
Marca Telemar sai de cena e dá lugar para Oi
Apostando na convergência, grupo unifica, até o segundo semestre, operações sob o nome da empresa celular

Mirelle de França

• A marca Telemar vai desa-
parecer até o segundo semes-
tre deste ano. Todas as em-
presas do grupo, que tem hoje
28,6 milhões de clientes, res-
ponderão por um único nome:
Oi. A operação de telefonia
fixa, por exemplo, será reba-
tizada de Oi Fixo. O estudo de
reestruturação da marca de-
morou cerca de nove meses
para ficar pronto.

Segundo o presidente da
companhia, Luiz Eduardo Fal-
co, a mudança tem o objetivo
de simplificar a vida do cliente
e deixar clara a aposta do gru-

po, que é a convergência dos
serviços: telefonias fixa e mó-
vel, banda larga e entreteni-
mento num só pacote.

— Quem não adotar esse
posicionamento único de
convergência vai ter proble-
mas. Mas, se oferecer, tem
que entregar — afirmou Fal-
co, ao ressaltar que a marca
Oi (nome que já batiza a ope-
radora de telefonia móvel do
grupo) foi a escolhida devido
à imagem já ligada à con-
vergência.

Segundo o diretor de Varejo
da Oi, João Silveira, a partir de
20 de março, os clientes já
começarão a receber os novos

modelos das contas, com co-
res diferentes, porém ainda
mantendo o nome Telemar. A
mudança será gradual, e, de
acordo com o executivo, a par-
tir do segundo semestre todos
os serviços já terão passado a
se chamar Oi.

— Convivíamos com duas
marcas fortes no mercado e
isso confundia o consumidor
— disse Silveira, informando
que a campanha publicitária
começa hoje.

Acordo com a BrT ainda está
nos planos da empresa

Falco afirmou, ainda, que é
necessária a criação de um

grande grupo nacional para
competir com os gigantes Tel-
mex (dona de Embratel e Cla-
ro) e Telefônica (além da ope-
radora de telefonia fixa, sócia
da Vivo). Para tanto, ele não
descarta uma operação de
compra ou fusão com a Brasil
Telecom (BrT). O negócio, no
entanto, enfrenta barreiras na
lei, já que um mesmo acionista
não pode ter duas concessões
de telefonia fixa.

— Positivamente existe um
desejo para que isso ocorra.
No entanto, essa operação de-
pende de um decreto presi-
dencial (que modificaria a Lei
Geral de Telecomunicações)

— frisou o presidente da Oi.
O executivo não descartou,

ainda, uma possível aquisição
da Telemig Celular (operadora
de telefonia móvel que atua em
Minas Gerais, estado onde a Oi
não tem cobertura):

— Se o preço for bom...te-
mos que olhar todos os ativos
— completou Falco.

Recarga virtual para
conquistar baixa renda

A Oi informou que até o fim
do ano vai implantar em toda
sua área de concessão a re-
carga virtual de celulares pré-
pagos. O projeto-piloto já está
funcionando na Bahia. A re-

carga seria feita em bancas de
jornal, por meio de mensagens
de texto trocadas com o jor-
naleiro, e teria o limite mínimo
reduzido para R$ 1:

— Assim, nós vamos con-
seguir baixar os custos para o
cliente de baixa renda, e va-
mos competir, por exemplo,
com o cigarro a varejo e o
refrigerante, aumentando nos-
sa receita — explicou Silveira.

Até o fim deste ano, também
deverá estar disponível para
os clientes da empresa o Oi
Paggo, uma espécie de cartão
de crédito no aparelho celular.
Já existem pilotos em Natal e
Uberlândia (MG). •
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