidar as empresas na forma dos artigos 
1.033, inciso II, 1.102 e seguintes da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 
 
As respectivas empresas controladas indiretas encontram-se inativas e as sócias não têm 
mais interesse na continuidade dos negócios sociais. 
 
b. principais condições do negócio 
 
As respectivas controladas indiretas não possuem dívidas nem passivos conhecidos a 
serem suportados pelas mesmas nem por qualquer uma das sócias. 
 
As sócias das controladas indiretas nomeiam o Sr. José Antônio Guaraldi Félix, brasileiro, 
casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 56.586.459-2 SSP-SP e 
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 
140.448.620-87, para exercer a função de liquidante, competindo-lhe providenciar o 
registro dos respectivos Distratos Sociais na Junta Comercial do Estado de São Paulo e 
levar a efeito as necessárias publicações, averbações e baixas em todas as repartições 
públicas federais, estaduais e municipais, autarquias e entidades competentes. 
 
O Sr. José Antônio Guaraldi Félix, acima qualificado, será o responsável pela guarda dos 
livros, documentos fiscais e contábeis das controladas indiretas, que ora são distratadas 
e liquidadas, comprometendo-se a mantê-los em boa guarda. 
 
c. sociedades envolvidas 
 
LATAM TOWERS INFRAESTRUTURA DE TORRES LTDA., NET RF TELECOM 01 
LTDA. e NET RF TELECOM 02 LTDA. e suas respectivas sócias: Claro S.A. e Americel 
S.A.; Claro S.A. e Reyc Comércio e Participações Ltda. 
 

d.  efeitos resultantes da operação no quadro acionário, especialmente sobre a 
participação do controlador, de acionistas com mais de 5% do capital social e dos 
administradores do emissor 
 
As empresas LATAM TOWERS INFRAESTRUTURA DE TORRES LTDA., NET RF 
TELECOM 01 LTDA. e NET RF TELECOM 02 LTDA. foram dissolvidas e liquidadas. 
 
 
 
e. quadro societário antes e depois da operação 
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Composição acionária da controlada indireta LATAM TOWERS INFRAESTRUTURA DE 
TORRES LTDA. antes do evento 
 

Quotas Total

Claro S.A. 499 99,8%

Americel S.A. 1 0,2%

Sócias
Quantidade de Quotas

% Total

500

 
 
 
Composição acionária da controlada indireta NET RF TELECOM 01 LTDA. antes do 
evento  
  

Valor (R$)

CLARO S.A. 499,00 99,8%

Reyc Comércio e Participações Ltda 1,00 0,2%

500 500,00 100,0%

1

Sócias % Total

TOTAL 

Quotas

499

 
 

 
Composição acionária da controlada indireta NET RF TELECOM 02 LTDA. antes do 
evento  
 

Valor (R$)

CLARO S.A. 499,00 99,8%

Reyc Comércio e Participações Ltda 1,00 0,2%

500 500,00 100,0%

1

Sócias % Total

TOTAL 

Quotas

499

 
 

Após o evento 
 
As controladas indiretas LATAM TOWERS INFRAESTRUTURA DE TORRES LTDA., 
NET RF TELECOM 01 LTDA. e NET RF TELECOM 02 LTDA. foram dissolvidas e 
liquidadas. 
 
 
XIII) Incorporação da Primesys Soluções Empresariais S.A. pela Claro S.A. 
 
a. evento 
 
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1º de julho de 2019, foi aprovada a 
incorporação da controlada indireta Primesys Soluções Empresariais S.A. pela controlada 
direta Claro S.A., sendo eficaz a referida incorporação naquela data.  
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A incorporação da Primesys não implicou em aumento do capital social da Claro nem em 
alteração do número de ações representativas de seu capital social. 
 
A Primesys foi extinta de pleno direito e a Claro a sucedeu em todos seus direitos e 
obrigações, passando a ser sua sucessora legal, para todos os efeitos, sem qualquer 
solução de continuidade. 
 
b. principais condições do negócio 
 
A Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL concedeu anuência prévia para 
realização da incorporação da Primesys pela Claro, conforme Ato nº 3.760, de 14 de 
junho de 2019. 
 
 
c. sociedades envolvidas 

Primesys Soluções Empresariais S.A. e Claro S.A. 
 

d.  efeitos resultantes da operação no quadro acionário, especialmente sobre a 
participação do controlador, de acionistas com mais de 5% do capital social e dos 
administradores do emissor 
 
A incorporação da Primesys não implicou em aumento do capital social da Claro nem em 
alteração do número de ações representativas de seu capital social. 
 
 
e. quadro societário antes e depois da operação 
 
Composição acionária da controlada Claro antes e após a incorporação da Primesys, 
sem alterações. 
 

Ordinarias % ON Preferentes % PN Total

Claro Telecom Participações S.A.                  40.215.472 83,21% 28.424 0,07% 40.243.896 45,46%

Controladora de Servicios de Telecomunicaciones S.A. de C.V. 6.644.166 13,75% 3.356.034 8,35% 10.000.200 11,30%

Telmex Solutions Telecomunicações S.A. 28.424 0,06% 36.666.673 91,25% 36.695.097 41,46%

EG Participações S.A. 1.244.734 2,58% 0 0,00% 1.244.734 1,41%

Minoritarios 197.025 0,40% 133.562 0,33% 330.587 0,37%

Total: 48.329.821 100,0000% 40.184.693 100,0000% 88.514.514 100,0000%

55% 45% 100%

Acionistas
Quantidade de Ações 

% Total
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XIV)  Aumento do capital social da controlada indireta Telmex do Brasil S.A. 
 
 a. evento 
 
Em 02 de julho de 2019, em Assembleia Geral Extraordinária da controlada indireta 
Telmex do Brasil S.A., foi aprovado um aumento do seu capital social, no montante de 
R$477.112.774,25, passando o capital social da TdB de R$362.178.957,76 para 
R$839.291.732,01.   

