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F oi o leilão de sobras de licen-
ças de telefonia mais disputa-
do dos últimos anos. E qua-

se todo mundo saiu comemo-
rando o próprio feito. Após
alguns embates emocio-
nantes, que chegaram a
durar mais de duas horas
por um único lote, Oi,
Vivo, Claro e TIM levaram
para casa boa parte daqui-
lo que foram buscar. O gran-
de destaque dos dois dias de
disputa acabou ficando com a
Oi (ex-Telemar), que arrematou
por R$ 80,55 milhões uma licença
para operar em telefonia celular
no Estado de São Paulo. Foi o
maior lance do leilão de 77 lotes,
que rendeu R$ 570 milhões aos co-
fres públicos. Além disso, Vivo e
Claro, finalmente, se transforma-
ram em operadoras com cobertura
nacional. Por R$ 13 milhões, a Vivo
ficou com a licença para atuar nos
seis Estados do Nordeste onde não
estava presente. A Claro, do em-
presário Carlos Slim, desembolsou

quase R$ 16 milhões pelo direito de
operar na região Norte, em Londri-
na (PR) e em Tamarana (PR). Mas
nada provocou tanto alvoroço como
o desembarque da Oi em São Paulo,
o mercado mais endinheirado do
País. Vivo, TIM e Claro já atuam no
Estado e dividem as preferências
dos usuários. Há espaço para mais
um concorrente? Os analistas res-
pondem que sim. "A situação vai
ficar complicada para quem já
está na região. Com a chegada
da Oi, o preço dos planos de ser-
viços provavelmente cairá ainda
mais", diz Júlio Puschel, analista
sênior do Yankee Group. Os núme-
ros mostram que o Estado é apenas

A Oi chega ao mercado
paulista, o mais

disputado do País, e
acirra uma competição
em que todos podem

sair perdendo

o sétimo no ranking de penetração
de telefonia celular. São 60,2 apare-
lhos por cada 100 habitantes, atrás
do Distrito Federal (112,1), Rio
Grande do Sul (69,8), Rio de Janeiro

(68,5) e Mato Grosso do Sul (65,3).
Nesse cenário, afirma Puschel, os
subsídios aos clientes devem conti-
nuar. "O preço do celular em São
Paulo é mais alto do que em outros
Estados e o minuto de celular pré-
pago é o mais caro do País. Há espa-
ço para a redução de tarifas", diz
Eduardo Tude, presidente da con-
sultoria Teleco. Essas mudanças po-
derão ser ainda mais profundas com
a chegada da Unicel, do empresário
José Roberto Melo, que possui li-
cença desde fevereiro deste ano e
ainda não começou a operar. A pró-
xima batalha será no leilão de 3G
(terceira geração) no final do ano.
Aí começa tudo de novo. 
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