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As controladoras da Vivo, Telefónica e Portugal Telecom, assumiram a gestão da operadora 
brasileira com a missão de reverter as perdas que têm caracterizado o seu desempenho, com 
redução progressiva de fatia de mercado. Dois altos executivos estão à frente do processo, 
Antonio Viana Baptista e João Pedro Baptista, respectivamente da Telefónica e da PT. Um dos 
problemas da operadora é a falta de mobilidade da tecnologia CDMA em Minas, Nordeste, 
Europa e EUA.  
 
Vivo tem controladores no comando 
 
Portugal Telecom e Telefónica formam grupo de trabalho com a missão de reverter as perdas. 
A Portugal Telecom e a Telefónica, que controlam a Vivo em conjunto, constituíram um grupo 
de executivos com a missão principal de reestruturar a estratégia da Vivo e reverter os maus 
resultados que têm caracterizado o desempenho da empresa nos últimos anos. O grupo é 
comandado por Antonio Viana Baptista e João Pedro Baptista, respectivamente presidente da 
Telefónica Móviles e membro do Comitê Executivo da Portugal Telecom.  
 
Segundo fonte credenciada ouvida por este jornal, os dois executivos conduzem a atual gestão 
da operadora celular brasileira e têm por finalidade estancar até o fim do ano a perda 
progressiva de fatia de mercado, retirando do atual presidente, Roberto Lima, parte de seu 
poder de decisão.  
 
Segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a Vivo detinha em janeiro 
de 2005 parcela de 40% dos usuários de telefonia celular do País, mas em abril último baixou 
a 33,3%, registrando perda de participação continuada e crescente. O foco do grupo de 
trabalho composto de portugueses, espanhóis e brasileiros inclui também recuperar os 
resultados de seu balanço, entre os quais os números relativos à receita, Ebitda (resultado 
antes de juros, amortização, impostos, depreciação e despesas financeiras) e margem Ebitda.  
 
Cerca de dez altos executivos integram a equipe, incluindo o ex-vice-presidente da operadora 
portuguesa TMN, Antonio Soares. Os trabalhos têm sido desenvolvidos há cerca de quinze dias 
no Brasil, para onde os integrantes da missão viajarão praticamente todos os meses até 
dezembro. Por aqui, a coordenação está a cargo de André Mastrobuono, diretor geral de 
planejamento estratégico da Vivo.  
 
Em Portugal, recentemente, foi noticiado pelo Diário de Notícias que fonte oficial da PT teria 
afirmado que o grupo de trabalho tem por objetivo apoiar a gestão e não reestruturar os 
acordos societários. No entanto, o presidente da Telefónica, César Alierta, afirmou semanas 
atrás a analistas que a compra da participação da Portugal Telecom na Vivo passou a fazer 
parte dos planos do grupo espanhol.  
 
Parte dos problemas da Vivo surge em função de sua rede ter sido construída com a tecnologia 
CDMA, que não permite "roaming" em Minas Gerais e no Nordeste, bem como na Europa e 
parte dos Estados Unidos, diferente do sistema GSM, das concorrentes TIM, Claro, Oi e BrT. 
Segundo fontes do setor, os grandes clientes corporativos tendem a migrar a concorrentes em 
busca de mobilidade nas viagens nacionais e internacionais que fazem parte da rotina das 
empresas. Antes, o sistema analógico podia fazer as vezes do CDMA onde não há cobertura da 
tecnologia, mas os modelos mais recentes (EV-DO e baixa gama) já não trazem a 
possibilidade. Procuradas, as empresas envolvidas negaram-se a responder sobre o assunto.  



 
 

 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 13 jun. 2006, TI & Telecom, p. C-1. 


