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COMUNICADO AO MERCADO
VIVO É MELHOR E MAIOR EMPRESA DO BRASIL
SEGUNDO PRINCIPAL RANKING DE NEGÓCIOS DO PAÍS
Em ano marcado pela consolidação societária e transformação digital, empresa é considerada destaque
entre 3 mil companhias avaliadas em 20 setores da economia
A Vivo é o destaque deste ano no ranking Melhores e Maiores Empresas da revista Exame, considerado o
retrato mais completo disponível sobre as grandes empresas do Brasil. Elaborado pela equipe técnica da
Fipecafi – Instituto de Pesquisas Contábeis da Universidade de São Paulo –, o estudo avalia inicialmente
mais de 3 mil empresas e classifica, na reta final, 1,3 mil companhias de 20 setores da economia. O
critério é a receita líquida em dólares, faturamento e rentabilidade, além da evolução em relação ao ano
anterior e o desempenho em comparação com as concorrentes. Em 43 anos do ranking, é a primeira vez
que uma empresa do setor de telecomunicações é a grande premiada.
Em 2015, a receita líquida da Vivo foi de 42 bilhões de reais, 4,8% mais que no ano anterior e a maior do
setor de telecomunicações, com evolução na margem EBITDA, que ficou em 30,2%, também acima das
demais empresas. Além do crescimento em todos os segmentos de alto valor, como planos pós-pago e
pacotes de dados na telefonia móvel, banda larga de ultra velocidade e TV por assinatura nos serviços
fixos, a empresa conseguiu adicionar eficiência às operações. Mesmo com o cenário econômico adverso,
os custos operacionais cresceram 5,4%, ou seja, menos do que a inflação do período.
A empresa manteve investimentos voltados especialmente para qualidade e expansão dos serviços ao
cliente. Em 2015 foram investidos R$ 8,3 bilhões, o que reafirma o compromisso da Companhia com o
Brasil. “O ano de 2015 foi extraordinário para a Vivo porque consolidamos a empresa como líder no
setor, a partir da combinação com a GVT; avançamos na transformação digital com projetos que geram
eficiência e simplificação em produtos, serviços e atendimento; construímos uma cultura única e
continuamos a acreditar no país mantendo investimentos acima de 8 bilhões de reais voltados à
qualidade e expansão”, afirma o presidente da Vivo, Amos Genish. Para o executivo, mais do que ser a
maior, o importante é manter o foco em ser a melhor empresa para o cliente e contribuir com o
desenvolvimento do país.

São Paulo, 30 de junho de 2016.
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