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Sim para a Oi
Até o fim do ano, 5% dos assinantes do Estado  
deverão ser de usuários da nova entrante
Sérgio Damasceno

Um mês de operação e 1,8 
milhão de usuários, 95 lojas e 
quiosques próprios, mais de 100 
mil canais de vendas do pequeno 
ao grande varejo e mais de 2 mil 
estações de radiobase (ERBs) 
em todo o Estado de São Pau-
lo. Esses são os 
números da Oi 
depois de, final-
mente, entrar no 
mercado paulis-
ta para atender o 
cliente final.

As estimati-
vas iniciais da 
operadora indi-
cavam que se-
riam vendidos 1 
milhão de chips 
(SIM card) até o 
fim deste ano. Entre-
tanto, atraídos pela 
estratégia agressiva 
da Oi, que dá bônus 
diário de R$ 20 du-
rante três meses, os 
usuários prontamen-
te disseram sim à 
oferta da empresa e elevaram as 
previsões para mais de 2 milhões 
de chips ativados até o término 
de 2008, o que significa que, em 
dois meses, a Oi terá conquista-
do um market share de 5% no 
Estado de São Paulo.

Com esses resultados, a Oi 
se posiciona como a start up 

mundial que mais rapidamente 
conquistou usuários no merca-
do, segundo dados de pesquisa 
realizada sobre outras entran-
tes, diz o diretor de mercado 
da companhia para São Paulo, 
Roderlei Generali. Quando a 

Oi iniciou suas atividades, em 
2002, performance semelhan-
te foi registrada à época, com 
grande adesão do consumidor à 
primeira tele móvel a oferecer a 
tecnologia GSM no Brasil, inclu-
sive com a quebra de recordes 
mundiais no padrão GSM.

Animados pelos resultados 
no mercado paulista, os executi-
vos da Oi apostam que a portabi-
lidade — que começa a vigorar 
no ano que vem em São Paulo 
— será a grande oportunidade 

da empresa no 
Estado: “Bus-
c a r e m o s  o s 
clientes insatis-
feitos com suas 
o p e r a d o r a s ” , 
afirma Genera-
li. Na avaliação 
dele, o mercado 
de São Paulo en-
tregou à compa-

nhia exatamente o que se imagi-
nava: “Sabía mos que estávamos 
entrando no principal mercado 
do País. Tínhamos de fazer a 
construção da marca e sabíamos 
que poderíamos falar para o 
paulista”, destaca.

Ajustes de rede
Neste momento, a Oi passa 

por fase de ajustes. Depois de 
entregar uma rede tão rapida-
mente e “subir” tantos usuários 
ao mesmo tempo, “ajustes de 
cobertura precisam ser feitos”, 
diz Generali. Esse ajuste é co-
mum nas operações novas e, 
em geral, é feito com a ajuda 
dos próprios usuários, que in-
dicam as áreas com problemas, 
as chamadas “áreas de sombra”. 
“É uma sintonia fina na rede”, 
explica o diretor.

Período de adaptação
O Procon–SP registra apenas 

consultas de usuários sobre 
problemas pontuais da empre-
sa. Como a Oi é uma entrante, 
ainda não se consolidaram nú-
meros estatísticos de registros 
feitos por assinantes no órgão 
de defesa do consumidor. “As 
operadoras entrantes têm um 
período de adaptação”, diz a 
técnica do Procon–SP, Marta 
Aur. Entretanto, ela alerta que o 
consumidor não foi devidamente 

informado pela Oi da necessida-
de de proceder ao cadastramen-
to no ato da compra do chip. 
“É um problema recorrente 
das operadoras”, diz Marta. A 
técnica destaca que a telefonia 
móvel, de forma geral, continua 
a figurar no topo do ranking de 
reclamações no Procon.

A Oi entrou em atividade 
em São Paulo oficialmente no 
dia 26 de outubro. O início da 
operação aconteceu em todo 
o Estado, mas, à medida que 
se identificam necessidades 
de cobertura, novas ERBs são 
instaladas. Somente na última 
semana de novembro, por 
exemplo, foram instaladas mais 
de cem em todo o Estado.

Para atender à de-
manda expressiva do 
usuário, Generali diz 
que parte da força de 
trabalho da área original 
da Oi (Estados do Su-
deste, exceto São Paulo, 
e Região Nordeste) foi 
arregimentada para São 
Paulo a fim de “dar conta 
do atendimento”. Esse 
esforço foi adotado para 
corrigir a logística dos 
pontos-de-venda e redu-

zir as filas nas lojas e quiosques 
da operadora, principalmente 
na capital.