Foram emitidas 119.529.264 novas ações de emissão da TdB, todas ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, com o preço de emissão de R$3,9915980262 por ação, 
fixado, nos termos do artigo 170, §1º, II, da Lei das Sociedades por Ações, com base no 
preço de patrimônio líquido das ações da TdB em 30 de junho de 2019. 
 
O aumento de capital é totalmente subscrito e integralizado pela controlada direta Claro 
S.A., sócia da TdB, por meio (i) da conferência do Acervo de titularidade da acionista 
Claro S.A. ao capital da Telmex do Brasil S.A., no valor de R$477.112.772,67, conforme 
Laudo de Avaliação, sendo o Acervo Líquido integrado por contratos dos quais a 
acionista Claro S.A. é parte, que são relacionados aos ativos envolvidos no aporte de 
ativos e na atividade empresarial empreendida com os mesmos. A execução dos 
referidos contratos e a operação dos ativos objeto do aporte será assumida pela TdB, a 
partir da data de sua contribuição em capital, e (i) do pagamento, em moeda corrente 
nacional, do valor de R$1,58 (um real, cinquenta e oito centavos), nos termos do Boletim 
de Subscrição pela acionista Claro S.A. 
 
b. principais condições do negócio 
 
(i) a conferência do Acervo de titularidade da acionista Claro S.A. ao capital da Telmex do 
Brasil S.A., no valor de R$477.112.772,67, conforme Laudo de Avaliação, sendo o 
Acervo Líquido integrado por contratos dos quais a acionista Claro S.A. é parte, que são 
relacionados aos ativos envolvidos no aporte de ativos e na atividade empresarial 
empreendida com os mesmos. A execução dos referidos contratos e a operação dos 
ativos objeto do aporte será assumida pela TdB, a partir da data de sua contribuição em 
capital; e (ii) do pagamento, em moeda corrente nacional, do valor de R$1,58 (um real, 
cinquenta e oito centavos), nos termos do Boletim de Subscrição pela acionista Claro 
S.A. 
 
c. sociedades envolvidas 
 
Telmex do Brasil S.A. e Claro S.A. 
 
d.  efeitos resultantes da operação no quadro acionário, especialmente sobre a 
participação do controlador, de acionistas com mais de 5% do capital social e dos 
administradores do emissor 
 
A controlada Claro S.A. subscreveu a totalidade das novas ações emitidas: 119.529.264 
ações ordinárias da TdB; e a sua quantidade de ações ordinárias passou de 79.065.786 
ações para 198.595.050 ações ordinárias. 
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e. quadro societário antes e depois da operação 
 
Composição acionária da controlada indireta Telmex do Brasil S.A. antes do evento:  
 

ON % ON PN % PN Total

CLARO S.A. 79.065.786 99,999999% 79.065.785 100,00% 158.131.571    99,999999%

José Formoso Martínez 1 0,000001% -               0,00% 1                    0,000001%

Total: 79.065.787    100,00% 79.065.785    100,00% 158.131.572    100,00%

Acionistas
Quantidade de Ações

% Total

 
 
Composição acionária da controlada indireta Telmex do Brasil S.A. após o evento: 
 

ON % ON PN % PN Total

CLARO S.A. 198.595.050 99,999999% 79.065.785 100,00% 277.660.835       99,9999996%

José Formoso Martínez 1 0,000001% -               0,00% 1                       0,0000004%

Total: 198.595.051  100,00% 79.065.785    100,00% 277.660.836       100,00%

Acionistas
Quantidade de Ações

% Total

 
 
 
XV) Aumento do capital social da controlada Reyc Comércio e Participações Ltda. 
 
a. evento 

Em 30 de agosto de 2019 as sócias da controlada indireta Reyc Comércio e 

Participações Ltda. aprovaram o aumento do capital social da empresa de 

R$483.961.081,97 para R$483.961.088,80, ou seja, um aumento no valor de R$ 6,83 

(seis reais e oitenta e três centavos), sem a emissão de novas quotas sociais, mediante o 

aporte de capital em dinheiro pela sócia Claro S.A., controlada direta do emissor, em até 

10 (dez) dias contados daquela data.  

 

O aumento de capital é realizado com a finalidade de regularização do valor do capital 

social total face ao número total de quotas sociais de emissão da Reyc correspondente a 

5.283.418 (cinco milhões, duzentas e oitenta e três mil e quatrocentas e dezoito) de 

quotas sociais cujo valor unitário é R$91,60 (noventa e um reais e sessenta centavos).  

 

Tendo em vista a incorporação da Primesys pela controlada direta Claro, cuja eficácia se 

deu em 01 de julho de 2019, esta última passou a deter, na referida data, a totalidade das 

quotas sociais representativas do capital social da Reyc.  Ato seguinte nos termos do 

artigo 1.033, IV do Código Civil, e com o intuito de recompor a pluralidade de sócios no 

capital social da Reyc, a controlada direta Claro cedeu e transferiu, a título oneroso, 1 

(uma) quota social de sua titularidade, no valor unitário de R$91,60 (noventa e um reais e 

sessenta centavos), livre e desembaraçada de quaisquer ônus e gravames, para a sócia 

integrante Telmex do Brasil S.A., outorgando-se entre si, cedente, cessionária e 
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Sociedade mutuamente a mais plena, ampla, rasa, geral, irrevogável e irretratável 

quitação com relação à cessão e transferência aqui descrita e efetuada, para nada mais 

reclamarem em juízo ou fora dele, a qualquer título. 
  
b. principais condições do negócio 

 

O aporte de capital em dinheiro pela sócia Claro S.A., controlada direta do emissor, em 

até 10 (dez) dias contados da data de 30 de agosto de 2019.  
 
c. sociedades envolvidas 
 
 
Reyc Comércio e Participações Ltda., Claro S.A. e Telmex do Brasil S.A. 
 
 
d.  efeitos resultantes da operação no quadro acionário, especialmente sobre a 
participação do controlador, de acionistas com mais de 5% do capital social e dos 
administradores do emissor 

