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A Oi vai substituir a marca da Brasil Telecom no dia 17 de maio, quatro meses após ter 
concluído a aquisição da companhia. Nessa data, o logotipo da BrT vai desaparecer das lojas 
da operadora e das campanhas publicitárias, dando lugar ao da Oi. 
 
A troca de marcas é o sinal mais visível das mudanças feitas na Brasil Telecom desde que a 
operadora foi adquirida pela Oi (ex-Telemar), uma transação que teve início no ano passado e 
foi finalizada em janeiro. Com essa transição, a Oi dá os últimos passos para ser uma empresa 
de abrangência nacional. 
 
Em paralelo a esse movimento, a Oi também começa a levar seus produtos para a área da 
Brasil Telecom (regiões Sul e Centro-Oeste e parte dos Estados do Norte). A estreia será feita 
com os celulares pré-pagos. Assim como fez em sua chegada a São Paulo, a Oi lançou uma 
campanha que dará bônus de R$ 20 por dia para os usuários que aderirem à oferta gastarem 
em ligações na rede da operadora. 
 
O diretor de mercado da operadora, João Silveira, afirmou que a expectativa é atrair 1 milhão 
de assinantes com a promoção. "Vamos aumentar as adições líquidas de celulares na região da 
Brasil Telecom com ofertas agressivas e centradas no cliente", disse ontem o executivo, numa 
teleconferência com jornalistas. De acordo com ele, clientes atuais do pré-pago da BrT poderão 
migrar para essa oferta, mas a mudança não é compulsória. 
 
A Brasil Telecom tem 5,9 milhões de assinantes de telefonia móvel, com participação de 
3,87% no mercado nacional, segundo levantamento divulgado ontem pela Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel). Enquanto isso, a Oi tem 25,3 milhões, ou 16,8% do total de 
celulares habilitados no país. 
 
O objetivo da Oi é levar sua linha de produtos à região da Brasil Telecom aos poucos, num 
processo que deve se estender até setembro. Depois dos celulares pré-pagos, chegarão os 
pós-pagos, a banda larga e, por último, a telefonia fixa. "Vamos fazer isso em ondas, para não 
confundir a cabeça dos consumidores. Senão, é muita informação de uma só vez", afirmou 
Silveira. 
 
À medida que isso acontecer, a Oi deixará de oferecer o portfólio da Brasil Telecom e passará a 
vender sua linha de produtos, com suas respectivas marcas. 
 
Em paralelo, a companhia está reforçando a cobertura da rede de telefonia móvel nas áreas 
atendidas pela BrT. Segundo Silveira, a operadora vai elevar em 35% o total de antenas na 
região, em comparação com o tamanho da planta da Brasil Telecom no fim de 2008. Do 
investimento de R$ 2 bilhões que a Oi deve fazer na telefonia móvel neste ano, metade será 
destinada a projetos na antiga Brasil Telecom, disse o executivo. 
 
A união das duas empresas formou uma operadora com presença em todos os Estados 
brasileiros, controlada pelos grupos Andrade Gutierrez e La Fonte. Para que o negócio pudesse 
ser concretizado, foram necessárias mudanças nas regras do setor de telefonia. A Anatel 
concedeu anuência à transação, mas impôs condições - entre elas, a manutenção do número 
de postos de trabalho até abril de 2011. 
 
Entretanto, o vice-procurador-geral do Trabalho, Otavio Brito Lopes, afirmou anteontem que 
vai tentar impedir que a Oi faça demissões, depois que o Sinttel - sindicato dos trabalhadores 
do setor em Brasília, antiga sede da BrT - anunciou que a operadora pretende cortar 1,9 mil 
empregos. A Oi nega as demissões. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24, 25 e 26 abr. 2009, Empresas & Tecnologia, p. 
B2. 


