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Esta apresentação contém declarações prospectivas, conforme definidas pelo U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995 e pela
regulamentação brasileira aplicável. Declarações que não constituem fatos históricos, incluindo afirmações sobre as crenças e expectativas
da Oi S.A. – Em Recuperação Judicial (“Oi” ou “Companhia”), estratégias de negócios, sinergias futuras, reduções de custos, custos futuros e
liquidez futura, são consideradas declarações prospectivas.

As palavras “antecipa”, “pretende”, “acredita”, “estima”, “espera”, “prevê”, “planeja”, “objetiva” ou expressões semelhantes relativas à
Companhia ou à sua administração têm como objetivo identificar declarações prospectivas. Não há qualquer garantia de que eventos,
tendências ou resultados esperados irão ocorrer de fato. Tais declarações refletem as opiniões atuais da administração da Companhia e estão
sujeitas a riscos e incertezas. As declarações baseiam-se em pressupostos e fatores, incluindo condições gerais da economia e do mercado,
condições do setor, aprovações societárias, fatores operacionais e outros fatores. Caso ocorram alterações nas pressuposições ou nos fatores,
nossos resultados futuros poderão diferir de maneira significativa das expectativas atuais. Todas as declarações prospectivas atribuíveis à
Companhia, às suas afiliadas ou a pessoas agindo em seu nome são expressamente qualificadas na sua totalidade pelo presente aviso. Não se
deve depositar confiança indevida em tais declarações. As declarações prospectivas referem-se somente à data em que são divulgadas.

Exceto quando exigido pela legislação do mercado de capitais brasileira ou norte-americana ou pelas regras e regulamentos da CVM, da SEC e
de outras autoridades reguladoras em qualquer outra jurisdição relevante, a Companhia e suas afiliadas não são obrigadas e nem pretendem
atualizar, revisar ou publicar quaisquer alterações relacionadas às declarações prospectivas contidas nesta apresentação para refletir eventos
em curso ou futuros e seus desdobramentos, eventuais alterações nos pressupostos ou outros fatores que possam afetar declarações
prospectivas contidas aqui. Recomenda-se, no entanto, a consulta às divulgações adicionais que a Companhia venha a fazer sobre assuntos
relacionados por meio de relatórios ou comunicados que a Companhia venha a arquivar na CVM e na SEC.

AVISO IMPORTANTE
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2020: uma longa lista de entregas, checked!

Financiamento / M&A

Empréstimo
Ponte

Venda
Unitel 

Vendas
Imóveis

Processo
Torres
Móveis

Financiamento

Sistel

Processo
Data

Centers

Negócio & Operações

Escalada 
de HPs

Escalada
de HCs

Gestão do 
Caixa

Impactos
Covid-19

Redução 
Custo Cobre

Crescimento 
Receita TI 

no B2B

Criação do 
Novo Atacado

Novo Modelo  
DTH

Sustentação 
Desempenho 

Móvel

Otimização
da

Organização

Aditamento ao pRJ

Nova Oi 
IT Stack

Processo 
Competitivo 

Móvel

Negociação
Credores

Aditamento
Plano RJ

Modelo de 
Separação 
Estrutural

Negociação 
Créditos
Anatel

Restruturação 

da Dívida

Aditamento 
Aprovado na 

AGC

Criação
das UPIs

Processo 
InfraCo

Otimização de 

Procument
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LEMBRANDO A ESTRATÉGIA: Depois de traçar com sucesso um rumo 
para sua recuperação, a Oi está agora em plena execução da 
terceira fase de seu Plano de Transformação

FASE 1

2016-2018
EXECUÇÃO DO PLANO RJ

Restruturação Judicial de Dívidas e 
Proteção do Caixa

Aumento de Capital

Nova Governança

Estabilidade e Recuperação 
Operacional, com Retomada 
Gradual de Investimentos

FASE 2

Venda de Ativos, Funding e 
Caixa

Transição Estratégica do Modelo

Simplificação e Eficiência  
Operacional 

2019-2020
PLANO ESTRATÉGICO DE 
TRANSFORMAÇÃO

FASE 3

2020-2021
NOVO MODELO ESTRATÉGICO 
E ADITAMENTO AO PRJ

Visão de futuro

Reconfiguração da Oi para 
Sustentabilidade e Geração de Valor

Consolidação do novo modelo 
estratégico

Preparar a empresa para voltar a 
crescer 
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Oi cumpriu todos os objetivos assumidos para 2020

2,1M HCs e 9,1M HPs ao 

fim de dezembro. A receita de 
Fibra compensou totalmente o 
declínio do cobre no trimestre. 

Mais um trimestre com crescimento 

sequencial, +1,5%. Preparando 

o caminho para o crescimento 
anual em 2021

R$ 1,2 Bi de redução 

em 2020, sustentando o 
crescimento do EBITDA

4.700 4.490 4.648 4.720

1T20 4T202T20 3T20

-4,5% +3,5% +1,5%

5

Pós-pago crescimento  de

6,3% em 2020 comparado 

ao ano anterior

Pré-pago a receita retornou ao 
nível pré-COVID-19

681
635

687 688

4Q201T20 2T20 3T20

Receita Líquida, R$ Milhões

Covid-19

3T20 4T20

1.6261.625

Legado

Fibra

-97

+98

Receita Residencial, R$ Milhões

54% de crescimento 

da receita de TI em um ano 
no 4T20 com R$ 194 milhões.

Primeiros 2 grandes contratos 
como rede neutra. Totalizando 

links de 326 Gbps em 268
cidades

EBITDA de Rotina, R$ Milhões

1.452 1.437 1.460

4T204T19 3T20

0,5% +1,6% Torres & Data Centers R$ 1.392 Mi venda realizada, maior parte do caixa 1T21.

Mobilidade: R$ 16,5 Bi. Assinado no 1T21. Fase de aprovações regulatórias.

InfraCo: R$ 6,5 Bi em dinheiro + R$ 2,4 Bi de dívida com a Oi. BTG com 

exclusividade para potencial “right to top”.  Leilão judicial previsto no 2T21.

Dívida híbrida na InfraCo: até R$ 2,5 Bi, em negociação pelas CP.
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A Oi adicionou  
59% mais HCs em 
2020 do que o 2o

player e  17% a mais  
que todos os outros 
3 grandes somados, 
mesmo sem Oi Fibra 
em  São Paulo 
(ainda).

