
Telefônica e Vivo se unem e prometem descontos 
Ligia Tuon 
  
Maiores descontos e tarifas mais atraentes. É a promessa da Vivo, após a conclusão do 
processo de integração com a Telefônica  anunciada ontem pela empresa. Os serviços 
continuam com as mesmas características, mas, a partir de domingo, além da divulgação de 
outras opções de pacotes, os nomes passarão a ser Vivo Fixo, Vivo Speedy e Vivo TV.  
 
“Quanto maior o número de produtos que o cliente tiver na Vivo, mais vantagens ele recebe”, 
afirmou o diretor executivo de Estratégia, Marca e Novos Negócios da Telefônica Vivo, 
Christian Gebara. Outra novidade é para clientes dos serviços de banda larga, agora Speedy 
Vivo, que passam a contar com descontos de 50% nas anuidades dos modems de internet de 
3G móvel. 
 
Além do nome, será unificado também o atendimento nas lojas. “O cliente terá assistência 
para todos os serviços – o que inclui móvel, fixo e TV em um só local.” Gebara ressalta, no 
entanto, que, só as lojas menores não terão capacidade para oferecer todos eles. “Neste caso, 
o consumidor será direcionado a outro local ou ao call center”, explica Gebara. 
  
O portal na internet e o atendimento ao consumidor também serão os mesmos. “Mas vamos 
manter os dois telefones, tanto o da Vivo quanto o da Telefônica, para o consumidor ligar”, 
completa Gebara. As faturas do telefone móvel e do fixo continuam separadas, mas as duas 
terão a marca Vivo.  
 
Em São Paulo, ao longo do próximo ano, os telefones públicos, que eram da marca Telefônica, 
irão migrar para Vivo. “Serão 200 mil orelhões transformados, de forma gradual”, disse 
Gebara.  
 
Mercado otimista 
 
Na avaliação de Eduardo Tude, presidente da consultoria Teleco, especializada em 
telecomunicações, a junção das operadoras não vai prejudicar o consumidor em termos de 
falta de capacidade para oferecer o serviço e o cliente ainda poderá se beneficiar com preços 
menores. “As empresas já tinham uma estrutura para isso e, agora, vão oferecer ofertas 
integradas, para atrair as pessoas.” 
  
A mudança faz também com que o próprio consumidor espere mais da marca. “Primeiro por 
conta das promessas da mudança. Serão novas promoções e serviços. E também porque, 
hoje, no mercado brasileiro, a imagem da Vivo é um pouco melhor do que a do nome 
Telefônica para o consumidor”, opina o professor de gestão de marcas e marketing estratégico 
da ESPM, Marcos Bedendo.  
 
O diretor executivo do Procon-SP, Paulo Arthur Góes, lembra dos direitos do consumidor. “O 
cliente tem o direito de contratar os serviços de forma separada se preferir”, diz. “Além disso, 
se ele contratou por meio de um canal, tem de poder cancelar no mesmo local.” 
 
Fonte: Jornal da Tarde, 13 de abr. 2012: [Blog]. Disponível em: 
< http://blogs.estadao.com.br>. Acesso em 16 de abr. 2012. 
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