
Vivo perde mercado, perde lucro e o seu presidente 
Elaine Cotta 
 
Prejuízo aumenta 177%, número de clientes despenca e operadora de celulares procura substituto 
para seu principal executivo  
 
Nos últimos três meses, a Vivo perdeu cerca de 400 mil clientes. No primeiro trimestre deste ano, 
acumulou prejuízo de R$ 98 milhões, uma alta de 177% em relação ao mesmo período do ano 
passado. A participação da operadora no mercado brasileiro de telefonia móvel despencou: era de 
57% no primeiro trimestre de 2004, baixou para 39% em março deste ano. Em conseqüência 
disso tudo – ou coincidência de datas, como alega a empresa – o presidente da companhia, o 
português Francisco Padinha, está de saída. Espera apenas que surja um nome de consenso entre 
os controladores, a Telefónica Móviles, do grupo Telefónica, e a Portugal Telecom, para voltar a 
Lisboa. Definitivamente, a Vivo nunca viveu um momento tão dramático desde que foi criada, em 
abril de 2003. Na origem de todos os problemas, a dificuldade em lidar com o mais básico dos 
princípios de mercado: a concorrência. Os italianos da Telecom Italia, controladora da TIM, os 
mexicanos da Claro e os brasileiros da Oi têm atraído para suas carteiras, em grandes 
quant idades, clientes que antes falavam em celulares da Vivo. Mas, ao invés de reagir, a empresa 
acomodou-se na liderança e até recuou ante o avanço dos rivais. Nos três primeiros meses do ano 
os investimentos da empresa foram 18,5% menores que no mesmo período de 2004. Enquanto 
isso, os concorrentes elevaram as apostas. 
  
Com 27 milhões de clientes, a Vivo ainda possui a maior fatia do mercado. Entretanto, com 
sucessivas falhas na área de marketing, comandada pelo vice-presidente Luís Avelar, a conquista 
de novos clientes tem sido menor que no passado. Avelar decidiu encarar de frente os 
concorrentes em guerras de preço, mas não conseguiu ser suficientemente agressivo. O efeito 
colateral foi queda na rentabilidade. “Não nos importamos em perder mercado, desde que os bons 
clientes fiquem”, diz Padinha. Segundo o executivo, apesar da queda na participação, houve um 
aumento de 5,8% no número de celulares pós-pagos, considerados mais rentáveis que os da linha 
pré-pago. O balanço financeiro contradiz a justificativa: nele, o indicador da rentabilidade por 
assinante – conhecido pela sigla ARPU – segue em queda livre. No primeiro trimestre deste ano 
foi de R$ 28,2 ao mês, 10,8% menor que a receita de R$ 31,6 dos três últimos meses de 2004 e 
21% abaixo dos R$ 35,7 do primeiro trimestre do mesmo ano. Além disso, começa a pesar nas 
contas o fato de a operadora não ter atuação própria em todo o território nacional, como acontece 
com a segunda colocada no ranking, a TIM. Em março, segundo dados da Agência Nacional de 
Telecomunicações, a participação da TIM subiu para 22%, superando a Claro, que agora tem 
20,7% do mercado. O poderio dos italianos poderá aumentar ainda mais se a incorporação dos 
cerca de 1 milhão de clientes da Brasil Telecom GSM, anunciada no fim de abril, for concluída. A 
operadora, braço na telefonia celular da Brasil Telecom, entrou no pacote de mais de 300 milhões 
de euros pagos ao banqueiro Daniel Dantas para que o Opportunity desistisse de vez da disputa 
pelo controle da empresa. A legalidade da negociação é contestada na Justiça pelo Citigroup, que 
rompeu recentemente a sociedade que tinha com Dantas. “Essa operação, se concluída, pode dar 
mais racionalidade ao mercado”, contemporiza Padinha, para quem a queda constante dos preços 
terá efeitos negativos para telefonia brasileira no médio e longo prazo. 
 
A guerra de preços é, de fato, a principal responsável pelo inferno da Vivo. Na campanha 
promocional para o Dia das Mães, por exemplo, alguns aparelhos da marca chegaram a ser 
ofertados por R$ 99, divididos em 10 parcelas de R$ 9,90 – em resposta a uma ofensiva da TIM. 
Na mesma disputa, há promoções que derrubam o preço das tarifas a quase zero. Na última 
delas, a TIM se comprometia a cobrar R$ 0,05 por minuto, quando a média varia de R$ 0,90 a R$ 
1,50 nas outras operadoras. O vice-presidente executivo de finanças da Vivo, Arcádio Martinez, 
admite que dificilmente a empresa conseguirá recuperar a rentabilidade do passado. “A liderança 
nos torna alvo fácil dos ataques”, afirma Avelar, para quem a concorrência é “irracional”. 
“Competição faz parte deste mercado”, disse à DINHEIRO o diretor de Marketing da Oi, Alberto 
Blanco. “A Vivo está perdendo espaço porque usa uma tecnologia ultrapassada”. Enquanto as 



concorrentes utilizam a tecnologia GSM, a mais popular do mundo, a Vivo isolou-se no sistema 
CDMA. Andar na contramão pode estar se mostrando uma decisão equivocada. Para os analistas, 
num mercado crescente como o brasileiro –já são 68,3 milhões de usuários e a expectativa é 
bater os 131 milhões até 2009 – perder espaço não é bom negócio, apesar da guerra de preços 
prejudicar a rentabilidade. “A escala pode definir quem serão os sobreviventes”, resume Stephen 
Graham, analista do banco UBS. 
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