No mundo de TELECOM
Apesar da crise» Telefónica direciona foco para América Latina, que vai receber exatamente os
investimentos previamente anunciados para os próximos anos
A América Latina continua sendo o foco
dos investimentos da Telefônica, a despeito da

apenas que esses gastos não estariam compu-

mesmo em função de uma crise financeira in-

tadas nos investimentos citados, esclareceu.
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seja conhecido que os portugueses não que-

No primeiro semestre, as investimentos na
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rem vendê-la. "A Vivo vem se recuperando de

Principal executivo do grupo espanhol para

principal executivo do grupo espanhol, Júlio Li-

perdas de fatia de mercada no passado e está
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jornalistas, em 9 de outubro, em Madri, A região
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rio mundial é convergente mesmo, com ofertas

cendo 4%, prevê o grupo.

afirmou o executivo, respondendo se haveria

combinadas (de telefonia fixa, móvel, banda lar-

A redução da velocidade de expansão não

interesse numa hipotética troca de parcela na
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