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O ano deve fechar com mais de 120 milhões de linhas habilitadas no Brasil. Destas, 64,8 
milhões (54%) estão nas mãos de mulheres. Os dados são do Estudo "Mulheres e o Celular", 
que faz parte da segunda edição dos "Indicadores Vivo do mercado de telefonia celular".  
 
A empresa investe nesse tipo de estudo para compreender melhor o perfil do cliente de 
telefonia celular e oferecer produtos mais adequados. Mas, apesar do anúncio dos dados de 
mercado, a Vivo afirma que não tem nenhum tipo de estratégia especifica para o público 
feminino. 
 
Em 2002 elas representavam apenas 43% do total de clientes, pouco mais de 15 milhões de 
consumidoras. O telefone celular é dado como presente para 41% das mulheres, sendo que os 
maridos e os pais, são os principais responsáveis pelas compras, com 26% e 24% 
respectivamente.  
 
De acordo com o estudo, a maioria das clientes de telefonia celular é jovem, entre 19 e 32 
anos (36%), seguido pela faixa etária entre 33 e 50 (30%). Dentre as mais de 36 milhões de 
mulheres que ainda não têm aparelhos móveis, 14,3% pretendem adquirir uma linha. Um dos 
maiores potenciais de crescimento reside na idade de 51 anos. "Ainda temos 36 milhões de 
mulheres para conquistar", afirma Roberto Lima, presidente da Vivo. 
 
Balanço do ano 
 
A Vivo adquiriu a Telemig Celular e a Amazônia Celular, entrando assim em novos mercados. 
Além disso, iniciou cobertura GSM e contruiu novos planos para o cliente. A companhia ainda 
unificou sistemas e fez uma reestruturaçao societária.  
 
A operadora ficou em vigésimo segundo lugar na lista das marcas mais valiosas do Brasil, com 
um valor de 2,25 bilhões de reais.  
 
A empresa atingiu um crescimento de 20% na bolsa de valores e cerca de 1 bilhão de reais em 
geração de caixa. 
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