
 

 

 

 

Announcement | Lisbon | 5 May 2022 

 

Notice to the Market disclosed by Oi - 4Q21 Results 

PHAROL, SGPS S.A. hereby informs on the 2021 fourth quarter results disclosed by 

Oi, S.A., as detailed in the company's document attached hereto. 
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Investor Relations | May 05, 2022



DISCLAIMER

2

This presentation contains forward-looking statements as defined in applicable Brazilian regulations. Statements that
are not historical facts, including statements regarding the beliefs and expectations of Oi, business strategies, future
synergies, cost savings, future costs and future liquidity are considered forward-looking statements.

Words such as “will”, “should”, “would”, “shall”, “anticipates”, “intends”, “believes”, “estimates”, “expects”, “plans”,
“targets”, “objective” and similar expressions, if related to Oi or its management, are intended to identify forward-
looking statements. There is no guarantee that expected events, trends or results will effectively occur. Such
statements reflect the current view of Oi's management and are subject to many risks and uncertainties. These
statements are based on assumptions and factors, including general market and economic conditions, industry
conditions, corporate approvals, operating factors and others. Any changes in such assumptions or factors may impact
results, which, in turn, may differ materially from current expectations. All forward-looking statements attributable to Oi
or its affiliates, or to persons acting on their behalf, qualify entirely as cautionary statements as set forth in this
paragraph. Disproportionate reliance should never be placed on such statements. Forward-looking statements only
make reference to the date in which they were disclosed.

Except as required by securities legislation in Brazil and rules and regulations issued by the CVM, or regulatory bodies in
other applicable jurisdictions, Oi and its affiliates are not obligated, and do not intend, to update or publicly announce
revisions to any of the forward-looking statements to reflect actual results, future events or developments, changes in
assumptions or in any other factors that affect forward-looking statements. We recommend, however, that you gain
awareness of additional disclosures made by Oi on related matters by consulting reports and/or notices that Oi may file
with the CVM.

Note: this presentation only includes 
information for the Brazilian operations.



4Q21 DELIVERED IMPORTANT OPERATIONAL RESULTS, WHILST 
ACCOMPLISHING STRUCTURAL MILESTONES OF NEW OI’S PLAN

HIGHLIGHTS
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1st in market share growth 
and leader in 17 states

R$ 2.9 bn
Revenue

(+124% CAGR 19-21)
3.4 mn

Homes 
connected

14.6 mn

Homes 
passed

64%

Fiber UGRs mix 
in the segment

53%

Fiber Revenue 
mix in the 
segment

1st time in 9yrs

of full-year annual 
growth

+5.2% YoY
SME revenue in 

4Q21

-6.9% YoY
cost reduction in 4Q21

(-2.6% YoY in 2021)

Real gain of ~13%
(vs +10.1% IPCA in 2021)

-7.6% YoY
in manageable costs 

reduction in 4Q21 

(-R$174 mm)

-18% YoY
in personnel cost 4Q21 

(-R$122 mm)

-8% YoY
in personnel cost FY 

(-R$192 mm)

SOLID, SUSTAINABLE & 
SIMPLIFIED OPERATING MODEL

SOLID FUNDAMENTALS ON 
THE CORE BUSINESS 

50% of energy consumption supplied 
by renewable sources

82% perception of Oi as an 
inclusive environment

STRUCTURAL MILESTONES 
IN FINAL PHASE

Launch of V.tal brand 
and start of  

independent operation

(Apr 2022)

Closing of Mobile UPI

Closing of 
Tower and Data center UPIs

V.tal deal approved by 
CADE and about to be 

voted by Anatel

Signing with BTG for 
V.tal deal

(Apr 2022)

Term Sheet with Sky 
for the DTH TV

ACCELERATION OF FIBER BUSINESS STRONG COST EFFICIENCY PROGRAM continues DELIVERING M&a PLAN

CONFIRMING RESIDENTIAL TURNAROUND

GROWTH ON SME AND ICT

SIMPLIFIED ORGANIZATION, greater focus

APPLYING ESG WHERE IT MATTERS

+13.4% YoY
ICT revenue in 

2021



Fiber2 market 
leader in 17 states 

and in all cities 
covered

1 – Residential and SME segment; 2 – Share of fiber access, according to Anatel SCM database (Dec-21) and considering commercially launched cities.

AFTER FIRST 3 YEARS, FIBER PROJECT IS STILL GOING STRONG, SHOWING 
COMPANY’S EXECUTION CAPACITY FOR THE LONG TERM

FIBER
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Fiber Revenues already represents 
17% of company’s total 

revenue and 29% of Continued 
Operations

Despite market tightening, Oi increased 
market share in most regions

1st

284 

1,381 

2,945 

2019 2020 2021

(R$ mn)

FIBER REVENUE

+221.9%

CAGR

81.9  85.6  87.5  

2019 2020 2021

(R$/mo)

ARPU

+3.4%
CAGR

0.7  

2.1  

3.4  

2019 2020 2021

(mn)

TOTAL CONNECTIONS

+123.8%

CAGR

Market 
S hare 20,4% 29,6% 29,9%

1

1st

2nd

7.8% 10.5% 14.2%

82.1% 80.2% 76.8%

10.2% 9.3% 9.0%

4Q20 3Q21 4Q21

(% total de conections)

HOMES CONNECTED BY SPEED

< 200 mbps

≥ 200 mbps and 
< 400 mbps

≥ 400 mbps

2



1 – Legacy = Copper voice and broadband; 2 – Fiber access, according to Anatel SCM database (Dec-21) and considering commercially launched cities.

AFTER MANY YEARS OF DECLINE, RESIDENTIAL TURNAROUND WAS 
CONFIRMED, WITH FULL-YEAR TOP LINE GROWTH DUE TO FIBER RESULTS

RESIDENTIAL
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Fiber is offsetting the continuous decline 

in legacy services and sustaining residential 

segment growth

Full-year annual 
growth for the 1st

time in 9 years

SHIFTING GEARS TO 
PROFITABLE GROWTH

Fine tuning our acquisition and 
credit policies for FTTH, in order 
to achieve higher CLTVs and 
control involuntary churn and 
bad debt. 

Tipping 
point

63.3%

43.7% 36.5%

36.7%

56.3% 63.5%

1,310 1,335 
1,261 

4Q20 3Q21 4Q21

(R$ mn)

RESIDENTIAL REVENUE

Fiber

-3.8%
YoY

Legacy

-5.5%
QoQ

74.7%

46.9%

25.3%

53.1%

5,187 5,214 

2020 2021

+0.5%

YoY

480 

751 
801 830 

583 

460 

4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21

(R$ mn)

RESIDENTIAL REVENUE

Fiber

Legacy

3,965 

5,946 6,325 6,563 

4,179 
3,494 

4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21

('000)

RESIDENTIAL RGUs

Fiber

Legacy

360 367 366 326 

214 

4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21

('000)
FIBER NET ADDS

1,273 

672 593 
102 50 

Oi P2 P3 P4 P5

(in 2021)

1

2

1st



SME SEGMENT ALSO SHOWING FULL-YEAR GROWTH, WITH MORE 
RESILIENCE ON LEGACY ADDING TO FIBER RAMP UP

SME
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CHANNEL SINERGIES

Sinergy with retail channels
accelerating fiber sales in
the segment with a positive
trend ahead.

MORE RESILIENT

Legacy services are more
resilient due to the customer
usage profile and lower
delinquency rates, resulting
in slower decline.

Special taxes for 
sales on credit or 

debit

Flexible timing 
on receivables 

cash in

Adding a new partner to our ecosystem, to 
provide convenience to SME customers, 

enhancing the Fiber offer attributes.

Competitive benefits:

Payment and 
transfer with no 

tax

POS device rent 
free of charge

“Activate Oi Fibra offer to receive PagSeguro POS 
device free of charge, in addition to other 

advantages for your business.”

PAGSEGURO AND OI FIBRA

87.4%

75.5% 73.5%

12.6%
24.5% 26.5%

204 
217 214 

4Q20 3Q21 4Q21

(R$ mn)

SME REVENUE

Fiber

+5.2%
YoY

Legacy

-1.1%
QoQ

91.8%
79.0%

8.2%
21.0%

838 845 

2020 2021

+0.9%
YoY

SME PARTNERSHIPS

SME partnerships open up a
significant opportunity to
provide service add-ons and
increase fiber penetration.



1- Non-core = discontinued services in the portfolio.

B2B EXECUTION IN LINE WITH COMPANY’S EXPECTATIONS, DO WITH ICT 
GROWTH SUPPORTED BY PORTFOLIO EVOLUTION AND VALUE-ADDED SERVICES

B2B
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+186% YoYcloud 
revenue

MULTICLOUD 
PLATFORM LAUNCH

+72% YoY

IoT revenue

STRONG COMMERCIAL 
ACTIVITY IN VIDEO 
SURVEILLANCE AND 
ANALYTICS

+63% YoY

digital applications 
revenue

SOFTWARE DEPLOYMENT BY 
SQUADS IN NEW AGILE MODE

+36% YoY

wi-fi revenue

WI-FI 6 
LAUNCH

+18% YoY

security revenue

NEW PRODUCTS PIPELINE IN 
PLACE: WAF, SIEM, CASB, 
VIRTUAL FIREWALL

+47% YoY

UC&C revenue

CLOUD PBX / OMNICHANNEL 
PROJECTS DEPLOYMENT

9.3% 14.5% 14.2%

49.2% 51.5% 48.7%

15.0% 12.4%
18.0%

26.5% 21.6%
19.1%

698 
652 

705 

4Q20 3Q21 4Q21

(R$ mn)

OI SOLUÇÕES REVENUE

ICT Core

+0.9%
YoY

Wholesale

+8.1%
QoQ

Non-Core

Telecom 
Core

10.8% 13.8%

48.3% 50.5%

14.0% 14.2%

27.0%
21.4%

3,063 
2,704 

2020 2021

-11.7%
YoY

Core revenue growth QoQ

Strong performance of core ICT 

services YoY

1



1 - Excludes interconnection, other and handset revenues; 2 – Not considering intercompany consolidation of Oi revenues (operators quarterly earnings 
release); 3 – Ex-M2M (Anatel).