O aumento de capital é realizado com a finalidade de regularização do valor do capital 
social total face ao número total de quotas sociais de emissão da Reyc correspondente a 
5.283.418 (cinco milhões, duzentas e oitenta e três mil e quatrocentas e dezoito) de 
quotas sociais cujo valor unitário é R$91,60 (noventa e um reais e sessenta centavos).  
E a Telmex do Brasil S.A. passou a deter a participação societária na Reyc com 1 (uma) 
quota no seu capital social.  
 
e. quadro societário antes e depois da operação 
 
Composição acionária da controlada indireta Reyc antes do evento: 
 

Quotas Valor

CLARO S.A. 5.283.418 483.960.990,37 100,00000%

5.283.418 483.960.990,37 100,000%

Sócia % Total

 
 

Composição acionária da controlada indireta Reyc após o evento: 
 

Quotas Valor

CLARO S.A. 5.283.417 483.960.997,20 99,99998%

TELMEX DO BRASIL S.A. 1 91,60 0,00002%

5.283.418 483.961.088,80 100,000%

% TotalSócias
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XVI) Incorporação da controlada indireta Claro Corporate Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. pela Telmex do Brasil S.A.   
 
a. evento 
 
Em 02 de setembro de 2019, em Assembleia Geral Extraordinária da controlada indireta 
Telmex do Brasil S.A., foi aprovado a incorporação da controlada indireta Claro Corporate 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. pela Telmex do Brasil S.A., nos termos do Protocolo 
e Justificação de Incorporação da Claro Corporate Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
pela Telmex do Brasil S.A. firmado pelas administrações das empresas em 30 de agosto 
de 2019.   
 
A incorporação da Claro Corporate não implicará em aumento do capital social da TdB, 
nem em alteração do número de ações representativas de seu capital social. 

A Claro Corporate estará extinta de pleno direito e a Telmex do Brasil S.A. a sucedeu em 
todos seus direitos e obrigações, passando a ser sua sucessora legal, para todos os 
efeitos, sem qualquer solução de continuidade. 

b. principais condições do negócio 
 
A incorporação da Claro Corporate não implicará em aumento do capital social da TdB, 
nem em alteração do número de ações representativas de seu capital social. 

A Claro Corporate estará extinta de pleno direito e a Telmex do Brasil S.A. a sucedeu em 
todos seus direitos e obrigações, passando a ser sua sucessora legal, para todos os 
efeitos, sem qualquer solução de continuidade. 

c. sociedades envolvidas 

 Claro Corporate Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Telmex do Brasil S.A.   

d.  efeitos resultantes da operação no quadro acionário, especialmente sobre a 
participação do controlador, de acionistas com mais de 5% do capital social e dos 
administradores do emissor 

A incorporação da Claro Corporate não implicará em aumento do capital social da TdB, 
nem em alteração do número de ações representativas de seu capital social. 
 

e. quadro societário antes e depois da operação 
 
Composição acionária da controlada indireta Telmex do Brasil S.A. antes e após o 
evento: sem alterações.  
 

ON % ON PN % PN Total

CLARO S.A. 198.595.050 99,999999% 79.065.785 100,00% 277.660.835       99,9999996%

José Formoso Martínez 1 0,000001% -               0,00% 1                       0,0000004%

Total: 198.595.051  100,00% 79.065.785    100,00% 277.660.836       100,00%

Acionistas
Quantidade de Ações

% Total
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XVII) Aumento do capital social da controlada indireta Telmex do Brasil S.A. 
 
a. evento 
 
Em 06 de setembro de 2019, em Assembleia Geral Extraordinária da controlada indireta 
Telmex do Brasil S.A., foi aprovado um aumento do seu capital social, no montante de 
R$600.000,40, passando o capital social da TdB de R$839.291.732,01 para 
R$839.891.732,41.   
 
Foram emitidas 153.164 novas ações de emissão da TdB, todas ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal, com o preço de emissão de R$3,9173722302 por ação, fixado, nos 
termos do artigo 170, §1º, II, da Lei das Sociedades por Ações, com base no preço de 
patrimônio líquido das ações da Companhia em 31 de agosto de 2019. 
 
O aumento de capital é totalmente subscrito e integralizado pela controlada direta Claro 
S.A., sócia da TdB, por meio por meio da (i) capitalização de crédito de sua titularidade 
em face da TdB no valor de R$600.000,00 nos termos do Contrato de Adiantamento para 
Futuro Aumento de Capital Social da Claro Corporate Empreendimentos Imobiliários 
Ltda. (“Contrato AFAC”) celebrado em 13 de setembro de 2018 entre a acionista Claro 
S.A. e a Claro Corporate Empreendimentos Imobiliários Ltda.; e (ii) pagamento, em 
moeda corrente nacional, do valor de R$0,40 nos termos do Boletim de Subscrição pela 
acionista Claro S.A.  
 
Em decorrência da incorporação da Claro Corporate pela TdB conforme deliberação de 
acionistas em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02 de setembro de 2019, a 
TdB sucedeu a Claro Corporate em todos seus direitos e obrigações, passando a ser sua 
sucessora legal, para todos os efeitos, incluindo, mas não se limitando aos direitos e 
obrigações decorrentes do Contrato AFAC. 

