
Telefónica prevê 60 milhões de clientes no Brasil em 2008 
 
 
A Telefónica prevê chegar a 60 milhões de clientes no mercado brasileiro de celulares 
até 2008, disse ontem o presidente da operadora espanhola de telecomunicações, 
Cessar Alierta. A conquista desse número de clientes deverá ser obtida por meio da 
joint venture Vivo, criada no Brasil pela Telefónica e pela Portugal Telecom (PT), que 
conta 17 milhões de clientes, o que significa 50% do mercado de total das operadoras 
de celulares que atuam no mercado brasileiro.  
 
Alierta destacou o potencial do mercado brasileiro e lembrou que a Vivo cobre 
atualmente mais de 80% do Produto Interno Bruto (PIB) do País, por operar nos 
Estados de maior renda de seus habitantes.  
 
O executivo também destacou a boa saúde financeira da Vivo, que, segundo assinalou, 
é a empresa de telefonia celular com os níveis de rentabilidade mais altos do país. 
Alierta referiu-se à joint venture que a companhia espanhola possui com a PT como um 
projeto fundamental dentro de Telefónica, um grupo com capitalização em bolsa de 50 
milhões de euros (US$ 57,6 milhões), e que hoje encontra-se entre as cinco maiores 
firmas de telecomunicações do mundo. 
 
''O atrativo deste projeto está em que nossa aliança não pode falhar; não existe outra 
solução'', disse o presidente da empresa espanhola, que também falou do outro 
projeto conjunto das duas companhias, a empresa MediTelecom, que atua como 
operadora móvel no mercado marroquino. 
 
Alierta assegurou que em menos de três anos de atividade, a empresa que tem 
participação das duas principais operadoras de telecomunicações da Espanha e 
Portugal conseguiu perto de 1,7 milhão de clientes, o que significa 40% do mercado do 
país norte-africano. 
 
Capital da Terra Lycos pode ser fechado 
 
A Telefónica admitiu a possibilidade de fechar o capital da empresa Terra Lycos, se as 
ações perderem liquidez por causa da tentativa da controladora de aumentar a 
participação acionária na unidade de Internet, comprando papéis no mercado.  
 
"Se, como resultado dessa oferta, as ações da Terra deixarem de ter liquidez 
suficiente, a Telefónica promete adotar as medidas necessárias ou para manter as 
ações em bolsa ou para tirá-las do pregão", afirmou a empresa. 
 
A Telefónica reservou até 1,95 bilhão de euros (US$ 2,28 bilhões) para adquirir os 
62%  
do capital da Terra Lycos que ainda não possui. A oferta será concluída se a Telefónica 
conseguir pelo menos 75% do capital da deficitária unidade de Internet. 
Marca para uso em pagamentos de compras 
A Simpay é a nova marca criada pela Associação de Serviços de Pagamento por 
Celular, fundada por Vodafone, Orange, Telefónica e T-Mobile para impulsionar o uso 
dos telefones celulares no pagamento de diversas compras. 
 
Segundo anunciou ontem a associação, a nova marca terá identidade diferenciada de 
seus fundadores e transformará o telefone celular de um mero instrumento de 
comunicação numa ferramenta cotidiana que permita pagamentos. 



 
Em um comunicado emitido em Londres, o grupo explicou que, através da Simpay, 
será possível pagar compras de pequenos valores e pagar o estacionamento. Além 
disso, facilitará o pagamento com cartões de crédito e de débito para transações como 
reservas de viagens, entradas de teatro e compras de presentes. 
 
"A marca Simpay", afirmou Tim Jones, executivo-chefe da Simpay,''será facilmente 
identificada em nossos mercados estratégicos; será vista em sites de música, ao 
reservar um vôo e inclusive ao comprar uma passagem de ônibus'',  
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