CONSISTENT PERFORMANCE DURING 2021 CONTRIBUTED TO A 
POSITIVE CLOSING OF THE MOBILE ASSETS UPI SALE

MOBILE

8

3

1

2

PROMOTIONAL OFFERS 
FOCUSED ON PROFITALIBITY

1 PORTFOLIO 
RATIONALIZATION

2 CONSUMPTION 
INCENTIVE ACTIONS

3

43.4% 38.5% 39.9%

56.6% 61.5% 60.1%

1,580 1,501 1,603 

4Q20 3Q21 4Q21

(R$ mn)
MOBILE CLIENT REVENUE

+1.5%
YoY

+6.8%
QoQ

Postpaid

Prepaid 62.7% 60.6% 60.1%

37.3% 39.4% 39.9%

36.7  40.7  42.0  

4Q20 3Q21 4Q21

(mn)
MOBILE ACCESS

+14.7%
YoY

+3.3%
QoQ

Postpaid

Prepaid

10.3%; 
Oi

39.2%; 
P126.1%; 

P2

24.3%; 
P3

MOBILE SERV. REV. SHARE

+ 0.2  p.p.
QoQ

66.9%; 
Oi

23.0%; 
P1

14.6%; 
P2

-4.5%; P3 0.1%; Others
PREPAID NET SHARE

+ 38.3  p.p.
QoQ

29.9%
Oi

24.0%
P1

20.4%
P2

25.2%
P3

0.6%; 
Others

POSTPAID NET SHARE

+ 17.4  p.p.
QoQ

MOBILE

(R$ MM) E xpected Real ∆ R x E

Cash In  14,170  14,475  305 

Retained Value  1,574  1,447  -127 

C los in g Price  15,744  15,922  178 

TSA  756  586  -170 

Contingent Amount  -  295  295 

Total  16,500  16,803  303 

NPV of  Con tracts  

for Capacity
 819  819  -  

1- Retained at least for 4 months, to be paid accordingly the 

ascertainment procedures, 2- Subject to migration 

goals of customer bases and frequencies until Feb-23 (of 

which R$ 50 mn have already been received 

on the closing date).

MOBILE ASSETS UPI CLOSING
(Apr 20, 2022)

1

2



29.5 

41.0 
44.8 

4Q20 3Q21 4Q21

(R$ mn)

NON-TELCO REVENUE

+51.9%
YoY

+9.4%
QoQ

113.5 

157.4 

2020 2021

+38.7%

YoY

1 – New revenues split into Fiber (bundle) and Other (off-bundle) revenue.

NEW REVENUE COMPONENTS BASED ON ADD-ON SERVICES 
EXPERIENCING RELEVANT GROWTH, STILL LOTS OF ROOM TO DEVELOP

NON-TELCO

9

New revenue flows coming from the add-on services and 
partnerships, including revenue share arrangements, 
leveraging Oi’s strengths: Core connectivity, large and 

expanding customer base, access to customers homes, 
extensive channels, logistics and services capabilities, 

payments and customer management

Significant acceleration expected with the launch of 
the New Oi focus

3Q21 4Q21

+35.0%

GMV

3Q21 4Q21

+45.0%

# ORDERS

3Q21 4Q21

+45.0%

# CUSTOMERS

Jan-21 Dec-21

+111%

TIME OF USAGE



CONSOLIDATED REVENUE DECREASE SLOWING DOWN 
CONSISTENTLY, WITH OVER 40% OF GROWTH IN CORE REVENUES

CONSOLIDATED REVENUE
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29% FTTH share 
of continued 

operations 
revenues

Fiber deployment changing the consolidated 

revenue trend, positioning Oi to return to top line 

growth

21,860 
19,949 

18,557 
17,717 

2018 2019 2020 2021

(R$ mn)

CONSOLIDATED REVENUE

-8.7%

YoY

-7.0%

YoY

-4.5%

YoY

45 284 

1,381 

2,945 

2018 2019 2020 2021

(R$ mn)
FIBER REVENUE

7,846 
7,450 

1,530 1,418 

5,470 
3,695 

93 

86 

2,237 

2,124 

1,381 
2,945 

18,557 
17,717 

2020 2021

(R$ mn)

CONSOLIDATED REVENUE

Legacy and
B2B non-core

Fiber

B2B core and 
Wholesale

Other

-4.5%

YoY

Discontinued 
Operations

DTH TV



9.1  
13.4  14.6  

4Q20 3Q21 4Q21

mo. avg. HPs in 
2021

(mn)

HOMES PASSED

+60.5%

YoY

+457K

+8.3%

QoQ

North

Northeast

Middle-
West

Southeast

South

2.2 mln

25 cities

3.6 mln

63 cities

INFRASTRUCTURE

Confidentiality

Neutrality

Isonomy 

Organizational and structural segregation in place

Over R$ 1.1 bn paid in as 
advance for future capital 

increase1 to finance Capex from 
2022 until closing

1 – As disclosed in the Minutes of BoD on Jan 21st, 2022.

Lock-box agreement

 Assets drop down
 Personnel transferring
 Completely independent 

Governance

+12 
commercial launch 

of new cities

+9 new signed 

neutral contracts 

covering 48 cities and 

~5.2 mn home 

passed

450+ ISPs attended the 
event that presented the 

plan to serve regional 
providers to the market

V.tal Day

Negotiations in place for 
ISPs serving over 

70 new cities

1.4 mln

17 cities

2.9 mln

36 cities

4.4 mln

56 cities

FIBER OPTIC HOMES PASSED BY REGION

Since Jan-22, V.tal is already working as an independent 

company

New agreement for a virtual

tenant to use the neutral network 

nationwide

V.TAL’S FUTURE VALUE GENERATION CONTINUES TO BE AN INTEGRAL PART OF OI’s 
SUSTAINABILITY STRATEGY FOR THE LONG TERM



3,260 
3,020 3,037 

4Q20 3Q21 4Q21

+0.5%
QoQ

(R$ mn)

ROUTINE OPEX

-6.9%
YoY

12,715 12,386 

2020 2021

-2.6%

YoY

EFFICIENCY AND SIMPLIFICATION IS A KEY COMPONENT OF THE TRANSFORMATION, 
AND DELIVERED SOLID RESULTS IN 2021, DESPITE INFLATIONARY PRESSURES...

OPEX
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Structural transformation more than 

compensating inflation 
(accumulated IPCA in 2021: +10.1%).

Real gain 
of ~13%

12,715 
12,386 

207 
142 61 -192 

-137 -119 
-79 -29 -183 

4Q20 Person nel Th ird
Party

Network
Maint.

Rent &
Insurance

Contin-
gencies,

Tax & Other

Inter-
connection

Devices Mkt Bad
Debt

4Q21

(R$ mn)

FULL YEAR DYNAMICS
YoY

-2.6%-329  | 

-8.0%
-2.5% -13.4% +8.8%

+43.4% -17.0% -29.7% +17.4% -46.5%

3,260 

3,037 29 21 28 -122 -43 -23 -19 -43 -51 

4Q20 Person nel Th ird
Party

Network
Maint.

Rent &
Insurance

Contin-
gencies,

Tax & Other

Inter-
connection

Devices Mkt Bad
Debt

4Q21

YoY
-6.9%-223  | 

-17.9% +2.1% -19.4% +3.5% +36.5% -19.5% -52.6%
-34.9%

(R$ mn)

QUARTERLY DYNAMICS

-82.7%

-7.3%

-12.5%
-9.6%

-4.4%

1.5% 1.2%

-6.0% -6.9%

1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21

ROUTINE OPEX
(YoY)



1- December 2021 vs January 2020, 2- As of Dec-21. 

…WITH MANAGEABLE COSTS DROPPING FASTER
OPEX
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42% share of 
collection through
digital channels2

Reinforcing processes digitalization 
as a way to improve experience and 

to balance the cost of serve

66% e-billing
penetration in FTTH base2

+7pp
% of FTTH  customers 
interacting via Joice 

virtual assistant1

63% of FTTH customers looking for 
technical assistance interact via the 

virtual technician2

DIGITAL JOURNEY
(illustrative indicators)

(+35pp YoY)

83% of digitalization in 
FTTH customer care2

3,260 

     
     

3,037 

9 38 

90 

-11 -43 -20 
-51 

-122 
-28 

-42 
-33 -11 

4Q20 Volume /
Usage

Marketing Commissions TFI Other Bad Debt Personnel Network
 Mant.

Telco
Infra

Printing,
Post

 & Collection

Consulting,
Auditing &

BPO

Other 4Q21

(R$ mn)

ROUTINE OPEX

YoY -3.1%-28  | 

-2.1%
-34.9% +4.9%

-35.7%
-82.7%

-17.9%
-10.3%

-14.0%
-40.4% -5.3% +11.8%

COSTS LINKED TO REVENUE AND TO GROWTH

YoY -6.3%-145  | 

OTHER OPERATING COSTS



CONCESSION SUSTAINABILITY

→ Migration legacy services from 
copper to alternative 
technologies (e.g. wireless 
public telephony, WLL, VOIP and 
fiber)

→ Reduction of copper operation 
inefficiency:

 Network decommissioning (de-
average)

 Field team operational model 
review

 Contact services digitalization

 Reduction in the public telephone 
aligned with regulatory obligations 
– TUP

MIGRATION FROM CONCESSION 
TO AUTHORIZATION

ARBITRATION
→ Large arbitration dispute carried out 

by the CCI arbitration chamber:

 Unsustainability

 Financial economic balance

 PMGU balance

 Approval for investment in regulatory 
assets

→ Scope of arbitration fully accepted 
by Anatel

MARKETING & DIGITAL
→ Portfolio simplification (i.e. new 

fiber digital product)
→ Digital (E-Care, E- Commerce, E 

– Collection, E-billing) 
→ Marketing spending optimization 
→ Channel mix optimization and 

credit score intelligence
→ Reduced content acquisition 

costs 

IT & NETWORK EFFICIENCY
→ Network maintenance
→ Efficiency of support functions
→ Operation optimization and 

automation 
→ Telecom Infrastructure 
→ New IT Stack simplifying core IT 
→ Energy: Cost reduction through 

