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Grupo Werthein assume a unidade de negócios Vrio Corp. da AT&T 

A solidez das operações do Grupo Werthein e a transparência no processo de aquisição da Vrio 

permitiu a transferência da empresa após obter o apoio necessário das entidades reguladoras 

dos países da região 

 

Após completar os procedimentos usuais para a conclusão da transação de compra, a partir de 

hoje o Grupo Werthein detém 100% da propriedade do capital de Vrio, empresa líder em 

serviços de entretenimento digital, com mais de 10 milhões de assinantes em 11 países da 

América Latina e do Caribe. A Vrio oferece serviços de conteúdo ao vivo e OnDemand através 

da DIRECTV Latin America, SKY Brasil e DIRECTV GO.   

A unidade de negócios adquirida oferece entretenimento de alta qualidade que inclui eventos 

esportivos, conteúdo internacional e programação exclusiva no Brasil por meio da marca SKY e 

na Argentina, Barbados, Chile, Colômbia, Curaçao, Equador, Peru, Trinidad e Tobago e Uruguai 

por meio da marca DIRECTV. DIRECTV GO é um serviço de assinatura (OTT) que fornece acesso 

online a uma variedade de programação ao vivo e OnDemand na Argentina, Brasil, Chile, 

Colômbia, Equador, México, Peru e Uruguai.  

A infraestrutura adquirida pela holding privada que se expande a nível regional, inclui satélites 

e centros de transmissão de última geração, graças aos quais é possível levar uma grande 

variedade de conteúdos às residências, em formato 4k. Da mesma forma, o Grupo toma posse 

das operações de banda larga da Vrio, juntamente com participações em outros investimentos, 

como Torneos y Competencias na Argentina e WIN Sports na Colômbia. 

 

Grupo Werthein  

O Grupo Werthein é uma holding privada com mais de 100 anos de experiência e presença na 

região e internacionalmente, com experiência em telecomunicações, mercado financeiro, 

seguros, produção agrícola e setor imobiliário. 

Consolidou-se no mercado como um investidor robusto em sua proposta de valor com grandes 

projeções de crescimento baseadas na inovação.  

Hoje possui um portfólio diversificado e sólido de empresas. Sua vasta trajetória em diferentes 

áreas evidencia sua versatilidade e solidez. O Grupo desenvolve negócios lucrativos, éticos e 

comprometidos, que são sustentáveis no longo prazo e têm o poder de impactar positivamente 

a vida das pessoas. 

A sua visão global de negócios permitiu trabalhar com um modelo de gestão que alia a gestão 

profissional das empresas tradicionais ao sentido de identidade e pertencimento das empresas 

familiares, atuando em diferentes áreas com elevado compromisso com a comunidade e a sua 

cultura, alicerçado nos valores de integridade, transparência e respeito. Para obter mais 

informações, visite: www.grupowerthein.com 

 



Para mais informações entre em contato com: 

SKY 

Cássia Raymundo 

Phone: +551197013-3174  

Email: cassia.raymundo@sky.com.br 

 

DIRECTV Latin America  

Sofía Corral  

Phone: +5491155840153 

Email: scorral@directvla.com.ar 

 

 


