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A Oi prevê um investimento entre R$ 5 bilhões e R$ 6 bilhões este ano para conquistar mais 
mercado e ampliar os seus serviços. A empresa, que conquistou 8,7 milhões de clientes em 
2008, divulgou balanço semana passada. O planejamento da Oi para 2009 inclui novamente o 
foco na convergência de serviços. Os recursos anunciados, que representam a operação 
integrada da Oi com a BrT, serão destinados, principalmente, à expansão nacional dos 
serviços de banda larga, mobilidade e TV por assinatura, além da manutenção e melhoria de 
qualidade. O valor não inclui o montante desembolsado na aquisição da BrT, efetivada em 
janeiro deste ano, por cerca de R$ 5,4 bilhões. A Oi fechou o ano com 40,4 milhões de 
usuários em todo País. 
 
Apesar do cenário econômico, a empresa segue com seus planos de crescimento. Alex Zornig, 
diretor de finanças e relações com investidores da empresa, explicou que independentemente 
do cenário de crise, a Oi está convicta de que pode crescer rapidamente em função da sua 
capacidade competitiva após a compra da BrT e do fortalecimento mercadológico alcançado 
no ano passado. "A expectativa é de conquistar cerca de 9 milhões de clientes ao longo de 
2009, principalmente em telefonia móvel e banda larga. Confirmando-se a estimativa, a nova 
empresa encerrará o ano com aproximadamente 65 milhões de clientes", destaca. Entre as 
iniciativas para ampliar o portfólio, está o lançamento do serviço de TV por satélite (DTH). A 
Oi também estenderá suas ofertas atuais para a região da Brasil Telecom. 
 
A Oi fechou o ano com 13,9 milhões de clientes em telefonia fixa, 24,4 milhões em telefonia 
móvel e 2 milhões em banda larga. Ela superou em mais de 3 milhões de clientes a previsão 
que havia feito no início do ano passado para sua base de usuários. Já o serviço de telefonia 
móvel da Oi em São Paulo, lançado em outubro, terminou 2008 com 2 milhões de clientes, 
marca recorde para uma operação de apenas dois meses. Em sua área original de atuação, 
formada por 16 estados das regiões Sudeste, Nordeste e Norte, a Oi consolidou sua 
liderança, com participação de mercado de 30,3% em dezembro. A receita bruta consolidada 
da empresa em 2008 foi de aproximadamente R$ 27,2 bilhões, um aumento de 8,1% em 
relação à do ano anterior. A receita líquida foi de R$ 18,7 bilhões e o lucro líquido de R$ 1,2 
bilhão. 
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