Oi estuda pedir licença para operação de DTH
A Oi estuda entrar na oferta de serviços de TV via satélite, com uma licença de DTH. Segundo
o presidente da operadora, Luiz Eduardo Falco, a tecnologia permitiria o acesso a um número
de casas muito superior ao que se conseguiria com o cabo ou MMDS. "Estamos estudando
entrar em DTH", disse ele, em conferência com analistas de mercado na manhã desta
segunda-feira, 28, para explicar a operação de compra da Brasil Telecom (BrT), anunciada na
sexta-feira.
A oferta de DTH seguiria iniciativas já tomadas pela Telefônica e pela Embratel, que apostam
no satélite para impulsionar as vendas de TV por assinatura. O uso da tecnologia, segundo
Falco, contribuiria para que a empresa atingisse a meta de 8 milhões de assinantes de TV paga
no prazo de cinco anos, já considerando a união das duas operadoras. Questionado sobre a
agressividade da meta (todas as operadoras juntas têm pouco mais de 5 milhões de
assinantes), Falco assegurou que ela é perfeitamente atingível na soma de todas as
tecnologias, pois é aguardada uma queda considerável nos preços do serviço para os próximos
anos, assim como uma expansão forte da base de banda larga das operadoras, o que
contribuirá para a oferta de TV via rede IP.
Ele reconheceu que a maior ambição do grupo está na base de telefonia móvel. "Temos
grandes oportunidades de crescimento", afirmou, destacando especialmente a região de
cobertura da BrT e o mercado paulista, onde a empresa de prepara para entrar como quarta
concorrente. No Centro-Sul, a BrT tem 4,3 milhões de assinantes móveis, enquanto a Oi
registra 16 milhões. Com a fusão, a meta é chegar a 38 milhões em cinco anos.
Falco voltou a reiterar que os ganhos de sinergia não virão do corte de pessoal, até porque
existe o compromisso de manter o número de funcionários pelo prazo de três anos. Os ganhos,
segundo ele, virão da adoção de melhores práticas, escala de compras, expansão de receita,
divulgação e propaganda e interconexão.
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