Nos termos do artigo 171, §6º, da Lei das Sociedades por Ações, o acionista José 
Formoso Martínez cedeu, em 06 de setembro de 2019, seu direito de preferência para 
subscrição das novas ações para a Claro S.A., acionista da TdB. 
 

b. principais condições do negócio 
 
O aumento de capital é totalmente subscrito e integralizado pela controlada direta Claro 
S.A., sócia da TdB, por meio por meio da (i) capitalização de crédito de sua titularidade 
em face da TdB no valor de R$600.000,00 nos termos do Contrato de Adiantamento para 
Futuro Aumento de Capital Social da Claro Corporate Empreendimentos Imobiliários 
Ltda. (“Contrato AFAC”) celebrado em 13 de setembro de 2018 entre a acionista Claro 
S.A. e a Claro Corporate Empreendimentos Imobiliários Ltda.; e (ii) pagamento, em 
moeda corrente nacional, do valor de R$0,40 nos termos do Boletim de Subscrição pela 
acionista Claro S.A.  
 

c. sociedades envolvidas 

Telmex do Brasil S.A. e Claro S.A. 
 

d.  efeitos resultantes da operação no quadro acionário, especialmente sobre a 
participação do controlador, de acionistas com mais de 5% do capital social e dos 
administradores do emissor 
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A controlada Claro S.A. subscreveu a totalidade das novas ações emitidas: 153.164 
ações ordinárias da TdB; e a sua quantidade de ações ordinárias passou de 198.595.050 
ações para 198.748.214 ações ordinárias. 
 
e. quadro societário antes e depois da operação 
 
Composição acionária da controlada indireta Telmex do Brasil S.A. antes do evento:  
 

ON % ON PN % PN Total

CLARO S.A. 198.595.050 99,999999% 79.065.785 100,00% 277.660.835       99,9999996%

José Formoso Martínez 1 0,000001% -               0,00% 1                       0,0000004%

Total: 198.595.051  100,00% 79.065.785    100,00% 277.660.836       100,00%

Acionistas
Quantidade de Ações

% Total

 
 
Composição acionária da controlada indireta Telmex do Brasil S.A. após o evento: 
 

ON % ON PN % PN Total

CLARO S.A. 198.748.214 99,999999% 79.065.785 100,00% 277.813.999       99,9999996%

José Formoso Martínez 1 0,000001% -               0,00% 1                       0,0000004%

Total: 198.748.215  100,00% 79.065.785    100,00% 277.814.000       100,00%

Acionistas
Quantidade de Ações

% Total

 
 
 

XVIII) Aquisição de 40% do capital social da Ustore Software e Serviços de 
Informática S.A.  pela controlada Claro S.A. 
 
a. evento 
 
A controlada Claro adquiriu 40% do capital social da Ustore Software e Serviços de 
Informática S.A. em 19 de setembro de 2019, empresa que atua em soluções de 
tecnologia da informação em ambientes Multi Cloud híbridos. 
 
A controlada Claro passou a deter a titularidade de 203.101 ações ordinárias de emissão 
da Ustore. 
 
b. principais condições do negócio 

O preço de aquisição dos 40% do capital social foi de R$24.000.000,00, a ser pago da 
seguinte forma: 
 
(i) R$3.000.000,00 a ser pago na assinatura do Contrato de Compra e Venda de Ações; 
(ii) R$9.000.000,00 a ser pago em 04/10/2019; 
(iii) R$6.000.000,00 a ser pago ao final do período de 6 meses contados do pagamento 
do item (i), corrigido pelo IGPM; e 
(iv) R$6.000.000,00 a ser pago ao final do período de 12 meses contados do pagamento 
do item (i), corrigido pelo IGPM. 
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c. sociedades envolvidas 

Claro S.A. e Ustore Software e Serviços de Informática S.A. 
 

d.  efeitos resultantes da operação no quadro acionário, especialmente sobre a 
participação do controlador, de acionistas com mais de 5% do capital social e dos  
administradores do emissor 
 
A controlada Claro adquiriu 40% do capital social da Ustore Software e Serviços de 
Informática S.A. 
 
e. quadro societário antes e depois da operação 
 
Quadro societário antes do evento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Quadro societário após o evento 
 

Acionistas 
Quantidade de Ações 

% Total 
ON % PN % Total 

CLARO S.A. 203.101 40,00% 0 0,00% 203.101 40,00%

RODRIGO ELIA ASSAD 95.964 18,90% 1 50,00% 95.965 18,90%

FABIANA COUTO 
FALCONE DE MELO 77.688 15,30% 1 50,00% 77.689 15,30%

NELSON DE LORENZI 
CAMPELO 77.689 15,30% 0 0,00% 77.689 15,30%

FRANCISCO RICARDO 
BLAGEVITCH 50.262 9,90% 0 0,00% 50.262 9,90%

JERCKNS AFFONSO 
CRUZ 3.046 0,60% 0 0,00% 3.046 0,60%

Total: 507.750 100,00% 2 100,00% 507.752 100,00%

100,00% 0,00% 100,00% 

Acionistas 
Quantidade de Ações 

% Total 
ON % PN %  Total 

RODRIGO ELIA ASSAD 95.964 18,90% 0 0,00%       95.964  18,90%

FABIANA COUTO FALCONE DE MELO 77.688 15,30% 0 0,00%       77.688  15,30%

NELSON DE LORENZI CAMPELO 77.689 15,30% 0 0,00%       77.689  15,30%

FRANCISCO RICARDO BLAGEVITCH 50.262 9,90% 0 0,00%       50.262  9,90%

JERCKNS AFFONSO CRUZ 3.046 0,60% 0 0,00%        3.046  0,60%

Outros     203.101  40,00% 0 0,00%     203.101  40,00%

Total: 507.750 60,00% 0 0,00%     507.750  60,00%

   100,00%   0,00% 100,00%   
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XIX) Aumento do capital social da controlada Claro S.A. 
 
a. evento 
 
Em 30 de setembro de 2019, em Reunião do Conselho de Administração da controlada 
Claro, foi aprovado um aumento do seu capital social no montante de R$16.269.453,35, a 
ser implementado por meio da capitalização de parcelas da reserva especial de ágio da 
controlada no montante de R$16.269.453,35, a ser realizada em proveito exclusivo da 
acionista controladora da Claro S.A., Claro Telecom Participações S.A., nos termos da 
Instrução CVM n 319/99, mediante a emissão de 89.817 novas ações, todas ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal. O valor do capital social da controlada Claro passou de 
R$18.722.518.418,04 para R$18.738.787.871,39. 
 
 
b.   principais condições do negócio 
 
O aumento de capital foi integralizado à vista por meio da capitalização de duas parcelas 
da reserva especial de ágio da controlada Claro nos valores de (i) R$9.133.801,89 e (ii) 
R$7.135.651,46, perfazendo o total de R$16.269.453,35, realizada em proveito exclusivo 
da acionista controladora da Claro S.A., Claro Telecom Participações S.A., nos termos da 
Instrução CVM n 319/99. O preço de emissão das ações foi de R$181,14 por ação, 
fixado, nos termos do artigo 170, §1º, II, da Lei 6.404/76, com base no preço de 
patrimônio líquido das ações da controlada em 31 de agosto de 2019. 
 

