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esta publicação é uma versão resumida do 
relatório de sustentabilidade, elaborada 
com o envolvimento de diversas áreas 
da companhia, apresenta aos nossos 
acionistas os principais destaques e desafios 
relacionados ao desempenho da empresa 
com base nos conceitos de geração de valor 
e sustentabilidade.

o conteúdo desta versão para os acionistas 
se orienta pela busca da melhoria contínua da 
qualidade das informações e procura conectar 
estratégia, gestão, ações, resultados e metas, 
sobretudo dos pontos de vista econômico, 
social, ambiental e cultural.

nosso modelo de governança está 
estruturado de modo a manter um 
negócio responsável, com rentabilidade 
e perenidade. nossas ações e nossos 
relacionamentos são pautados por 
valores como transparência, eficiência, 
responsabilidade, inovação e confiança. 

Visite nosso site de relações com 
investidores telefonica.mediagroup.com.br

Nossa goverNaNça
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apresentação_ 
nossas propostas de valor

uma proposta de valor é aquilo que a empresa pode 
gerar de benefício aos seus públicos de relacionamento 
por meio de seus produtos e serviços.   

Sociedade
aplicar tecnologias em prol da 
transformação socioeconômica 
por meio do empreendedorismo, 
da educação, da cultura e da 
solidariedade.

clientes
oferecer serviços de qualidade, 
com conectividade excelente 
e por meio de uma oferta 
integrada, possibilitando uma 
experiência diferenciada no 
mundo digital.

colaboradores
Promover o desenvolvimento 
profissional, proporcionar salário 
justo e garantir o respeito pelos 
direitos humanos.

Fornecedores
compartilhar cada vez mais 
benefícios gerados na  
cadeia de valor.

acionistas
e investidores
manter um negócio responsável, 
com rentabilidade e perenidade.

meio ambiente
contribuir, por meio de nossos 
produtos e serviços, para uma 
economia de baixo carbono e 
promover a gestão constante 
de nossos impactos para reduzir 
nossa pegada ambiental.



o Relatório de Sustentabilidade 2015 
está disponível em versão on-line, para 
smartphones e tablets (PdFs interativos 
navegáveis e para download).

acesse informações 
complementares e 
vídeos que podem  
ser de seu interesse
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nova geração de empresários e abrem portas 
para ideias com potencial de enriquecer 
nosso portfólio.

nenhuma realização seria possível sem 
nossos colaboradores, com quem procuramos 
compartilhar o valor gerado da melhor maneira 
possível, com remuneração justa e abrindo 
possibilidades para o crescimento profissional.

acreditamos que estamos no caminho certo 
e sabemos que ainda há muito a realizar. 
Para essa missão, contamos com apoio 
de colaboradores, parceiros e investidores, 
que encontrarão, nesta publicação, mais 
informações do que estamos realizando e do 
que está por vir nesse novo momento.

PrezaDos aMIgos,
o ano de 2015 marcou a consolidação 
da Vivo como líder no setor das 
telecomunicações no brasil, maximizando 
as sinergias entre telefônica brasil e GVt. 
as conquistas do processo de integração 
são relevantes e devem ser celebradas. 
Podemos afirmar com orgulho que já somos 
uma companhia única, atuando com um 
único time.

a integração das empresas solidifica uma 
cultura de alta performance, que coloca o 
cliente como foco central do que oferecemos: 
serviços de ótima qualidade, que possibilitam 
uma experiência única no mundo digital.

ainda em 2015 definimos uma nova 
estratégia, que visa transformar a 
empresa para ser mais relevante para 
os clientes, gerar mais valor para os 
acionistas e ter colaboradores altamente 
engajados. a estratégia foi batizada como 
escolhemos tudo, escolhemos Reinventar, 
e é sustentada por três pilares – Foco no 
cliente, modelo de negócios Sustentável e 
cultura de alta Performance.

em termos econômicos, além do benefício 
intrínseco das telecomunicações, temos 
projetos de incentivo à inovação e ao 
empreendedorismo que fomentam uma 

amos Genish 
Presidente da Telefônica Brasil

Uma nova Vivo nasce para 
liderar o mercado da era digital
conectividade móvel e de
banda larga fixa

2015
ano da sinergia

a nova estratégia visa gerar mais valor para os 
acionistas e ter colaboradores altamente engajados.

4,5
m i l h õ e S

de potenciais clientes
em conectividade móvel 
e de banda larga fixa

mensagem do presidente_
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Perfil
a telefônica brasil é a maior empresa de 
telecomunicações do brasil e principal operação 
do Grupo telefônica na américa latina, 
um dos mais importantes conglomerados 
de telecomunicações, informação e 
entretenimento do mundo.

Fortalecida em 2015, a partir da aquisição da 
GVt, a companhia atua hoje como empresa 
completa e integrada, com presença nacional 
e liderança absoluta no mercado de telecom. 
oferece o que há de melhor em telefonia móvel, 
fixa, internet móvel e fixa, tV por assinatura, 
serviços digitais e soluções para empresas. o 
compromisso é gerar valor a todos os nossos 
públicos de relacionamento, investindo ainda 
mais em qualidade, inovação e sustentabilidade.

gvT

Telefônica 
Brasil

  conectividade excelente
 Valores 
  experiência do cliente 
 oferta integrada 
  orientação pela 
alta performance e 
pelos princípios de 
sustentabilidade

97

3221647,2

3.975

129

33
m i l h õ e S m u n i c Í P i o S

m i l h õ e S m i l

m i l

b i l h õ e S

esTaMos No BrasIl DesDe 1998

TeleFôNICa 
No MUNDo

de clientes

países

atendidos

de acessos

colaboradores

de euros colaboradores

m a i S  d e

R e c e i ta  d e m a i S  d e

m a i S  d e

(total de acessos em dezembro de 2015)

a vida digital é a vida, e a tecnologia é 
parte essencial do ser humano.

Queremos criar, proteger e impulsionar 
as conexões da vida para que as 
pessoas escolham um mundo de 
possibilidades infinitas. 

estão representados em todas as nossas  
ações e são divididos em:

CoNFIável: Confiável, honesta e simples.
a melhor rede que oferece segurança para 
o cliente.  excelência na execução, a melhor 
qualidade. honestos e críveis. Simples  
e fáceis de entender.

aBerTa: Colaborativa, transparente, 
próxima e amável.
no modelo de negócio e na relação  
com o cliente.

