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Presidente da Vivo diz que país não comporta tantas operadoras 
 
A consolidação das operadoras de telefonia celular pode começar em 2006. Essa foi a previsão 
feita ontem pelo presidente da Vivo, Francisco Padinha, durante o lançamento da primeira 
megaloja da empresa no Rio. 
 
"É muito difícil que, num mercado como o brasileiro, esse número de operadoras persista por 
mais de dois anos", avaliou o executivo. "Mas em 2005 e em boa parte de 2006 acredito que 
ainda viveremos esse forte ambiente de competição até que essa consolidação comece a 
acontecer", completou. Segundo Padinha, as aquisições não estão nos planos dos principais 
acionistas da Vivo. 
 
A operadora é controlada por uma joint-venture forma da pela Telefónica Móviles e pela Portugal 
Telecom.  
 
Conforme Padinha, os próximos dois anos ainda devem ser de crescimento intenso no mercado 
brasileiro, que avança a taxas de 30% a 40%. No entanto, ele disse que 2005 já pode apresentar 
um crescimento mais próximo dos níveis de 30% do que do patamar de 40% alcançado neste 
ano. Para o executivo, esse ritmo só deve começar a cair quando a penetração de celulares na 
população brasileira, que hoje é de 30%, chegar a cerca de 50%. 
 
Para este Natal, a Vivo elevou em 15 % sua verba publicitária e espera um pequeno acréscimo 
sobre o resultado obtido em 2003, quando foram conquistados 2,7 milhões de clientes. 
 
Segundo o executivo, no último trimestre a Vivo foi a terceira melhor do mundo em conquista de 
novos clientes. "Só perdemos para duas operadoras chinesas", comemorou. Em 2004 foram 
adicionados 4 milhões de assinantes à base da companhia. 
 
A operadora garantiu que não vai adotar serviços convergentes (que compartilham tecnologia de 
telefonia fixa e celular) porque não estariam de acordo com as regras do mercado brasileiro. 
 
Por conta disso, a Vivo fez, inclusive, um questionamento formal à Anatel sobre as práticas 
adotadas pela concorrente Brasil Telecom. "Quando alguém coloca a mão na bola e não é o 
goleiro, é preciso reclamar. Mas ainda não obtivemos resposta sobre isso", disse Padinha. 
"Entendemos que a regra não permite e a política dos grupos acionistas é muito rigorosa nesse 
sentido." 
 
Já a política de subsídios ao preço dos aparelhos para manter e conquistar clientes deverá 
permanecer robusta em 2005. "Não vejo redução desses subsídios no ano que vem, uma vez que 
todo o mercado vem fazendo muito uso deles", disse Padinha, acrescentando que não considera a 
prática "um mal em si". 
 
Para aumentar a geração de receitas, a Vivo aposta em serviços de maior valor agregado. 
Exemplo disso são os "downloads" (de músicas, imagens e dados), que segundo a empresa 
crescem 10% ao mês, e novidades como TV pelo celular e acesso à internet em alta velocidade 
(Zap 3G). 

 
 
 
 
 
 



Leia Mais 
 
IBM e TIM unem-se para oferecer serviço sem fio 
João Luiz Rosa  
  
 
Trocar e-mail, acessar programas de mensagem instantânea e navegar nos portais internos da 
companhia deixaram de ser novidade há muito tempo, mas nunca prescindiram do uso do 
computador. Agora, a IBM e a TIM querem estender tudo isso ao telefone celular e ocupar espaço 
na nova etapa dos serviços móveis. É uma fase que, bem além da transmissão de voz, promete 
ser marcada pela transferência de dados na forma de sons, imagens e informação gráfica. 
 
O acordo entre a IBM e a TIM prevê a oferta de um serviço dirigido ao mercado corporativo, com 
foco nas grandes empresas. Pelo serviço, os usuários poderão enviar e receber e-mail pelo celular 
- como se estivessem em sua mesa de trabalho -, além de trocar mensagens instantâneas com o 
resto da equipe, numa espécie de sala de bate-papo de negócios. 
 
O aparelho vem com programas de processador de texto, de planilha eletrônica e de 
apresentações. Se tiver de fazer uma palestra, por exemplo, o usuário pode transferir os slides 
diretamente para o projetor, desde que ele seja compatível com o padrão sem fio bluetooth. Os 
softwares da IBM que garantem o uso dessas funções vêm embutidos no aparelho. 
 
Além disso, a TIM vai oferecer serviços que incluem até assistir TV pelo celular. No pacote da 
operadora estão disponíveis emissoras da Band, além de canais como Bloomberg e Climatempo. O 
aparelho adotado é o 9500 Communicator, da Nokia, que vem com tela maior que as 
convencionais e mini-teclado embutido. 
 
Mas o principal atrativo da oferta da IBM e da TIM é permitir que o usuário acesse remotamente o 
sistema de gestão de sua empresa. Isso vai garantir a possibilidade de um vendedor verificar o 
estoque da companhia, consultar a tabela de preço, pedir desconto, tirar o pedido e fechar o 
negócio, sem sair da frente do cliente. 
 
"Imagine que você bata o carro e vá à uma oficina autorizada. O funcionário da oficina pode tirar 
a foto do carro, enviá-la para a seguradora, conferir o plano de cobertura do cliente e fechar o 
processo, tudo pelo celular", exemplifica Rogério Oliveira, gerente geral da IBM Brasil.  
 
O serviço começará a ser oferecido pela TIM em janeiro, mas a companhia já negocia com sua 
base de clientes. "Ainda há uma grande oportunidade a explorar na área de comunicação de 
dados. Trata-se de um mercado praticamente virgem", diz Mario Cesar Pereira de Araujo, 
presidente da TIM. 
 
O acordo entre a IBM e a TIM não prevê exclusividade: ambas poderão, posteriormente, buscar 
novas parceiras para oferecer o serviço. O preço, explica Araujo, vai depender do número de 
usuários atendidos e do grau de complexidade do projeto. Só o aparelho tem preço médio de R$ 
3,5 mil. A TIM vai vender o celular e o serviço de comunicação. À IBM caberá, quando necessário, 
a tarefa de adaptar a infra-estrutura da empresa e interligar a rede ao serviço móvel. O celular da 
Nokia utiliza as tecnologias Edge e GPRS, de acesso rápido à internet, além da Wi-Fi, disponível 
em aeroportos e restaurantes. 
 
As duas parceiras também negociam com grandes bancos para integrá -los à iniciativa. A idéia é 
permitir que os usuários do serviço possam fazer consultas e operações bancárias à distância, 
com alto grau de segurança. 
 
Valor Econômico – 2 dez. 2004, Tecnologia & Comunicações, p. B4 
 