Média de 373 
mil novos HPs
construídos por 
mês em 2020

Fibra seguiu com excelente Tração em 2020, com média mensal de 120 mil novos HCs. Planos de 
alta velocidade contribuíram para a expansão do ARPU. receitas acima de R$ 500MM no 4t20.

CASAS PASSADAS (HP), Em milhares

4.603
9.077

1.178

4T21e4T194T18 4T20

14,5-
15,0

+3,4M HPs

+4,5M HPs

675

2.106

3,5-
4,0

4T19

92

4T18 4T20 4T21e

+0,6M HCs

+1,4M HCs

7,9% 14,7% 23,2%Take-up

CASAS CONECTADAS (HC), Em 

milhares 82,3 87,2

4T19 4T20

+6,0%

6

93,4%

94,9%

6,6%

4T19

5,1%

4T20

132,3

506,3

3,8 xB2B

Residencial

COMPOSIÇÃO DA RECEITA DE FIBRA, R$ Milhões

ARPU DE FIBRA, R$

Em dezembro, 8% da base de clientes de Fibra tinham 

velocidades ≥ 400MB, comparado a 1% em Junho.

No 4T20, 20% das adições líquidas foram  ≥ 400MB.

Em dezembro, a receita de Fibra foi de R$ 180M, 
atingindo uma receita anualizada de R$ 2.2 Bi.

25,0%
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O crescimento da fibra levou a estabilização da receita e das UGRs RESIDENCIAIS.
A fibra já atingiu 30% de participação na receita e está assumindo como A LINHA 
DE RECEITA MAIS RELEVANTE no residencial.

Aproximadamente 
2 anos após o 
início do projeto de 
Fibra, o segmento 
residencial atingiu 
seu ponto de 
retorno ao 
crescimento, com 
estabilização das 
UGRs e da Receita 
Total.

EVOLUÇÃO DAS UGRs, Em milhares

14.746

12.659
12.068 11.786 11.823 11.709

1T204T18 4T19 2T20 3T20 4T20

-14,2%

-0,6%

EVOLUÇÃO DA RECEITA, R$ milhões

2.003
1.724

1.654 1.583 1.625 1.626

4T194T18 2T201T20 3T20 4T20

-13,9%

+2,7%

33%

1.724

30%

7%

24%

26%

23%

42%

23%

Voz Cobre

20%

4T19

24%

3T20

17%

31%

4T20

BL Cobre

DTH

FIBRA

1.625 1.626

-5,7% 0,0%

RECEITA DO RESIDENCIAL, R$ milhões
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Lançamento da oi fibra em são Paulo no 2T21 com base na estratégia de sucesso na 
implantação de hps e go to Market centrado em uma experiência superior do cliente

Lançamento da oi fibra em SP

1T21

• Testes de negócios

• Lançamento parcial/ Testes beta

2T21

• Lançamento comercial para B2C

• Lançamento comercial para B2B

Infra de FTTH pronta - 5,2 mil Km de rede

HP’s implantados em localidades estratégicas, seguindo o 

modelo de sucesso das demais áreas do país;

Plano de 400.000 domicílios cobertos em 2021, e potencial de 

2.000.000 para 2022;

Estratégia de Go to Market 

• Foco em conectividade e streaming visando a melhor 

experiência de uso do mercado;

• Digitalização dos canais de venda e pós venda, além dos 

tradicionais televendas e porta a porta;

• Comunicação suportada pelas mídias digitais;
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RECEITA DE CLIENTES¹ MOBILIDADE, R$ Milhões

4T19 3T20

45% 42%

1.623

55% 58%

42%

58%

4T20

Pré-pago

Pós-pago

1.678 1.634

-2,6% +0,7%

Mesmo em um ano atípico, impactado pela pandemia, o pós-pago apresentou 
melhora significativa ano contra ano nos principais indicadores

A pandemia teve impacto significativo no pré-pago no 2T20, mas o segmento vem 
apresentando bons sinais de recuperação e estabilidade

RECARGAS PRÉ-PAGO, R$/por dia útil RECEITA PRÉ-PAGO, R$ Milhões

Covid-19

Covid-19

ADIÇÕES LÍQUIDAS 

PÓS-PAGO, Mil

BASE DE CLIENTES 
PÓS-PAGO, Mil

RECEITA PÓS-PAGO ¹, 
R$ Milhões

97

165

405 421 452

Oct
20

Nov
20

Feb
21

Dec
20

Jan
21

918 946

4T19 4T20

+3,0%

681
635

687 688

1T20 2T20 3T20 4T20

9.527

4T20

10.566

4T19

+10,9%

SHARE DE NET ADDS² 

PÓS-PAGO, %

24% 26%

4T20 Jan-21

a recuperação do Mercado de pós-pago e estabilização do pré-pago 
contribuíram para o crescimento sequencial da receita de mobilidade

* Informação baseada em alocação gerencial | 1 - Excluindo receitas de interconexão e vendas de aparelhos. | Fonte Teleco

3T201T20 2T20 4T20

-0,2%
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B2B ainda impactado pela pandemia, mas mostrando um crescimento 
significativo em serviços de TI. Atacado expandindo suas operações de 
rede neutra com os primeiros contratos FTTx.

4T19 4T20

25%

75% 75%

25%

1.087
1.024

-63
(-5,8%)

Small Corporativo

126 194

4T19 4T20

+54%

% TI / Receita Corporativo

RECEITA B2B,
R$ Milhões

13%

Impactado durante a pandemia, 
especialmente por governos estaduais.

A meta tem sido aumentar as receitas 
de TI com foco em: Segurança, Nuvem 
e Serviços Gerenciados.

Em Março, a Oi lançou a TAHTO para 
fornecer soluções de relacionamento 
digital para o mercado corporativo.

RECEITA ATACADO,
R$ Milhões

451
679

2019 2020

+51%

22%

RECEITA DE TI ¹, R$ Milhões

16% 25%

10

14%

56%

30%

560

4T19 4T20

10%

49%

635

42%

+75
(+13,4%)

Regulado

Não Regulado

Redutor de Despesas²

A separação estrutural está em 
curso e a InfraCo já está operando 
como uma empresa neutra

A empresa fechou dois contratos 
de FTTCity significativos com 
grandes operadoras de Telecom:

(i) Links de 265 Gbps em 250 
cidades;

(ii) Links de 61 Gbps em 18 
cidades. 