DesaFIaDora: Disruptiva, visionária, 
inovadora, ágil, inquieta e transformadora.
Sempre um passo além do que se espera de nós.

vIsão

valores

a telefônica brasil hoje_
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nossos negócios

302 624,7 12,1
m i lm i l

lojas 
próprias

pontos  
de recarga

pontos  
de venda 
(revenda e varejo) 

28,4%
market  
share móvel

100

77,2 79,9 15,4 73,3 23,9

80

15,3

60

40

20

0

móvel Fixo

total de aceSSoS de clienteS

aceSSoS PoR SeRViço

milhões

milhões

97
,2

92
,5

95
,4

2013 20152014

2013 20152014

telefônica 
brasil

7cloud e ti

6Segurança

2 4G

5
apps

1
Voz

3
4

ultra banda larga

hdtV

o centro do negócio da telefônica é a 
conectividade. estamos presentes na vida das 
pessoas com um portfólio completo de produtos 
que inclui banda larga e voz fixa e móvel, além 
de tV por assinatura e serviços digitais.
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8 2,0

50

6

7

1,5

40

4

5

1,0

30

20

1

2

3

0,5

10

0 0

0

clienteS banda laRGa clienteS tV PaGa

maRket ShaRe PóS-PaGo

milhões milhões

%

2015 2015

2015

2014 2014

2014

1,
8

42
,4

1,
62

41
,8

Voz fixa
15,0

tV paga
1,8

banda larga
 7,1

clienteS de SeRViço Fixo
milhões

Serviço fixo
23,9

Pós-pago
31,1

Serviço móvel
73,3

banda larga FFtx (fibra)
banda larga outros

Pré-pago
42,2

clienteS clienteS de SeRViço móVel
milhõesmilhões

nós nos diferenciaremos no mercado com nossa 
estratégia, sustentada por três pilares:  
Foco no Cliente, Modelo de Negócio 
sustentável e Cultura de alta Performance.

0,6p.p

total
97,2 m

total
73,3 m

total
23,9 m

3,
3

3,
5

6,8 7,1

3,
8

3,
3
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destaques financeiros

Serviço fixo
17,0

Serviço móvel
25,1

diStRibuição da Receita lÍQuida
R$ milhões Dados financeiros – Telefônica Brasil (r$ bilhões)2 2014 2015

Receita operacional bruta 62,1 64,3

Receita operacional líquida 40,2 42,1

Resultado líquido 5,2 3,3

ebitda 12,3 12,7

margem ebitda (em %) 30,6 30,2

endividamento liquido 7,1 4,6

investimentos (incluindo licenças) 11,2 8,3

7,7 %

16,3 %
27,6 %
de crescimento 
em receita líquida 
de tV paga

de crescimento  
em receita 
líquida de  
banda larga

crescimento 
da ubb (ultra 
banda larga,  
ou Fttx)

total
42,1

(2) incluem resultados pró-forma da GVt até abril e consolidados a partir de maio, conforme divulgado no press release 
do quarto trimestre da telefônica brasil S.a. Para fins de comparabilidade, apresentamos o cenário pro forma combinado, 
considerando a GVt Participações S.a. a partir de 1º de janeiro de 2014.
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econômicos1 2014 2015

Fornecedores contratados localmente (mil unidades) 2,03 2,05

municípios com cobertura 3.791 3.975

Índice de satisfação de clientes 7,06 7,39

municípios com 3G 3.288 3.524

municípios com 4G 140 183

Pessoas beneficiadas por projetos sociais da  
Fundação telefônica brasil (milhares) 358 450

ambiental 2014 2015

consumo de energia (kWh) 1.559.018.212 1.702.075.565

% de compra de energia renovável 26% 22%

emissões (tco2eq) 228.614 249.527

Resíduos internos (toneladas) nd 7.145

Resíduos de clientes (toneladas) nd 646

consumo de água (m3) 1.154.269,55 1.138.231,05

1 incluem resultados pró-forma da GVt até abril e consolidados a partir de maio, conforme divulgado no resultado do quarto 
trimestre de 2015 da telefônica brasil S.a.

dados não financeiros

sociais 2014 2015

colaboradores 18.419 33.847

média etária de colaboradores 34 anos 34 anos

tempo médio de colaboradores de empresa 6 anos 5 anos

% de mulheres 46% 41%

% de mulheres em cargos diretivos 29% 20%

Pessoas com deficiência (total) 216 223

 % de negros nd 25,4%

% de colaboradores com convênio negociado 92% 96%

Índice de satisfação de colaboradores 86% 82%

nº de horas de treinamento 176.562,6 1.261.253

investimento em treinamento (R$ milhões) 10,5 16,8

taxa de rotatividade2 24 24,3

taxa de absentismo 2.284,09 3.182,68

taxa de acidentes 0,09 0,51

investimentos via Fundação telefônica brasil (R$ milhões) 41,9 41

2 dado corrigido de 2014.
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Membro 2015

ToP oF MIND –  
JorNal Folha De s.PaUlo

as eMPresas MaIs 
aDMIraDas No BrasIl – 
revIsTa CarTa CaPITal

raNkINg Melhores e 
MaIores – revIsTa exaMe

Reconhecimentos

  melhor do setor de 
telecomunicações 

  3 projetos ganhadores

• Dia dos Voluntários  
•  Programa Escolas  

Rurais conectadas
• Fatura Digital 

   4º ano consecutivo

  bm&Fbovespa

   uma das 40 empresas 
com performance 
sustentável reconhecida

ÍNDICe De sUsTeNTaBIlIDaDe 
eMPresarIal (Ise)

PrêMIo MarkeTINg BesT 
sUsTeNTaBIlIDaDe – 
revIsTa MarkeTINg e o 
MaDIaMUNDoMarkeTINg

gUIa exaMe De  
sUsTeNTaBIlIDaDe

raNkINg greaT PlaCe To 
Work – revIsTa ForTUNe

aNUárIo valor 1000 –
JorNal valor eCoNôMICo

CerTIFICação oUro  
PrograMa BrasIleIro 
ghg ProToCol

  3º ano consecutivo

   Revista exame e centro  
de estudos da 
Fundação  
Getulio Vargas (GVces)

  uma das empresas mais  
sustentáveis do brasil 

  Pelo 3º ano 
consecutivo,  
1ª. vez incorporando 
informações da GVt

  5º melhor empresa para  
se trabalhar no mundo

  2ª melhor empresa  
para se trabalhar  
na américa latina

  marca mais lembrada 
por consumidores 
na categoria internet 
banda larga

  melhor empresa  
de ti & telecom  

  1ª colocada nos 
segmentos operadora 
de telefonia Fixa 
e operadora de 
telefonia móvel
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impacto direto
4.926
impacto indireto
7.448

impacto induzido
2.241

imPactoS no Pib PoR tiPo de imPacto 

total
14.615 m

milhões de euros

impacto direto
35.512
impacto indireto
285.839

impacto induzido
120.359

imPactoS no emPReGo PoR tiPo de imPacto 

total
441.710

IMPaCTos No eMPrego
a telefônica é também um grande motor de 
criação de emprego. no ano de 2015 contribuiu 
com o país com mais de 441.710 empregos 
tanto de forma direta, como indireta e induzida.

dos empregos criados 
no Brasil em 2015 foram 
gerados pela Telefônica

empregos adicionais  
são gerados cada vez  
que a Telefônica contrata 
um colaborador

0,48 %

11,44 
* percentual em relação ao 
total de ocupados.

