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Depois de se notabilizar com uma campanha que pregava o desbloqueio de celulares, a 
operadora lança um novo negócio: televisão via satélite. 

O conceito "inovação e liberdade", celebrado pela Oi desde que deflagrou uma campanha 
nacional pelo desbloqueio dos celulares, começa a ir além da telefonia. Nesta terça-feira, em 
Porto Alegre, a operadora lançou o OiTV, serviço de TV por assinatura via satélite. O objetivo é 
aliar os serviços de telefonia (fixa e móvel) com as atrações típicas da TV e da internet na 
briga por novos clientes. "A previsão é de que, dentro de cinco anos, o mercado de TV por 
assinatura deverá dobrar - e queremos participar disso", revelou Abel Camargo, diretor da 
OiTV.  

Atualmente, o Brasil possui 6,9 milhões de assinantes de TV. No Rio Grande do Sul, mercado 
onde a Oi entrou depois da aquisição da BrasilTelecom, são 551 mil. O Estado é o terceiro do 
país a receber o novo serviço, que já está disponível há cerca de três meses em Minas Gerais e 
no Rio de Janeiro. Camargo explicou que a ideia é estender a operação de TV por asinatura 
para outros estados à medida que houver demanda. "A relevância e o potencial do Rio Grande 
do Sul foram decisivos para que trouxéssemos o serviço para cá", destacou. A Oi terá centrais 
de distribuição nos grandes centros urbanos do Estado e contará com equipes técnicas para 
instalação e reparo. A estimativa da empresa é de que, até a metade de 2010, o serviço esteja 
disponível para todo o Brasil. 

A Oi planeja, ainda para este ano, oferecer pacotes de convergência combinando serviços de 
TV, telefonia (fixa e móvel) e internet. "Vamos manter pacotes para aquisição avulsa, mas 
teremos combinações para tornar os produtos mais atrativos", disse o executivo. A plataforma 
OiTV inclui, ainda, TV Móvel e TV na internet. 
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