Acessos de FTTH de 

ISPs clientes, Milhares

4.137
5.330

4T204T19

+29%

1 – Receita do Corporativo não inclui Pequenas Empresas.| 2 – Receita de aluguel de Infraestrutura é classificada como redutora de despesas, essencialmente porque não tem a natureza de receita de serviço de telecom.
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A GOVERNANÇA E A ESTRUTURA Do atacado JÁ ESTÃO SEPARADAS. 
A TRANSIÇÃO PARA INFRA CO ESTÁ em curso.

Novo atacado Infra co

Unidade de negócio já apartada da estrutura da Oi, 
com escritório administrativo independente em 
São Paulo

Governança independente com chinese wall
estabelecido para blindar a estratégia e tomada de 
decisão da Oi.

Contratos assinados com cerca 1,6 mil ISPs, 
entregando infraestrutura para conexão de mais de 
5,3 milhões de domicílios com fibra.

Operadora de rede neutra com mais de 400 mil km de fibra 
ótica, com plano de atingir 32 milhões de HPs até 2025. 

Investimentos da ordem de R$ 20 bi nos próximos 4 anos. 
Terá novo controlador e Oi ficará com 49% do capital votante.

Portfolio completo e modular de serviços, para atender 
diferentes portes e tipos de operadoras com tratamento 
comercial neutro em condições competitivas.

Uma só fibra,
múltiplas 
redes...

... E todos os 
futuros.

Baixa 
latência 

Eficiência 
operacional

Ampla gama 
de soluções

Confiabilidade e 
disponibilidade

Alto nível de 
segurança

o Contratos de atacado vigentes estão prontos para aumentos 
significativos com o crescimento da móvel e do 5G no Brasil

o Primeiro contrato de rede neutra ponta a ponta com Vero 
para serviços FTTH.
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Meta de redução de custos superada em 2020, garantindo a expansão do Ebitda

REDUÇÃO DE CUSTOS ESTIMADA NO 3T19 PARA 2020, R$ Milhões

R$ 650 –
1.050 MM

Rede e 
Operações

TI
Suporte ao 

Negócio
Processos e 
Organização

Vendas, MKt
& 

Atendimento

83

PDDManutenção 
da Planta

2019

-530

Aluguéis 
e Seguros

Serviços de 
Terceiros

Marketing Pessoal Contingências Outros 2020

-73
-142

13.890

-221
-124 -94 -75

12.715

– 1.175 MM

[-8,5%]

OPEX ANO 2020, R$ Milhões

1.452 1.437 1.460

4T20

29,9%

4T19

30,9%

3T20

30,9%

+0,5% +1,6%

EBITDA DE ROTINA,
R$ Milhões

Ebitda de Rotina Margem

 Digitalização
 Eficiência energética
 Canais digitais
 Simplificação de processos

 Renegociação de contratos
 Simplificação do Portfólio
 Eficiência Operacional
 Redução do legado

 Qualidade de vendas
 Ações de cobrança
 Reorganização de força de trabalho
 Automação

12
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controle do consumo de caixa permitiu manter o ritmo de investimentos com foco em Fibra. 
Opções de financiamento garantem o nível adequado de investimentos nos próximos anos.

Fluxo de caixa & dívida, R$ milhões financiamento, R$ milhõesCAPEX, R$ Milhões

4%

11%

26%

9%

19%

1%

2019

39%

11%

B2B

15%

65%

2020

DTH

Cobre

Movel

Fibra ¹

7.813
7.265

* Informação baseada em alocações gerenciais | 1 - Fibra + Atacado

1.460

156

37

Depósitos Judiciais
+ Taxas

4.554

EBITDA de rotina

Capital de Giro

-248

Capex

Caixa Set/20

IFRS16

Operações
Financeiras

Non core

Caixa Dez/20

-456

5.686

-1.729

-351

26.351

21.797

Dívida Bruta
Dez/20

Dívida Líquida
Dez/20

Venda das UPI’s: mínimo de R$27 bilhões 
em recursos adicionais

 Data Centers: encerrado R$ 325 MM, caixa no 
1T21 (R$ 250 MM) e R$ 75MM parcelados.

 Torres: encerrado R$ 1.067 MM, caixa no 1T21 
(R$ 840 MM) e saldo restante no 2T21.

 Móvel: R$ 16,5 Bi. Alienação esperada para o 
4T21, após aprovações regulatórias.

 InfraCo: R$ 6,5 Bi dinheiro + R$ 2.4 Bi dívida 
com a Oi. Exclusividade com BTG para 
potencial “right to top”. Leilão judicial 
esperado para 2T21.

Dívida adicional: opções de financiamento

 Antecipação parcial de recurso da venda da 
UPI Móvel em montante de até R$ 5Bi;

 Outros financiamentos:

o R$ 2Bi (com flexibilidade de ofertas de 
garantias) e; 

o R$ 2Bi (sem flexibilidades de ofertas 
adicionais de garantias);

 Dívida INFRA CO – Flexibilidade para 
financiamentos adicionais garantidos por 
ações da UPI InfraCo.
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A Execução de cada programa de transformação tem uma abordagem 
específica e puxa diferentes alavancas em direção ao futuro

Separação das 
entidades & M&As

1-5

Desenho e criação 
da InfraCo

6

Transformação da 
Nova Oi

7

Transformação 
Digital

8

Transformação 
Organizacional

9

Agenda Regulatória10

De-average Legado12

Revisão  de 
Procurement

13

Financiamento de 
Curto Prazo

14

Gestão da Execução 
do Negocio

15

11
Drástica Redução
de Custos

Construir a maior empresa de Infra estrutura de Telecom do 
país, democratizando o acesso a ultra banda-larga

Construir a “Nova Oi” para ser totalmente centrada no 
cliente, focando nos mercados de B2C e B2B (Oi Soluções)

Otimizar os processos internos com um programa de 
digitalização em larga escala.

Reconstruir e otimizar a organização para as necessidades 
de cada entidade resultante do processo de M&A.

Execução dos movimentos regulatórios chaves com o 
objetivo de sustentar a estratégia de transformação

Otimizar ativos e processos, maximizando oportunidades 
dos movimentos de M&A, reduzindo custos na RemainCo

Drástica simplificação das operações legadas através da 
racionalização de portfolios, processos e sistemas. 

