Vivo lança Vivo Transfer, app gratuito para usuário transferir
fotos, vídeos, contatos e apps entre celulares


App, desenvolvido em parceria com a FS, descomplica a vida digital na troca de
celular e está disponível para dispositivos Android e iOS

São Paulo, 14 de novembro de 2017 – Quando uma pessoa precisa trocar de celular, logo vem
à mente um obstáculo: como transferir fotos, arquivos, aplicativos, contatos e todos os dados
do telefone antigo para o novo? Para resolver essa questão, a Vivo anuncia o lançamento do
Vivo Transfer, um aplicativo gratuito que descomplica a vida digital no momento da troca de
celular.
O Vivo Transfer está disponível para qualquer cliente móvel da Vivo, gratuitamente e já pode
ser baixado nas lojas de aplicativos Android e iOS. O serviço foi desenvolvido em conjunto com
a FS, provedora líder de serviços de valor agregado para operadoras de telecomunicações e
varejistas no Brasil e América Latina.
A utilização do Vivo Transfer é simples. O usuário deve baixar o aplicativo nos dois celulares –
novo e antigo, conectar os dois dispositivos na mesma rede Wi-Fi e, em seguida, selecionar qual
aparelho é o novo e qual é o antigo. Depois, é só usar o leitor de QRCode para conectar os dois
telefones e, a partir daí, escolher os conteúdos que deseja transferir. É possível transferir dados
de um aparelho para outro, mesmo se um for Android e o outro iOS.

O usuário pode transferir fotos, vídeos, músicas, contatos, calendário, documentos, SMS/MMS,
log de chamadas e listas de app instalados. Basta verificar em cada device as possibilidades de
transferência oferecidos por cada um. No final do processo, o cliente também pode escolher se
deseja apagar o conteúdo do antigo celular.
O Vivo Transfer também está disponível no Vivo Protege, aplicativo que reúne serviços que
garantem maior tranquilidade ao navegar na internet, com soluções de segurança digital e
armazenamento em nuvem, para deixar o cliente da Vivo com uma solução completa de
segurança.
Para começar a usar o aplicativo, basta fazer o download para Android ou iOS nas lojas de
aplicativos e informar o número da linha Vivo móvel. Saiba mais sobre o Vivo Transfer na Vivo
App Store.
####
Sobre a Telefônica Vivo
A Vivo é a marca comercial da Telefônica Brasil, empresa líder em telecomunicações no País, com 97,6
milhões de acessos (3T17). A operadora atua na prestação de serviços de telecomunicações fixa e móvel
em todo o território nacional e conta com um portfólio de produtos completo e convergente para clientes
B2C e B2B – banda larga fixa e móvel, ultra banda larga (over fiber), voz fixa e móvel e TV por assinatura.
A empresa está presente em 4,1 mil cidades, sendo mais de 3,9 mil com rede 3G e mais de 2 mil com 4G,
segmento em que é líder de Market Share. A operadora ainda oferece o 4G+, internet duas vezes mais
rápida que o 4G. No segmento móvel, a Vivo tem 74,6 milhões de clientes e responde pela maior
participação de mercado do segmento (30,8%) no país, de acordo com resultados do balanço trimestral
(3T17).
Guiada pela constante inovação e a alta qualidade dos seus serviços, a Vivo está no centro de uma
transformação Digital, que amplia a autonomia, a personalização e as escolhas em tempo real dos seus
clientes, colocando-os no comando de sua vida digital, com segurança e confiabilidade. A Telefônica Brasil
faz parte do Grupo Telefónica, um dos maiores conglomerados de comunicação do mundo, com presença
em 21 países, 344,5 milhões de acessos, 125,9 mil colaboradores e receita de 52,0 bilhões de euros em
2016.
Sobre FS
Provedora líder de serviços de valor agregado (SVA's) para operadoras de telecomunicações e varejistas
no Brasil e América Latina, a FS detém um ecossistema completo que desenvolve soluções e produtos
digitais fim a fim (da concepção ao atendimento direto do usuário) entregando inovação aos seus
parceiros, com o propósito de gerar receitas adicionais sem novos investimentos em infraestrutura. Com
mais de 36 milhões de clientes, fornece soluções white-label para o mercado B2B2C e, por meio da marca
HERO, para B2C, atendendo a demanda do setor varejista e das lojas de aplicativos digitais. Com sede em
São Paulo e presença em mais de dez estados brasileiros, também possui escritórios comerciais no México
e na Argentina. A FS está no ranking das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, no mercado de
Tecnologia da Informação, e na América Latina, segundo o GreatPlaceToWork.
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