Fonte: análise Pwc

0,13% do nº  
de ocupados*

0,04% do nº  
de ocupados*

0,31% do nº  
de ocupados*

0,16% do PIB* 0,36% do PIB*

0,55% do PIB*

em conjunto, nossas medidas de contribuição 
ao progresso constituem uma proposta de valor 
à sociedade, que inclui impactos econômicos e a 
contribuição à ação social e à cultura.

IMPaCTos eCoNôMICos
Somos um dos motores de progresso 
econômico mais relevantes das comunidades 
em que estamos presentes, gerando 
conectividade e contribuindo para o Pib. 
Portanto, um grande potencializador da 
economia, tanto de maneira direta, como pela 
capacidade de gerar um efeito multiplicador 
de riquezas. em 2015, a nossa atividade 
representou 1,07% de Pib nacional.

é nossa represen-
tatividade no Pib 
do brasil  

1,07%

contribuição ao progresso_
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o percentual de contratos fixos na telefônica 
no brasil supera a média nacional em 3,4 
pontos percentuais.

PeRcentual de contRatoS FixoS

100

80

60

40

20

0

%

2015

96
,599

,9

telefônica brasil brasil 

Fontes: telefônica e ibGe

em 2015, a formação de colaboradores 
na telefônica brasil alcançou 35,6 horas 
por colaborador, superando em 10% a 
média das empresas latino-americanas 
(32,3h/empregado).**

ForMação De ColaBoraDores

IMPaCTos soCIaIs

PeRcentual de mulheReS 

telefônica brasil 

média nacional 

média do setor* 

50

40

30

20

10

0

%

40
,9

30
,4

43

(*) média de uma seleção de seis empresas do setor 
analisadas em bloomberg (kt corp, telecom italia,  
bt Group, orange, Vodafone, at&t). dados de 2014.

diFeRença SalaRial entRe homenS  
e mulheReS

25

20

15

10

5

0

%

22

2

telefônica brasil 
brasil 

Fontes: telefônica e ilo (2013)

a diferença salarial entre homens e mulheres 
existente no país supera em 10 vezes a 
diferença na telefônica brasil.

em 2015, o percentual de mulheres da 
telefônica ficou em 40,9%, mais de 10 pontos 
percentuais acima da média de empresas do 
setor de telecomunicações e próximo da média 
de mulheres empregadas no país (43%).

(**) estudo da Pwc Saratoga é uma ferramenta de 
benchmarking de Pwc que contém indicadores de Rh de 
mais 2 mil empresas do mundo.

Fontes: telefônica, bloomberg e ilo (2015)
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Fonte: análise Pwc Fonte: análise Pwc

IMPaCTos Da reDe 
a implantação da banda larga contribui para 
o desenvolvimento da sociedade por meio 
da melhoria das capacidades produtiva e 
competitiva de empresas locais, impulsionadas 
por melhorias significativas na velocidade 
de tráfego de dados e na automatização de 
processos, e pela ampliação de possibilidades de 
acesso da população a informações e à cultura ou 
pela ampliação das opções de entretenimento.

banda larga móvel 
5,6

escopo 2 
211.809,12

escopo 3 
6.419,57

banda larga fixa 
5,6

escopo 1 
27.694,45

total
11,2%

total
245.923,14 tco2 e

imPacto da banda laRGa  
da teleFônica no Pib

noSSa PeGada de caRbono

% %

IMPaCTos aMBIeNTaIs
estudos setoriais indicam que os nossos serviços 
têm um potencial de reduzir em 9,7 vezes nossa 
pegada ambiental até 2030. atualmente, nossa 
pegada de carbono é de 249.527,69 tco2 e.

percentual da 
nossa pegada de 
carbono no país

percentual da 
nossa pegada 
de carbono  
na população 
do país

0,13 %

2,09 % 
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tendências
nós nos encontramos em um mundo em 
constante movimento e evolução, em que as 
fronteiras são cada dia mais difusas. Fenômenos 
como as mudanças climáticas ou a imigração, 
juntamente com a economia, a educação ou a 
saúde estão hoje mais globais do que nunca. o 
que ontem era futuro, hoje é uma realidade.

a transformação tecnológica está em todas 
as áreas da nossa vida. e, a conectividade e 
digitalização, que têm transformado a sociedade 
e a economia, tornam-se dois elementos 

 menos interatividade
 mais interativa

SeiS meGatendÊnciaS  
do mundo diGital

4

1

5

6 2

3

Transformação 
em saúde
a tecnologia se alia ao 
setor de saúde para uma 
transformação cultural 

Futuro digital
o processo de digitalização da economia 
oferece novos desafios e oportunidades

empreendedorismo 
em ascensão
abre oportunidade de 
negócios para apoiar este 
ecossistema

Mercado global
Surgem novos padrões 
de comércio e de 
investimento

Mundo Urbano
a expansão dos centros urbanos 
exige planejamento sustentável 

Um planeta  
com recursos
a crescente demanda 
por recursos estimula  
a inovação

essenciais e de diferenciação em um mundo que 
está cada vez mais global, aberto e digital.

nesse sentido, encontramos seis 
megatendências estreitamente relacionadas, 
que marcarão os diferentes setores industriais 
para 2030, e a tecnologia tem um papel 
inegável. o uso crescente de dispositivos 
móveis, juntamente com a proliferação de dados 
e processamento digital, é uma das chaves 
para mudar o comportamento do mercado na 
maioria das indústrias.

nosso modelo de negócio
trabalhamos para conectar mais pessoas, 
ajudando a reduzir a diferença geográfica com 
mais velocidade e gestão do tráfego. Gerimos 
a infraestrutura e sustentamos o investimento 
em rede. alcançamos nossos clientes com uma 
oferta simples, integrada e unificada. Facilitamos 

a vida digital de nossos clientes oferecendo 
os melhores produtos, serviços e conteúdos 
em uma única proposta comercial. nossas 
ferramentas são o “big data” e a “digitalização 
end to end”, aliados à otimização do nosso 
capital e à simplificação da companhia.