Otimização de esforços de Procurement, maximizando as 
economias anualizadas através de renegociações

Assegurar financiamento de curto prazo para o grupo, 
erradicando ativos operacionais não eficientes

Aceleração continua do coração do negócio (FTTH, Oi 
Soluções)

Realizar as separações e garantir que os Cash-ins sejam 
executados

A execução sincronizada dos 15 programas de transformação... ... Provê as bases em 2021 para o future da Oi

InfraCo

LegacyCo

ClientCo

 14,5 – 15,0 MM Casas Passadas

 Plataforma funcional multi-cliente

 Contratos com “outros” clientes

 Rede, TI, processos e organizações 
segregadas

 Simplificação do Portfolio legado

 Ganho de eficiência através de 
simplificação e integração do 
ecossistema de TI 

 Decomissionamento de grande parte 
das operações não lucrativas

 3,5 – 4,0 MM Casas Passadas

 Redução de custos através de 
programas de eficiência (DCO, 
Procurement, Transformação Digital)

 Novo Roll-Out enxuto de BSS

 Novo modelo de Hub operacional de 
serviços

 Crescimento rápido de NPS
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2T21

Processo 
competitivo da 

UPI InfraCo

4T21

Alienação da UPI 
Ativos Móveis

Alienação da UPI 
InfraCo

Encerramento 
da Recuperação 

Judicial

SET/OUT 20

Realização da 
Assembleia Geral 

de Credores

Homologação da 
AGC pela Corte 

Judicial

NOV 20

Leilão judicial da 
UPI Torres e UPI 

Data Centers

DEZ 20

Leilão judicial da 
UPI Ativos 

Móveis

Alienação UPI 
Torres e UPI Data 

Centers

1T21

Liquidação da UPI 
Data Centers em 

16 de março 

Liquidação da UPI 
Torres em março

cronograma esperado aponta para uma 
transição completa até o final de 2021
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Em paralelo, a OI continua entregando melhorias em todos os pilares ESG

Respondente do “Carbon Disclosure Project” 
(CDP) com informações de emissões e gestão de 
carbono.

Mudanças climáticas

EnergIA
50% de energia renovável proveniente de fontes de 
biomassa, solar e hídrica dedicadas a Oi em 2020 e metas de 
80% em 2022 e de 100% até 2025

Logística reversa

Coleta de materiais descartados por Operações para 
reciclagem e recuperação de equipamentos eletrônicos para 
recondicionamento e reuso pela Oi.

A recuperação de equipamentos para reuso gerou uma 
economia de capex de R$45MM em 2020.

150 mil unidades de equipamentos de FTTH

7,4 mil unidades de equipamentos de dados

A Oi realiza a coleta de equipamentos eletrônicos, baterias e 
celulares descartados nas lojas da Oi

Signatários do Pacto Global desde 2009 e 
alinhamento das ações Oi com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável

Oi futuro

Impacto social em Educação, Inovação Social e Cultura:

+ 1,3 MM de acessos a projetos digitais gratuitos durante a 
pandemia

+ de 20 mil visitantes presenciais no Musehum, Centro 
Cultural e Lab Oi Futuro 

4 mil alunos no NAVE (Ensino Médio) e em cursos livres do Oi 
Futuro 

Capacitação e treinamento

30 mil colaboradores e terceiros treinados em eventos 
online, webseries e podcasts

700 mil participações em treinamentos em metodologias 
digitais e ágeis, produtos e tecnologia

diversidade

2019 e 2020 

Programa de diversidade 
e inclusão da Oi 

Signatária da iniciativa Women on Board

Sócio fundador do movimento social Zap do Bem durante a 
pandemia de 2020

Oi Banda Larga nas Escolas + 25MM de alunos beneficiados 
em escolas públicas.

2021 

Ações afirmativas, metas e KPIs
Censo de diversidade

Nível 1 de Governança Corporativa da B3, com adesão total 
as regras de Novo Mercado

Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção

2020 Novo código de ética e conduta com conteúdo 
simples, objetivo, completo, com uma linguagem em tom 
de conversa e com um visual mais interessante

Atualização da Política de Gestão de Riscos

Estruturação da Diretoria Executiva de Compliance e Riscos

Conselho de administração

• 4 comitês diretamente ligados ao CA: 1) Auditoria, Riscos 
e Controles; 2) Gente, Nomeações e Governança 
Corporativa; 3) Transformação, Estratégia e 
Investimento; 4) Inovação e Transformação Digital.

2023 – meta de ser empresa Pró-Ética

.

Composição do CA
• Maioria expressiva de membros independentes
• 21% de mulheres em conselhos e diretoria executiva.

AMBIENTAL SOCIAL GOVERNANÇA

Iniciativas ambientais com 
redução de custo e impacto

Comprometimento com ações de impacto 
social 

engajamento nas ações de disseminação 
das práticas de Governança.
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conclusão

A OI CONTINUA COM SUCESSO A ESTABILIZAR E MELHORAR SUAS OPERAÇÕES, REDEFINIR SEU MODELO ESTRATÉGICO 
E A ENTREGAR UMA FORTE ACELERAÇÃO DE SEU PLANO DE FIBRA ÓPTICA

APÓS A APROVAÇÃO DOS ADITAMENTOS AO PLANO DE RJ NA AGC DE SETEMBRO, A OI ESTÁ AGORA EM MODO DE 
EXECUÇÃO TOTAL DE SEU PLANO DE TRANSFORMAÇÃO PARA ACELERAR O CRESCIMENTO E TRAZER DE VOLTA A 
EMPRESA PARA A SUSTENTABILIDADE DE LONGO PRAZO

MODELO INOVADOR DE SEPARAÇÃO ESTRUTURAL JÁ ESTÁ SENDO IMPLEMENTADO E PERMITE CONCILIAR FORTE 
CRESCIMENTO E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA PARA OI E INFRA CO

COMO PARTE DO PLANO, A OI ESTÁ AGORA NO PROCESSO DE ASSEGURAR UMA INJEÇÃO SIGNIFICATIVA DE RECURSOS 
NA COMPANHIA, ATRAVÉS DA VENDA DAS UPIs DESIGNADAS, AJUDANDO A GARANTIR OS INVESTIMENTOS PARA O 
FUTURO E UMA REDUÇÃO CRÍTICA DA DÍVIDA DE LONGO PRAZO DA EMPRESA

A TRANSFORMAÇÃO CONTINUA A SER BUSCADA INCESSANTEMENTE ATRAVÉS DE PROGRAMAS DE EXECUÇÃO 
INTEGRADADOS

O TIME DE GESTÃO E O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ESTÃO EMPENHADOS EM EXECUTAR O NOVO MODELO 
ESTRATÉGICO COM RIGOR E VELOCIDADE
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Receita Líquida 

Tabela 2 – Composição da Receita Líquida 

 
 
