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Empresa surpreende mercado com tentativa agressiva de competir com grandes operadoras 
 
A Aeiou, que era conhecida como Unicel, anunciou ontem a sua entrada no mercado como a 
quarta operadora celular da Grande São Paulo. Ela vai concorrer com a Vivo, a TIM e a Claro. 
Em outubro, deve ser a vez da Oi estrear em São Paulo. Para competir com essas gigantes, a 
Aeiou resolveu adotar uma estratégia diferenciada - que inclui a venda de chips pré-pagos, 
sem aparelhos; minutos de ligação mais baratos que a média; e atendimento pela internet. 
"Existe vida inteligente fora das superteles, de origem nacional ou estrangeira", disse José 
Roberto Melo da Silva, presidente da operadora. 
 
Não foi fácil colocar a operação de pé. Melo tem 51% da empresa, e somente a entrada da 
operadora saudita Hits Telecom - que comprou em maio 49% de participação por US$ 62 
milhões - foi possível anunciar o início das operações. O empresário Edward Jordan, que 
liderava um grupo de investidores americanos, esteve associado ao projeto no início, mas 
acabou saindo da empresa. Melo chegou a negociar com a família Constantino, dona da Gol, e 
as negociação acabaram sem resultado. Antes de criar a Aeiou, o executivo tinha uma 
empresa que fornecia software para operadoras de telecomunicações. 
 
Até mesmo o recebimento do sinal verde da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) foi 
conturbado. Em fevereiro de 2007, a Unicel foi a única a fazer uma proposta, no valor de R$ 
93,8 milhões, pelo direito de explorar o serviço celular na região metropolitana de São Paulo. 
Porém, ao se recusar a depositar uma garantia de 10% do valor mínimo da outorga, como 
previa o edital, a empresa, que insistia em antecipar 1% do montante, baseada na Lei das 
Licitações, acabou desqualificada. Ela recorreu da decisão e recebeu do conselho diretor da 
Anatel, em 13 de junho, o aval à autorização para que passasse a fornecer seus serviços. 
 
A empresa planeja iniciar a venda de serviços em 8 de setembro, e tem como alvo o público 
jovem. O principal atrativo é a tarifa mais baixa. A Aeiou irá cobrar R$ 0,63 por minuto de 
ligação para celulares de outra operadora. As concorrentes costumam cobrar, no pré-pago, 
entre R$ 1,10 e R$ 1,20. A mensagem de texto para outra operadora vai custar R$ 0,14. Nos 
concorrentes, ela costuma ser R$ 0,30. 
 
Por atrair o público jovem, abrirá uma loja conceito na Vila Madalena, que, pelo menos por 
enquanto, será a única alternativa à internet entre os canais de vendas da Aeiou. Antes do 
lançamento comercial, a operadora fará um teste, a partir de 15 de agosto, com um público de 
dez mil pessoas.  
 
Em seu lançamento, a Aeiou não venderá telefones celulares. Melo garante que, quando 
passar a vender aparelhos, não irá adotar uma política de subsídios. O chip não tem custo, 
mas para solicitá-lo é exigido um crédito de no mínimo R$ 20. O valor da recarga deve ser 
acima de R$ 15. Caso o cliente não utilize todo o crédito adquirido, poderá resgatá-lo em 
dinheiro ou transferi-lo para outro assinante da empresa. Segundo a operadora, o crédito 
nunca expira.  
 
A Aeiou espera conquistar 500 mil clientes em um ano, o que permitirá à empresa, ao fim 
deste período, ter uma margem de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização 
(Ebitda, na sigla em inglês) da ordem de 40%, segundo Melo. O executivo disse que os 
investimentos da empresa somaram, até agora, R$ 250 milhões, incluindo recursos dos 
acionistas e financiamentos de bancos. "Nossa rede está dimensionada para suportar, em uma 
primeira fase, um milhão de assinantes", disse o executivo. 
 
A margem de 40% é bem maior do que os cerca de 20% registrados pela maior parte das 
operadoras que atuam no País. Melo disse que a empresa conseguirá atingir essa marca com 
baixas despesas operacionais. O quadro de funcionários da Aeiou é enxuto, com 60 
empregados diretos e 20 terceirizados. "Com esta margem, se as operadoras nacionais 
tentarem praticar os preços da Aeiou, elas quebram", avalia o presidente da operadora. 



