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O grupo Oi, que adquiriu o controle da Way TV em um leilão privado em julho de 2006, 
substitui o nome da companhia por Oi TV a partir desta segunda-feira. A companhia começa a 
vender na terça-feira pacotes combinados de TV paga, celular, telefone fixo e banda larga com 
descontos entre 25 e 30 por cento.  
 
Segundo José Luis Volpini, diretor de novos negócios da Oi, a Way tem hoje 115 mil clientes, 
entre Internet banda larga e TV por assinatura. A companhia atua em quatro cidades de Minas 
Gerais (Belo Horizonte, Uberlândia, Poços de Caldas e Barbacena), através de uma rede de 
cabos.  
 
A Oi prefere não fazer previsões para o crescimento da base de assinantes, mas afirma que "o 
crescimento vai ser muito grande, de mais de dois dígitos", segundo Volpini, já que na região 
não há uma oferta conjunta com quatro serviços.  
 
A operadora mantém três pacotes sob a marca Oi Conta, em que une telefone fixo, móvel e 
banda larga, nos 16 Estados em que atua. Nas quatro cidades em que está a Oi TV, ela vai 
combinar o pacote completo de canais com o Oi Conta. Além disso, em um dos pacotes da 
antiga Way, com cerca de 20 canais, a empresa vai permitir que o assinante agregue de dois 
em dois canais. "Vai ser mais flexível que as opções disponíveis no mercado", afirmou Volpini.  
 
Apesar da Oi também atuar em telefonia e banda larga em Minas, a companhia não pretende 
interromper os serviços de Internet da companhia que adquiriu.  
 
"As redes (da Oi e da Way) têm coberturas complementares, por isso não vamos 
descontinuar", explicou, em entrevista à Reuters por telefone. "A idéia é oferecer o que for 
mais conveniente ao usuário."  
 
De acordo com o executivo, a Oi só alterou a marca da Way. "Não mexemos em nada na grade 
de conteúdo". A idéia da operadora é garantir a oportunidade de o usuário ter vantagens ao 
comprar mais de um produto da mesma companhia. "Ele pode, se quiser, assinar só a TV", 
salientou.  
 
Os canais oferecidos pela antiga Way, segundo ele, "não ficam a dever nada a ninguém". Por 
isso, a nova controladora optou por oferecer pacotes combinados e um canal de interatividade 
(o canal Oi), com serviços como alerta de filmes preferidos no celular.  
 
Disponível em: <http://www.hsm.com.br>. Acesso em 16 abr. 2008 
 


