
VIVO ACELERA
Operadora compra rivais e dispara na liderança dos celulares

dos maiores mercados do mundo, atrás
apenas de países como China, Japão e
Estados Unidos. No entanto, esse mes-
mo modelo também levou as empresas
a subsidiar os clientes na compra dos
aparelhos e afetou os ganhos das em-
presas. A Vivo, por exemplo, registrou
perdas de R$ 112 milhões no segundo
trimestre deste ano. É um resultado
melhor do que o do ano anterior, mas
a empresa pretende deixar os prejuí-
zos para trás. E é por isso que as fu-
sões têm sido apontadas por especia-
listas do setor como uma tendência
inevitável. Outro alvo na mira da Vivo
é a italiana TIM. Como a espanhola
Telefónica, detentora de 50% da Vivo,
também adquiriu uma participação de
controle da Telecom Itália, dona da
TIM, é possível que se forme um
grande bloco unindo as duas maiores
empresas de telefonia celular que
atuam no País. Contra ela, os princi-
pais concorrentes seriam Claro e Oi.

Tão intensos quanto as movimenta-
ções na telefonia celular são os movi-
mentos em curso no mercado de tele-
fonia fixa. Dias atrás, o ministro das
Comunicações, Hélio Costa, revelou
que o governo irá mesmo apoiar a cria-
ção de uma mega empresa de capital na-
cional, que será fruto da fusão entre
Brasil Telecom e Oi. Juntas, elas teriam
uma receita anual de US$ 13 bilhões e
mais da metade das linhas fixas em ope-
ração no País. Os críticos vêem nesse
movimento a recriação da antiga Tele-
brás. Costa, ao contrário, diz que o Bra-
sil necessita de uma empresa nacional
forte para enfrentar os espanhóis da Te-
lefónica, que são sócios da Vivo, e os
mexicanos da Telmex, que controlam
Claro e Embratel. •

SEDE DA VIVO EM SÃO PAULO
Empresa passa a ter 35 milhões de
clientes e 33% do mercado brasileiro
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Text Box
Fonte: Istoé, ano 30. n. 1971, p. 96, 8 ago. 2007.




