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No próximo dia 15 de abril, a integra-

ção da Vivo pela Telefônica passará pelo 

seu dia D. Em um domingo, a empresa 

espanhola vai virar, literalmente, a 

chave ou mudar de sinal, para usar uma 

imagem mais adequada ao mercado 

de telefonia, e passará a se chamar ofi-

cialmente Vivo no Brasil. Os clientes 
do serviço de banda larga Speedy se 
transformarão em usuários do Vivo 
Speedy e os assinantes da tevê por 
assinatura da TVA migrarão para a 
Vivo TV. "AVivo é uma marca conhecida, 

muito jovem e que as pessoas valorizam 

muito", afirmou Valente, em entrevista 

exclusiva à DINHEIRO, sentado na pri-

meira fileira de um ônibus que o levava 

para Catas Altas da Noruega, a 140 qui-

lômetros de Belo Horizonte, onde iria 

inaugurar uma antena de telefonia 3G, 

no dia 20 de março (leia mais acima). 

Não se trata apenas de uma mudança 

cosmética, na qual o nome Vivo passa 

a estampar todos os serviços de telefo-

nia fixa, celular, banda larga e tevê por 

assinatura da companhia no Brasil. A 

empresa espanhola segue uma tendên-

cia global no setor de telecomunicações, 

na qual, com as operações integradas, 

além de ganhos de sinergias estimados 

entre R$ 8,5 bilhões e R$ 10 bilhões nos 

próximos 10 anos, será capaz também 

de oferecer pacotes convergentes aos 

seus consumidores. Era tão estratégico 

atuar dessa forma, que a Telefônica tra-

vou uma batalha pública com a Portugal 

Telecom, sua sócia na operadora móvel, 

para ficar com a fatia dos portugueses, 

o que, a' obrigou a desembolsar € 7,5 

bilhões, em julho de 2010, para poder 

controlar sozinha a Vivo. Dessa forma, 

passa a competir de igual com igual 

com a arquirrivais Oi, que já atua dessa 

forma, e a mexicana América Móvil, 

dona da Embratel, Claro e NET. 

Os desafios que a nova Vivo tem pela 

frente não são triviais. Em primeiro 

lugar, terá de provar que não herda os 

atributos negativos da marca Telefônica, 

fortemente identificada com as panes do 

Speedy, em 2009. "A marca Telefônica 

traz um forte ranço de mau atendimen-

to", diz Eduardo Tomiya, diretor-geral da 

consultoria de marcas BrandAnalytics. 

"A mudança para Vivo é bastante posi-

tiva." Com mais de 80 milhões de clien-

tes, a operadora precisa uniformizar 

a qualidade do atendimento para essa 

gigantesca base de clientes. Na semana 

passada, uma usuária de São Paulo não 

conseguia comprar um plano de dados 

para o seu celular, devido a problemas téc-

nicos, segundo uma funcionária da Vivo. A 

empresa precisará também vender nacio-

nalmente serviços que apenas ofertava 

no Estado de São Paulo, como a telefonia 

fixa e a banda larga. Desde outubro, no 

entanto, a companhia começou silenciosa-

mente a se mover nessas áreas com o Vivo 

Fixo e o Vivo Box, respectivamente. Eles 

já podem ser comprados em oito Estados 

e em 140 cidades do Brasil. "O plano é 

levá-lo para todo o Brasil", diz Paulo César 

Teixeira, diretor-geral da Vivo. 

Nem sequer na área de telefonia 

móvel, em que ainda mantém a liderança 

com relativa folga, a Vivo pode operar 

tranqüila. Ela tem observado os italianos 

da TIM aumentarem rapidamente sua 

participação de mercado. Em 2010, a dife-

rença entre ambas era de 9,2 milhões de 

assinantes. No ano passado, caiu para 7,4 
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milhões. Em aparelhos pré-pagos, a dis-

tância encurtou-se ainda mais perigosa-

mente, ficando em apenas 660 mil clientes 

em 2011. "Se a Vivo der uma bobeada, a 

TIM passa", afirma Eduardo Tude, pre-

sidente da consultoria especializada em 

telecomunicações Teleco. "Mas a Vivo tem 

demonstrado que não vai deixar isso acon-

tecer." De fato: nos dois primeiros meses 

deste ano, a diferença subiu para 1,1 milhão 

de clientes. "A TIM foi muito agressiva 
ao longo dos últimos anos", diz Valente. 
"Mas tem tido algum reflexo negativo em 
função dessa agressividade." 

O reflexo a que se refere Valente 

são os problemas de qualidade da rede 

da TIM. Nos últimos dois anos, ela foi 

obrigada a parar de vender suas linhas 

em diversos Estados, como Ceará, 

Pernambuco, Rio Grande do Norte e 

Alagoas. Neste ano, a operadora italiana 

também ficou à frente da Telefônica no 

ranking de reclamações da Fundação 

de Defesa e Proteção do Consumidor de 

São Paulo (Procon-SP). Depois de seis 

anos na liderança da lista, a Telefônica 

deixou essa incômoda posição. "A 

Telefônica assumiu o compromisso de 

reduzir os problemas e está conseguin-

do atender de maneira mais adequada 

em seus próprios canais", diz Paulo 

Góes, diretor-executivo do Procon-SP. 

A Telefônica montou uma verdadeira 

operação de guerra para reverter sua 

imagem negativa. Primeiro, simplificou 

a oferta de serviços. Se havia dez tipos 

diferentes, optou por oferecer apenas 

um. Depois, reforçou a confirmação do 

que foi contratado. Por fim, a companhia 

resolveu adotar uma medida inusitada: 

contratou o serviço de quatro instituto 

de meteorologia. Assim, sabia quando 

haveria temporais que poderiam afetar 

suas redes e também dificultar a movi-

mentação das equipes técnicas até a 

casa dos clientes. "A previsão do tempo 

entrou no nosso planejamento", afirma 

Valente. Caberá agora a esse engenheiro, 

hoje com 59 anos, formado pela PUC-RJ, 

torcer para que, com a ajuda do serviço 

meteorológico, consiga manter a compa-

nhia à prova de chuvas e trovadas. Para 

que isso ocorra, os espanhóis prometem 

não economizar. Até 2014, Valente tem 

para investir no País nada menos de R$ 

24,3 bilhões, mais de 50% do desembol-

sado nos quatro anos anteriores.  
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Text Box
Fonte: Istoé Dinheiro, São Paulo, ano 15, n. 756, p. 52-55, 4 abr. 2012.