GD plants and free energy 
market 

G&A
→ Procurement efficient initiatives
→ Efficiency in general expenses 

(e.g. vehicles, third parties 
services, buildings, 
and others)

STREAMLINING THE 
NEW OI

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

→ Simplified organization -
Redesign of the New Oi, a light, 
functional  and customer 
centric company 

→ Increased  relevance of Shared 
Services Structure

→ Reduction of 1,300 positions 
already performed in 2021

COSTS OUT
MOBILE & INFRACO

(TO BE EXECUTED WITH THE UPI 
CARVE-OUTS DURING 2022)

→ Commercial footprint  reduction

→ Active telesales resizing

→ Working capital reduction 
(inventory)

AS COMMUNICATED, OUR OPEX 
PROGRAM WILL PAVE THE WAY 
TO SUSTAINABILITY – ON 
COURSE TO OVER R$ 1 BLN 
SAVINGS IN ANNUALIZED COSTS

OPEX PROGRAM

14

86%

14%

~25%

~7%

Mobile UPI 
Perimeter

~17%

Infra Co UPI 
Perimeter

100%

50%

2021 
Base

New Base 
After UPI 

Sales

TV Co 
Perimeter

Intercompany activated 
with UPI sales

Provide detailed 
financial information 

on the New Oi

Focus on the New Oi 
cost transformation 

program
New governance 

to assure the 
acceleration of 
the efficiency 

initiatives  

TRANSFORMATION COST PROGRAM

NEW OI 
OPERATIONS

LEGACY 
TURNAROUND

Starting in 2022

1- Selected cost lines.

-R$ 192 mn FY YoY1

-R$ 51 mn FY YoY1

-R$ 173 mn FY YoY1

-R$ 154 mn FY YoY1



CASH WAS CAREFULLY MANAGED IN 21, AND OPERATING CASH PROFILE
TO BE FULLY CHANGED IN 22, MAINLY FROM CAPEX REDUCTION

CASH FLOW & DEBT

15

1,460 1,443 1,489 

4Q20 3Q21 4Q21

(R$ mn)
ROUTINE EBITDA 

+2.0%

YoY

+3.2%

QoQ

E BITDA 
Margin 30.9% 32.3% 32.9%

5,842 5,331 

2020 2021

-8.7%

YoY

31.5% 30.1%

3,288 

4,132 

138 

86 

403 

1,489 

-121 

-334 

-1,948 

-556 

32,573 

35,860 

4Q21 Net Debt

4Q21 Gross Debt

4Q21 Cash Position

Non core

Judicial Deposits + Taxes

Financial operations

Onerous liability

Capex

Working capital

IFRS16

Routine EBITDA

3Q21 Cash Position

CASH FLOW & DEBT
(R$ mn)

Cash 
E BITDA: 

R$ 1.3 mn

7,265 7,503 

4,841 

795 49 
1,817 

2020 2021 Fiber
Network

Mobile TV New Oi

(R$ mn)

CAPEX

+3.3%

YoY

Discontinued Operations

R$ 5,686 mn



 BNDES

 Bonds 2026

 Mobile Bridge Loan

6 V.Tal Convertible Debenture

6 Local Banks

6 ECAs

6 Qualified Bonds

6 Facility 'Non Qualified'

6 General Offering

6 Other

 Amortized in 2Q22

6 Oustanding

4Q21 Total

Gross Debt Breakdown
Fair Value

(R$ mn)

            4.586 

             5.212 

            2.200 

            2.879 

            5.828 

            4.672 

            8.996 

                 417 

              1.186 

-                117 

    35.860 

(*) 1 – The fair value of Banks and ECAs considers the accounting criteria. For modeling proposals the 55% haircut negotiated in the Judicial Reorganization process should be accounted in the debts’ 
face value. 2 - BNDES, Bond 2026, Mobile Bridge Loan and V.tal convertible debentures debts are at face value (no fair value for these).

DELEVERAGING PROCESS INITIATED IN 2Q22, FOLLOWING MOBILE UPI PROCEEDS 
CASH IN, SETTING THE STAGE TO FURTHER FUTURE DELEVERAGE

CASH FLOW & DEBT
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10% of the asset 
value will be held at 
least for 4 months 

and will be paid 
accordingly the 
ascertainment 

procedures.

Payment 
Trigger

To be paid partially 
(EOP 22), depending 

on the excess of 
liquidity, according 

to the RJ plan

Mobile UPI

InfraCo UPI

Mobile and 
InfraCo UPI

98.71% of purchase 
in the tender offer.

It can be 
anticipated at 
Oi's discretion. 

Amount 
updated by 
Selic from 
closing to 
payment.

14,475 

1,447 

15,922 

2,762 

1,500 

2,538 

1,323 

2,425 

10,548 

26,470 

Asset Cash in

Withheld

Total

Asset (1st instl.)

Asset (add. secondary)

Intercompany Loan

Asset (2nd instl.)

Asset (3rd instl.)

Total

UPIs Proceeds

M
ob

ile
In

fr
a

C
o

(R$ mn)
UPIs PROCEEDS

@ Apr 20th (Closing)

@ Closing + 90 days

@ Closing + 120 days

@ May (Expected Closing)

@ May (Expected Closing)

@ Dec-22

@ Dec-23

M obi le Clos in g R$ bn

(+)  Cash I n  14 .5  

(-)  D ebt  Amor t . - 1 1 .4  

BNDES - 4.6 

Mobile Bridge Loan - 2.4 

Bond 2026 - 4.4 

Cash Balanc e  3 .0  

*



SOLID ADVANCES CONTINUE IN ALL ESG PILLARS, WITH RESULTS THAT 
PROVIDE A POSITIVE BUSINESS IMPACT FOR THE LONG TERM 

ESG

17

SOCIAL GOVERNANCEENVIROMENTAL

50%
of energy consumption 
supplied by renewable 
sources

(target of 80% in 2022 and 100% in 2025)

+8,76 GW/yearAdded 
capacity for upcoming periods

(new contract with Eva Energia for a 
Biogas plant production)

Internal reorganization to refine 
compliance program

New Integrity 
Committee 

As a result of 
committee's 

simplification and 
unification

Launch of 
ESG 

Committee 

Guidelines release 
(Expected conduct from 3rd 
parties and Best practices to 

deal with Public Agents)

Privacy pillar

New program
“People before data”

HR practices recognition

Gupy “100 inspiring 
HRs in 2021” award

(talent attraction category)

An internal outlook to promote a positive impact 
in Company’s sustainability and in society 

~94% employee 
satisfaction

(internal survey with 6k 
respondents)

2nd place in quality 
of life among 

National companies

Ser Humano award
(professional development 

category)

800people
avg. attendance in 

training sessions on 
diversity

Refurbished FTTH 
and Data equipment as part of 

reverse logistics program

82% perception of Oi as an 
inclusive environment

(1st Diversity & Inclusion Census)

~285k

Women 
on Board Seal



Q1

 Cash in of UPI 
Data Centers and 
UPI Towers

 Signing of UPI 
Mobile Assets 
Agreement

Q2

 BTG Pactual 
binding offer for 
UPI InfraCo 

 Subscription of 
InfraCo 
convertible 
debenture

 Merge of Telemar 
into Oi S.A. as 
one of the stages 
of the corporate 
reorganization

Q3

 InfraCo 
Competitive 
Process

 2022-24 Strategic 
Plan release

 Repayment of the 
mobile bonds 
and successful 
issuance of two 
financing 
operations -
mobile bridge 
and Bonds 2026

 Launch of InfraCo 
new brand: V.tal

 Arbitration 
Commitment 
approved by 
Anatel's BoD

Q4

 InfraCo approval 
by CADE and 
preliminary 
consent from 
Anatel

 Mobile 
preliminary 
approvals by 
Cade and Anatel

 NYSE delisting

 V·tal activities 
spin-off

Q1

 UPI Mobile Assets 
disposal approval
by CADE and 
Anatel

 Corporate 
Reorganization: 
merge of Oi 
Móvel into Oi S.A.

 V.tal lock-box 
agreement in 
place

 V.tal capex 
funding in the 
form of an 
advance for 
future capital 
increase – AFAC

Q2+

 UPI Mobile Assets 
closing

 Beginning of New 
Oi brand 
repositioning

 Term Sheet with
Sky for the TV 
business

6 V.tal approval by 
Anatel

6 V.tal closing

6 End of Judicial 
Reorganization

6 New Oi pro-forma 
results disclosure 
and short-term 
guidance

6 Mobile assets
transition process 
– up to 12 months

AFTER A VERY CHALLENGING AND INTENSE PERIOD, WE ARE CLOSE TO 
COMPLETING THE MOST CRITICAL PARTS OF OUR TRANSFORMATION PLAN...

MILESTONES
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2021 2022

TRANSFORMATIONAL JOURNEY



... AND WE ARE STARTING 2022 WITH A NEW BRAND REPOSITIONING CAMPAIGN 
BASED ON A CLEAR VISION, MISSION AND STRATEGIC OBJECTIVES 

NEW OI
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STRATEGIC 
TRANSFORMATION 
PLAN

2019-2020

NEW STRATEGIC 
MODEL AND JRP 
AMENDMENT

2020-20212016-2018

JR PLAN

BUILDING 
THE NEW OI2022-2024

VISION

To be the leader in fiber optic 
connections and digital solutions that 

improve the lives of people and 
companies across the country

BRAND REPOSITIONING THAT 
WILL EVOLVE UNTIL 2023

MISSION

Creating new futures, bringing the digital 
life to everyoneCONCESSION 

EQUATION

SOLIDITY, 
SUSTAINABILITY 
AND DRASTIC
SIMPLIFICATION OF 
THE OPERATING 
MODEL

CORE BUSINESS 
ACCELERATION

CLIENT CENTRIC: 
NEW MODEL 

STRATEGIC PILLARS

ACCELERATION 
OF NEW SOURCES 
OF REVENUE

A new company

A company focused on 
improving people’s lives

A partner of digital life

It is so good to have Oi 
closer

INSTITUTIONAL CAMPAIGN TO LAUNCH NEW OI



Investor Relations
@ www.oi.com.br/ri

@ invest@oi.net.br

@ (21) 3131-2918 | (21) 3131-2586 | (21) 3131-1315

Scan the QR 
code to join the 
conference call.

http://www.oi.com.br/ri
mailto:invest@oi.net.br
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Informações e Resultados Consolidados (Não Auditados) 

 
Este relatório contempla o desempenho operacional e financeiro da Oi S.A. – Em 
Recuperação Judicial (“Oi S.A.” ou “Oi” ou “Companhia”) – e de suas subsidiárias no quarto 
trimestre de 2021. 