 
Até para manter as despesas baixas, a Aeiou não pretende fazer campanhas de publicidade 
massivas, como fazem as concorrentes. "Você morre se competir com as concessionárias na 
comunicação de massa", disse Melo. "Não podemos chamar o Mike Tyson para lutar boxe, mas 
para jogar dama, por exemplo." 
 
Para atrair os jovens, a Aeiou criou um vídeo com celebridades da internet brasileira, para ser 
publicado no YouTube. Ele comparou o modelo de negócios com o da companhia aérea 
americana JetBlue, que oferece, segundo ele, "qualidade a baixos preços". O executivo 
costumava dizer que a operadora de telefonia seria a "Gol da telefonia celular", mas, depois de 
a negociação com a família Constantino, da Gol, não terem dado certo, deixou a comparação 
de lado.  
 
A Hits Telecom tem uma opção de elevar sua participação na Aeiou para 75%, em três anos. 
Segundo Melo, o principal caminho para a empresa levantar dinheiro a preços baixos são os 
acionistas árabes, que tem capital aberto no Kuwait. "Toda vez que o petróleo sobe, 
comemoramos'', brincou. 
 

 
Leia mais: 
 
Analistas questionam modelo de negócios 
Michelly Teixeira e Renato Cruz 
 
Aeiou precisaria ampliar rede de vendas para atingir público de baixo poder aquisitivo 
 
Duas das novidades anunciadas ontem pela Aeiou parecem não combinar muito bem: o uso da 
internet como principal canal de vendas e a oferta de minutos pré-pagos com preços abaixo da 
concorrência. A primeira seria atrativa a um público mais sofisticado, enquanto a segunda teria 
mais apelo a consumidores de baixa renda, sem muita familiaridade com a rede mundial. "Os 
jovens de classe média se preocupam bastante com o preço, pois estão no começo da carreira 
ou ainda dependem do dinheiro dos pais", justificou José Roberto Melo da Silva, presidente da 
Aeiou. 
 
"Falta um pouco de refinamento na estratégia", afirmou Júlio Puschel, analista da consultoria 
The Yankee Group. "Atingir a baixa renda pode ser interessante, mas a operadora precisaria 
rever sua estratégia de canais." O consultor acrescentou, no entanto, que a expectativa de 
conseguir 500 mil assinantes em um ano não é muito agressiva, e que é possível até que a 
empresa consiga mais. 
 
Eduardo Tude, presidente da consultoria Teleco, destacou que São Paulo ainda tem uma 
densidade de telefones celulares menor que de outras capitais, o que mostra que existe um 
espaço grande para o serviço crescer. A Grande São Paulo tem 83,36 celulares por 100 
habitantes, e está no 11º lugar do ranking nacional. Em primeiro, está Salvador, com 119,96 
celulares por 100 habitantes, seguido de Brasília (106,84) e de Belo Horizonte (97,68).  
 
Para o analista de telecomunicações da corretora Itaú, Valder Nogueira, se as operadoras 
virtuais (MVNO, na sigla em inglês) fossem uma realidade no País, a Unicel talvez "pudesse ser 
um player mais importante". "Acho que a operação dela vai ser de nicho e seu desafio será 
ganhar escala", avaliou. 
 
As operadoras virtuais, que ainda não existem no Brasil, alugam capacidade na rede de outras 
companhias para oferecer seus pacotes de serviços. A Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel) estuda criar uma regulamentação para permitir a existência delas. 
 
Jacqueline Lison, analista setorial da Fator Corretora, considera que a briga da Unicel com a Oi 
será difícil. "A Unicel vai operar justo onde a Oi vai ser forte em São Paulo, nas camadas mais 
populares." Segundo ela, a nova operadora não traz preocupação às concorrentes porque os 
"clientes com maior poder aquisitivo já estão mais ou menos fidelizados". 



 
A equipe da corretora Unibanco escreveu, em relatório, que a Unicel deve ter uma "tímida 
presença" neste mercado: "Estamos curiosos sobre a chegada de tão atípica abordagem no 
mercado brasileiro." 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 6 ago. 2008, Negócios, p. B14.  