Conectividade excelente
alavancar nossa presença nacional  
e portfólio para dar acesso aos 
clientes a sua vida digital, de 
qualquer lugar, a qualquer momento, 
com a velocidade apropriada para 
atender suas necessidades.

FoCo No ClIeNTe MoDelo De NegÓCIo sUsTeNTável 

esColheMos reINveNTar

Big Data e inovação
alavancar responsavelmente 
os dados disponíveis para 
tomar decisões, de forma que 
se otimize o negócio através 
de metodologias cientificas e 
baseadas em fatos.

Digitalização end to end
acelerar a transformação do 
negócio através da digitalização, 
simplificando processos e 
gerando eficiências.

alocação de capital  
e simplificação
Simplificar, otimizar e 
direcionar nossos recursos 
para atingir de forma mais 
efetiva nossos compromissos 
com clientes e acionistas.

valores e experiência  
do cliente 
colocar o cliente no centro da 
nossa proposta de valor, garantindo 
efetividade nos nossos serviços 
de atendimento e construindo 
serviços digitais e convenientes para 
diferenciar sua experiência.

oferta integrada
inovar com ofertas integradas e 
convergentes, de 3P a 4P e 5P, 
para todos os segmentos.

negócios responsáveis_
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Sustentabilidade 
Para tornar a telefônica brasil a empresa de 
telecom de referência em sustentabilidade 
buscamos reduzir os impactos e os riscos das 
nossas atividades. a fim de garantir a efetiva 
implementação da estratégia em nossas ações, 
consideramos as visões dos nossos colaboradores 
e demais stakeholders, geramos valor 
compartilhado, participando do desenvolvimento 
das pessoas e da sociedade. dessa forma, 
vinculamos os objetivos de sustentabilidade 
com o desenvolvimento e gestão de negócios, 
incorporando processos e metas, para que 
passem a fazer parte do dna da telefônica.

nosso modelo de atuação está estruturado em 
três níveis de compromisso e cobrem toda nossa 
cadeia de valor.

gesTão De rIsCos

Por meio de nossa gestão de riscos, estabelecemos 
políticas e procedimentos para identificar, monitorar e 
mitigar ameaças às quais estamos expostos, mantendo 
assim uma postura preventiva diante de possíveis 
impactos estratégicos, econômicos, operacionais, 
sociais e ambientais de nossas operações.

os principais riscos estão divididos em quatro 
categorias: negócio, Financeiros, operacionais e 
Globais. todos contemplam subcategorias que 
incluem riscos à reputação, de cumprimento a 
normas e leis, de recursos humanos, de fraudes e de 
comunicação, entre outros.

essa gestão de riscos é difundida em parceiros 
estratégicos por meio de capacitações, garantindo 
o atendimento aos nossos Princípios de atuação 
e demais aspectos capazes de impactar a marca e 
a imagem institucional. também coordenamos a 
aplicação de recursos para antecipar tendências e 
mudanças legislativas.

goverNaNça Da sUsTeNTaBIlIDaDe
Para assegurar a prática de uma gestão 
responsável em nossas atividades, contamos, 
desde 2015,com a diretoria de Gestão 
Responsável e Sustentável, cujo papel é 
evoluir ainda mais em sinergia com todas 
as áreas da companhia e orientar quanto 
aos direcionamentos sociais, ambientais e 
econômicos no desenvolvimento de nossos 
serviços, produtos e projetos, garantindo que o 
plano de negócio responsável seja implementado. 
Por isso, trabalhamos para direcionar todas as 
diretorias quanto aos conceitos sustentáveis 
relacionados às suas ações.

um negócio 
responsável 

para ganhar a 
confiança do 

cliente

meio 
ambiente

inovação 
sustentável

Patrocínios 
culturais

talento e 
diversidade

Gestão de 
sustentabilidade 

na cadeia de 
suprimentos

Promessa 
ao cliente e 

confiança digital

ProDUTIvIDaDe resPoNsável

trabalhamos para melhorar a nossa 
produtividade incorporando critérios 
sustentabilidade transversalmente 
em nossos processos. nesse 
contexto trabalhamos para atender 
às expectativas dos nossos clientes e 
assegurar a qualidade. além disso, a 
fim de gerar mais valor aos produtos, 
aos serviços e ao negócio, focamos 
a gestão de talentos, a eficiência 
energética, a gestão ambiental dos 
nossos processos e instalações e a 
gestão responsável de nossa cadeia 
de fornecimento. temos como 
objetivo manter uma postura ética, 
transparente e íntegra em todas as 
nossas atividades.

sUsTeNTaBIlIDaDe CoMo 
alavaNCa De CresCIMeNTo

Valorizamos os benefícios sociais 
ou ambientais de produtos e 
serviços que oferecemos aos 
nossos clientes, empresas e 
indivíduos. também trabalhamos 
de modo que o ambiente digital 
seja cada vez mais aberto e seguro, 
de modo que as oportunidades  
da tecnologia estejam ao alcance 
de todos, provendo a acessibilidade 
geográfica, social e pessoal 
da tecnologia e entregando 
projetos culturais que visem 
benefícios sociais.

o Nosso PlaNo gloBal De NegÓCIos resPoNsáveIs aBraNge as segUINTes PrIorIDaDes:
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inovação
Para se tornar uma empresa de 
telecomunicações capaz de oferecer os 
serviços que os consumidores da era digital 
desejam, também contamos com um 
Centro de Inovação focado nos estágios 
iniciais de novas soluções tecnológicas. 
baseado em São Paulo, trata-se do primeiro 
centro de pesquisa e desenvolvimento da 
telefônica S.a. criado fora da espanha. atua 
no desenvolvimento de soluções digitais 
futuras, além de fomentar conhecimento sobre 
tecnologia, reforçando a inovação de modo 
aberto e colaborativo.

