Vivo avança com voz sobre 4G em mais cidades do País
A tecnologia permite que as chamadas de voz passem a ser feitas em alta
definição, melhorando ainda mais a experiência do cliente
A Vivo anuncia o uso da rede de quarta geração (4G) para a realização de
chamadas de voz – tecnologia conhecida como VoLTE- Voz HD – para mais
cidades do Brasil, incluindo novas capitais. A ativação inclui os municípios de
Porto Alegre e Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul; Florianópolis e Blumenau,
em Santa Catarina; Contagem, Juiz de Fora e Belo Horizonte, em Minas Gerais,
Manaus, no Amazonas, e Belém, no Pará. Na semana seguinte, em 14 de
novembro, será a vez de Joinville (SC), Curitiba, no Paraná, e Aracajú, no
Sergipe.
Ao longo dos meses de setembro e outubro a empresa acelerou sua expansão
pelo estado de São Paulo, com ativação em 12 cidades: Guarulhos, São
Bernardo do Campo, Santo André, Osasco, Mogi das Cruzes, Jundiaí,
Campinas, Sorocaba, Santos, São José dos Campos, Bauru, além da capital
paulista, São Paulo.
Até então, a rede era utilizada apenas para o tráfego de dados. Com o anúncio,
as chamadas de voz passam a ser feitas em alta definição, melhorando ainda mais
a experiência do cliente. A tecnologia é compatível para toda a base de clientes
móveis da empresa: pré-pago, pós-pago e planos Controle, com exceção dos
municípios de Guarulhos, São Bernardo do Campo, Santo André, Osasco, Mogi
das Cruzes que terão a migração de toda a base móvel de forma gradativa.
Atualmente, válido apenas para clientes com planos pós-pago.
Consideradas como ligações de voz, as chamadas em VoLTE não têm impacto
no consumo de dados do usuário e não geram cobranças adicionais. A lista de
aparelhos para uso de Voz 4G pode ser acessada pelo site da
Vivo(www.vivo.com.br/vozhd)
Sobre a Vivo
A Vivo é a marca comercial da Telefônica Brasil, empresa líder em telecomunicações no País,
com 97,8 milhões de acessos (2T18). 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 4,4

mil cidades, sendo 4,2 mil com rede 3G e mais de 2,8 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 75,3 milhões de clientes e responde pela maior participação de
mercado do segmento (31,9%) no país, de acordo com resultados do balanço trimestral (2T18).
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, 357,5 milhões de
acessos, 122,5 mil colaboradores e receita de 52,0 bilhões de euros em 2017.
Ciente de sua responsabilidade de retribuir à sociedade a confiança que recebe na utilização dos
seus serviços, a empresa conta com a Fundação Telefônica Vivo. Desde 1999, a Fundação atua
na formação da nova geração, apontando os caminhos para o desenvolvimento do país ao
aplicar inovação à educação, empreendedorismo e cidadania, com diferentes projetos sociais
nessas áreas.
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