Nos termos do disposto no artigo 171 da Lei 6.404/76, foi assegurado aos acionistas 
detentores de ações ordinárias ou preferenciais da controlada o direito de preferência 
para subscrever as ações ora emitidas na proporção de 0,001014715 ações ordinárias 
para cada 1 (uma) ação ordinária ou preferencial que possuíssem. 
 
O prazo para o exercício do direito de preferência dos Acionistas foi de 32 (trinta e dois) 
dias, contados após a publicação do Aviso aos Acionistas comunicando o aumento de 
capital social da controlada ora aprovado e as demais condições para o exercício do 
direito de preferência, tendo início em 04 de outubro de 2019 e término em 04 de 
novembro de 2019. 
 
 
c.     sociedades envolvidas 

Claro S.A. e Claro Telecom Participações S.A. 
 
 
d.  efeitos resultantes da operação no quadro acionário, especialmente sobre a 
participação do controlador, de acionistas com mais de 5% do capital social e dos 
administradores do emissor 
 

Houve um aumento de participação acionária votante detida pela Claro Telecom 
Participações S.A. na controlada Claro de 83,21% para 83,24% e no capital total de 
45,46% para 45,52%. 
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e.  quadro societário antes e depois da operação  
 
Composição acionária da controlada Claro antes do aumento do capital social 
 
 

Ordinarias % ON Preferenciais % PN Total

Claro Telecom Participações S.A.                  40.215.472 83,21% 28.424 0,07% 40.243.896 45,46%

Controladora de Servicios de Telecomunicaciones S.A. de C.V. 6.644.166 13,75% 3.356.034 8,35% 10.000.200 11,30%

Telmex Solutions Telecomunicações S.A. 28.424 0,06% 36.666.673 91,25% 36.695.097 41,46%

EG Participações S.A. 1.244.734 2,58% 0 0,00% 1.244.734 1,41%

Minoritarios 197.025 0,40% 133.562 0,33% 330.587 0,37%

Total: 48.329.821 100,00% 40.184.693 100,00% 88.514.514 100,00%

55% 45% 100%

Acionistas
Quantidade de Ações

% Total

 
 
 
 
Composição acionária da controlada Claro após o aumento do capital social 
 

Ordinárias % ON Preferenciais % PN Total

Claro Telecom Participações S.A.                  40.305.289 83,24% 28.424 0,07% 40.333.713 45,52%

Controladora de Servicios de Telecomunicaciones S.A. de C.V. 6.644.166 13,72% 3.356.034 8,35% 10.000.200 11,29%

Telmex Solutions Telecomunicações S.A. 28.424 0,06% 36.666.673 91,25% 36.695.097 41,42%

EG Participações S.A. 1.244.734 2,57% 0 0,00% 1.244.734 1,40%

Minoritarios 197.025 0,41% 133.562 0,33% 330.587 0,37%

Total: 48.419.638 100,00% 40.184.693 100,00% 88.604.331 100,00%

55% 45% 100%

Acionistas
Quantidade de Ações

% Total
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XX) Venda de ações de emissão da MPO - Processadora de Pagamentos Móveis 
S.A. detidas pela controlada Claro 
 
a. evento 

Em 18 de dezembro de 2019, a controlada Claro formalizou a venda da totalidade de sua 
posição acionária detida junto ao capital social da MPO - Processadora de Pagamentos 
Móveis S.A. (“MPO”), equivalente a 1.413.069.114 ações ordinárias, ao Banco Bradesco 
S.A..  

 

b.   principais condições do negócio 
 
A operação de compra e venda de ações foi aprovada pelo Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica – CADE e pelo Banco Central do Brasil.  

c.     sociedades envolvidas 

Claro S.A., MPO - Processadora de Pagamentos Móveis S.A. e Banco Bradesco S.A..  

d.  efeitos resultantes da operação no quadro acionário, especialmente sobre a 
participação do controlador, de acionistas com mais de 5% do capital social e dos 
administradores do emissor 

A controlada Claro não mais detém nenhuma participação no capital social da MPO. 

 

e.  quadro societário antes e depois da operação  

Quadro societário antes do evento 
 
 
 

 

 
 
 

 
Quadro societário após o evento 
 

Ordinarias Preferenciais Total

2.826.138.228 100,00%

Acionistas
Quantidade de Ações 

% Total

2.826.138.228        Banco Bradesco Cartões S/A

 
 
 
 
 

Acionistas 
Quantidade de Ações 

% Total 

Ordinarias  Preferenciais Total 

Claro S/A 1.413.069.114   
        2.826.138.228  

50,00%

Banco Bradesco Cartões S/A 1.413.069.114   50,00%
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XXI) Aquisição de 100% da Nextel Telecomunicações Ltda. e suas subsidiárias 
(“Nextel Brasil”) pela controladora América Móvil, S.A.B. de C.V. ("AMX") 

a. evento 

A Claro Telecom Participações S.A. divulgou Fato Relevante em 18 de dezembro de 
2019 informando que sua controladora indireta América Móvil, S.A.B. de C.V. divulgou 
comunicado sobre a conclusão da aquisição de 100% da Nextel Telecomunicações Ltda. 
e suas subsidiárias (“Nextel Brasil”) detida pela NII Holdings, Inc. e algumas de suas 
afiliadas (“NII”) e pela AI Brazil Holdings B.V. 

