
Com rede limitada e estrutura enxuta, Aeiou busca espaço em terra de gigantes  
 
Os planos são ambiciosos e o nome é curioso. A Aeiou lançou sua operação na Grande São 
Paulo, em agosto, com o objetivo de ser uma espécie de Gol dos celulares. As companhias 
aéreas adeptas do conceito "baixo custo, baixa tarifa" serviram de inspiração para a empresa, 
que pretende replicar esse modelo na telefonia móvel.   
 
Mas a vida não tem sido fácil. Sem investimentos pesados em marketing, a estréia da 
operadora foi ofuscada pela chegada barulhenta da Oi a São Paulo mercado onde também já 
atuam as gigantes Vivo, Claro e TIM. Dificuldades no cadastro de potenciais clientes e falhas 
na rede também atrapalharam a Aeiou em seus primeiros meses.   
 
Procurada pelo Valor, a Aeiou não quis conceder entrevistas nem revelou quantos assinantes 
conquistou desde seu lançamento pré-comercial. Na ocasião, executivos da operadora 
informaram que seriam distribuídos gratuitamente 10 mil chips na fase inicial.   
 
Até ontem, porém, a Aeiou continuava não cobrando pelo chip, que vem com R$ 7 em créditos 
de ligações. Só é possível adquiri-lo na sede da empresa um casarão instalado na Vila 
Madalena, em São Paulo ou no site da operadora na internet.   
 
A companhia também não informou quantas estações radiobase (ERBs) já instalou em sua 
área de atuação, que inclui a capital paulista e alguns municípios da Grande São Paulo. 
Segundo uma atendente da operadora, há mais de 150 antenas funcionando. O plano da Aeiou 
prevê chegar a 230 ERBs.   
 
São poucas em comparação com as mais de 2 mil antenas que a Oi já instalou para atuar no 
Estado de São Paulo, das quais 180 apenas na semana passada. Ainda que se leve em conta 
que a área de operação da Aeiou está restrita a um número bem menor de municípios, eles 
são os mais populosos do Estado.   
 
A Aeiou antiga Unicel anunciou investimentos de R$ 250 milhões para lançar sua rede de 
telefonia móvel. O projeto desenhado pelo controlador e presidente da empresa, José Roberto 
Melo da Silva, é baseado numa estrutura operacional enxuta, oferta de serviços 
exclusivamente pré-pagos e tarifas baixas (que vão de R$ 0,07 a R$ 0,63).   
 
O executivo costumava dizer que gostaria de lançar a "Gol da telefonia móvel" e chegou a 
negociar a venda de parte da operadora para a família Constantino, que controla a empresa 
aérea. Depois disso, passou a afirmar que sua inspiração era a JetBlue, do empresário 
americano David Neeleman, que está lançando a Azul no Brasil.   
 
A Aeiou é controlada por Melo da Silva, que, em maio deste ano, vendeu 49% da empresa 
para um grupo saudita chamado de HiTs Telecom. A operadora estreou em São Paulo depois 
de um processo conturbado, após obter na Justiça o direito de usar a licença de telefonia 
móvel adquirida num leilão realizado pela Anatel no início de 2007.   
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