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Comunicado ao Mercado divulgado pela Oi 

A PHAROL, SGPS S.A. informa sobre o Comunicado ao Mercado divulgado pela Oi, 

S.A., conforme documento da empresa em anexo. 
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CNPJ/MF nº 76.535.764/0001-43 
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Companhia Aberta 

 

 

COMUNICADO AO MERCADO 

 

Oi S.A. – Em Recuperação Judicial (“Oi” ou “Companhia”), vem pelo presente divulgar a 

seguinte nota, conforme determinação expressa de seu Conselho de Adminstração:   

 

“Na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da Oi S.A. - Em Recuperação 

Judicial,  e com anuência unanime dos membros do conselho da mesma, peço que como o 

Diretor de Relações com Investidores da companhia, arquive junto a CVM a seguinte nota do 

Conselho de Administração: 

  
Em função das recentes notícias e especulações envolvendo a Companhia, o Conselho de 

Administração da OI S.A. vem a público esclarecer as seguintes informações referentes à 

execução do Plano Estratégico da Companhia: 

  
1) Como divulgado em 16 de julho do corrente ano, a Companhia apresentou seu Plano 

Estratégico com diversas frentes de execução, envolvendo ações de curto, médio e 

longo prazo. 

2) Dentre essas frentes se destacam o foco em investimentos em fibra e a recuperação do 

posicionamento da Companhia em várias áreas chave, incluindo FTTH, B2B, Atacado 

e a geração de valor estratégico com as Operações Móveis. 

3) Foram destacadas também as ações de geração de liquidez, incluindo venda de ativos 

não estratégicos e um amplo programa de redução de custos através de ações de 

transformação estrutural da Companhia. 

4) Como parte deste processo, a Diretoria e o Conselho de Administração da OI S.A. 

têm interagido em todas as esferas de acompanhamento do Plano Estratégico, 

incluindo a Anatel e o Juízo Recuperacional, a fim de dar total transparência a suas 

ações e planos para assegurar o futuro da Companhia, bem como têm tomado 

providências que visam garantir a execução do Plano Estratégico, com o apoio de 

todas as entidades necessárias. 

5) Nesse sentido, é importante ressaltar, como já mencionado em nota da própria 

Anatel, que não existe nenhuma discussão diferente do acompanhamento já sendo 

realizado, e que não existe dissenso quanto ao foco na execução do Plano 

Estratégico. 

6) Como mencionado durante divulgação de resultados do último trimestre, a 

Companhia está particularmente focada na execução do plano de venda de ativos e 

geração de liquidez de curto prazo, os quais possam sustentar a execução de seu 

plano de investimentos, e está atuando em múltiplas frentes para implementar esse 

objetivo. 



 

 
 

 

7) Adicionalmente, o Conselho de Administração entende que podem e devem ser 

analisadas diversas opções para garantir a sustentabilidade dos investimentos da 

companhia, e que está focado nessa análise, considerando amplas ações que passam 

não apenas pela venda de ativos não estratégicos, mas também pela potencial 

utilização de instrumentos de captação de dívida estruturada / garantida, aceleração 

das ações de redução de custos de curto prazo e pela modulação e adequação dos 

investimentos em Capex, com foco nas áreas prioritárias. 

8) Reiteramos nossa confiança na solidez e coerência do Plano Estratégico apresentado 

e no direcionamento de todos os esforços da Companhia, com o apoio do Conselho de 

Administração e dos demais stakeholders, para possibilitar o cumprimento de todas 

as ações previstas na execução do Plano Estratégico e de Transformação já 

devidamente apresentado ao mercado.” 

 

 

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2019. 

 

 

 

Oi S.A. – Em Recuperação Judicial 

Carlos Augusto Machado Pereira de Almeida Brandão 

Diretor de Finanças e de Relações com Investidores 


