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Os prejuízos da TCP - Telesp Celular Participações - em 2002 somam R$ 1,141 bilhão, 2,4% a 
mais do que o registrado no ano anterior. Só no quarto trimestre do ano, foram R$ 580 milhões, 
529% a mais do resultado negativo obtido no terceito trimestre."As variações cambiais e o 
desempenho da Global Telecom, que só deverá começar a gerar caixa neste ano", explica o 
presidente da TCP, Francisco Padinha. Segundo ele, embora o cenário econômico e político 
tenham interferindo negativamente no resultado líquido da empresa, 2002 foi um ano no qual a 
TCP conseguir promover uma "reviravolta" especialmente no que diz respeito à Global Telecom, 
que recebeu aumento de capital para reverter seu patrimônio líquido, que era negativo. Padinha 
considera que, se a guerra não se concretizar e situação mundial ficar estável, o mercado de 
celulares no Brasil poderá crecer cerca de 20% neste ano.  
 
Ainda assim, a TCP comemora a receita líquida de R$ 3,4 bilhões e ebitda de R$1,5 bilhão, 
números que representam um crescimento de 15,1% e 53,3%, respectivamente, em relação ao 
ano passado. Os bons resultados são atribuídos à estratégia de marketing da comapnhia. Em São 
Paulo a participação da operadora cresceu de 65% para 67% e no Paraná e Santa Catarina esse 
número aumentou de 35% para 41%. A sua base de clientes de 7 milhões, incluindo a Global 
Telecom, faz da operadora a maior da América do Sul. Parte do sucesso se deve à migração da 
operadora para o regime SMP, que possiblitou a integração da joint venture da Portugal Telecom e 
Telefonica Móviles e viabilizou negócios para atuação mais forte. Com a joint venture, aprovada 
pela Anatel, a empresa já tem 40% do mercado brasileiro ou 13,7 milhões de usuários. A 
empresa divulgou a compra, em 16 de janeiro, da Tele Centro-Oeste Celular (TCO). Com a nova 
aquisição a participação nacional da Telesp Celular deve chegar a 86%, com a base de usuários de 
17 mihões.  
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