INovação aBerTa

em 2015, a atuação da empresa na área de 
inovação e empreendedorismo ampliou-se com 
a chegada ao brasil da telefônica open Future, 
a rede global da companhia presente em 17 
países que visa captar e desenvolver o talento 
e o empreendedorismo digital em negócios de 
sucesso. o programa open Future reúne todas 
as atividades, iniciativas e projetos já existentes 
na telefônica no campo da inovação aberta, 

como a aceleradora de startups Wayra, que 
em 2015 completou três anos de existência 
no brasil, e o fundo de capital de risco 
amerigo, que investe em negócios digitais.

a Wayra já se consolidou como principal 
aceleradora de startups do país. ao longo de 
três anos de atuação, a academia brasileira 
investiu R$ 5,8 milhões em empresas digitais, 
enquanto que as startups levantaram mais 
de R$ 36 milhões junto ao mercado. em 
todo o portfólio de empresas aceleradas pela 
Wayra, oito companhias já firmaram parcerias 
com a telefônica brasil, o que demonstra 
a efetividade da empresa e do brasil como 
ecossistema de inovação.

outro fator de sucesso foi o nível de 
crescimento das 15 startups apoiadas pela 
Wayra brasil no decorrer de 2015.

dos empreendedores  
do mundo têm entre  
25 e 44 anos

50%

bilhões

uS$ 14
o centro de inovação da telefônica S.a. em  
São Paulo é o primeiro criado fora da espanha 

é a expectativa de 
crescimento do mercado 
global de microfinanças nos 
próximos cinco anos

devem ser movimentados 
pelas microfinanças até 2019

19%
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INTerNeT Das CoIsas

a telefônica brasil está testando no 
brasil a Sigfox, uma rede pioneira no 
país, mas que já existe na europa, 
específica para utilização em 
dispositivos de internet das coisas, 
termo que identifica uma rede de 
monitoramento que conecta objetos 
com o objetivo de monitorá-los.

a vantagem do sistema é consumir 
menos energia que outros 
dispositivos, o que viabiliza seu uso 
em objetos nos quais esse fator é 
crítico, como medidores de água e de 
gás, rastreamento de cargas de alto 
valor, lixeiras e bueiros, e sensores de 
estacionamento em vias públicas.

as cidades de São Paulo e Rio de janeiro 
devem ter cobertura total até o final 
de 2016 e, em breve, a Sigfox deverá se 
expandir conforme demanda.  
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antena celular

container de 
equipamentos

torre

antena  
micro-ondas

universalização dos serviços
a telefônica trabalha para promover a inclusão 
pela conectividade, promovendo acesso a serviços 
financeiro, educação e saúde.

acessibilidade

Serviços 
financeiros 

Saúde

educação

inclusão pela  
conectividade

INClUsão DIgITal, INFraesTrUTUras  
e aMPlIação De reDe
Promover a inclusão digital passa pela 
ampliação da cobertura da rede, algo que se 
dá, principalmente, com o aumento do número 
de estações rádio base, ou antenas, para que o 
sinal chegue a locais remotos ou em situação de 
vulnerabilidade social.

ao longo de 2015, de um total de R$ 8,3 
bilhões em investimentos, R$ 7,1 bilhões foram 
direcionados à rede, visando não só ampliar a 
cobertura, mas também a melhorar a qualidade 
do serviço e do atendimento. no negócio 
móvel, a empresa continuou expandindo sua 
liderança em cobertura 3G, que chegou a 3,5 
mil municípios, enquanto o serviço 4G chegou 
a cobrir mais de 90,3 milhões de habitantes em 
183 cidades.

a prioridade de aplicação dos recursos está 
na expansão da cobertura da tecnologia 4G, 
cuja tecnologia proporciona mais velocidade 
na transmissão de dados e no aumento da 
capacidade do 3G, de maior capilaridade no brasil.

3.975 3.524 183
municípios
atendidos  
pela Vivo

municípios
3G

municípios
4G

cobeRtuRa ViVo
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melhoria da qualidade de vida de crianças e jovens

a tecnologia e o conhecimento são 
instrumentos para a transformação da 
sociedade. mais do que isso: são pontes 
para o desenvolvimento pessoal e social. a 
Fundação telefônica brasil usa estratégias 
digitais com o objetivo de compartilhar 
informações, conectar e estimular o diálogo 
para atuar, mobilizar e inspirar.

FUNDação TeleFôNICa BrasIl

criada há 16 anos para melhorar a qualidade de 
vida de crianças e jovens com ajuda da tecnologia, 
a Fundação telefônica brasil mantém iniciativas 
de cunho nacional que contribuem para a 
democratização do acesso ao conhecimento. 
atua, ainda, por meio de uma rede global, presente 
em 17 países.

atualmente a Fundação telefônica brasil 
estuda tendências de inovação e tecnologias 
para influenciar as ações do presente em 
busca de um futuro melhor. ao longo de 2015, 
investiu R$ 41 milhões em projetos sociais, 
beneficiando diretamente cerca de 450 mil 
pessoas. as ações da Fundação estabelecem a 
conexão da tecnologia com empreendedorismo, 
cidadania e educação. nossa atuação se baseia 
em três eixos: educação, cidadania digital e 
empreendedorismo Social.

Visite o site da Fundação telefônica para conhecer 
todos os projetos: fundacaotelefonica.org.br

Fundação teleFônica - inVeStimentoS
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contribuição à ação social e cultura

PaTroCÍNIos CUlTUraIs

apoiamos iniciativas socioculturais que 
garantam o fomento da cultura brasileira e a 
construção de um legado cultural para o país. 
atuamos de forma transparente por meio da 
utilização correta de leis de incentivo à cultura. 
nossas ações buscam transformar a sociedade, 
conectar culturas e pessoas, cuidar do planeta 
e ajudar as pessoas a viverem melhor, por meio 
de opções culturais que estimulem o lazer, a 
criatividade e a inclusão social.

ao longo de 2015, a telefônica brasil 
apoiou, por meio das marcas Vivo e GVt, 
mais de 50 projetos socioculturais em todo 
o país, oferecendo e ampliando o acesso 
das comunidades aos bens culturais e ao 
patrimônio cultural brasileiro, com destaque 
para a música. ao todo, as ações e projetos 
incentivados impactaram mais de 3 milhões 
de pessoas e contribuíram para a formação 
musical de mais de 5 mil crianças e jovens.

PaTroCÍNIos CoMerCIaIs

os patrocínios comerciais têm como objetivo 
contribuir com a construção da marca 
e reforçar seus atributos com diversos 
stakeholders, buscando posicionar a Vivo 
como protagonista em projetos inovadores 
que sejam perenes e ofereçam benefícios 
exclusivos aos clientes.

