
Na visão de Francisco Valim,
presidente da Oi, a desoneração
fiscal que deixará mais baratos
os smartphones não deve ser
aplicada a tempo de beneficiar
os consumidores nas compras
de Natal, conforme prometeu o
Ministério das Comunicações.
O Ministro das Comunicaões,
Paulo Bernardo, disse no mês
passado que esperava que os des-
contos baixassem o valor dos
aparelhos nas festas de Natal.

Mas, na visão do presidente
da Oi, para que isso aconteça é
necessário que amedida seja pu-
blicada na primeira metade de
novembro, para que haja tempo
hábil de os aparelhos chegarem
ao varejo com desconto. “Se a
nota for emitida antes da deso-
neração, o abatimento não po-
de ser aplicado. E temos que
considerar o tempo logístico pa-
ra fazer a distribuição”, diz.

O decreto
O Ministério das Comunicações
afirma que o decreto que deso-
nera os smartphones já está
pronto e foi encaminhado para
a Casa Civil, onde aguarda assi-
natura e publicação.
As isenções de PIS, Cofins e

IPI poderiam deixar os modelos
mais simples com preços de até
R$ 200. Para empresas que fa-
bricam smartphones no Brasil e
que, portanto, já são alvo de re-
dução do IPI, o decreto irá deso-
nerar o PIS/Cofins, gerando re-
dução de preço de cerca de
9,5% nos dispositivos. No caso
de empresas que importam celu-
lares, a desoneração incorrerá
sobre ambos os tributos, geran-
do uma redução que pode supe-
rar 15%, segundo Bernardo. ■

OpresidentedaOi, FranciscoVa-
lim, não gosta quandodizemque
aoperadora é apenas aquarta co-
locada no mercado de telefonia
móvel brasileiro. “Temos quase
20%departicipação. Isso defini-
tivamente não pode ser chama-
do de apenas”, afirma. Omesmo
tom de indignação é visto quan-
doalguémcomenta sobre a atua-
ção da companhia no estado de
SãoPaulo. “Entramosnessemer-
cadoquase 10 anosdepoisdacon-
corrência, quando todo mundo
já estava consolidado, e temos
mais de 14% de participação.”
Hoje, São Paulo é onde está

concentrada a maior parte dos
clientes da Oi. Os 9 milhões de
usuários da operadora no esta-
do representam 19% do total da
base da companhia, segundo da-
dos de setembro da Agência Na-
cional das Telecomunicações
(Anatel). Além disso, o estado
foi a área em que a operadora
conseguiu maior crescimento
no último ano. Em setembro de
2011, a Oi tinha 8 milhões de
clientes no estado, 1 milhão a
menos do que o número atual.
Omaior crescimento proporcio-
nal foi na adição de linhas pós-
pagas, que teve aumento de
41% ao longo de 2012, chegan-
do a 1,5 milhão de clientes.
Para dar conta do aumento

da base de clientes paulista, a
Oi investiu R$ 4 bilhões desde
que começou a operar no esta-
do, há cerca de quatro anos. Até
o final de 2012, a operadora de-
verá totalizar um investimento
de cerca de R$ 500 milhões nas
redes paulistas. Agora, boa par-
te dos esforços de investimento
da companhia estará voltada

para o início da implantação do
sinal 4G nas mais de 3 mil ante-
nas que a operadora têm distri-
buídas por todo o estado. “Mes-
monão estando na primeira eta-
pa do cronograma da Anatel,
São Paulo deverá ser uma das
primeiras cidades onde instala-
remos o 4G”, diz Valim. Pelos
planos da empresa, até o final

do primeiro trimestre de 2013,
as primeiras antenas com a no-
va tecnologia já devem estar em
operação na capital paulista.

Participação
Como resultado dos investimen-
tos e do aumento do número de
clientes paulistas na base daOi, a
operadora vê a região ganhando
importância também como fon-
te de receitas. Segundo Emilio
Busoli, diretor de vendas da Oi
emSão Paulo, o estado é respon-
sável por 10% das receitas totais
da empresa. “Quando analisados
apenas os negócios de telefonia
móvel, a região é dona de 20%
do faturamento”, afirma. A Oi
não comenta os porcentuais de
contribuição dos outros estados
para as receitas da companhia.
Apesar de esperar que a par-

ticipação paulista nos negócios
siga crescendo, a Oi não plane-
ja diversificar os serviços ofere-
cidos no estado tão logo. “Por
enquanto nosso foco na região
segue com a venda de planos
móveis. O mercado residencial
não é uma prioridade e não te-
mos planos demudar essa polí-
tica no curto ou médio prazo”,
afirma Valim. ■
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TELECOMUNICAÇÕES

Telebrasativa conexão para plano de
banda larga popular no Rio Grande do Sul

Divulgação

Rodrigo Capote

Presidente da Oi não acredita que
decreto seja publicado a tempo
de descontos para o fim do ano

Oi promete 4G emSão
Paulo para o início de 2013

A estatal Telebras informou que ativou uma conexão de rede para o
fornecimento de Internet rápida popular nos moldes do Plano Nacional
de Banda Larga (PNBL) a 14 municípios do Estado do Rio Grande do Sul.
"Esse é o resultado do contrato firmado com a Coprel Telecom,
que permitirá oferecer o serviço de 1 Mbps (megabit por segundo)
ao valor máximo de R$ 35 ", disse a Telebras em nota.

INCENTIVO

EMPRESAS

Isenção de impostos
para smartphones
pode reduzir
preços de importados
em até 15%

Empresa comemora expansão no estado, apesar de se manter na lanterna do mercado

Natalnão terá
smartphone
maisbarato

OI PARA SÃO PAULO...

Participação da Oi no mercado de telefonia móvel paulista

...E SÃO PAULO PARA A OI

A importância do estado para 
os negócios da operadora 

R$ 480 milhões 
INVESTIMENTOS EM 2012

NÚMERO DE CLIENTES, EM MILHÕES PARTICIPAÇÃO

8
8,2
8,5
8,6
8,6
8,7
8,7
8,8
8,8
8,9
8,6
8,8
9,0

Fontes: Anatel e empresa

14,50%
14,46%

14,61%
14,51%

14,35%
14,27%

14,21%
14,19%

14,17%
14,25%

13,74%
13,93%

14,21%
13,5 14,0 14,5 15,015

SET/2012
AGO
JUL
JUN
MAI
ABR
MAR
FEV
JAN/2012
DEZ
NOV
OUT
SET/2011

Total de pontos
de venda próprio

Nas receitas

50%

10%

20%

19%

Nas vendas de 
linhas móveis

Nº de clientes 
móveis
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 26.