No 4T20, a receita líquida consolidada atingiu R$ 4.777 milhões, um incremento de 1,5% em relação ao 3T20 e uma 

redução de 2,8% em relação ao ano anterior. A performance recente reflete a estratégia global de substituição dos 

serviços de cobre por Fibra no segmento residencial, de migração de clientes pré-pago para pós-pago no 

segmento de mobilidade pessoal e de maior comercialização de serviços Corporativos e Atacado no B2B. Este foi 

o segundo trimestre consecutivo que a Companhia apresentou crescimento sequencial. No acumulado do ano, a 

receita líquida consolidada teve queda de 6,8% em função da expressiva redução das receitas de serviços legados, 

No 4T20, a receita líquida das operações brasileiras (“Brasil”) totalizou R$ 4.720 milhões (+1,5% em comparação com 

o 3T20 e -2,9% em relação ao 4T19). A receita líquida das operações internacionais (África e Timor Leste) totalizou 

R$ 58 milhões, mesmo nível que no 3T20 (0,1%) e 13,0% inferior em relação ao ano anterior. No acumulado, no ano 

de 2020, a receita líquida das operações brasileiras foi 7,0% inferior ao ano de 2019, enquanto a receita líquida das 

operações internacionais cresceu 17,2%.  

A receita líquida total de serviços das operações brasileiras, que exclui a receita de venda de aparelhos, totalizou 

R$ 4.687 milhões no 4T20, alta de 1,4% na comparação trimestral e queda de 2,9% em relação ao 4T19. A receita 

líquida total de clientes, que exclui a receita de venda de aparelhos e de uso de rede, totalizou R$ 4.566 milhões no 

período, +1,0% versus 3T20 e -3,3% versus o 4T19. No acumulado do ano de 2020, a receita líquida total de serviços 

das operações brasileiras e a receita líquida total de clientes caíram 6,7% e 6,8%, respectivamente. 
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Residencial 

Tabela 3 – Receita Líquida e UGRs do segmento Residencial 

 
 

No segmento Residencial, a receita líquida totalizou R$ 1.626 milhões no 4T20, ficando em linha com o 3T20 e 

apresentando queda de 5,7% em relação ao 4T19. A continuidade e melhoria dos resultados sequenciais é 

resultado da expansão dos serviços de Fibra que é o foco estratégico da Companhia para o segmento. Neste 

4T20, as receitas ligadas aos serviços de Fibra, mais do que compensaram a queda das receitas dos serviços 

de cobre (voz fixa e banda larga). As receitas de Fibra cresceram R$ 98 milhões no trimestre enquanto as 

receitas de cobre caíram R$ 91 milhões. As Receitas ligadas a Fibra já atingem uma participação de 30% do 

total da receita do segmento, o que a torna a segunda maior receita do Residencial, praticamente empatada 

com a receita de voz cobre. Neste 4T20 o segmento residencial manteve estabilidade de receita, todavia, no 

acumulado do ano este movimento não foi capaz de compensar a perda de receita do cobre. Em 2020, a 

receita líquida residencial reduziu 10,7% em comparação ao ano de 2019.   

Ao final do período, a Companhia registrou 11.709 mil UGRs no segmento Residencial, uma queda anual de 7,5% 

em relação ao 4T19 e redução de 1,0% em comparação com o 3T20. Ao olhar para as UGRs de Fibra, 

observamos crescimento significativo de 21,1% na comparação trimestral e de 233,9% na comparação anual.   

O ARPU do segmento Residencial foi de R$ 83,7 no 4T20, aumento de 5,2% em relação ao 4T19 e de 1,5% na 

comparação sequencial. O crescimento, na comparação anual e sequencial, decorre da maior 

representatividade dos clientes de Fibra no segmento, da maior participação de planos com velocidades mais 

altas e por consequência maiores ARPUs. 

FIBRA  

No 4T20, a Companhia deu prosseguimento ao processo de expansão da rede e acessos de FTTH, encerrando 

o trimestre com 9,1 milhões de casas passadas com fibra (Homes Passed – HP’s), e adicionando 1,2 milhão de 

HP’s a sua base, uma média mensal superior a 403 mil HP’s no 4T20. Este foi o sexto trimestre consecutivo 

com incrementos de mais de 1 milhão de HP’s à infraestrutura de FTTH.  No ano de 2020 foram adicionados 

aproximadamente 4,5 milhões de casas passadas com fibra (Homes Passed – HP’s), 
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A Companhia finalizou o 4T20 com cerca de 2,1 milhões de casas conectadas (Homes Connected – HC’s) à 

Fibra (sendo 2,0 milhões no segmento Residencial), alcançando uma taxa de ocupação de 23,2%. A 

continuidade da exploração das oportunidades de FTTH tem se mostrado uma realidade cada vez mais eficaz. 

Adicionalmente aos incrementos de base e receita, a Companhia tem apresentado aumento no take-up. Neste 

quarto trimestre, as adições líquidas de FTTH foram de 360 mil clientes, uma média mensal de 120 mil novos 

clientes por mês. No ano foram adicionados 1,4 milhões de novos clientes a Fibra. A Oi liderou as adições 

líquidas no mercado de ultra banda larga1, com desempenho 19% superior ao segundo colocado entre as 

demais grandes operadoras.  Ao fim de 2020, a OI alcançou 10,1% de market share de UBB2, uma melhora de 

4,6 pontos percentuais em relação aos 5,5% de market share em 2019.  

A Companhia monitora constantemente a evolução dos investimentos de fibra e continua a ampliar suas 

iniciativas de instalação, suporte, vendas e marketing. Os resultados podem ser observados nas taxas de 

ocupação por safras de Casas Passadas (HP’s). As safras de janeiro e fevereiro de 2019 alcançaram taxa de 

ocupação média de 27,2% ao fim do 4T20. Já as safras de março a agosto de 2019 alcançaram taxa de 

ocupação média de 31,7% ao fim do mesmo período. As safras de setembro de 2019 a fevereiro de 2020 

apresentaram rápida evolução da taxa de ocupação e já atingem 27,9% de ocupação ao fim do 4T20.  As safras 

mais recentes seguem apresentando a uma melhora de resultados em função da curva de aprendizado e de 

uma maior granularidade na análise dos HPs viáveis.   

O ARPU de fibra foi de R$ 87,2 no 4T20, redução de 0,7% sobre o 3T20, quando foi de R$ 87,8, e alta de 6,0% na 

comparação anual (R$ 82,3). A queda marginal do ARPU na comparação sequencial é derivada de descontos 

e ofertas para clientes que ingressaram na promoção do 1º mês que oferece incentivos para novos clientes 

aderirem aos produtos de FTTH, O ARPU médio do ano de 2020 cresceu 4,6% contra a ARPU médio de 2019 (R$ 

85,6 versus R$ 81,9). A estratégia de comercialização continua a obter resultados expressivos, a fibra já 

representa 47,7% de todos os clientes de Banda larga residencial, no 4T19 este percentual era de 

aproximadamente 14,4%.   