O preço de compra pago pela Nextel Brasil foi de US$905 milhões, em bases livre de 
caixa / dívidas. 

A Nextel Brasil presta serviços de telecomunicações móveis em âmbito nacional. Com 
essa operação, a AMX consolidará sua posição como uma das principais prestadoras de 
serviços de telecomunicações no Brasil, fortalecendo sua capacidade de rede móvel, 
portfólio de espectro, base de assinantes, cobertura e qualidade, particularmente nas 
cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, os principais mercados do Brasil. 

b.   principais condições do negócio 
 
Em 04/11/2019, foi publicado no Diário Oficial da União – DOU o Ato n.° 6.889, de 
01/11/2019, por intermédio do qual o Conselho Diretor da ANATEL concedeu anuência 
prévia à transferência do controle indireto da Nextel Telecomunicações Ltda. (NEXTEL) e 
Sunbird Telecomunicações Ltda. (SUNBIRD) à América Móvil, S.A.B. de C.V. 

Referida operação também foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa da 
Concorrência – CADE, no âmbito do Ato de Concentração n.º 08700.002013/2019-56.  

c.     sociedades envolvidas 
 
AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V., NII INTERNATIONAL HOLDINGS S.À.R.L, NII 
BRAZIL HOLDINGS S.À R.L., AI BRAZIL HOLDINGS B.V., NEXTEL HOLDINGS S.À 
R.L., MCCAW INTERNATIONAL (BRAZIL), LLC, AIRPHONE HOLDINGS, LLC, NEXTEL 
PARTICIPAÇÕES LTDA., NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA., NEXTEL 
TELECOMUNICAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA LTDA., SUNBIRD PARTICIPAÇÕES 
LTDA. e SUNBIRD TELECOMUNICAÇÕES LTDA.. 
 
 
d.  efeitos resultantes da operação no quadro acionário, especialmente sobre a 
participação do controlador, de acionistas com mais de 5% do capital social e dos 
administradores do emissor 

América Móvil, S.A.B. de C.V. concluiu a aquisição de 100% da Nextel Telecomunicações 
Ltda. e suas subsidiárias (“Nextel Brasil”) detida pela NII Holdings, Inc. e algumas de 
suas afiliadas (“NII”) e pela AI Brazil Holdings B.V. 
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XXII) Aquisição do controle acionário da NK 061 Empreendimentos e Participações 
S.A. 

a. evento 
 

Em 15 de maio de 2020, a Companhia adquiriu 100 (cem) ações ordinárias, equivalente a 
totalidade da posição acionária da empresa NK 061 Empreendimentos e Participações 
S.A., sociedade anônima de capital fechado, holding, em processo de definição de 
Estatuto Social, para adaptar-se aos negócios em desenvolvimento do grupo Claro Brasil.  
 

b.   principais condições do negócio 

Contrato de Compra e Venda de Ações firmado pela Companhia e o preço de R$10,00 
(dez reais) a ser pago da seguinte forma: R$5,00 (cinco reais) a ser pago a Leonardo 
Luis do Carmo e R$5,00 (cinco reais) a ser pago a Cristina da Silva de Camargo. 

c.     sociedades envolvidas 

Claro Telecom Participações S.A. e NK 061 Empreendimentos e Participações S.A. 

d.  efeitos resultantes da operação no quadro acionário, especialmente sobre a 
participação do controlador, de acionistas com mais de 5% do capital social e dos 
administradores do emissor 
 
A Companhia adquiriu 100 (cem) ações ordinárias, equivalente a totalidade da posição 
acionária da empresa NK 061 Empreendimentos e Participações S.A. 
 
e.  quadro societário antes e depois da operação 
  

Quadro societário antes do evento 
 

ON % ON PN % PN Total

Leonardo Luis do Carmo 50 50,00% 50           50,00%

Cristina da Silva de Camargo 50 50,00% 50 50,00%

Total: 100          100,00% 100         100,00%

Acionistas
Quantidade de Ações

% Total

 
 

Quadro societário após o evento 
 

ON % ON PN % PN Total

100 100,00% 100          100,00%

Total: 100            100,00% 100          100,00%

Acionistas
Quantidade de Ações

% Total

CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A.
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15.8 - Outras Informações Relevantes - Controle E Grupo Econômico

 

 

Não há outras informações relevantes. 
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16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de
Transações Com Partes Relacionadas

 

A Companhia possui uma política de partes relacionadas para garantir que as transações estejam em condições 
de mercado, comutatividade e independência que caracterizam as transações com terceiros. Na política são 
definidos preços de tabela para os serviços de portfólio, descontos por volume, alçadas de descontos dos 
diferentes níveis hierárquicos. 
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Posição contratual do emissor Devedor

Especificar

Embratel Tvsat Telecomunicações S.A. 31/03/2020 1.448.379.316,70 R$1.448.379.316,70 em 
31 de março de 2020.

- Indeterminada SIM 0,000000

Natureza e razão para a operação Capital de giro

Garantia e seguros Não há garantias nem seguros

Rescisão ou extinção

Garantia e seguros Não há garantias nem seguros

Relação com o emissor Coligada

Objeto contrato Prestação de Serviços

Relação com o emissor Coligada

Objeto contrato Contrato de mútuo

Garantia e seguros Não há garantias nem seguros

Objeto contrato Contrato de mútuo

Amov Finance BV 18/09/2019 404.879.897,82 R$411.677.943,77 em 
31 de março de 2020.

15/01/2021 SIM 7,850000

Rescisão ou extinção

Amov Finance BV 14/03/2017 10.000.000.000,00 R$6.892.450.514,81 em 
31 de março de 2020.

