
Para Oi e Embratel, novos serviços são base para atuação mais ampla  
 
Quem se lembra do 21 da Embratel e associa a empresa exclusivamente às chamadas de 
longa distância está bem atrasado. A companhia não esconde a ambição de tornar-se uma 
operadora com perfil completo de serviços. Já a Oi não admite, mas sua operação de televisão 
por satélite, prevista para entrar em funcionamento no início de 2009, poderá ganhar ampla 
abrangência. Tudo indica que é só uma questão de tempo até que saia a aprovação da compra 
da Brasil Telecom (BrT) para a empresa expandir a área de atuação.   
 
O nome do jogo em torno da TV via satélite ou DTH é a já conhecida convergência. O diretor 
de mídia e conteúdo da Oi, José Luis Volpini, explica: "Estaremos vendendo conveniência. 
(Serão) quatro produtos numa conta só, o que fica mais barato. Partimos para a convergência 
de conteúdo".   
 
O serviço da Oi começará na área de atuação da operadora e não irá para São Paulo. "Não faz 
sentido", diz Volpini. "Vamos começar em três Estados onde a Oi está presente e depois 
ampliar para os demais", informa o executivo, sem revelar preços e o desenho do pacote. 
Serão oferecidos pacotes com todos os serviços ou apenas a TV paga, como o cliente preferir.   
 
Volpini lembra que, antes do DTH, a Oi chegou a apostar na IPTV (oferta pela rede de banda 
larga). "A plataforma ficou pronta em novembro. Testamos com 100 empregados. Tudo estava 
absolutamente estável, mas a mudança da lei permitindo o serviço não saiu. E não há previsão 
(de ser aprovada)", conta o executivo. A licença de DTH, prossegue, saiu em três meses. "A da 
Telefônica demorou treze meses, mas isso foi mais porque ela abriu a discussão. Antes da 
nossa (licença), saiu a da Embratel."   
 
A Oi esbarrou na falta de disponibilidade de serviço de satélite. "Surgiu, então, uma conversa 
com a Telefónica. Eles têm uma empresa no Peru, a Media Networks. A operação é por meio 
do satélite Amazonas 1. Com a mesma estrutura, oferecem TV paga na Argentina, no Chile, na 
Venezuela e no Brasil. A grade ainda está em discussão, mas teremos capacidade para 250 
canais", afirma Volpini.   
 
Na Embratel, que planeja lançar o serviço até o fim do ano, o momento é de instalação dos 
equipamentos, diz Maurício Vergani, diretor de operações da companhia. A proposta é 
complementar os serviços da Net, com o compartilhamento de infra-estrutura. O telefone da 
Net foi um dos serviços desenvolvidos em conjunto pelas duas empresas. "A Embratel quer 
atuar em todos os segmentos. Já temos, junto com a Net, 4,5 milhões de clientes de telefonia 
e oferecemos serviços para todos os segmentos de empresas."   
 
O DTH da Embratel vai utilizar os satélites Brasilsat, operados pela Star One, empresa do 
grupo.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10, 11 e 12 out. 2008, Empresas & Tecnologia, p. 
B3. 
 