A receita de Fibra alcançou R$ 506 milhões, no 4T20, sendo R$ 480 milhões provenientes de clientes 

residenciais e R$ 26 milhões de empresas (B2B). Crescimento anual de 283%, sendo 289% dentre os clientes 

residenciais e 203% nos clientes empresarias (B2B). Na comparação trimestral, as receitas de Fibra 

aumentaram em 104 milhões ou 26%, sendo que nos clientes residenciais esse incremento foi de R$ 98 

milhões (26%). No acumulado de 2020, as receitas de Fibra foram de aproximadamente R$ 1,4 bilhão contra 

R$ 285 milhões em 2019, crescimento de 384%. Destes, os clientes residenciais foram responsáveis por R$ 1,3 

bilhão, crescimento de 395% em 2020.   

As receitas de Fibra seguem como os impulsionadores do turnaround das receitas residenciais, no 4T19 

representavam 7% das receitas residenciais e hoje já representavam 30% do total de receitas do segmento. A 

Fibra está revertendo a tendência estrutural de queda da receita residencial (serviços legados). A forte 

expansão da fibra compensou integralmente a queda da receita legada (Cobre + DTH) no 4T20. 

Legado (Telefonia Fixa por Cobre, Banda Larga Cobre e TV DTH) 

A Companhia encerrou o 4T20 com 4.425 mil clientes de voz fixa por cobre no segmento Residencial, redução 

de 31,7% em comparação ao 4T19 e de 9,8% comparada ao 3T20. Na banda larga de cobre, a Companhia 

                                                 
1 Todas as tecnologias acimas de acima de 34 Mb/s 
2  UBB- ultra banda larga 
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registrou 2.139 mil UGRs no segmento, uma queda de 40,5% comparado ao 4T19 e redução de 12,0% em relação 

ao 3T20. A base de TV DTH do Residencial encerrou o 4T20 com 1.181 mil UGRs, apresentando uma queda de 

15,2% em relação ao 4T19 e redução de 2,3% em comparação ao 3T20. 

O serviço de cobre segue o processo de retração da demanda e sua crescente substituição pela telefonia 

móvel e por tecnologias de serviço residencial mais avançadas, com menor latência e maior confiança, como 

o caso da Fibra na banda larga. 

Adicionalmente ao processo de redução da demanda pelos produtos legados, a Companhia reduziu o foco 

comercial nesses serviços e acelerou a substituição de cobre por fibra. Desta forma foram redirecionados os 

esforços comerciais e financeiros para acelerar o projeto de FTTH, com vistas a maximizar a geração de valor 

para a Companhia. 

Mobilidade Pessoal 

Tabela 4 – Receita Líquida e UGRs do segmento Mobilidade Pessoal 

 
(1) Exclui receita de aparelhos e uso de rede. 

(2) Inclui pós-pago, controle, serviços móveis convergentes e 3G (mini-modem). 

A receita líquida de Mobilidade Pessoal foi de R$ 1.723 milhões no 4T20, uma redução de 3,0% em relação ao 

mesmo período do ano anterior. Na comparação trimestral, a receita cresceu 1,0%, dando continuidade ao 

ritmo de crescimento demonstrado no trimestre anterior após reabertura das lojas e flexibilização das 

medidas de confinamento ocasionadas pela pandemia no 2T20. Já a receita de clientes, que exclui 

interconexão e aparelhos, totalizou R$ 1.634 milhões no 4T20, queda de 2,6% no comparativo anual e aumento 

de 0,7% na comparação sequencial.  

No 4T20, a receita de uso de rede totalizou R$ 64 milhões, apresentando queda de 2,3% em relação ao 4T19 e 

aumento de 10,3% na comparação sequencial. Já as vendas de aparelhos, totalizaram R$ 26 milhões, R$ 8 

milhões menor que o 4T19 e em linha com o 3T20. 

A Companhia encerrou o 4T20 com 33.536 mil UGRs em Mobilidade Pessoal, queda de 1,4% em relação ao 4T19 

ou 471 mil desconexões líquidas, das quais 1.510 mil desconexões no pré-pago compensadas parcialmente 

por 1.039 mil adições no pós-pago. Na análise sequencial, o número de adições teve uma diminuição de 0,6%, 

com o pré-pago apresentando queda de 3,7% e o pós-pago subindo 6,7%.  

A base total de clientes móveis da Oi (Mobilidade Pessoal + B2B) totalizou 36.651 mil UGRs. Desses, 3.115 mil no 

segmento B2B.  
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Pós-pago 

A Oi encerrou o 4T20 com 10.566 mil UGRs no pós-pago, crescendo a base em 10,9% e resultando em um net 

adds de 1.039 mil UGRs em relação ao 4T19, devido, principalmente, à estratégia de migração de cliente pré-

pago para pós-pago e às ofertas mais competitivas. Já na comparação trimestral, houve aumento de 6,7% da 

base. Mesmo em um ano atípico, impactado pela pandemia do COVID-19, o segmento pós-pago cresceu nos 

principais indicadores no comparativo anual. 

Os resultados positivos nos físicos refletem na receita que cresceu 3,3% no 4T20 na comparação anual e 1,4% 

na comparação sequencial. No acumulado do ano de 2020, os resultados também foram positivos. A receita 

líquida apresentou uma alta de 6,3% em relação ao ano anterior. As ofertas regionalizadas, simplificação, 

inovação, intensificação comercial, e o refarming da faixa de frequência de 1.8Ghz para o 4G e 4,5G são os 

principais fatores que continuam possibilitando os resultados positivos do pós-pago, além da estratégia 

mencionada de aceleração da migração de clientes pré-pago para pós-pago e a reabertura das lojas. 

Pré-pago  

O segmento pré-pago encerrou o 4T20 com 22.969 mil UGRs, redução de 6,2% em relação ao 4T19 e de 3,7% 

em relação ao 3T20. A política da companhia de incentivos para a migração de clientes do segmento pré-pago 

para o segmento pós-pago, continua sendo o principal fator responsável por esta redução. O total de recargas 

apresentou uma retração de 4,3% na comparação anual, em linha com a queda no número de usuários e 

aumento de 1,4% na comparação sequencial, esse resultado positivo, desconectado da queda da base de 

usuários, reflete a sazonalidade do 4T20 ligada ao maior volume de recargas no período de festas de fim de 

ano, além de um leve reaquecimento da economia e a ajuda financeira do governo à população mais 

necessitada. 

