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Perdas subiram 76,5% no primeiro trimestre, por causa das despesas financeiras  
 
As despesas financeiras, resultantes da dívida de R$ 4,736 bilhões, fizeram com que o 
prejuízo líquido da Telesp Celular Participações, maior empresa da Vivo, subisse 76,5% 
no primeiro trimestre, para R$ 131,5 milhões. Segundo o diretor de Relações com 
Investidores da empresa, Fernando Abella, 71% da dívida da Telesp Celular, que opera 
em São Paulo, está em moeda estrangeira, quase toda protegida contra variação 
cambial.  
 
De acordo com Abella, a compra da Tele Centro Oeste Celular (TCO) exigirá novas 
captações. “Analisamos os mercados interno e externo.” Na sexta-feira, a empresa 
informou ter pago R$ 308,3 milhões como primeira parcela da compra da TCO, 
anunciada em janeiro. O controle da operadora acabou avaliado em R$ 1,506 bilhão, 
cerca de R$ 100 milhões acima da estimativa inicial. “O dinheiro no Brasil não é 
barato”, explicou Abella. “Calculamos juros para ajustar o preço desde janeiro.”  
 
A oferta da Vivo aos papéis sem direito a voto da TCO tem recebido crítica de 
minoritários e da própria Comissão de Valores Mobiliários (CVM), devido à grande 
diferença em relação ao que está sendo pago aos antigos controladores. 
“Consideramos a razão de troca adequada”, disse Abella, acrescentando que vai 
reunir-se com os minoritários para expor porque considera a oferta justa. A receita 
líquida da Telesp Celular avançou 8,9%, para R$ 927,3 milhões, enquanto a base de 
assinantes avançou 16,1%, para 6,102 milhões.  
 
Depois de a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) ter recusado o uso da rede 
fixa sem fio da Vésper para a telefonia celular, a Vivo aposta em aparelhos que 
trabalham em duas tecnologias para os clientes terem cobertura digital em Minas 
Gerais e nos seis Estados do Nordeste, onde não existem redes com o sistema digital 
usado pela operadora. “Nunca dissemos que iríamos apoiar na Vésper a cobertura 
destas áreas”, justificou o presidente da Vivo, Francisco Padinha.  
 
Alguns fabricantes de celulares, como a Samsung, devem lançar aparelhos com 
tecnologia dupla até o fim do ano. Padinha afirmou que não existe qualquer negociação 
para uma possível compra da Vésper. Depois da decisão da Anatel, a americana 
Qualcomm, controladora da operadora, anunciou que iria acelerar a venda da Vésper.  
Outras empresas da Vivo também divulgaram resultados ontem. A Tele Sudeste 
Celular, que atua no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, lucrou R$ 29,9 milhões no 
primeiro trimestre, enquanto a Tele Leste Celular (Bahia e Sergipe) perdeu R$ 16,2 
milhões e a Celular CRT (Rio Grande do Sul) ganhou R$ 42,4 milhões.  
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