


de telecomunicações. "A questão agora 
é se a empresa conseguirá ser tão agres
siva quanto os seus concorrentes." 

A primeira iniciativa de Lima para 
arrumar a casa foi acelerar um processo 
que encontrou em andamento quando 
sentou-se à cadeira da presidência no 
primeiro dia de julho de 2005. A Vivo 
era um emaranhado de companhias. 
Havia cinco holdings com ações ne
gociadas em bolsa, debaixo das 
quais abrigavam-se 14 companhias 
operacionais. Cada uma delas possuía 
sua própria plataforma tecnológica, es
toques próprios, caixas separados e as
sim por diante. "Se havia aparelhos so
brando numa região e faltando em ou
tra, não era possível transferi-los, pois 
se caracterizaria como uma operação de 
compra e venda, gerando impostos", 
conta Lima. Também não era permitido 
compensar o prejuízo de uma com o lu
cro de outra, para efeitos fiscais. Em al
guns meses, todas foram integradas 
numa só companhia, a Vivo. As siner
gias geradas reduziram a dívida líqui
da do grupo em R$ 1 bilhão. 

A clonagem recebeu ataques da em
presa em diversas frentes. Os sistemas 
de combate às fraudes foram ajustados, 
de forma a identificar tentativas de clo
nagem e se antecipar a elas. A operação 
dessa área, antes terceirizada, foi incor
porada à estrutura da companhia e su
biu alguns degraus na hierarquia até se 
aproximar da presidência. Semanal
mente, Lima e os diretores se reuniram 
para acompanhar a evolução dos traba
lhos. Os primeiros resultados positivos 
ajudaram a equacionar outro problema, 

talvez o mais delicado de todos: o rela
cionamento entre os dois acionistas 
controladores. Divergências de opi
niões na condução dos negócios e a pú
blica disposição da Telefônica em ad
quirir a participação da Portugal Tele
com na Vivo criavam um ambiente de 
tensão permanente. Lima não entra em 
detalhes, mas lembra que outro ingre
diente alimentava essa situação: a em
presa perdia dinheiro e via os concor
rentes avançarem. A participação de 
mercado, que cheg 50%, caiu para 
menos de 30%. A estrutura da compa
nhia refletia a divisão entre os sócios. 
Quando Lima assumiu, dos dez direto
res, seis eram portugueses ou espa
nhóis, indicados pelos sócios. Hoje, a di
retoria é composta por dez profissio
nais e apenas dois são estrangeiros. 

Mas o que aplacou a animosidade foi 
o mais importante projeto desses últi
mos anos: a migração para a tecnologia 
GSM. O modelo CDMA tirava a com
petitividade da companhia. Aparelhos 
dessa tecnologia são 20% mais caros do 
que os GSM. "Não tínhamos escala e 
isso sangrava nosso caixa", afirma 
Lima. Mais: a Vivo não podia aprovei
ta r a estrutura de roaming internacio
nal da Telefônica e da Portugal Tele
com, pois ambas atuavam com GSM. 

LOJA DA VIVO: 
a empresa tem 38 milhões 
de clientes e 33% de 
participação de mercado 

"A Vivo era uma ilha de CDMA num 
mar de GSM", diz Nogueira, do San-
tander. O desafio da mudança era enor
me. Era necessário implantar um 
novo sistema sem que o antigo dei
xasse de funcionar. Assim, em seis 
meses, ao custos de R$ 1,08 bilhão, 
as duas tecnologias já estavam con
vivendo. "Trocamos o motor do avião 
em pleno vôo", compara Lima. Faltava 
um ponto: o atendimento. A maior par
te da equipe do telemarketing e das lo
jas foi substituída. Lima determinou 
que cada diretor deveria passar um dia 
por ano atendendo telefonemas de 
clientes. Outro dia deveria ser dedica
do à presença em uma loja e em visitas 
a clientes corporativos. Os gerentes de 
loja ganharam mais poder de decisão. 
A casa pode estar em ordem, mas há 
desafios pela frente. A união da Brasil 
Telecom com a Oi mudará a face do 
mercado. "Essa fusão cria uma forte 
movimentação, com a consolidação de 
uma quarta operadora forte", diz Elia 
San Miguel, analista do Gartner 
Group. "A vantagem desse tipo de as
sociação é o empacotamento de servi
ços, com telefonia fixa e móvel, inter
net e TV a cabo." E esse um dos pon
tos de preocupação de Lima, como se 
constata na entrevista abaixo. 

"A fusão não pode ser um casuísmo" 
Roberto Lima, presidente da Vivo, falou à DINHEIRO 

Como o sr. avalia o impacto da fusão da 
Brasil Telecom e da Oi? 
Há um quadro regulatório estabelecido 
desde o processo de privatização. Esse 
quadro regulatório não pode ser mexido 
casuisticamente para acomodar uma ope
ração que pode criar uma nova situação 
de mercado. Então que se reveja o qua
dro todo e não só uma linha da regula
mentação. 

Quais os outros pontos que deve
riam ser contemplados? 
Não posso responder porque 
há um processo de consulta 
pública e temos que responder 
isso formalmente. Estamos preparando 
a comunicação. Temos sugestões 
de aspectos que deveriam ser modifica
dos para melhorar a situação do 
setor. 

Há prejuízo à concorrência? 
A fusão criaria uma empresa 
com telefonia fixa e celular. A 
fixa é estável e a necessidade 
de investimentos é menor do 
que na móvel, que cresce muito 
e ainda está em evolução tecno
lógica. Como a fixa é quase mo
nopólio regional, tem enorme 

capacidade de geração de caixa. Eles te
rão vantagem na geração de caixa que as 
operadoras móveis puras não terão, pois 
convivem com as taxas Ebitda mais bai
xas do mundo. 
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