15/03/2027 SIM 11,500000

Relação com o emissor Coligada

Natureza e razão para a operação Capital de giro

Posição contratual do emissor Devedor

Especificar

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Natureza e razão para a operação -

Rescisão ou extinção -

Posição contratual do emissor Devedor

Relação com o emissor Empresas integrantes do grupo controlador

Garantia e seguros Não há garantias nem seguros

Objeto contrato

Especificar

Grupo AMX 31/03/2018 49.747.181,43 R$103.889.642,06 em 
31 de março de 2020.

- Indeterminada SIM 0,000000

Posição contratual do emissor Devedor

Rescisão ou extinção -

Natureza e razão para a operação

Relação com o emissor Empresas integrantes do grupo controlador

Posição contratual do emissor Credor

Especificar

Grupo AMX 08/06/2006 0,00 R$889.571.849,80 em 
31 de março de 2020

- 360 dias contados a 
partir da data dos 
contratos, podendo ser 
prorrogado conforme 
interesse das partes

SIM 0,000000

Natureza e razão para a operação

Objeto contrato Prestação de serviços

Garantia e seguros Não há garantias nem seguros

Rescisão ou extinção -

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Objeto contrato Prestação de serviços

Relação com o emissor Coligada

Especificar

Comunicación Celular S.A. (Comcel) 29/12/2008 59.861.702,31 R$129.046993,11 em 31 
de março de 2020.

Indeterminada SIM 0,000000

Garantia e seguros Não há garantias nem seguros

Objeto contrato Prestação de serviços

Natureza e razão para a operação

Rescisão ou extinção -

Relação com o emissor Empresas integrantes do grupo controlador

Especificar

Posição contratual do emissor Credor

DLA, INC - Digital Latin America, LLC ("DLA") 31/03/2020 17.740.813,37 R$17.740.813,37 em 31 
de março de 2020.

- Indeterminada SIM 0,000000

Garantia e seguros Não há garantias nem seguros

Objeto contrato Prestação de Serviços

Natureza e razão para a operação

Rescisão ou extinção

Relação com o emissor Coligada

Especificar

Posição contratual do emissor Devedor

AMX Argentina 07/03/2008 682.687.183,79 R$369.499.048,13 em 
31 de março de 2020.

Indeterminada SIM 0,000000

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Natureza e razão para a operação Capital de giro

Rescisão ou extinção

Posição contratual do emissor Devedor

Relação com o emissor Coligada

Garantia e seguros Não há garantias nem seguros

Objeto contrato Contrato de mútuo

Posição contratual do emissor Credor

Especificar

Embratel Tvsat Telecomunicações S.A. 31/03/2020 949.724.454,50 R$949.724.454,50 saldo 
em 31 de março de 
2020.

Indeterminada SIM 0,000000

Natureza e razão para a operação

Amov Finance BV 17/01/2019 9.000.000.000,00 R$8.987.897.481,66 em 
31 de março de 2020.

15/03/2027 SIM 11,500000

Garantia e seguros Não há garantias nem seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação -

Posição contratual do emissor Credor

Especificar

Rescisão ou extinção -

Relação com o emissor Coligada

Objeto contrato Prestação de Serviços

Garantia e seguros Não há garantias nem seguros

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Garantia e seguros Não há garantias nem seguros

Objeto contrato Contrato de mútuo

Rescisão ou extinção

Posição contratual do emissor Devedor

Natureza e razão para a operação Capital de giro

Especificar

Especificar

Relação com o emissor Coligada

Amov Finance BV 14/03/2017 5.000.000.000,00 R$4.789.574.026,42 em 
31 de março de 2020.

15/03/2027 SIM 11,500000

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados

PÁGINA: 291 de 320

Formulário de Referência - 2020 - CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A. Versão : 1



16.3 - Identificação Das Medidas Tomadas Para Tratar de Conflitos de Interesses E Demonstração do Caráter

Estritamente Comutativo Das Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado

 

 

 

A Companhia não adota regras específicas para a identificação e a administração de conflitos de interesse, 
seguindo apenas os ditames previstos na Lei das S.A. e demais normas aplicáveis.  
 
As contratações da Companhia são realizadas em condições razoáveis e equitativas, sendo idênticas às que 
prevalecem no mercado ou em que a Companhia contrataria ou contrata com terceiros. 
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16.4 - Outras Informações Relevantes - Transações Com Partes Relacionadas

 
 

Não há outras informações relevantes. 
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Tipo de capital Capital Integralizado

26/02/2016 9.509.568.654,08 26/02/2016 203.583.506.268 0 203.583.506.268

26/02/2016 9.509.568.654,08 26/02/2016 203.583.506.268 0 203.583.506.268

Tipo de capital Capital Subscrito

Tipo de capital Capital Emitido

26/02/2016 9.509.568.654,08 26/02/2016 203.583.506.268 0 203.583.506.268

17.1 - Informações Sobre O Capital Social

Data da autorização ou 
aprovação Valor do capital (Reais) Prazo de integralização

Quantidade de ações 
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações 
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações 
(Unidades)
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Critério para determinação do 
preço de emissão

Fixado nos termos do artigo 170 §1º, da Lei 6.404/76, tendo por base o valor patrimonial de 31 de janeiro de 2016

Forma de integralização As ações ora subscritas foram integralizadas, na presente data, em moeda corrente nacional.

26/02/2016 AGE 26/02/2016 1.876.000.000,00 Subscrição 
particular

43.368.803.589 0 43.368.803.589 27,06917834 0,04 R$ por Unidade

Forma de integralização As ações ora subscritas foram integralizadas, na presente data, em moeda corrente nacional.

Critério para determinação do 
preço de emissão

Fixado nos termos do artigo 170 §1º, da Lei 6.404/76, tendo por base o valor patrimonial de 30 de setembro de 2015

13/10/2015 AGE 13/10/2015 793.000.000,00 Subscrição 
particular

18.288.796.002 0 18.288.796.002 12,88615759 0,04 R$ por Unidade

17.2 - Aumentos do Capital Social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão

Valor total emissão 
(Reais)

Tipo de 
aumento

Ordinárias 
(Unidades)

Preferênciais 
(Unidades)

Total ações 
(Unidades)

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação
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Não aplicável, uma vez que não houve desdobramentos, grupamentos e bonificações nos 3 últimos exercícios.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações
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Não aplicável, uma vez que não houve redução de capital nos 3 últimos exercícios.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social
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17.5 - Outras Informações Relevantes

 

 Não aplicável, pois não existem outras informações relevantes sobre o item. 
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Restrição a circulação Não

Direito a reembolso de capital Não

Resgatável

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Não há.

