
'Vivo' chega com apetite  
 
 
Novo gigante nasce com planos de crescer ainda mais 
 
O nome é novo, mas a experiência no mercado brasileiro vem desde a privatização das 
telecomunicações, em 1998. Lançada ao público no último fim de semana, a Vivo é 
fruto da união dos investimentos da Portugal Telecom e da Telefónica Móviles na 
telefonia celular nacional. A nova empresa já nasce uma gigante, presente em 19 
Estados e no Distrito Federal e com 17 milhões de clientes, ou 48% do mercado.  
 
O surgimento da Vivo consumirá investimentos da ordem de R$ 40 milhões e é mais 
um capítulo no processo de consolidação do setor no Brasil diante de uma concorrência 
cada vez mais acirrada, principalmente após a chegada de Oi e TIM ao mercado. Com 
a joint venture, Portugal Telecom e Telefónica pretendem reduzir custos, o que deverá 
se traduzir em preços menores para os clientes.  
 
- A união das empresas trará muitos benefícios aos nossos usuários em termos de 
tarifas - afirmou o presidente da Vivo, Francisco Padinha, em apresentação na semana 
passada.  
Apesar de já nascer líder do mercado, a Vivo tem sonhos mais altos. A intenção é se 
tornar a maior empresa de telefonia celular da América Latina.  
 
- A Vivo é a expressão da confiança que a Portugal Telecom e a Telefónica Móviles 
depositam no Brasil. Com ela, consolidamos nossa liderança no país e vamos construir 
a maior operadora celular da América Latina - destacou Padinha.  
 
Para tanto, porém, a nova empresa deverá voltar seus olhos para dois importantes 
mercados no Brasil nos quais ainda não está presente: Minas Gerais e Pernambuco. 
Apetite para crescer via aquisições de concorrentes nos locais que ainda não atua a 
joint venture já demonstrou. Em janeiro, adquiriu a Tele Centro-Oeste Celular e a 
Norte Brasil Telecom, ambas das mãos do grupo Splice, por R$ 1,4 bilhão, ampliando 
sua área de cobertura em uma só tacada de oito para 19 Estados e adicionando a ela 
também o Distrito Federal.  
 
JB 15/04/2003  


