
Posso dizer que é um
investimento significativo
(referindo-se ao
lançamento do Oi
Galera). Nosso objetivo
é alavancar a Oi
e não nos importa
o que o concorrente
está fazendo”
ZeinalBava
Presidente da Oi

“

Em sua primeira entrevista no Bra-
sil desde que assumiu o comando
da operadora Oi, o presidente da
companhia, Zeinal Bava, evitou
falar sobre questões como divi-
dendos, orçamento, endivida-
mento da empresa ou balanço.
Ele optou por marcar presença
com o lançamento de um produto
voltado para o público jovem, na
faixa dos 18 aos 25 anos, que visa a
entrada mais agressiva da opera-
dora no mercado pré-pago,em
que tem 19,6% de market share
contra 28,8% da TIM, que lidera o
segmento no país.

O Oi Galera, que oficialmente
entra em operação na próxima
sexta-feira, 13, na abertura do Ro-
ck in Rio — a Oi é patrocinadora
do evento — terá a oferta de servi-
ços de SMS, voz, dados, música e
acesso wi-fi por R$ 0,99 por dia,
no dia que o usuário quiser usar.
Não é preciso recarga mínima e o
chip não é comprado. O serviço
se assemelha ao TIM Beta, lança-
do em 2011 pela TIM para o mes-
mo público-alvo. O produto, diz
Bava, já é um trabalho de conver-
gência com a Portugal Telecom.

Pelo serviço da Oi, as ligações
entre celulares da mesma opera-
dora são isentos de tarifação, den-
tro de um pacote de 60 minutos
diários. O envio de mensagens é
limitado a 530 por dia (sendo 300
para outras operadoras) e o aces-
so à internet tem banda de até 5
MB para a franquia diária. Passan-
do disso,a velocidade cai para 50
kbps. O custo de R$ 0,99 não in-
clui ligações para outras operado-
ras. Para isso, o cliente terá que
pagar R$ 1,49 por minuto, por li-
gação. O investimento na nova
plataforma não teve valores divul-
gados por Bava.

“Criamos canais de comunica-
ção específicos e ações de campo
em locais de grande concentra-
ção de jovens para distribuição
dos chips. No Rock in Rio, vamos
distribuir 30 mil chips”, comen-
tou Bava. “Posso dizer que é um
investimento significativo. Nosso
objetivo é alavancar a Oi e não
nos importa o que o concorrente
está fazendo”, completou.

Com relação à rentabilidade
do produto, Bava disse que acredi-
ta que a companhia irá gerar cai-

xa com diferentes ações para redu-
ção de dívidas. Ainda segundo
ele, produtos para outras faixas
de mercado, acima dos 25 anos,
também serão criados.

Além do Oi Galera, o foco de
Bava no Brasil está na melhoria
da qualidade de vendas, no aten-
dimento ao cliente, nas opera-
ções, serviços de engenharia e TI.

“No segmento móvel, o pré-
pago será a âncora, mas vamos
apostar no pós-pago também. Va-
mos aumentar nossa cobertura
3G, vamos fazer a entrega do
4G”, disse. “Acreditamos que é
possível crescer ainda mais em
transmissão de dados e TV paga.
A penetração da banda larga fixa
também está aquém do poten-

cial”, assinalou, acrescentando
que a empresa deverá fazer mais
com o mesmo dinheiro. O orça-
mento de 2013 foi de R$ 6 bilhões.
Bava não adiantou se haverá redu-
ção nos recursos para 2014.

Jorge Roberto Mavignier, dire-
tor da Consultoria da Consultoria
Frost & Sullivan Latin America,
diz que a segmentação de usuá-
rios já é algo comum na Europa e
Estados Unidos entre as empre-
sas de telefonia. “Ter um plano
voltado para esse público é inte-
ressante para as operadoras. Mas
elas devem estudar seus clientes
não só por idade, mas também
por hábitos e comportamentos
de consumo, criando planos vol-
tados para dados, voz”, diz.
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Oi aposta no público jovem em
estratégia para mercado móvel
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19,6%
PercentualdaOino
mercadodecelulares
pré-pagos.Aoperadoraestá
atrásdaClaro,com25,02%,
daVivo,quetem26,21%,e
dalíder,aTIM,com28,87%.

30mil
Chipsqueserãoativados
duranteoRockinRio,no
lançamentodoOiGalera.
AOipatrocinaoevento.
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Oi Galera, voltado para o público entre 18 e 25 anos, é o primeiro produto criado na gestão do novo presidente,

Zeinal Bava. O produto é voltado para o cliente pré-pago e oferta serviços de voz, dados e internet por R$ 0,99 ao dia
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 set. 2013, Empresas, p. 14.
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