Videoconferência 

em Inglês 

 

Videoconferência 

em Português 

TRADUÇÃO  

SIMULTÂNEA 

Divulgação de 

Resultados  

 

04 de maio de 2022 

 

05 de maio de 2022 

11:00h (Brasília) 

10:00h (NY) / 15:00h (UK) 

ZOOM: clique aqui 

05 de maio de 2022 

11:00h (Brasília) 

10:00h (NY) / 15:00h (UK) 

TEAMS: clique aqui 

 

https://tenmeetings.com.br/ten-events/#/webinar?evento=Confer%C3%AAnciadeResultadosOi_4T21_986
https://mailerurl.mziq.com/ls/click?upn=9C1nDCSTDIGQBf5S24-2FV9GEnG6lM7RJ-2F7GZ-2BhAqmfx2uz-2Bo-2FoyMcPc75QKXTh0ZioIqM5QbEkJeqz5opQT60kxhyeixc-2BEwbfTI9GhSsMJBuX12pcvIJ-2BNSoyppjI-2FMK7J4cNlWZzJ361Qr1PA-2F7dD2WTBL4xdJTeOllU0dfvMOE4Tjp21DnGJY8iHFFHQaRRomTLMvFRmaArHV9k6FRU7A4nOMFnYo91yHYEaSijt-2FlOCxxekyfWE2qDhsqe2qD8r27LCRzTiXC6zvIRWXul7ZE3eAflfpWz2g1mSIT56MVGHE0NAK6JrRNdDbAx0nc2JzI4UwxSRMrMQm8AvtoKIUR4gRIe-2FF2gvEJK7QZz1LT7MDp92-2B528JjXLrFELM-2B9f-2B2sXDTlVrD56I1Bjuxyw-3D-3DY5FC_lPGuet8-2FJHAYp2C32T3Yo-2BIScl3hDcLQwrSp4QcENvpCubOhvQqS6OQg-2FSxDA8Y2R03EWECIHeUN7Vs4OqedF2yZvJzTjnfpTk3m4xWJ2RVjqxPi2oB-2B6LZL9netdYo8VScQ3uZ3OvseZrE5KUDtJJ1k8MGJo1rDDHmGafHuqdjWJ-2BRpIaH6q3w1-2F75CetwxztNWgVy56hrge1TRB2GZGLUAzpH0zaPAgPML-2FrxphwXm40RFjUB9Zjc27fRBtMgmr4xuTA3chOkgZHdlfQaUDmAeMlziUq62oLu3Cu1MEVtH9uWyGdqni0EsQcMitdKcx3vWu4ueKO-2FnLTuNMUr9vNx-2FGyyvK-2FYfCOeQaGPgUhLiyxT4D-2FYNQc54kCxaMwR6LZHjlf3K3YKfj9ONQZBDmPBn6NBt8BiHLdPTbHg-2B4mjdvL-2B5q5gsdLBJCFnoE2lf
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DESTAQUES DAS OPERAÇÕES BRASILEIRAS 

 

 

  

  

 

  

4T21 ENTREGOU IMPORTANTES RESULTADOS OPERACIONAIS, AO 
MESMO TEMPO EM QUE ALCANÇOU MARCOS ESTRUTURAIS DO PLANO DA 

NOVA OI 
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Receita Líquida 

Tabela 2 – Composição da Receita Líquida 

 
 

No 4T21, a receita líquida consolidada totalizou R$ 4.571 milhões, apresentando um crescimento de 1,1% em 

relação ao 3T21 e queda de 4,3% em relação ao 4T20. No ano de 2021, a receita líquida consolidada totalizou 

R$ 17.933 milhões, uma redução de 4,5% quando comparada ao desempenho de R$ 18.776 milhões em 2020.  

A receita líquida das operações brasileiras (“Brasil”) totalizou R$ 4.525 milhões (+1,4% em comparação com o 

3T21 e -4,1% em relação ao 4T20).  No ano de 2021, a receita líquida das operações brasileiras foi de R$ 17.717 

milhões, 4,5% inferior aos R$ 18.557 milhões de 2020. 

A receita líquida das operações continuadas no Brasil totalizou R$ 2.539 milhões no 4T21 e apresentou uma 

redução de 1,5% na comparação trimestral e de 2,5% em relação ao 4T20.  Durante o ano de 2021, a receita 

líquida das operações continuadas no Brasil totalizou R$ 10.267 milhões, uma redução de 4,1% em relação aos 

R$ 10.711 apresentados em 2020. 

A Companhia efetuou algumas reclassificações no período comparativo, decorrente da alteração no plano de 

venda da UPI TV Co que deixou de ser classificada como ativos mantidos para venda e passivos associados a 

mantidos para venda no balanço patrimonial e operação descontinuada na demonstração do resultado do 

exercício, conforme determinado pela regra contábil do CPC 31, a entidade deve efetuar a reclassificação 

incluindo tais operações no resultado das operações continuadas. Essas reclassificações não afetaram o 

resultado do exercício e nem o patrimônio líquido da Companhia. Neste relatório, para fins de análise de 

resultados, a TV DTH está sendo considerada como uma unidade de negócios isolada. 

A receita líquida das operações internacionais totalizou R$ 46 milhões no trimestre, queda de 19,8% quando 

comparada ao 3T21 e de 21,4% em relação ao 4T20. No ano de 2021, a receita líquida das operações 

internacionais totalizou R$ 216 milhões, 1,2% inferior aos R$ 219 milhões do ano de 2020.  
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Residencial 

Tabela 3 – Receita Líquida e UGRs do segmento Residencial (Operações Continuadas) 

 
 

A receita líquida do segmento Residencial totalizou R$ 1.261 milhões no 4T21, apresentando queda de 5,5% na 

comparação sequencial e de 3,8% no comparativo anual. Em contrapartida, no acumulado de 2021, a receita 

líquida alcançou R$ 5.214 milhões, reportando crescimento pela primeira vez em 9 anos (+0,5% A/A).  

As receitas ligadas aos serviços de Fibra encerraram o 4T21 em R$ 801 milhões (+66,7% ano contra ano) e o 

acumulado do ano em R$ 2.767 milhões (+110,9% ano contra ano), atingindo 64% de participação no mix da 

receita do Residencial. Este desempenho consolidou o turnaround do segmento, além de ter demonstrado o 

acerto no caminho estratégico adotado pela Companhia, com foco em um negócio de crescimento, bem como 

a sua capacidade de execução operacional.  

Ao final do período, a Oi registrou 9.819 mil UGRs no segmento residencial, redução trimestral de 3,0% e queda 

anual de 6,7%. As UGRs de Fibra do segmento residencial alcançaram 6.325 mil (+59,5% ano contra ano) e já 

representam 64% das UGRs do segmento. 

Fibra (Residencial e PME) 

A Companhia encerrou o 4T21 com 14,6 milhões de casas passadas com Fibra (Homes Passed – HPs), 

adicionando pelo décimo trimestre consecutivo mais de 1 milhão de HPs à infraestrutura da V.tal. No ano, 

foram adicionadas aproximadamente 5,5 milhões de casas passadas com FTTH, um forte ritmo de expansão 

da rede, com uma média de crescimento de ~457 mil HPs por mês.  

Desde o início de 2022, a operação de infraestrutura foi integralmente segregada e assumida pela V.tal, que 

vem atuando com governança própria, preservando a neutralidade, isonomia e confidencialidade nas relações 

intercompany. Após o closing da operação, a Oi deterá 42% de participação deste ativo. Entretanto, desde 

janeiro, o acordo lock-box entrou em vigor e a continuidade do investimento a partir desta data já vem sendo 

garantida pelo futuro controlador (ver seção de eventos subsequentes). 

A Companhia finalizou o ano de 2021 com cerca de 3.380 mil casas conectadas com Fibra (Homes Connected 

– HCs) – sendo 3.163 mil acessos no segmento Residencial – e uma taxa de ocupação de 23,2% dos HPs. As 

adições líquidas de HCs totalizaram 214 mil acessos no 4T21 (88% no segmento Residencial) e 1,3 milhão no 
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ano. No trimestre, 14,2% dos clientes de Fibra (+3,7 p.p. tri contra tri) já possuíam planos de 400MB ou superior, 

enquanto 68% dos novos planos comercializados estiveram nesta faixa (+49 p.p. tri contra tri). 

A desaceleração das adições líquidas observada nos últimos meses do ano foi decorrente de um ajuste de 

rota na gestão do crescimento da base, em função do impacto de indicadores macroeconômicos no churn 

involuntário e na inadimplência. A resposta para adequação ao novo cenário priorizou a qualidade da base 

entrante, aliada a um volume saudável de crescimento, mantendo assim a rentabilidade do produto. Dessa 

forma, ao final do trimestre anterior, a Companhia reforçou suas réguas de crédito, promovendo um aperto na 

política de aquisição. Esta mudança impactou imediatamente o volume de vendas, que será acomodado ao 

novo nível de churn dentro alguns meses. Adicionalmente, a Oi vem trabalhando em novas ações e estratégias 

comerciais, impulsionadas pelo crescimento da rede, para elevar seu mercado potencial e manter ao longo 

de 2022 uma média de adições equivalente à do ano anterior. 

No consolidado, a receita de Fibra alcançou R$ 858 milhões no 4T21, sendo R$ 801 milhões provenientes de 

clientes residenciais e R$ 57 milhões de empresas, apresentando um crescimento anual de 70% e crescimento 

sequencial de 6,6%. Com isso, a receita de Fibra já se encontra em um patamar de R$ 2.945 bilhões no ano 

(+113% ano contra ano). O ARPU de Fibra foi de R$ 87,5 no 4T21, redução de 2,0% em relação ao 3T21 e 

incremento de 0,3% na comparação com o 4T20. Já na visão acumulada do ano, apresentou crescimento de 

2,2% na comparação com 2020.  