Hipóteses de resgate e fórmula 
de cálculo do valor de resgate

Outras características 
relevantes

Não há.

Espécie de ações ou CDA Ordinária

Conversibilidade Não

Tag along 80,000000

Direito a voto Pleno

Direito a dividendos O Estatuto prevê o pagamento do dividendo mínimo obrigatório a todos acionistas de 1%.

18.1 - Direitos Das Ações
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública

 

 

Não existem regras estatutárias que limitem o direito de voto de acionistas significativos ou que os obriguem a 
realizar oferta pública. 

PÁGINA: 300 de 320

Formulário de Referência - 2020 - CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A. Versão : 1



18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais
ou Políticos Previstos no Estatuto

 

 

Não existem exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou políticos previstos no estatuto. 
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Não aplicável uma vez que não houve negociação de ações na bolsa de Valores ou mercado de balcão organizado.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários 
Negociados

PÁGINA: 302 de 320

Formulário de Referência - 2020 - CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A. Versão : 1



Não aplicável uma vez que não houve emissão de outros valores mobiliários.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
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Não aplicável uma vez que não houve emissão de outros valores mobiliários.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
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18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação
 

 

Não aplicável, considerando que os valores mobiliários até a presente data não são admitidos à negociação em 
mercados brasileiros. 
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Não aplicável uma vez que não houve emissão de outros valores mobiliários.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em 
Mercados Estrangeiros
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Não aplicável, uma vez que não houve emissão de títulos no exterior.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

18.8 - Títulos Emitidos no Exterior
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18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição
 

 

Não aplicável, considerando que não houve ofertas públicas de distribuição efetuadas. 
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas
 

 

Não aplicável uma vez que não há destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios. 
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18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição
 

 

Não aplicável uma vez que não houve ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de 
emissão de terceiros. 
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18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários
 

 

 

Não há outras informações relevantes. 
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Não é aplicável, pois não existem planos de recompra de ações.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor
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Não existem valores mobiliários em tesouraria.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
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19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria

Não há outras informações relevantes. 
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Não existem as referidas políticas de negociação.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários
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20.2 - Outras Informações Relevantes

Não há outras informações relevantes. 

 

PÁGINA: 316 de 320

Formulário de Referência - 2020 - CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A. Versão : 1



21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À
Divulgação de Informações

 

 

É compromisso da Companhia zelar pela qualidade, consistência, suficiência, transparência 
e celeridade na divulgação das informações disponíveis a respeito de suas atividades, de 
forma a assegurar que as informações a serem divulgadas publicamente sejam corretamente 
recolhidas, processadas e relatadas de maneira precisa e tempestiva. No exercício das 
melhores práticas de Governança Corporativa, a Companhia preza pela igualdade de 
tratamento, acesso a informação e prontidão no relacionamento com o mercado de capitais, 
respeitadas as exigências legais e regulatórias. 
 
A Companhia realiza anualmente a certificação Sarbanes Oxley, com a participação de 
auditoria externa independente, na qual efetua a revisão dos principais processos e avalia os 
controles internos, assegurando que os seus relatórios e registros financeiros estejam 
precisos. Tais processos, além de mantidos e revisados anualmente subsidiam a geração das 
informações que são divulgadas publicamente. 
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas

Os Acionistas Controladores, Administradores, Funcionários e Executivos com acesso a 
informação relevante ou qualquer dos integrantes dos demais Órgãos com Funções Técnicas 
e Consultivas da Companhia têm o dever de: 
 
Guardar sigilo das informações relativas a ato ou fato relevante às quais tenham acesso 
privilegiado, em função do cargo ou posição que ocupam na Companhia, até sua divulgação 
ao mercado; e Zelar para que os subordinados e terceiros de sua confiança também o façam, 
respondendo solidariamente com estes na hipótese de descumprimento. 
 
Na legislação societária e do mercado de valores mobiliários, a regra geral em relação a ato 
ou fato relevante é a de sua imediata comunicação e divulgação ao mercado. Portanto, 
podem, excepcionalmente, deixar de ser divulgados se os acionistas controladores ou os 
administradores entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da 
Companhia. 
 
Compete aos Administradores da Companhia ou ao Acionista Controlador, conforme a 
natureza do ato ou fato relevante em questão, decidir por sua não divulgação nas hipóteses 
de exceção. A CVM pode ser consultada a respeito da decisão adotada. 
 
Caso os Administradores ou o Acionista Controlador, conforme for, decidam pela não 
divulgação de ato ou fato relevante, devem, diretamente ou por meio do Diretor de Relações 
com Investidores, divulgar imediatamente o ato ou fato relevante, na hipótese de a informação 
escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade 
negociada dos Valores Mobiliários da empresa. 
 
De acordo com a política de divulgação e uso de informações relevantes da Companhia, a 
divulgação de ato ou fato relevante deve se dar por meio de, no mínimo, um dos seguintes 
canais de comunicação: 
 
(i) Jornais de grande circulação utilizados habitualmente pela Companhia; ou 
(ii) Pelo menos um portal de notícias com página na rede mundial de computadores que 
disponibilize, em seção para acesso gratuito, a informação em sua integralidade. 
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21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E
Fiscalização da Política de Divulgação de Informações

Responsável: Roberto Catalão Cardoso 
 
Cargo: Diretor de Relações com Investidores 
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21.4 - Outras Informações Relevantes

Não há outras informações relevantes. 
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