
Em SP, Oi já antecipou planos de investimento  
 
Quinta operadora a entrar no mercado paulista, a Oi tem enfrentado problemas pontuais de 
cobertura e atendimento a clientes, mas nada que assuste seu diretor de mercado, Roderlei 
Generali. "O nível de reclamações é baixo para o tamanho da operação", comenta. Segundo 
ele, já foram vendidos 1,7 milhão de chips, sendo que 1,53 milhão foram ativados, ou seja, as 
pessoas começaram a fazer ligações.  
 
Só na semana passada, foram instaladas 180 novas torres, o que levou para mais de 2 mil o 
número de antenas da Oi em funcionamento no Estado de São Paulo. "Cobrir a capital é muito 
difícil. Os ajustes são feitos quando detectados pelos técnicos ou pelos consumidores", diz. A 
estimativa é de que essa fase de "sintonia fina" dure até dezembro.   
 
No dia 24 de outubro, data em que o sinal da Oi começou a funcionar em São Paulo, o 
presidente da operadora, Luiz Eduardo Falco, afirmou que as vendas chegavam a um milhão 
de chips, dos quais 500 mil haviam sido ativados. A promoção da operadora para chegar ao 
mercado paulista - que foi estendida do dia 31 de outubro para 2 de novembro - previa 
créditos diários de R$ 20 durante três meses sem a necessidade de recarga. A proposta de 
"falar de graça" atraiu os consumidores, que chegaram a comprar 250 mil chips nos últimos 
dias da oferta. Apesar da possibilidade de não gastar nos primeiros meses em determinados 
tipos de ligações, Generali destaca que 80% da base já está efetuando recargas, o que 
surpreendeu a operadora.   
 
Em suas promoções, a Oi incluiu ligações para números fixos e celulares de sua base, números 
fixos de outras operadoras e torpedos para qualquer operadora móvel, mas deixou de fora as 
ligações para estas últimas. A meta é alcançar 2 milhões de clientes até o fim do ano.   
 
Em 2002, quando começou a operar em sua área original, a Oi lançou uma promoção que 
previa ligações locais gratuitas durante 31 anos (em referência ao seu código para ligações de 
longa distância). A grande demanda criou problemas para a operadora e insatisfação entre os 
clientes.   
 
De acordo com Falco, no entanto, o momento era totalmente diferente do atual. "O ambiente 
era diferente, éramos a primeira operadora GSM do Brasil. Era mais difícil, a rede era 
importada, uma outra dinâmica", afirmou. "Hoje, temos que prestar atenção no crescimento 
dos minutos utilizados, mas fizemos isso com folga", disse o executivo, durante o lançamento 
da rede no dia 24 de outubro.   
 
Generali reforça que a rede em São Paulo foi planejada para suportar um volume de uso maior 
que o atual. A forte demanda, entretanto, fez a Oi rever investimentos e antecipar planos do 
segundo semestre para a primeira metade de 2009. "Da forma como está, a capacidade da 
rede se esgotaria em março", diz.   
 
O executivo afirma que também foi necessário adiantar o treinamento de alguns profissionais 
contratados para o mercado paulista e reforçar o chamado Projeto Angel, que consiste em 
trazer funcionários mais experientes da operadora que atuam na região original da Oi (16 
Estados do Sudeste, Nordeste e Norte). A venda diária de chips atualmente varia entre 15 mil 
e 20 mil unidades.   
 
Além do crescimento rápido, a Oi enfrentou outro imprevisto no começo de sua operação: o 
vandalismo. Generali conta que em regiões mais periféricas, entre a instalação da antena e o 
início da operação, houve furtos de rádios transmissores.   
 
A entrada no mercado de São Paulo demandou investimento de R$ 1 bilhão por parte da Oi. 
Falco já admitiu que a estratégia deverá afetar as margens de lucro da operadora neste fim de 
ano. Porém, a expectativa é de que em "algum momento de 2009" a operação no Estado de 
São Paulo gere lucro antes de impostos, juros, amortizações e depreciações (lajida) positivo. 
"Não temos restrição alguma de investimento. Quanto mais os clientes vierem, mais vamos 
investir", disse. O executivo acredita que o mercado paulista crescerá 15% no próximo ano.   



 
Entre janeiro e setembro de 2008, a Oi acumulou lajida de R$ 4,6 bilhões, o que significa 
recuo de 7,6% em relação a igual período do ano passado.   
 
Nos próximos dias, Generali diz que terá "novidades" em suas ofertas para o mercado 
empresarial de São Paulo que já é atendido em alguns serviços pela Oi, por meio da Pegasus, 
empresa adquirida em 2002 e em relação à disputa por contratos com o governo.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 nov. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B3. 
 