Legado (Telefonia Fixa por Cobre, Banda Larga Cobre e Outros) 

A Companhia encerrou o 4T21 com 2.382 mil clientes de voz fixa por cobre no segmento Residencial, redução 

15,6% em relação ao 3T21 e de 46,2% em comparação ao 4T20. Na banda larga de cobre, a Companhia registrou 

1.112 mil UGRs, uma queda de 18,1% no trimestre e redução de 48,0% na comparação anual.  

O serviço de cobre acelerou a sua tendência de retração, alinhada à: (i) mudança estrutural do setor, com 

redução da demanda decorrente do processo de substituição fixo-móvel, priorização do on demand na 

distribuição do conteúdo e de tecnologias mais avançadas, com menor latência e maior velocidade, como o 

caso da Fibra na banda larga; e (ii) redução do foco comercial da Companhia nesses serviços, com as vendas 

no cobre sendo realizadas pontualmente sob demanda, e aceleração da migração para tecnologias 

alternativas com menor custo de serviço. 
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B2B 

Tabela 4 – Receita Líquida e UGRs do segmento B2B (Operações Continuadas) 

 
 

No 4T21, a receita líquida da operação continuada do segmento B2B totalizou R$ 919 milhões, apresentando 

crescimento de 1,9% em relação ao 4T20 e de 5,8% em comparação com o 3T21. No acumulado do ano, o 

segmento apresentou uma receita líquida de R$ 3.549 milhões, recuo de 9,0% no ano contra ano. 

A Companhia encerrou o último trimestre de 2021 com 3.460 mil UGRs no segmento, redução de 3,1% no 

comparativo anual e de 0,4% no comparativo sequencial.  

Oi Soluções (Corporativo)  

No 4T21, a receita líquida da operação continuada do segmento Oi Soluções totalizou R$ 578 milhões, uma 

redução de 2,6% em relação ao 4T20 e crescimento de 1,3% comparado ao 3T21.  

As receitas de TI Core, que são o foco da companhia para o turnaround do segmento, totalizaram R$ 100 

milhões no trimestre, apresentando crescimento anual de 54,1% e sequencial de 5,9%. As receitas de Telecom 

Core totalizaram R$ 343 milhões, ficando em linha na comparação anual e crescimento de 2,3% na 

comparação com o 3T21. As receitas Não-Core totalizaram R$ 135 milhões, recuando 27,2% ano contra ano e 

4,1% tri contra tri. 

A tendência de recuperação da receita no segmento vem acontecendo de forma mais lenta, conforme o 

esperado pela Companhia, uma vez que no curto prazo sua dinâmica é fortemente impactada pelo cenário 

macroeconômico desafiador do país, refletido nas reduções de preços de renegociações de contratos de 

produtos legados com empresas e governos. Por outro lado, o crescimento das receitas de TI será suportado 

por ações de médio prazo, como a evolução do portfólio para comercialização de serviços de valor adicionado, 

aumentando a exposição da base às soluções digitais. Neste sentido, a plataforma Oi Soluções vem 

demonstrando importantes reconhecimentos no mercado, conquistando novos clientes ao longo de 2021, e 

sendo vencedora do prêmio CONAREC neste trimestre – o mais importante do mercado de relacionamento 

com o cliente, reafirmando nosso posicionamento de fornecedora de soluções digitais integradas, através de 

serviços consultivos e customizados. 
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Pequenas Empresas (PME) 

No 4T21, a receita líquida da operação continuada de Pequenas Empresas totalizou R$ 214 milhões, 

crescimento de 5,2% em relação ao 4T20 e redução de 1,1% em relação ao 3T21. No acumulado de 2021, as 

receitas do PME totalizaram R$ 845 milhões, apresentando alta de 0,9% em relação ao ano anterior. 

As receitas ligadas aos serviços de Fibra, totalizaram R$ 178 milhões no ano, apresentando um crescimento 

de 157,8% frente ao ano anterior, enquanto as receitas de serviços legados recuaram 13,2%. A expansão da 

penetração da Fibra no segmento continuou a ser a principal alavanca da dinâmica de crescimento e esse 

resultado foi impulsionado pela sinergia da ativação dos canais do varejo para expansão da capilaridade de 

vendas do PME. A aceleração comercial foi combinada ainda com uma maior resiliência dos serviços legados, 

devido ao perfil do cliente que apresentou menor nível de churn, quando comparado ao segmento Residencial.  

A estratégia da Companhia para o segmento segue no caminho de massificar a comercialização da Fibra, 

regionalizando a sua atuação e intensificando as ações comerciais, seja do ponto de vista de canais ou de 

ofertas. Do ponto de vista de ofertas, o foco da Companhia se traduz em uma abordagem simplificada e 

atrativa, aliando velocidades elevadas, alavancadas por um portfólio complementar de soluções padronizadas 

dedicadas às necessidades do segmento (marketing digital, vendas online, segurança, soluções verticais, Oi 

Expert e etc.). No último trimestre de 2021, na esteira desta evolução do ecossistema de parcerias, a Oi passou 

a oferecer o serviço da PagSeguro no bundle da Fibra, proporcionando mais conveniência e um diferencial na 

oferta aos clientes PME. 

Atacado 

A receita líquida da operação continuada do Atacado, que se refere às receitas provenientes da infraestrutura 

de cobre para serviços regulados e que permanecerão na Nova Oi, foi de R$ 126 milhões no 4T21, crescimento 

de 20,8% na comparação anual e de 56,1% em relação ao 3T21. Já no acumulado de 2021, essas receitas 

totalizaram R$ 385 milhões, uma queda de 10,2% em relação ao ano de 2020. Essa queda foi relacionada 

principalmente à migração de clientes para velocidades maiores do que do serviço regulado pela Anatel.  

Informações Adicionais (Operações Descontinuadas) 

Desde o 4T20, a Companhia passou a divulgar contabilmente as UPIs previstas no Aditamento ao PRJ como 

operações descontinuadas, por representarem ativos disponíveis para venda. Desta forma, nas seções 

anteriores, em termos de receita, procuramos fornecer maiores detalhes acerca da parte continuada do 

negócio da Companhia. A fim de facilitar a análise do mercado, nesta seção fornecemos uma informação 

complementar sobre o segmento de Mobilidade Pessoal, que contabilmente passou a integrar o total das 

receitas de operações descontinuadas. 

Mobilidade Pessoal 

No 4T21, a receita líquida de Mobilidade Pessoal das operações descontinuadas, totalizaram R$ 1.667 milhões, 

apresentando um crescimento de 6,4% em relação ao 3T21 e ficando em linha na comparação anual. O 

desempenho foi fruto da consistência das ações comerciais garantindo crescimento orgânico através: (i) do 

lançamento de ofertas especiais focadas em rentabilidade e atrativas para novos clientes (ex: campanha 

Black Friday); (ii) racionalização do portfólio para reduzir os custos de manutenção e disponibilizar ofertas mais 

rentáveis e com mais benefícios mais aderentes às necessidades atuais do cliente (ex: expiração de ofertas, 
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aumento da recarga de entrada no pré-pago); (iii) maior efetividade das campanhas BTL de incentivo ao 

consumo (ex: aquisição de pacotes de dados adicionais).  

A base total de clientes móveis da Oi (Mobilidade Pessoal + B2B) totalizou 42.041 mil UGRs (+14,7% ano contra 

ano). O segmento de Mobilidade Pessoal apresentou 38.800 mil UGRs no trimestre, aumentando 15,7% a sua 

base quando comparada ao ano de 2020, o equivalente a 5.265 mil adições líquidas, sendo 2.982 mil adições 

no pós-pago e 2.283 mil adições no pré-pago. O B2B apresentou 3.241 mil UGRs no 4T21 (+4,0% ano contra 

ano).  

A receita de clientes (que exclui interconexão e aparelhos), acumulou R$ 1.603 milhões no trimestre, um 

crescimento de 1,5% na comparação com o 4T20 e de 6,8% em relação ao 3T21. A receita do pós-pago 

apresentou crescimento tanto na comparação anual (+7,8%), como em relação ao 3T21 (+4,4%).  

A receita de uso de rede totalizou R$ 55 milhões, representando uma queda de 14,5% na comparação anual e 

crescendo 0,8% em relação ao 3T21. 

Custos e Despesas Operacionais 

Tabela 5 – Composição dos Custos e Despesas Operacionais de Rotina 

 

 

Os custos e despesas operacionais (Opex) consolidados de rotina, incluindo as operações internacionais, 

totalizaram R$ 2.959 milhões no 4T21, apresentando uma queda tanto na comparação anual (-9,9%) quanto 

na trimestral (-3,3%). O Opex de rotina das operações brasileiras totalizou R$ 3.037 milhões, apresentando 

redução anual de -6,9%, e um pequeno crescimento na comparação sequencial de 0,5%. No acumulado de 

2021, os custos e despesas operacionais de rotina das operações brasileiras apresentaram uma redução de 

2,6% em relação ao ano de 2020. 

Como parte do plano estratégico de transformação, a Oi continua atuando fortemente nas frentes de redução 

de custos, simplificação operacional, eficiência e transformação digital, preparando a Companhia para se 

tornar mais leve, ágil e centrada na experiência do cliente após essa fase de transição operacional. 

Todas essas iniciativas se refletiram em eficiência de custos nas principais linhas que impactam a operação 

da Companhia, como Pessoal e Serviços de Manutenção da Rede, por exemplo. Por outro lado, essa redução 

foi compensada por aumentos de custos relacionados aos esforços para expansão comercial (linha de 
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Publicidade e Propaganda), sobretudo da Fibra e do Pós-pago, além de pressões sazonais de inflação e 

câmbio sobre contratos de aluguel, particularmente de infraestrutura na linha de Aluguéis e Seguros. 