3de pessoas
m i l h õ e S

beneficiadas por ações e projetos 
incentivados de patrocínios culturais

5m i l

crianças e jovens

beneficiados por projetos culturais, 
ligados a formação musical

50 projetos 
socioculturais 

em todo o Brasil ampliam o acesso 
ao patrimônio cultural brasileiro

75espectadores 
participaram de mais de 260 sessões do 
Vivo EnCena em 16 cidades brasileiras

m i l
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orientação ao cliente_

Índice de SatiSFação doS clienteS
7,06 6,98 7,06 7,22 7,39

dez14 mar15 Set15jun15 dez15

Plano de Qualidade
uma das grandes alavancas para fortalecer o nosso 
compromisso com o cliente é o Plano de Qualidade, 
lançado em julho de 2015, que tem a ambição de 
criar um processo de transformação e melhoria 
contínua na empresa.

os primeiros meses de implantação do Plano de 
Qualidade mostraram que, com foco e determinação, 
somos capazes de promover alterações significativas 
no nível de qualidade oferecido aos nossos clientes.

monitoramos por meio de uma pesquisa mensal o 
Índice de Satisfação dos clientes. encerramos 2015 
com nota 7,39 (em uma escala de 1 a 10), o que 
mostra uma consistente evolução ao longo do ano.

confiança digital
em um mundo cada vez mais digital é imperativo 
que as pessoas possam confiar que seus dados 
são privados, seguros e são geridos de forma 
transparente. e confiança se torna a chave para as 
pessoas possam tirar o máximo das oportunidades 
oferecidas pela tecnologia.

nosso objetivo é garantir a privacidade de nossos 
clientes e promover a transparência nos seus 
direitos ao usar nossos produtos e serviços. tudo 
isso, sob um ambiente de segurança e dando ao 
cliente o controle da sua vida digital.

PrIvaCIDaDe
nosso compromisso é expresso em nossa Política 
de Privacidade, que descreve por que, como, que 
tipo e onde tratamos a informação. aprovada em 
março 2013, em 2015 foi atualizada para se alinhar 
com os novos desafios do nosso setor.

lIBerDaDe De exPressão
durante o ano de 2015 trabalhamos em favor 
da privacidade e da liberdade de expressão, 
participando ativamente do grupo de diálogo do 
setor de telecomunicações - telecom industry 
dialogue (tid), além de também trabalharmos 
com a Global network initiative (Gni). a partir 
de 2016 os membros do tid terão o status de 
observadores no Gni, um passo importante a favor 
da privacidade e da liberdade de expressão.

Segurança
com o objetivo de oferecer aos nossos clientes 
a confiança e a certeza de que nossos produtos 
e serviços são seguros e contam com os 
mecanismos apropriados de defesa, oferecemos a 
tecnologia necessária, aplicando uma arquitetura 
de segurança.

segUraNça Dos DaDos
o comitê de Segurança corporativa é responsável 
por estabelecer as políticas, normas e 
procedimentos para a gestão eficaz e eficiente, 
tanto em recursos humanos como em materiais, 
que fazem hoje que as nossas comunicações sejam 
mais seguras e confiáveis.

segUraNça eM Nossos servIços
o esforço que realizamos para entender as novas 
ameaças e as últimas tendências no mundo digital, 
bem como antecipar as alterações com soluções 
inovadoras de segurança, se reflete em uma ampla 
oferta de produtos e serviços de segurança que 
atendem às necessidades dos nossos clientes.

Para isso, temos capacidades específicas de 
pesquisa e desenvolvimento em eleven Paths e 
desenvolvimentos específicos destinados para 
operações, engenharia e suporte (telefônica 
engenharia de Segurança).

acreditamos que melhorando nossos processos  
e qualidade do serviço aumentamos a  
fidelização do cliente.

uso Responsável 
entres os grandes desafios da era digital, estão temas 
como o uso consciente, privacidade e segurança das 
pessoas no ambiente on-line – sobretudo de públicos 
vulneráveis, como crianças e adolescentes.

em 2015, um dos principais destaques nesse sentido 
foi o lançamento da campanha #usarbemPegabem, 
com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre o 
uso correto do aparelho celular.

outra iniciativa é o portal dialogando, cuja função é 
estimular um diálogo aberto entre adultos, jovens e 
crianças sobre o uso consciente da internet.

Para colaborar com um ambiente mais seguro 
na internet para crianças e adolescentes 
firmamos, em conjunto com outras empresas de 
telecomunicações, órgãos governamentais e a 
Safernet, o termo de mútua cooperação contra a 
Pedofilia. dentre outras ações, destaca-se o canal 
onde é possível informar, de forma anônima, sobre 
páginas, chats, documentos e outros espaços na 
internet que contenham imagens ou conteúdos 
que representem algum risco a esse público.Para 
formalizar a denúncia, basta acessar   
 www.safernet.org.br/site/denunciar.
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colaboradores_

saúDe e segUraNça laBoral 

atuamos proativamente na gestão preventiva dos 
riscos de trabalho relacionados às integridades 
física e mental de nossos colaboradores. os 
profissionais da telefônica brasil contam com 
um ambiente de trabalho seguro, garantido por 
mecanismos de prevenção a acidentes, lesões e 
doenças relacionados às nossas atividades.

DIversIDaDe

entre os aspectos de mais importância sobre 
o clima laboral, está o respeito à diversidade. 
Somos uma empresa que valoriza as diferenças, 
não só por meio da busca da ampliação da 
equidade de gêneros, etnias, orientação sexual, 
faixa etária e pessoas com deficiência no nosso 
quadro funcional, mas também pelo respeito 
a essas pessoas. em 2016, o foco das nossas 
ações internas se concentrará em dois públicos 
principais: mulheres e pessoas com deficiência.

É por meio das pessoas que conseguimos 
transformar a experiência dos clientes. Por 
isso, buscamos atrair, desenvolver e reter os 
melhores talentos, o capital humano que 
transforma possibilidades em realidade, 
contribuindo para sermos uma organização 
capaz de fazer da tecnologia a matéria-prima de 
soluções e inovações que mudam para melhor a 
vida das pessoas e das empresas.

o ano de 2015 foi marcado por um intenso 
trabalho de integração da cultura, buscando 
fortalecer o alinhamento entre os colaboradores 
após a fusão entre a telefônica brasil e a GVt. 

a estratégia foi pautada pelo projeto global da 
telefônica que direciona comportamentos e 
atitudes. adaptado às características da realidade 
brasileira, essa gestão maximiza os resultados da 
companhia e as competências da equipe.

com a integração entre as duas empresas, mais 
de 17 mil colaboradores foram incorporados 
ao quadro profissional, hoje composto por 
33,8 mil colaboradores.

total de colaboradores

33.847
2015

18.419
2014

aTração, CaPaCITação  
e reTeNção De TaleNTos

o perfil dos profissionais desejados pela 
telefônica brasil é o de pessoas atentas ao 
movimento de transformação vivenciado pelo 
mercado de telecomunicações, que, de forma 
cada vez mais acelerada, se abre ao vasto 
universo da inovação tecnológica.

