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Começar do zero uma operação, seja lá do que for, nunca é uma coisa simples. Que o digam 
as empresas de telefonia móvel que, nas últimas semanas, estrearam suas redes em 
territórios diferentes e já ocupados pela concorrência. Cada uma delas tem enfrentado seus 
próprios desafios, mas há um ponto comum a todas: a dificuldade de dimensionar esses novos 
mercados e de entender o perfil de seus consumidores.   
 
Em meados de outubro, a Vivo estreou suas operações em Pernambuco e no Ceará dois dos 
seis Estados do Nordeste aonde pretende chegar até o fim do ano. A companhia lançou uma 
promoção para atrair clientes, mas em poucos dias precisou suspendê-la e, agora, padece da 
falta de chips para vender.   
 
A Vivo nega que tenha reduzido o ritmo de suas atividades comerciais na região porque a rede 
estava mal preparada para atender à demanda. O argumento da operadora é de que a procura 
superou suas expectativas.   
 
De qualquer forma, a situação não é positiva para uma estreante, ainda mais quando se trata 
de uma companhia que tem se empenhado para convencer os clientes de que a qualidade de 
seus serviços é superior à das operadoras rivais.   
 
Em São Paulo, o temor de que a infra-estrutura não agüente o crescimento da demanda está 
levando a Oi a antecipar para o primeiro semestre de 2009 investimentos que só faria na 
segunda metade do ano. Segundo o diretor da operadora para o mercado paulista, Roderlei 
Generali, a empresa já tem mais de 1,5 milhão de clientes no Estado, menos de um mês após 
o lançamento comercial em São Paulo.   
 
Nos primeiros dias de atuação da Oi no Estado, clientes em potencial enfrentaram longas filas 
em lojas e alguns relataram dificuldades para ser atendidos no call center. Outros afirmaram 
não ter compreendido as regras para usar os bônus oferecidos pela operadora em caráter 
promocional. De acordo com Generali, a "sintonia fina" na rede paulista deve ser feita até 
dezembro. A Oi afirma ter investido R$ 1 bilhão para montar a rede em São Paulo, que já 
conta com mais de duas mil antenas.   
 
Também em São Paulo, a Aeiou enfrenta a tarefa de encontrar seu espaço num mercado já 
ocupado por operadoras bem maiores Vivo, Claro, TIM e Oi. Soma-se a isso o fato de que o 
modelo de negócios da empresa prevê custos baixos, distribuição restrita à sua página na 
internet e divulgação quase inexistente.   
 
Para tornar o cenário ainda mais desafiador, a estréia da Aeiou demorou mais que o previsto 
pela companhia e aconteceu poucas semanas antes do lançamento da rede da Oi que foi 
marcado por shows, promoções e campanhas publicitárias em massa.   
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