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Por ter tido de desembolsar somas elevadas no período de abril a junho, a Oi viu seu lucro 
líquido despencar 49% em relação ao primeiro trimestre, atingindo R$ 248,7 milhões. Na 
comparação com o ano passado, a queda foi próxima, de 47%, a despeito do crescimento de 
4% e 7%, respectivamente, na receita operacional líquida de R$ 4,67 bilhões.  
 
O diretor financeiro e de relações com o mercado, José Luis Salazar, justificou o lucro 
significativamente reduzido com a coincidência de gastos importantes no período. "Tivemos de 
desembolsar R$ 333 milhões para permitir a compra da Brasil Telecom, dos quais R$ 315 
milhões na exclusão de litígios societários e R$ 18 milhões no pagamento de consultores 
jurídicos e assessores da fusão", afirmou o executivo em teleconferência com a imprensa.  
 
Ao mesmo tempo, a Oi teve de pagar a primeira parcela das licenças de terceira geração (3G), 
de R$ 87 milhões, e efetuar o pagamento da Amazônia Celular, de R$ 151 milhões.  
 
Os investimentos do semestre somaram R$ 2,4 bilhões, superando a soma investida em 2007 
inteiro, e vão atingir R$ 4,5 bilhões ao fim do ano, incluindo R$ 1 bilhão na construção da rede 
de 2G e 3G em São Paulo, onde a Oi promete desembarcar até o fim do ano, R$ 500 milhões 
na infra-estrutura da portabilidade, R$ 600 milhões na expansão da rede 2G, R$ 300 milhões 
em equipamentos de 3G na região original e R$ 600 milhões da expansão da banda larga.  
 
Os gastos de R$ 333 milhões para apaziguar os acionistas da BrT, a fim de obter sua anuência 
à venda do controle à Oi, não serão objeto de reclamações pelos acionistas por terem sido 
amplamente discutidos antes, acredita Salazar. "A negociação da BrT incluía riscos e um deles 
seria o pagamento das despesas de litígios judiciais", afirmou o diretor financeiro. E lembrou 
que estão em curso os passos seguintes, como a oferta de compra de um terço das ações da 
BrT.  
 
Com aumento de 18,5% nos custos e despesas operacionais (R$ 3,36 bilhões) em relação ao 
trimestre anterior, a Oi viu o resultado antes de juros, amortizações, impostos, depreciações e 
despesas financeiras (Ebitda) despencar para R$ 1,31 bilhão, depois de ter atingido R$ 1,64 
bilhão no primeiro trimestre e R$ 1,59 bilhão no mesmo período do ano passado.  
 
Cai a rentabilidade  
 
A margem Ebitda foi de 28% de abril a junho, um valor 24% inferior aos 36,7% registrados no 
primeiro trimestre e 23% quando a comparação é com o mesmo período do ano passado.  
 
No semestre, a margem Ebitda ficou em 32,3%, três pontos percentuais abaixo do mesmo 
período do ano passado, e o lucro líquido registrou R$ 734 milhões, 9,4% inferior aos R$ 810,3 
milhões de janeiro a junho de 2007.  
 
O endividamento da companhia totalizava R$ 5,7 bilhões ao fim de junho, 43% superior ao do 
mesmo período do ano passado e equivalente a 88,8% do Ebitda acumulado em doze meses..  
 
Clientela cresceu  
 
Ao mesmo tempo em que os resultados financeiros pioraram, a performance em termos de 
clientela progrediu. Às vésperas de entrar em São Paulo a Oi não precisa a data mas diz que 
será até dezembro, a operadora contabiliza ganho de 4,3 milhões de novos clientes no 
semestre, a melhor marca desde sua criação, em 1998. Desse total, 1,5 milhão vieram com a 
Amazônia Celular.  
 
Ao todo, a carteira da Oi possui 36 milhões de usuários, dos quais 13,9 milhões em telefonia 
fixa, 20,3 milhões em móvel, 1,8 milhão de banda larga e 59 mil em TV por assinatura. A 
clientela cresceu 23% em relação a junho de 2007, enquanto a banda larga avançou 42,5% e 
a telefonia móvel, 48,9%.  



 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 1, 2 e 3 ago. 2008, Nacional, p. A7. 