mantemos um modelo de valorização profissional 
que possibilita ao colaborador ser reconhecido 
diretamente não só pelo seu gestor, mas por 
colegas, por projetos que desenvolve e até pelas 
vice-presidências e presidência da companhia, 
recebendo brindes simbólicos – as medalhas 
virtuais – ou podendo até mesmo ser convidado 
para participar de eventos e de viagens.

hoRaS de tReinamento
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4.881
profissionais
com aumento de 
remuneração, além dos 
reajustes legais aplicados

3,8
mil
colaboradores promovidos 
em 2015
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o nosso planejamento estratégico prevê o 
fomento ao desenvolvimento da cadeia produtiva 
brasileira das comunicações e o estímulo do 
uso de bens e serviços com tecnologia nacional. 
entendemos ser essa a melhor maneira de 
alcançar nossa proposta de valor aos fornecedores 

além de estimularmos a rastreabilidade, a 
inovação e a economia circular, ao mesmo tempo, 
mitigamos riscos, eliminamos possíveis prejuízos 
econômicos e à reputação. 

Fomentar a sustentabilidade ao longo de toda 
a cadeia de suprimento se apresenta cada 
vez mais como um desafio-chave no setor de 
telecomunicações, visto que as concessionárias 
incluem cada vez mais fornecedores e 
terceirizados em seus processos. identificar e gerir 
riscos associados à sua participação em nossas 
atividades é tarefa essencial, sobretudo quando 
se trata do atendimento a requisitos legais de 
operação e do nível de satisfação de clientes.

Para garantir assertividade na contratação de 
fornecedores, contamos com um modelo global de 
gestão de compras, que considera componentes 
como gestão de riscos, produção eficiente, cultura 
da sustentabilidade e produtos sustentáveis.

além disso, para direcionar nossa gestão da 
sustentabilidade na cadeia de valor, seguimos  
uma matriz de riscos e oportunidades associadas  
a fornecedores. 

os nossos Princípios de atuação também nos 
orientam a respeito de nossa relação com 
fornecedores, como um compromisso  
segundo o qual:

• informamos e avaliamos os nossos 
fornecedores em relação aos conteúdos e 
objetivos dos nossos Princípios e Políticas, com o 
objetivo de garantir que todos compartilhemos 
a mesma visão.

• Zelamos para que os nossos fornecedores 
respeitem a legislação local vigente, 
encorajando-os a ser proativos, considerando as 
legislações mais exigentes.

• incentivamos os nossos fornecedores a realizar 
ações dessa natureza em sua própria cadeia 

volume de compras (bilhões de euros) 2013 2014 2015

Volume de compras adjudicado 6,89 6,76 6,34

Volume de compras adjudicado localmente 6,78 6,75 6,32

Fornecedores contratados (mil unidades) 2013 2014 2015

contratados localmente 2,95 2,03 2,05

total contratados 3,05 2,07 2,09

Fornecedores_

RiScoS e oPoRtunidadeS  
na cadeia de FoRnecimento

Direitos trabalhistas
Terceirizados  
(conforme legislação)
  carga horária e remuneração
  liberdade de associação
  segurança e saúde

Impactos ambientais
  licenciamento
  materiais perigosos
  reciclagem de resíduos

Direitos humanos
  impactos em equipamentos  
e dispositivos
  trabalho infantil 
  mineiros de zonas de conflito

Privacidade e segurança
  proteção a dados dos clientes

Confiança do cliente
alguns fornecedores nos 
representam em contato direto 
com nossos clientes

Consumo de energia e 
emissões
Reduções próprias ou serviços 
que gerem economia em 
consumidores

de suprimento, com a finalidade de multiplicar 
o impacto positivo nos aspectos sociais, do 
trabalho e de meio ambiente.

em 2015, foram realizadas 3.959 auditorias 
administrativas e 19 locais em fornecedores de 
risco. Foram propostos 265 melhorias.

19
Auditorias de responsabilidade 
na cadeia de suprimentos 
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compromisso com o meio ambiente_
a gestão ambiental da telefônica brasil 
minimiza o impacto ambiental de suas 
atividades e maximiza a capacidade da 
tecnologia para criar novas oportunidades para 
o desenvolvimento sustentável. a tecnologia da 
informação e comunicação (tic) permite que a 
sociedade seja mais eficiente economicamente 
na utilização dos recursos naturais e pode 
desempenhar um papel relevante na solução de 
muitos problemas ambientais atuais.

além de oferecermos produtos e serviços 
com características que, intrinsecamente, 
contribuem para uma economia de baixo 
carbono, mantemos estratégias internas para 
reduzir nossa pegada ambiental por meio 
de melhorias de processo e de ações de uso 
eficiente de energia elétrica, gestão de resíduos 
e atendimento à legislação ambiental

sIsTeMa De gesTão aMBIeNTal

Para assegurar conformidade de nossa política 
ambiental com as legislações vigentes, 
iniciamos em 2015 a implantação do Sistema de 
Gestão ambiental (SGa) nas redes fixa e móvel 
de 50 municípios considerados prioritários, o 
que corresponde a 62% da nossa rede. Sua 
implementação garantirá a melhor gestão 
de nossas operações, reduzindo impactos e 
monitorando leis ambientais vigentes.

reDe resPoNsável_ 

em nossa rede é onde se concentram os 
maiores impactos ambientais relacionados 
a consumo energético, impacto visual e 
resíduos. os impactos ambientais da rede são 
gerenciados em todas as etapas, da concepção 
a implantação, passando pela manutenção até 
o desligamento.

Sempre que possível compartilhamos nossas 
instalações com outras operadoras ou torres 
de gestão de empresas de comunicação. isso 
resulta em menos impacto visual, redução de 
energia e na geração de resíduos. em 2015, 
foram compartilhadas 13.337 das nossas 
estações de base.