Pessoal 

As despesas com pessoal totalizaram R$ 558 milhões no 4T21, redução de 17,9% na comparação com o 4T20 

e ficando praticamente em linha em relação ao trimestre anterior. No acumulado do ano de 2021, os custos 

com pessoal atingiram R$ 2.221 milhões, apresentando uma redução de 8,0% em relação ao ano anterior. Essa 

redução, tanto na visão trimestral quanto no acumulado, ocorreu principalmente em função da redução de 

custos recorrentes capturada no movimento mais expressivo do processo de transformação e reestruturação 

da Companhia ocorrido no trimestre anterior, contribuindo positivamente para a base comparativa. 

Interconexão 

No 4T21, os custos de interconexão das operações brasileiras totalizaram R$ 97 milhões, um crescimento de 

2,1% na comparação com o 3T21, e uma redução de -19,5% em relação ao 4T20. O aumento dos custos na 

comparação sequencial ocorreu especialmente devido ao crescimento do tráfego de roaming. Já na 

comparação anual, a redução ocorreu em função de termos de quitação com operadoras ocorridos no 4T20, 

além da redução com custos de SMS, devido as ações antifraude. 

Serviços de Terceiros 

Os custos e despesas com serviços de terceiros no Brasil totalizaram R$ 1.385 milhões, apresentando aumento 

de 2,1% em relação ao 4T20 e de 8,1% comparado ao trimestre anterior. No último trimestre, houve maiores 

custos com consultorias e projetos de TI e energia que impactaram o crescimento das despesas nesta linha. 

Apesar do maior custo pontual, ocorrido no 4T21, no acumulado do ano de 2021, os custos com serviços de 

terceiros reduziram em 2,5% em relação ao ano anterior. A Companhia continua focada em iniciativas de 

redução de custos via automação e digitalização (ex: 66% dos clientes da Fibra já possuem e-billing, +35pp 

A/A), influenciando diretamente à frente de Relacionamento com Clientes e Faturamento, além do impacto 

positivo de renegociações contratuais ocorridas ao longo do ano.  

Serviços de Manutenção de Rede 

Os custos e despesas com serviços de manutenção de rede acumularam R$ 177 milhões no trimestre, redução 

de 19,4% na comparação anual e de 5,0% na comparação sequencial. Na comparação anual, essa variação 

ocorreu principalmente em função de renegociações contratuais. 

No acumulado do ano, os custos e despesas com serviços de manutenção de rede totalizaram R$ 770 milhões, 

apresentando uma redução de 13,4% ano contra ano. Essa redução no patamar desses custos é resultado 

principalmente dos seguintes fatores: (i) o contínuo esforço para aumento da eficiência das operações de 

campo e da digitalização de processos e atendimento. O crescente uso do aplicativo técnico virtual, para 

solução de problemas, é um grande exemplo de redução de custos nessa linha – atualmente 63% dos pedidos 

de assistência técnica na Fibra são realizados através da ferramenta; (ii) o crescimento e expansão da Fibra, 

substituindo as redes legadas, mais antigas e deterioradas e que demandam mais reparo; e (iii) renegociações 

contratuais com alguns fornecedores, que também foram importantes para reduzir os custos com 

manutenção da planta. 

 



    

 

12 

Earnings Release 3T14 

Oi 4t21 RELATÓRIO TRIMESTRAL 

  

Custos de Aparelhos / Outros (CPV)  

No 4T21, os custos de aparelhos das operações brasileiras totalizaram R$ 17 milhões, uma queda de 52,6% na 

comparação anual e de 7,0% na comparação trimestral. O principal fator para a queda foi um volume maior na 

venda de handsets. 

Publicidade e Propaganda 

As despesas com publicidade e propaganda totalizaram R$ 79 milhões no trimestre, representando uma 

redução de 34,9% em relação ao 4T20, além de uma redução de 16,8% na comparação com o 3T21. O principal 

fator da redução de custos foram as campanhas de Fibra, realizadas de forma mais eficiente, além de 

menores despesas em campanhas de mobilidade. 

No acumulado, as despesas com publicidade e propaganda totalizaram R$ 414 milhões, crescimento de 17,4%, 

principalmente em função dos menores gastos ocorridos no primeiro semestre de 2020, devido aos impactos 

da pandemia do COVID-19. 

Aluguéis e Seguros 

No 4T21, as despesas com aluguéis e seguros das operações brasileiras totalizaram R$ 609 milhões, um 

aumento de 3,5% na comparação anual e queda de 4,6% em relação ao 3T21. A regularização de despesas de 

swap de fibra foram o principal fator de impacto nos custos de aluguéis e seguros do período. 

No acumulado, as despesas com aluguéis e seguros, somaram R$ 2.557 milhões, apresentando um 

crescimento de 8,8%. Esse aumento ocorreu principalmente em função de reajustes contratuais de aluguéis 

de postes atrelados ao IGP-M e também aos novos gastos com aluguéis de torres e data center, após a venda 

dessas duas UPIs – cabe mencionar que uma parte relevante destes contratos serão transferidos com a 

conclusão da venda da UPI de Ativos Móveis. Além disso, a variação cambial incidente sobre contratos em 

moeda estrangeira também impactaram negativamente as despesas nesta linha durante o ano de 2021. 

Provisões para Devedores Duvidosos – PDD 

As provisões para devedores duvidosos totalizaram R$ 11 milhões no 4T21, uma redução de 82,7% em relação 

ao 4T20 e de 85,2% em relação ao 3T21. Em geral, o quarto trimestre apresenta uma sazonalidade positiva em 

relação ao PDD. Além disso, o aperto na política de crédito, realizado ao final do trimestre passado, 

incrementou a qualidade da base entrante, que aliado ao trabalho de melhoria na performance de cobrança, 

contribuíram para um menor impacto na inadimplência. 

Contingências, Tributos e outros  

As contingências, tributos e outros, nas operações brasileiras totalizaram R$ 103 milhões no trimestre, um 

aumento de 36,5% na comparação com o 4T20 e de 28,5% na comparação com o trimestre anterior. O 

crescimento ocorreu principalmente em decorrência de uma reversão no passivo de contingências de 

natureza trabalhista.  
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EBITDA  

Tabela 6 – EBITDA e Margem EBITDA 

 

 

No 4T21, o EBITDA consolidado de rotina totalizou R$ 1.612 milhões, apresentando crescimento de 8,1% em 

relação ao 4T20 e de 10,4% na comparação com o 3T21.  

O EBITDA de rotina das operações brasileiras totalizou R$ 1.489 milhões no 4T21, crescimento de 2,0% no 

comparativo anual e de 3,2% em comparação com o trimestre anterior. A margem EBITDA de rotina das 

operações brasileiras foi de 32,9%, um incremento anual de 2,0 p.p. e sequencial de 0,6 p.p. respectivamente. 

A recuperação do resultado operacional e expansão de margem foram resultado, principalmente, do rígido 

controle e eficiência de custos, parte do plano de transformação da Companhia, assim como do crescimento 

das receitas de Fibra no segmento residencial e de mobilidade pessoal, que atualmente compõe as operações 

descontinuadas, compensando parcialmente a queda estrutural dos serviços legados. 

Em relação às operações internacionais, o EBITDA de rotina totalizou R$ 123 milhões no 4T21, comparado aos 

R$ 32 milhões no 4T20 e aos R$ 17 milhões no 3T21. 

Os itens não rotina, no 4T21, totalizaram de R$ 1.021 milhões negativos, e se referem principalmente ao (i) 

reconhecimento de provisão adicional relacionada ao contrato de capacidade de cabos submarinos no total 

de R$ 1,5 bilhão (com isso, a parte do contrato que impactavam os custos de alugueis até o trimestre passado, 

agora estão 100% reconhecidas com passivo oneroso no balanço patrimonial); (ii) reversão de parte da 

provisão para impairment de ativos no total de R$ 641 milhões; e (iii) a custos relacionados ao fechamento das 

lojas físicas, desligamento de estações, além de custos com rescisão de pessoal, sendo atenuado pela receita 

com vendas de imóveis, no total negativo de R$ 157 milhões. 
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Investimentos 

Tabela 7 – Investimentos 

 
(1) Inclui Fibra + Atacado. (2) Alocação de Capex por produto, considera investimentos em infraestrutura de rede e suporte (ex: sistemas de TI). 

Os investimentos (Capex) consolidados da Companhia, considerando as operações internacionais, totalizaram 

R$ 1.951 milhões, apresentando crescimento de 12,0% em relação ao 4T20 e de 7,5% comparado ao 3T21.  

O Capex das operações brasileiras totalizou R$ 1.948 milhões no último trimestre, crescimento de 12,7% em 

relação ao 4T20 e de 7,5% comparado ao 3T21. No acumulado do ano de 2021, os investimentos das operações 

brasileiras totalizaram R$ 7.503 milhões, apresentando um incremento de 3,3% em relação ao ano de 2020. 

Ao longo do ano de 2021, a Companhia manteve o foco em seu plano de expansão da rede de FTTH no país, 

para oferecer banda larga de alta velocidade até a casa do cliente.  

Os investimentos direcionados para Fibra totalizaram R$ 1.347 milhões, aproximadamente 70% do Capex do 

trimestre. No acumulado de 2021, o Capex totalizou R$ 5.293 milhões, ou cerca de 71% do total dos 

investimentos do ano. Como já mencionado na seção sobre as receitas de Fibra, a Oi atingiu ao final do ano 

de 2021, cerca de 14,6 milhões de casas passadas com Fibra (HPs), adicionando mais de 1 milhão de HPs à sua 

infraestrutura pelo 10º trimestre consecutivo. Este foco na expansão da rede de Fibra tem sido o responsável 

direto pelo acelerado processo de turnaround operacional observado no segmento residencial. 
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Fluxo de Caixa Operacional (EBITDA de rotina – Capex) 

Tabela 8 - Fluxo de Caixa Operacional 

 

  

Tabela 9 - Fluxo de Caixa Operacional das Operações Brasileiras 

 
 

No 4T21, o fluxo de caixa operacional consolidado de rotina foi negativo em R$ 339 milhões e, nas operações 

brasileiras, foi negativo em R$ 459 milhões. No acumulado do ano, o fluxo de caixa operacional consolidado 

de rotina foi negativo em R$ 2.030 milhões e, nas operações brasileiras, foi negativo em R$ 2.172 milhões. O 

resultado está em linha com o esperado pela Companhia, em função da continuidade da expansão de FTTH 

para garantia da execução do plano de transformação. 