Como resultado da combinação dos fatores citados acima, a receita total do pré-pago manteve o mesmo 

patamar de recuperação demonstrados no trimestre anterior. A receita líquida do 4T20 ficou em linha com o 

3T20, porém, apresentando uma queda de 9,4% comparada ao 4T19. No acumulado de 2020, a receita líquida 

do pré-pago totalizou R$ 2.692 milhões, apresentando uma queda de 12,4% em comparação com o ano de 

2019. Além da política de migração de clientes para o pós-pago, a queda do volume de recargas durante o 

período de pico da pandemia do COVID19, no 2T20, contribuíram fortemente para este resultado.   

ARPU Móvel 

O ARPU móvel da Companhia ficou em R$ 16,5 no 4T20, em linha com o apresentado ao final do 4T19 (-0,3%) e 
1,3% maior que o do trimestre anterior. 
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B2B 

Tabela 5 – Receita Líquida e UGRs do segmento B2B 

 

 

No 4T20, a receita líquida do segmento B2B fechou em R$ 1.351 milhões, uma melhora de 1,3% quando 

comparada ao 4T19 e de 4,4% em relação ao 3T20.  

A Companhia encerrou o 4T20 com 6.701 mil UGRs no segmento, melhora de 1,7% no comparativo ano contra 

ano e uma de 4,1% em comparação ao 3T20.  

Corporativo  

Com o lançamento da nova marca “Oi Soluções” para o segmento Corporativo em dezembro de 2019, a Oi se 

posicionou como uma integradora e provedora de soluções digitais de Telecomunicações e TI (Tecnologia da 

Informação) através de serviços consultivos e customizados e oferecendo um portfólio abrangente de 

soluções de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação).  

Após um ano da marca, o reposicionamento no segmento vem gerando resultados, fazendo com que a receita 

anual de TI em 2020 aumentasse 51% em um ano, saindo de R$ 451 milhões em 2019 para R$ 679 milhões. Este 

crescimento fez com que o percentual da receita de TI sobre a receita total do segmento Corporativo saísse 

dos 13% no ano de 2019 para 22% em 2020, em linha com a estratégia da companhia de diminuir a dependência 

dos produtos legados. Ainda assim, esse aumento não foi suficiente para evitar a queda das receitas totais no 

segmento, que foram impactadas principalmente pelos efeitos no mercado da COVID-19 no ano, em especial 

nas contas com Governos e Municípios. No 4T20, a receita líquida do Corporativo totalizou R$ 772 milhões, 

queda de 4,9% no comparativo com o 4T19 e uma queda de 3,9% no comparativo com o 3T20.  

Atacado 

Após a aprovação do aditamento ao plano de Recuperação Judicial no 3T20, o Atacado já está passando pelo 

processo de separação estrutural, permitindo que a InfraCo começasse a operar como uma Companhia Neutra 

já a partir do 4T20, assinando seu primeiro contrato deste tipo com grandes operadoras. Já foram realizados 

o Drop de Ativos na nova empresa e a separação das equipes. Além disso, já estão sendo negociados os 
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contratos e sendo construídos os novos sistemas da empresa. A receita líquida da companhia no Atacado foi 

de R$ 327 milhões no 4T20, uma melhora de 32,6% ano contra ano, e de 37,8% em relação ao 3T20. Este 

aumento ocorreu principalmente em função dos dois novos contratos de Infraestrutura neutros para a 

construção de Backhaul (FTTCity) assinados neste Trimestre. Se considerada também a receita redutora de 

Opex (Receita de Aluguel de infraestrutura cuja natureza não é a de uma receita de serviços de 

Telecomunicações, mas que reduz os custos operacionais da companhia) na receita total do Atacado, a 

mesma foi de R$ 635 Milhões no 4T20, um aumento de 31,4% sequencial e de 13,4% ano contra ano.  

Pequenas Empresas 

Para o segmento de pequenas empresas, a Companhia utiliza estratégia usada no B2C dadas as suas 

semelhanças de mercado. Lançou o produto “Oi Seu Negócio” no trimestre anterior, com foco na fibra como 

solução de rede para os pequenos negócios. A Oi segue regionalizando as ofertas e intensificando suas ações 

comerciais em conjunto com a abordagem do “Reuso de Rede” para a oferta de FTTH. A receita do 4T20 foi de 

R$ 252 milhões, em linha como trimestre anterior e caindo 8,3% em comparação ao ano anterior, pois a 

mesma ainda é muito exposta às receitas de serviços legados (90% do total deste grupo).  

Custos e Despesas Operacionais 

Tabela 6 – Composição dos Custos e Despesas Operacionais de Rotina 

 

Os custos e despesas operacionais consolidados de rotina, incluindo as operações internacionais, totalizaram 

R$ 3.286 milhões no 4T20, um aumento de 1,3% na comparação com o trimestre anterior e queda de 6,1% em 

relação ao 4T19.    

Já o Opex de rotina das operações brasileiras ficou em R$ 3.260 milhões, apresentando um aumento de 1,5% 

em relação ao 3T20, e uma redução em 4,4% na comparação anual. No acumulado do ano de 2020, os custos 

e despesas das operações brasileiras totalizaram R$ 12.715 milhões, o que representa uma redução de 8,5% 

ou aproximadamente R$ 1,2 bilhões, comparado ao ano anterior.   

Como parte do plano estratégico, a Companhia continuou atuando nas frentes de redução de custos e 

simplificação operacional, eficiência e transformação digital rumo a uma Companhia mais leve e ágil, 
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contribuindo para o crescimento anual do Ebitda, apresentando redução em praticamente todas as linhas na 

comparação com o ano de 2019. 

Pessoal 

No 4T20, as despesas com pessoal totalizaram R$ 679 milhões, uma redução de 2,9% na comparação anual 

e crescimento de 12,8% em relação ao 3T20. A variação sequencial ocorreu, principalmente em função das 

provisões para pagamento da remuneração variável relacionada ao cumprimento de metas operacionais, 

financeiras e de qualidade do ano de 2020. 

No acumulado de 2020, as despesas com pessoal totalizaram R$ 2.413 milhões, apresentando uma redução 

de 3,0% em relação ao ano anterior. 

