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Abstract
Understanding the customer and marketplace is a constant 
challenge for any company. To know “where they are” and “who 
they are”: customers, competitors, and our telecom infrastructure
& network, are the key components to guide the actions of 
marketing executives.

This paper will investigate the innovative way as Oi - the largest 
telecom company of Brazil - uses GIS as a foundation for Business 
Intelligence and how it interacts with Data Mining, Database 
Marketing and Market research.

Encompassed within this presentation will be the development of
the geo-processing work done inside the company and a few 
practical applications related to store location; customer 
segmentation; customer portfolio definition and other examples of 
GIS integrated with Business Intelligence techniques.



Organization 

Atuação em 21 estados 
envolvendo as regiões I, II e III. 

Área de Concessão (16 estados)

3004 Municípios atendidos sendo 
2994 na área de concessão

16.917 Localidades atendidas 
(8612 com Coletivo e 8305 com 
Individual)

39% do PIB brasileiro

92 milhões de habitantes, 55% da 
pop. Brasileira

17,4 milhões terminais fixos 
implantados, 41% do total 
instalado no Brasil

662,3 mil telefones públicos, 50% 
do total instalado no Brasil



A Tele Norte Leste Participações, holding que controla a Oi, encerrou o primeiro 
trimestre de 2007 com receita bruta de R$ 6,2 bilhões, 5,5% superior à do mesmo 
período de 2006. A receita líquida  atingiu R$ 4,3 bilhões e o resultado líquido foi 
de R$ 343 milhões.

De março de 2006 a março deste ano, a base de telefonia móvel incorporou 2,1 
milhões de novos clientes, acumulando expansão de 19%, mais uma vez 
superior ao crescimento médio do mercado (14%). No fim do primeiro trimestre, a 
Oi liderava o serviço de telefonia móvel em sua área de atuação (Região 1), com 
participação de 27,2%. 

O número de clientes do Oi Velox, serviço de acesso à internet em banda larga, 
aumentou 32% em relação a março de 2006. No fim do primeiro trimestre, os 
acessos do Oi Velox já equivaliam a 8,2% das linhas de telefonia fixa em serviço. 

Em relação ao primeiro trimestre de 2006, a base de clientes da empresa 
aumentou 8%. No fim de março, a Oi tinha cerca de 28,9 milhões de clientes, dos 
quais 14,3 milhões em telefonia fixa, 13,4 milhões em telefonia móvel e 1,2 milhão 
em banda larga. 

Organization (1T 2007)



Ebitda – O Ebitda (lucro antes de despesas financeiras, impostos, depreciações e 
amortizações) consolidado atingiu R$ 1,4 bilhão, com declínio de 2,4% em relação ao 
primeiro trimestre de 2006. A margem Ebitda foi de 33,7%. 

Organization Rates

Investimentos – No primeiro trimestre, os investimentos da Oi totalizaram R$ 344
milhões, o equivalente a 8% da receita líquida consolidada da empresa. Desse montante, 
R$ 279 milhões foram destinados à telefonia fixa e R$ 65 milhões, à telefonia móvel. Para 
todo o ano de 2007, os investimentos programados são de R$ 2,4 bilhões, sendo 80% 
para telefonia fixa e 20% para telefonia móvel 

Endividamento – Ao fim do primeiro trimestre, a dívida bruta da companhia totalizava R$ 
8,8 bilhões, 20% inferior à do mesmo período de 2006. A dívida líquida caiu 28% e 
encerrou março em R$ 4,2 bilhões, ajudando a reduzir as despesas financeiras em 23% 
ante o primeiro trimestre de 2006. O saldo de caixa e aplicações financeiras alcançou R$ 
4,6 bilhões. 

Telefonia móvel (TNL-PCS) – No primeiro trimestre de 2007, a receita operacional bruta 
da empresa de telefonia móvel aumentou 31% em relação aos primeiros três meses de 
2006, para R$ 1,3 bilhão. A receita líquida cresceu 33%, para R$ 1 bilhão, e a receita com 
serviços móveis (excluindo a venda de handsets) teve alta de 44%, atingindo R$ 1,1 
bilhão. Na empresa de telefonia móvel, o lucro líquido atingiu R$ 45,6 milhões, contra um 
prejuízo de R$ 28,1 milhões nos primeiros três meses do ano passado. O Ebitda atingiu 
R$ 183,3 milhões, com margem de 18,3%.



Organization News

Parceria Sky+DirecTV - A Oi iniciou, no dia 21 de abril, parceria comercial com a Sky+DirecTV para 
oferta conjunta que integra os serviços dos pacotes Oi Conta Total, que reúnem internet em banda larga, 
telefonia fixa, telefonia móvel e longa distância, com TV por assinatura. Com a oferta, os usuários dos 
serviços das duas empresas terão descontos substanciais nas mensalidades, além de isenção de taxa de 
adesão e equipamentos (no caso do serviço Oi Velox o modem ADSL; e, no caso da SKY+DirecTV, 
decodificador e kit antena). Os descontos podem variar de R$ 500 a R$ 1300. 

Planos de minutos – Lançados em maio de 2005, os Planos de Minutos encerraram o primeiro trimestre 
de 2007 com cerca de 2,6 milhões de clientes, o equivalente a 18% das linhas de telefonia fixa em serviço.  
Com características até então restritas à telefonia móvel, como a tarifação de chamadas por minutos, a 
possibilidade de transferir o tempo não utilizado para o mês seguinte e a opção de detalhamento da conta, 
os planos têm quatro opções de franquia (230, 350, 500 e 1000) e três modalidades (Fale, Fale & Navegue 
Noite, e Fale & Navegue Sem Limites).

Oi Paggo – Após um piloto em Natal e Uberlândia, o Oi Paggo foi lançado no Rio de Janeiro no início do 
ano e terminou o mês de março com mais de 60 mil usuários e 5 mil lojistas cadastrados. O Oi Paggo é
um serviço pioneiro que permite ao cliente fazer compras via aparelho móvel da Oi na rede de lojistas 
credenciados pela Paggo. Através de SMS (mensagens de texto), o lojista e o cliente podem realizar as 
transações de compra e venda sem a necessidade do terminal que transmite as informações do cartão de 
crédito. A transferência dos dados dura poucos instantes e é operacionalizada entre o Oi do cliente e o do 
estabelecimento. 

Oi e MY Fox - A Oi e a MY Fox, divisão da Fox Latin American Channels voltada para o mercado de 
telefonia celular, anunciaram, em 18 de abril, uma parceria para fornecimento de conteúdo para os 
clientes da Oi. São imagens, hits, jogos e vídeos das séries 24 Horas, Nip/Tuck, My Name is Earl, Prison 
Break e dos programas do NatGeo, que poderão ser baixados no portal Wap da Oi. 
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