Amparada pela correspon-
dência positiva do consumidor 
paulista, a Oi já preparou nova 
oferta para o mercado de São 
Paulo: acaba de lançar o plano Oi 
Controle, pelo qual o assinante 
permanece no plano pelo tempo 
que desejar, sem ser atrelado a 
prazo de fidelização e cobrança 
de multa. A oferta é válida para 
assinantes que tenham cartão 
de crédito das bandeiras Visa 
ou Mastercard e a franquia custa 
R$ 35. É um meio-termo entre 
uma oferta pré-paga e pós-paga. 
“Não é um pré-pago, e sim um 
pós-pago com gastos limitados”, 
ressalta Generali.

Outra medida antecipada 
pela operadora é a venda de pla-
nos pós-pagos. Antes do lança-
mento, a companhia tinha como 
objetivo se concentrar na venda 
de pré-pagos, mas, nas lojas e 
quiosques próprios da Oi no Es-
tado de São Paulo, já é possível 
contratar os pós-pagos.

As estimativas da empresa 
apontam que a base de telefo-
nia móvel brasileira, de 144,8 
milhões de usuários (outu-
bro/2008), deve chegar a 150 
milhões até o fim deste ano. 
Outra previsão é de que o mer-
cado paulista, com 35,6 milhões 
de usuários (dados também de 
outubro), cresça 15% em 2009.

Estratégia publicitária  
tem foco em público jovem

A Oi São Paulo investiu 
em dois eventos que apontam 
uma estratégia de marketing 
nitidamente voltada ao público 
jovem: o Megarampa, cam-
peonato inédito de skate no 
País, modalidade considerada 
uma das mais radicais desse 
esporte; e o Oi Desafio de Surf, 
que aconteceu também de 
forma pioneira no Brasil (em 
Maresias, litoral norte de São 
Paulo) e colocou em disputa 
Brasil e Estados Unidos.

Antes de entrar em ope-
ração em São Paulo, a Oi 
promoveu seis shows simul-
tâneos em Bauru, Campinas, 
Ribeirão Preto, Guarujá e São 
Paulo (no Parque do Carmo e 
no Parque da Independência), 
transmitidos pela internet e 
também pela rádio Oi FM.

“Trabalhamos com co-
municação integrada, desde 
a mídia de massa até ações 
pontuais nos pontos de ven-
da, em eventos e patrocí-
nios”, afirma a diretora de 
comunicação da Oi, Flávia 
da Justa. No Megarampa, por 
exemplo, a operadora distri-
buiu conteú do via totens de 
bluetooth e fez sobrevoar o 
Sambódromo a Esquadrilha 
Oi (antiga Esquadrilha da 
Fumaça), com a inscrição do 
nome “Oi” no céu da cidade.

O acesso ao evento era 
gratuito e a audiência na web 
foi maior do que a presença 
de visitantes, diz Flávia. A 
diretora revela que a co-
municação da empresa tem 
como proposta adicionar 
valor ao cliente. 

Java na TV digital 
sem royalties

A Sun Microsystems, Inc. di-
vulgou na semana passada que já 
entregou ao Fórum Brasileiro do 
Sistema Brasileiro de TV Digital 
(SBTVD) a especificação Java 
DTV. Trata-se de uma plataforma 
aberta, interoperável e sem co-
brança de royalties, que permite 

a implementação de serviços 
interativos com a linguagem 
Java de código aberto para o 
Ginga-J, o software compatível 
ao padrão da TV digital brasi-
leira. É a única especificação 
sem cobrança de royalties para 

a plataforma em nível mundial. 
“As especificações de padrão 

aberto desenvolvidas pela Sun 
Microsystems oferecem liber-
dade e maior segurança para o 
futuro da TV digital,” disse David 
Britto, do Conselho Deliberativo 
do Fórum SBTVD.

Luiz Maluf, diretor da Sun 
Microsystems, afirma que o 
Brasil lidera um processo de 
inovação mundial, já que a 
especificação pode ser usada 
tanto para a transição do for-
mato analógico para o digital 
quanto para a implementação 
do novo modelo. 

Entre os benefícios do 
código aberto está a liberda-
de para o desenvolvimento 
de aplicações que permitam 
aos consumidores acessar 
uma série de serviços digitais 
interativos sem pagamento 
de royalties. 

Novo presidente 
O Fórum SBTVD, orga-

nização sem fins lucrativos 
criada para auxiliar e estimular 
a implantação da TV digital no 
Brasil, tem novo presidente: 
Frederico Nogueira. Na vice-
presidência está Roberto Bar-
bieri. O estatuto da entidade 
prevê mandatos de dois anos. 

Luiz Maluf, da Sun: Brasil  
lidera processo de inovação 
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Evento Megarampa mobilizou público jovem; na praia, a atração foi o surfe 
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