
B i l i o n á r i o  s e t o r d e 

t e l e c o m u n i c a ç õ e s 

costuma ser palco de 
brigas sangrentas entre 
companhias gigantes-

cas. Em praticamente todos os países 
do mundo, multinacionais disputam 
cliente a cliente nas áreas de telefonia 
fixa e celular, banda larga e TV por 
assinatura. No Brasil, três superteles, 
resultado de fusões e aquisições em 
série, digladiam num mercado que 
movimenta anualmente 150 bilhões de 
reais. A maior delas, a espanhola Te-
lefônica, adquiriu a operadora de ce-
lulares Vivo em julho do ano passado 

por 17 bilhões de reais. Com 75 mi-
lhões de clientes, seu faturamento é 
de aproximadamente 50 bilhões de 
reais. A segunda, a Oi, reforçou sua 
musculatura após a compra da Brasil 
Telecom, em janeiro de 2008. Final-
mente vem a tríade formada por Net, 
Embratel e Claro, controlada pelo ho-
mem mais rico do mundo, o mexicano 
Carlos Slim. Juntas, suas três empre-
sas possuem um faturamento de mais 
de 35 bilhões de reais e servem a cerca 
de 60 milhões de clientes. Não bastas-
se a concorrência entre si, nos últimos 
tempos as três grandes da telefonia 
brasileira viram-se diante de um ini-



c a r t i l h a A N T - G V T 

Par as superteles, a GVT não incomoda 
tanto pelo que é hoje, mas pelo que po-
de vir a ser no futuro. A principal estra-
tégia da empresa na disputa com as 
grandes operadoras é a oferta de banda 
larga de alta velocidade, um setor tão 
lucrativo quanto inexplorado em mui-
tas regiões do Brasil. A GVT foi a pri-
meira no país a oferecer pacotes de até 
100 megabytes de velocidade em julho 
de 2009, capacidade quase oito vezes 
maior que a oferecida por Telefônica, 
Oi e Net até então. "Por ser uma opera-
dora pequena, quase de nicho, a GVT 
foi capaz de entregar serviços de qua-
lidade muito antes das outras compa-
nhias. Com isso, conquistou um ativo 
valioso nesse setor: reputação", diz Ju-
lio Puschel, analista da consultoria in-
glesa Informa Telecoms & Media. Ao 
longo de 2010, a GVT estendeu sua área 
de atuação para quatro estados: Ceará, 
Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo, al-
cançando um total de 101 cidades. 

Diante da agressividade de Genish 
e sua equipe, as superteles partiram 
para um embate direto. A Net mudou 

migo em comum — e proporcional-
mente nanico: a GVT. Nascida como 
espelho da Brasil Telecom em 2000 e 
adquirida pelos franceses da Vivendi 
há pouco mais de um ano por 7,7 bi-
lhões de reais, a GVT tem receitas de 
"apenas" 2,4 bilhões de reais e 4,2 mi-
lhões de clientes — apenas 6% do ta-
manho da Telefônica —, mas foi a com-
panhia que mais avançou em partici-
pação de mercado em banda larga no 
ano passado. Segundo dados da con-
sultoria especializada Teleco, a parti-
cipação da GVT em banda larga pas-
sou de 5,9% para 8,5%. Em telefonia 
fixa, subiu de 3,5% para 5%, perdendo 
apenas para a Embratel. "Responde-
mos por 70% do crescimento da Vi-
vendi. Queremos continuar assim a 
partir de agora", diz Amos Genish, de 
51 anos, presidente da GVT. Ex-coro-
nel do Exército israelense, Genish saiu 
dos Estados Unidos em 1999 e insta-
lou-se em Curitiba, onde, com o capi-
tal do fundo de investimento holandês 
Magnum, fundou a GVT. 
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