Política ambiental
comunicamos de forma 
transparente nosso 
desempenho ambiental

transformamos toda a cadeia 
de valor com nossos princípios 
ambientais

Fomentamos a inovação digital 
pela melhoria do meio ambiente

Reduzimos nossa pegada 
ambiental

implantamos sistemas de 
gestão ambiental para ser mais 
ecoeficientes

colaboramos com outras 
organizações na busca 
por soluções dos desafios 
ambientais atuais

entre todos, atuamos com 
sensibilidade em nosso dia a dia

buscamos em nossos serviços 
uma economia de baixo 
carbono, menos energia e co2

Fixamos metas ambientais e 
seguimos melhorando

Velamos pelo cumprimento 
das leis ambientais e de outros 
compromissos voluntários

investimento
ambiental

R$ 13.989.006  

333

R$ 9,1 mi

licenças e 
permissões 
ambientais

investidos em 
medidas de 
impacto visual
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eNergIa

insumo fundamental para as operações da 
telefônica brasil, a energia elétrica consumida 
nos nossos sites e edifícios é foco de um processo 
contínuo de gestão para uso eficiente, alinhado 
às melhores práticas no mundo.

durante 2015 celebramos o 6º energia 
oficina Global e mudanças climáticas da 
telefônica em Quito, que reuniu mais de 
200 participantes, incluindo os gestores de 
energia, parceiros tecnológicos ambientais 
e outros convidados especiais. durante o 
evento, a telefônica brasil foi reconhecida 
por sua gestão de energia em 2015.

6º WorkshoP gloBal De eNergIa  
e MUDaNças Do ClIMa 29%

369,5

meta para 2016 
para a quantidade 
de energia renovável 
comprada

m i l h õ e S  d e  k W h

de energia renovável 
comprada

MUDaNça Do ClIMa

a mudança do clima é uma preocupação 
global, para qual a telefônica brasil contribui na 
busca da eficiência no uso de recursos que nos 
impulsiona à inovação, garantindo resultados 
cada vez mais consistentes.

INveNTárIo De eMIssÕes

Para levantar e identificar todas as fontes 
de emissões de gases de efeito estufa, 
elaboramos o inventário de emissões de Gee 
(gases de efeito estufa), seguindo as diretrizes 
internacionais do GhG Protocol. Pelo terceiro 
ano consecutivo recebemos o selo ouro, cedido 
pelo Programa brasileiro do GhG Protocol.

cerca de 85% das nossas emissões (Gee) provêm 
do consumo de energia da nossa rede onde a 
alimentação dos equipamentos e das redes de 
comunicação são as grandes fontes de consumo. 
outra fonte de emissão (Gee) relevante é o uso 
de combustível da nossa frota de veículos.

no ano, houve aumento de 280% nas emissões 
diretas, reflexo da unificação entre GVt e Vivo, já 
que houve crescimento de cinco vezes no total 
de veículos da frota própria, principal fonte de 
emissões diretas.

em 2015, realizamos um grande trabalho de 
substituição de equipamentos por modelos 
mais eficientes. além disso, atualmente 
mantemos o único datacenter da américa 
latina com certificação tieR iii design Facility e 
operation. o datacenter Vivo oferece soluções 
inovadoras e infraestrutura que proporcionam 
economia de recursos, espaço físico e energia. 
adota um conceito de crescimento modular, 
garantindo flexibilidade para atender ao 
aumento das demandas de forma sustentável e 
para se adaptar a evoluções tecnológicas.

em 2015, consumimos 1.702.075.565 kWh de 
energia, um aumento de 9% na comparação 
com 2014, reflexo da unificação entre GVt e 
Vivo. em 2016, estamos trabalhando para o 
desenvolvimento de um modelo de negócio, 
juntamente com a telefônica Global, capaz 
de identificar oportunidades para reduzir 
o consumo de energia através do energy 
efficiency Services (eeS). outra frente é a 
estruturação do projeto para ampliar o número 
de estações no mercado livre.
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346
mil m3

redução do consumo de água 
consumida na comparação 
com 2013, mesmo com a 
fusão entre GVT e Vivo.

ágUa

nossos prédios contam com equipamentos que 
reduzem o consumo e evitam desperdício, como 
torneiras automáticas com controle de vazão 
e limpeza a seco. os edifícios eco berrini, em 
São Paulo, e o corporate jardim botânico, em 
curitiba, possuem um sistema de reutilização 
de água para banheiros e irrigação, com a água 
utilizada em pias sendo coletada, tratada, 
misturada com a água da chuva e reutilizada em 
vasos sanitários e jardinagem.

em uma das nossas unidades foi implantado 
home office; em alguns sites o sistema de 
refrigeração de água gelada foi substituído 
por ventilação forçada e também implantado 
controles de vazão nas torneiras dos banheiros.

em 2015, reduzimos em 1,38% o consumo  
de água nas nossas operações, diante  
da crise hídrica.

resÍDUos

em toda a nossa atividade (rede, escritório e 
clientes) geramos resíduos e equipamentos sem 
uso, os quais representam um aspecto muito 
relevante para nossa gestão ambiental e são 
críticos para a economia circular.

alguns podem ter componentes perigosos, 
como baterias. nosso principal desafio é 

ReSÍduoS GeRadoS na teleFônica bRaSil
toneladas

Reciclados 
97,8 

disposição 
e aterro 
2,2

1,3

1,6
m i l h ã o

m i l h ã o

de equipamentos 
recuperados em 2015

meta de recuperação de 
equipamentos para 2016

reduzir a geração de resíduos e promover 
uma economia circular por meio do apoio à 
reutilização e à reciclagem.

logÍsTICa reversa
um dos principais riscos ambientais da área de 
telecomunicações está associado à destinação 
de resíduos eletrônicos: os equipamentos 
utilizados nas residências para a habilitação de 
tV paga e banda larga e celulares.

o processo de logística reversa se dá em duas 
frentes: a retirada de equipamentos pela 
telefônica brasil nos pontos de uso (residências, 
pontos comerciais, prédios, etc) e entrega de 
celulares e acessórios em todas lojas e revendas 
da Vivo – Projeto conhecido até final de 2015 
como Reciclar Pega bem.

em 2015, considerando apenas o consumo 
de combustível da telefônica brasil, o total 
foi pouco superior a 2 milhões de litros de 
combustível – com a fusão, o consumo subiu 
para 12,7 milhões de litros.

Para reduzir as emissões de gases de efeito 
estufa, substituímos parte da frota de gasolina 
para etanol. a mudança gerou 89% de redução 
das emissões de veículos. desde que a 
medida foi implantada, em setembro de 2015, 
certificamos a geração de 90 toneladas de 
créditos de carbono.

emissões (tCo2e)  2015

diretas1 27.694,45

indiretas2 211.809,12

outras emissões3 6.419,57

Total 245.923,14

(1) emissões de fontes de propriedade da telefônica brasil 
ou controladas pela empresa; o aumento das emissões de 
escopo 1 em 2015 se deve à integração com a GVt, que 
possui frota própria maior.

(2) emissões de operações da telefônica brasil, mas 
decorrente de fontes cuja  propriedade ou controle são de 
outra organização. 

(3)  emissões indiretas não provenientes da geração de 
energia elétrica, aquecimento, refrigeração e vapor.
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