Como mencionado na seção sobre a receita de Fibra, desde o início de 2022, a continuidade do investimento 

a partir desta data já vem sendo garantida pelo futuro controlador da operação (ver seção de eventos 

subsequentes). 

Depreciação / Amortização  

Tabela 10 – Depreciação e Amortização 

 
 

As despesas com depreciação e amortização da Companhia totalizaram R$ 818 milhões no 4T21, apresentando 

queda de 53,6% em relação ao 4T20 e de 24,8% na comparação com o 3T21. No acumulado do ano, essas 

despesas totalizaram R$ 4.092 milhões, uma queda de 41,0% em relação ao ano de 2020. Essa queda é 

explicada basicamente em função de terem sido cessadas as depreciações e amortizações dos ativos 

classificados como mantidos para venda em dezembro de 2020, conforme requerido pelas normas do IFRS. 
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Resultados Financeiros  

Tabela 11 – Resultado Financeiro (Oi S.A. Consolidado) 
 

 
 

A Oi S.A. registrou despesas financeiras consolidadas de R$ 3.301 milhões no 4T21, uma redução de R$ 1.529 

milhões no trimestre e uma elevação de R$ 1.726 milhões ano contra ano. No ano, a companhia acumulou 

despesas de R$ 10.877 milhões, uma redução de R$ 2.626 milhões em comparação com 2020. 

A redução observada no trimestre se deve ao “Resultado Cambial Líquido” inferior, pela menor desvalorização 

do Real vs Dólar no trimestre (2,59% vs 8,74% no trimestre anterior), além de “Outras Despesas Financeiras” 

inferiores. Neste item, o principal impacto redutor também decorre da depreciação cambial sobre os passivos 

onerosos relacionados aos contratos de transmissão de dados por cabos submarinos e satélites, R$ 185 

milhões no 4T21 vs R$ 576 milhões no trimestre anterior. Adicionalmente, houve menores despesas com 

tributos, bem como menor apropriação do ajuste a valor presente de fornecedores. A elevação do item “Juros 

Líquidos”, por sua vez, guarda relação com o maior nível dos principais indexadores de dívida da companhia, 

a saber, o CDI, a TJLP e o IPCA.  

Na análise anual, a redução das despesas financeiras decorre, principalmente, do item “Outras Receitas/ 

Despesas Financeiras”. Há que se ressaltar que estas despesas sofreram em 2020 com a forte depreciação 

do Real vs Dólar do período, de 28,9%, pelo seu impacto sobre os passivos onerosos mencionados 

anteriormente, além de despesas com provisões para Anatel, conforme determinado na aprovação do 

aditamento do Plano de Recuperação Judicial. A desvalorização do Real vs Dólar em 2021 ficou em 7,39%, bem 

inferior à de 2020, o que também explica menores despesas no item “Resultado Cambial Líquido”. Em 

contrapartida, o item “Juros Líquidos” foram superiores em 2021 pelos desembolsos realizados no ano, 

detalhados na seção de Endividamento Consolidado, além do maior nível do CDI, TJLP e IPCA. 
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Lucro (Prejuízo) Líquido  

Tabela 12 – Lucro (Prejuízo) Líquido (Oi S.A. Consolidado) 

 
 

No 4T21, o resultado operacional da Companhia antes do resultado financeiro e dos tributos (EBIT) foi negativo 

de R$ 227 milhões, comparado ao resultado negativo de R$ 96 milhões no 4T20 e ao resultado de R$ 310 

milhões do 3T21. No trimestre, a Companhia registrou resultado financeiro líquido negativo de R$ 3.301 milhões 

e um crédito de Imposto de Renda e Contribuição Social no valor de R$ 1.885 milhões, principalmente em 

função da reversão de impairment de tributos diferidos considerando a estimativa de recuperação desses 

tributos nos próximos 12 meses, incluindo a expectativa do ganho com alienações. Como resultado, a 

Companhia registrou um prejuízo líquido consolidado de R$ 1.643 milhões no período.  

Endividamento & Liquidez  

Tabela 13 – Endividamento 

  
 

A dívida bruta consolidada totalizou R$ 35.860 milhões ao final do 4T21, uma elevação de 5,4% ou R$ 1.829 

milhões em relação ao 3T21 e um aumento de 36,1% ou R$ 9.509 milhões ano contra ano. A elevação no 

trimestre foi explicada, principalmente pelo accrual de juros, pela amortização do ajuste a valor presente 

(AVP), além da desvalorização do Real vs Dólar de 2,59% no trimestre.  

 

No comparativo anual, além do accrual de juros, amortização do AVP e de uma desvalorização do Real vs Dólar 

de 7,39% no ano, o aumento da dívida foi decorrente, principalmente, das captações realizadas em 2021, a 

saber, a debênture privada 2ª emissão no valor de R$ 2,0 bilhões, o bond sênior no valor de US$ 880 milhões, 

ambas na Oi Móvel, além da debênture privada na V.tal no valor de R$ 2,5 bilhões. Tais itens foram 
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parcialmente compensados pelas amortizações no valor de R$ 4,7 bilhões, que inclui o pré-pagamento da 

debênture privada 1ª emissão da Oi Móvel (R$ 3,8 bilhões), paga com boa parte dos recursos desembolsados 

com o bond sênior de vencimento em 2026, além dos juros do bond 2025 (R$ 877 milhões). A debênture 2ª 

emissão da Oi Móvel e a debênture 1ª emissão da V.tal serão pré-pagas no closing das vendas da UPI Móvel e 

da UPI InfraCo, respectivamente. 

 

Com a conclusão da venda da UPI Ativos Móveis, em 20 abril de 2022, como parte do recebimento desses 

recursos, e conforme previsto no Plano de Recuperação Judicial da Companhia, na mesma data foi realizada 

a quitação integral de suas dívidas junto ao BNDES, no valor de R$ 4,6 bilhões. Adicionalmente, foi feito o 

pagamento antecipado das debêntures 2ª emissão da Oi Móvel, no valor de R$ 2,4 bilhões. Por fim, também 

nesta data foi encerrada a oferta pública mandatória para o “Bond” sênior 2026, com adesão de 98,71% do 

total do principal em circulação, o que representa cerca de US$ 869 milhões de principal. Vale ressaltar que a 

debênture 1ª emissão da V.tal será pré-paga no closing da UPI InfraCo. 

 

No 4T21, a parcela da dívida em moeda estrangeira representava 53,8% da dívida a valor justo, com prazo 

médio consolidado pouco superior a 7,5 anos.  

 

A companhia encerrou o ano com caixa consolidado de R$ 3.288 milhões, uma redução de R$ 844 milhões no 

trimestre e de R$ 1.266 milhões no ano. Tais reduções ocorreram, principalmente, pela manutenção do elevado 

nível de Capex para expansão da rede de Fibra. A redução anual, em particular, também decorre do pagamento 

de obrigações decorrentes do Plano de Recuperação Judicial, a saber, a penúltima parcela do pagamento de 

fornecedores, além dos juros do Bond 2025. A dívida líquida totalizou, portanto, R$ 32.573 milhões no 4T21, 

8,9% maior quando comparada ao 3T21 e 49,4% maior em relação ao registrado no 4T20. 
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Tabela 14 – Composição da Dívida Bruta  

 

  

 

Tabela 15 – Posição de Caixa (Operações Brasileiras) 
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Informações Adicionais e Complementares 

Tabela 16 – Demonstração do Resultado do Exercício (Oi S.A. Consolidado) 
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Tabela 17 – Balanço Patrimonial (Oi S.A. Consolidado) 
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Tabela 18 – Conciliação da Demonstração do Resultado do Exercício (Oi S.A. – Operações Continuadas) 

Para fins contábeis, a UPI Ativos Móveis e UPI InfraCo foram classificadas como operações descontinuadas, 

por representarem ativos disponíveis para venda. Dessa forma, seguindo as regras contábeis, as 

Demonstrações Financeiras apresentadas no DFP referem-se apenas à operação continuada da Companhia.  

Para facilitar a análise da evolução dos resultados da Companhia, em linha com as informações que vinham 

usualmente sendo divulgadas em anos anteriores, a tabela abaixo apresenta uma recomposição das 

informações consolidadas, que contempla o somatório dos resultados das operações continuadas com o 

resultado das operações descontinuadas. Para fins de manutenção de comparabilidade, este Press Release 

utiliza as informações consolidadas em suas análises. Mais informações na nota explicativa 31 do DFP. 

Cabe destacar que o resultado das operações continuadas considera que os negócios que serão alienados 

não são parte do resultado das operações nas datas dos reportes, pois segrega o resultado das UPIs que serão 

alienadas, e não deve ser utilizada como uma aproximação do que serão os resultados da Companhia após a 

conclusão das vendas das UPIs, uma vez que, por se tratar de uma peça contábil, esta demonstração não 

considera todos os movimentos que acontecerão na operação e no negócio da Companhia durante o seu 

processo de transformação, que se encontra em curso. 
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Eventos Subsequentes 

Alienação da UPI Ativos Móveis  

 Em 31 de janeiro de 2022, a Companhia comunicou aos acionistas e ao mercado em geral que tomou 

conhecimento de que a ANATEL, em deliberação na 19ª Reunião Extraordinária do Conselho Diretor, 

concedeu anuência prévia à operação de alienação da UPI Ativos Móveis pela Companhia e Oi Móvel S.A. – 

Em Recuperação Judicial para as empresas Claro S.A, Telefônica Brasil S.A e TIM S.A, com transferência das 

autorizações de uso das radiofrequências associadas para as respectivas SPEs Móveis, e posteriormente, 

à transferência de controle destas a cada uma das Compradoras. 

 Em 9 de fevereiro de 2022, a Companhia informou aos acionistas e ao mercado em geral que tomou 

conhecimento de que o Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (CADE), em 

deliberação na 190ª Sessão Ordinária de Julgamento ocorrida nesta data, aprovou a operação de alienação 

da UPI Ativos Móveis pela Companhia e Oi Móvel S.A. – Em Recuperação Judicial para as empresas Claro 

S.A, Telefônica Brasil S.A e TIM S.A, condicionada à celebração e ao cumprimento de Acordo em Controle 

de Concentrações. 

 Em 22 de fevereiro de 2022, a Companhia informou aos acionistas e ao mercado em geral que se tornou 

efetiva nesta data a Incorporação da Oi Móvel pela Oi. A incorporação era uma das etapas do processo de 

reestruturação organizacional das empresas Oi, prevista expressamente no Aditamento ao Plano de 

Recuperação Judicial e no Plano Estratégico da Companhia, tendo por objetivo, entre outros, potencializar 

sinergias e incrementar os resultados da Oi. 

 Em 13 de abril de 2022, a Companhia informou aos acionistas e ao mercado em geral que nesta data, a 

Companhia e a Telefônica Brasil S.A., TIM S.A. e Claro S.A., signatárias do Contrato de Compra e Venda de 

Ações e Outras Avenças, que tem por objeto a alienação da UPI Ativos Móveis, trocaram notificações 

confirmando o cumprimento ou dispensa, conforme o caso, de todas as condições precedentes para a 

conclusão da Operação. As partes marcaram a data de fechamento da Operação para 20 de abril de 2022. 

 Em 20 de abril de 2022, a Companhia informou aos acionistas e ao mercado em geral que, após o 

cumprimento de todas as condições precedentes previstas no Contrato de Compra e Venda de Ações e 

Outras Avenças celebrado em 28 de janeiro de 2021, nesta data ocorreu o fechamento da alienação da UPI 

Ativos Móveis às Compradoras, que foram vencedoras do procedimento competitivo realizado em 14 de 

dezembro de 2020, em conformidade com o Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial. 

Alienação do controle da UPI InfraCo (V.tal) 

 Em 21 de janeiro de 2022, foi aprovada pelo Conselho de Administração a proposta de celebração de 

contrato de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (“AFAC”) entre a Globenet Cabos Submarinos 

S.A. (“Investidor”) e a V.tal, no valor de até R$ 1,5 bilhão, mediante a realização de um ou mais desembolsos 

em favor da V.tal da seguinte forma: (i) o Investidor realizará um desembolso inicial, em favor da V.tal, no 

montante de R$ 607.535.146,00; e (ii) mediante solicitação da V.tal, o Investidor poderá realizar, a seu 

exclusivo critério, novos desembolsos adicionais. 
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 Em 28 de abril de 2022, foi divulgada a pauta, em que consta novamente o processo da V.tal após o pedido 

de vistas da reunião de 14 de abril de 2022, para a próxima reunião ordinária da Anatel, a ser realizada no 

dia 05 de maio de 2022 às 15 horas, em que será avaliado o pedido de Anuência Prévia para conclusão da 

operação. 

Alienação de outros ativos non-core 

 Em 28 de abril de 2022, a Companhia celebrou o Term Sheet com a SKY para (i) permitir eventual 

transferência da integralidade da base de clientes pós-pagos de DTH, em continuidade à sua estratégia de 

desinvestimento do negócio de TV por assinatura com base na tecnologia DTH; e (ii) a utilização da 

infraestrutura de IPTV da Oi e a prestação de serviços com relação a essa infraestrutura pela SKY, com o 

compartilhamento das receitas auferidas entre Oi e SKY. 

Outros Temas 

 Em 31 de janeiro de 2022, a Companhia comunicou aos acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, 

o Conselho de Administração reelegeu o Sr. Rodrigo Modesto de Abreu para o cargo de Diretor Presidente 

da Companhia, com mandato até 31 de janeiro de 2024. 

 Em 14 de fevereiro de 2022, a Companhia comunicou aos acionistas e ao mercado em geral que, a partir 

desta data, tornou-se efetivo o cancelamento do registro da Companhia perante a U.S Securities and 

Exchange Commission (“SEC”). Conforme informado anteriormente, suas ADRs ordinárias e preferenciais 

estão sendo negociadas no mercado de balcão nos Estados Unidos sob o código de negociação “OIBZQ” e 

“OIBRQ”, respectivamente. 

 Em 22 de fevereiro de 2022, a Companhia comunicou aos acionistas e ao mercado em geral que o Conselho 

de Administração aprovou o aumento de capital social da Companhia, para subscrição privada, dentro do 

limite do capital autorizado nos seguintes termos e condições informados no aviso aos acionistas (clique 

aqui). O valor do Aumento de Capital foi de R$ 4.572.699,60, mediante a capitalização dos créditos detidos 

pelos Executivos, beneficiários do Plano de Incentivo de Longo Prazo baseado em ações de emissão da 

Companhia, em razão do atingimento da condição mínima de performance para a aquisição do direito ao 

recebimento das ações relativas ao 2º vesting da 1ª outorga do Plano de Incentivo de Longo Prazo. 

 Em 25 de fevereiro de 2022, a Companhia comunicou aos acionistas e ao mercado em geral, que nesta 

data, recebeu o Ofício B3 59/2022-DIE da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, informando o deferimento, em 

caráter extraordinário, do pedido de reconsideração apresentado pela Companhia com relação ao Ofício 

61.2022-SLS, pelo qual a B3 havia solicitado a divulgação dos procedimentos e cronograma para 

enquadramento da cotação das ações da Companhia em valor igual ou superior a R$1,00 (i) até 19 de julho 

de 2022; ou (ii) até a data da primeira assembleia geral a ser convocada após o recebimento do referido 

Ofício, o que ocorresse primeiro. Dessa forma, a determinação do Ofício 61.2022-SLS permanece sem efeito, 

de modo que, a partir de 31 de março de 2022, foi iniciado um novo período para eventual apuração de 30 

pregões ininterruptos com a cotação das ações da Companhia abaixo de R$1,00.  

 Em 13 de abril de 2022, a Companhia comunicou aos acionistas e ao mercado em geral que, nesta desta 

data, foi iniciada oferta pública para aquisição em dinheiro de todas as Notes Com Garantia Sênior com 

vencimento em 2026 e juros remuneratórios semestrais de 8,750%. A Oferta Pública de Aquisição foi feita 

https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/6aebbd40-9373-4b5a-8461-9839bd41cbbb/77b59a71-e91c-8338-8af3-de390cc1f3dc?origin=1
https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/6aebbd40-9373-4b5a-8461-9839bd41cbbb/77b59a71-e91c-8338-8af3-de390cc1f3dc?origin=1
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pela Companhia de acordo e em cumprimento às obrigações por ela assumidas na escritura de emissão 

das Notes, datada de 30 de julho de 2021. Em 20 de abril de 2022, encerrou-se a Oferta Pública onde foram 

validamente ofertadas US$ 868,6 milhões em valor agregado de principal das Notes, representando 

aproximadamente 98,71% em aberto, com liquidação executada em 26 de abril de 2022.  
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RESOLUÇÃO CVM 44/2021, ART. 12: Acionistas controladores direta ou indiretamente e acionistas que elegem 

membros do Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal, bem como qualquer outra pessoa física ou 

jurídica, ou grupo de pessoas, agindo como um grupo ou que representem os mesmos interesses, que 

atingem um interesse direto ou indireto representando patamares de (5%) cinco por cento, (10%) dez por cento, 

15% (quinze por cento), e assim sucessivamente, de espécie ou classe de ações do capital social de uma 

sociedade anônima de capital aberto, devem notificar a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da Companhia 

do fato, de acordo com o artigo acima. 

A Oi recomenda que seus acionistas cumpram com os termos do artigo 12 da Resolução CVM 44, mas não 

assume qualquer responsabilidade pela divulgação ou não de aquisições ou alienações de terceiros de 

interesse correspondentes a 5% ou mais de qualquer tipo ou classe de sua participação ou de direitos sobre 

essas ações ou outros valores mobiliários de sua emissão. 

Tabela 19 – Ações do Capital Social da Companhia 

  
Posição acionária em 31/12/2021. 
 

Em tempo 

As principais tabelas divulgadas neste Relatório de Resultados em formato Excel estarão disponíveis no 

website da Companhia (www.oi.com.br/ri), na seção “Informações Financeiras / Resultados Trimestrais”. 

As definições de termos utilizados neste Relatório de Resultados também estão disponíveis no glossário do 

website da Companhia: https://ri.oi.com.br/glossario/ 

 

 

https://ri.oi.com.br/informacoes-financeiras/central-de-resultados/
https://ri.oi.com.br/glossario/
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Este relatório contempla informações financeiras e operacionais consolidadas da Oi S.A. - Em Recuperação 
Judicial (“Oi S.A.” ou “Oi” ou “Companhia”) e suas controladas diretas e indiretas em 31 de dezembro de 2021 
que, seguindo instrução da CVM, estão sendo apresentadas de acordo com as normas internacionais de 
contabilidade (IFRS). Em função da sazonalidade do setor de serviços de telecomunicações em seus 
resultados trimestrais, a Companhia irá focar a comparação dos seus resultados financeiros com o mesmo 
período do ano anterior, exceto quando indicado de outra forma. 
 
Este relatório contém projeções e/ou estimativas de eventos futuros. As projeções aqui disponíveis foram 
preparadas de maneira criteriosa, considerando a atual conjuntura baseadas em trabalhos em andamento e 
suas respectivas estimativas. O uso dos termos "projeta", "estima", "antecipa", "prevê", "planeja", "espera", 
entre outros, pretende sinalizar possíveis tendências e declarações prospectivas que, evidentemente, 
envolvem incertezas e riscos, sendo que os resultados futuros podem diferir das expectativas atuais. Estas 
declarações baseiam-se em diversos pressupostos e fatores, inclusive nas condições econômicas, de 
mercado e do setor, além de fatores operacionais. Quaisquer alterações nesses pressupostos e fatores podem 
levar a resultados práticos diferentes das expectativas atuais. Não se deve confiar plenamente nessas 
declarações prospectivas. 
 
Declarações prospectivas se aplicam somente à data em que foram preparadas, não se obrigando a 
Companhia a atualizá-las à luz de novas informações ou desenvolvimentos futuros. A Oi não se responsabiliza 
por operações que sejam realizadas ou por decisões de investimentos que sejam feitos com base nessas 
projeções e estimativas. As informações financeiras contidas neste documento não foram auditadas, e, 
portanto, podem diferir dos resultados finais. 
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