Interconexão 

Os custos de interconexão das operações brasileiras totalizaram R$ 120 milhões, uma redução de 11,2% em 

relação ao mesmo período do ano anterior e um aumento de 6,1% na comparação sequencial. A variação anual 

ocorreu principalmente em função de acordo de pagamentos com outras operadoras, ocorridos no 4T19. Esses 

acordos, conhecidos como “Termos de Quitação”, também explicam a variação de -4,3% apresentada na 

comparação acumulada de 2020 em relação ao ano de 2019. 

Serviços de Terceiros 

Os custos e despesas com serviços de terceiros no Brasil totalizaram R$ 1.356 milhões no trimestre, uma 

redução de 8,4% na comparação anual, e aumento de 1,2% na comparação sequencial. A diminuição das 

despesas anuais ocorreu principalmente em função das iniciativas da companhia de redução de custos via 

automação e digitalização impactando diretamente as linhas de Relacionamento com Clientes e 

Faturamento, bem como as iniciativas de eficiência energética através da matriz de consumo de fontes 

renováveis. Essas iniciativas também explicam a redução acumulada de 8,9% no ano de 2020 em relação ao 

ano anterior. 

Serviços de Manutenção de Rede 

Os custos e despesas com serviços de manutenção de rede acumularam R$ 220 milhões no 4T20, uma 

redução de 5,0% em relação ao ano anterior e um aumento de 1,8% na comparação com o 3T20. 

No acumulado, esses custos e despesas totalizaram R$ 889 milhões em 2020, uma redução de 12,2% em 

relação a 2019. A redução nos custos e despesas com serviços de manutenção da rede é resultado do contínuo 

esforço para aumento da eficiência das operações de campo e da digitalização de processos e atendimento.  

Custos de Aparelhos / Outros (CPV) 

No 4T20, os custos de aparelhos das operações brasileiras totalizaram R$ 37 milhões, apresentando um 

aumento na comparação anual de 6,5% e de 31,8% em relação ao trimestre anterior. Tanto na comparação 

anual, quanto na sequencial, a variação ocorreu principalmente em função do aumento no custo unitário de 

chips, porém este crescimento foi amenizado, na comparação anual, pelo menor volume de handset.  
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Publicidade e Propaganda 

No 4T20, as despesas com publicidade e propaganda totalizaram R$ 122 milhões, aumentando 30,3% em 

relação ao trimestre anterior, impactado principalmente por campanhas de Fibra e da BlackFriday. Já na 

comparação anual apresentou uma queda de 24,7%, principalmente em função de prorrogação de ofertas de 

Campanhas do dia das Mães em 2019, que se estenderam até o 4T19. 

No acumulado do ano, essas despesas apresentaram uma redução de 28,7% em relação a 2019. Além dos 

impactos mencionados acima, esta redução também ocorreu em função dos efeitos da pandemia do COVID19, 

com o confinamento e isolamento social, que culminou no fechamento de lojas, especialmente no segundo 

trimestre de 2020. 

Aluguéis e Seguros 

As despesas com aluguéis e seguros das operações brasileiras totalizaram R$ 589 milhões no trimestre, um 

aumento de 4,6% em relação ao 4T19 e registrou queda de 3,4% na comparação com o trimestre anterior. O 

aumento no comparativo anual se deve principalmente aos reajustes contratuais de aluguéis de postes das 

concessionárias de energia elétrica, que estão atrelados ao IGP-M, que sofreu forte variação no período. 

No acumulado de 2020, as despesas com aluguéis e seguros totalizaram R$ 2.350 milhões, redução de 8,6% 

em relação ao ano anterior. Essa redução ocorreu principalmente em função das renegociações contratuais 

ocorridas no fim de 2019, que resultaram em menores custos com aluguel de espaço físico, satélites e postes. 

Provisões para Contingências  

As provisões para contingências nas operações brasileiras totalizaram R$ 12 milhões no trimestre, registrando 

uma queda de 61,0% na comparação anual e de 81,7% em relação ao trimestre anterior. A variação anual e 

sequencial ocorreu principalmente em função de menores entradas de processos judiciais, especialmente na 

esfera fiscal.  

No acumulado do ano, as provisões para contingências apresentaram uma queda de 33,9% em comparação 

com o ano de 2019. As menores entradas de processos contra a companhia foram observadas de forma 

recorrente durante o ano de 2020 e são resultado da melhoria da qualidade do serviço prestado também 

refletido na redução do índice de reclamações Anatel observadas e já mencionadas anteriormente. 

Provisões para Devedores Duvidosos – PDD 

No 4T20, as provisões para devedores duvidosos totalizaram R$ 62 milhões, uma redução de 8,5% em relação 

ao 3T20 e em linha na comparação com o 4T19. No acumulado de 2020, as provisões para perdas com 

devedores duvidosos apresentaram uma queda de 19,2% em relação ao ano anterior. A variação trimestral e 

acumulada, ocorreram principalmente no segmento do varejo, em função da melhora nas ações de cobrança 

e constante redução da inadimplência observada em todos os produtos, observadas ao longo do ano, fruto de 

uma melhoria contínua nos processos de venda e de análise de crédito. 
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EBITDA  

Tabela 7 – EBITDA e Margem EBITDA 

 

No 4T20, o EBITDA consolidado de rotina alcançou R$ 1.491 milhões, apresentando um crescimento de 5,5% 

em relação ao 4T19 e de 2,0% na comparação com o 3T20.  

O EBITDA de rotina das operações brasileiras totalizou R$ 1.460 milhões no 4T20, um crescimento de 0,5% em 

relação ao 4T19 e de 1,6% em comparação ao trimestre anterior. A margem EBITDA de rotina das operações 

brasileiras foi de 30,9%, apresentando um crescimento anual de 1,1 p.p. e em linha com o 3T20. 

Em relação às operações internacionais (África e Timor Leste), o EBITDA de rotina totalizou R$ 32 milhões no 

trimestre, comparado a R$ 38 milhões negativos no 4T19 e a R$ 26 milhões no 3T20.  

Os itens não rotina, no 4T20, se referem principalmente a reversão de parte da provisão para impairment de 

ativos ocorrida no ano anterior. 

Investimentos  

Tabela 8 – Investimentos 

 
(1) Inclui Fibra + Atacado. 

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

R$ 1.736 milhões, no 4T20, apresentando uma redução de 12,8% em relação ao 4T19 e de 13,7% em relação ao 

3T20. As operações brasileiras totalizaram R$ 1.729 milhões no 4T20, redução de 12,6% em relação ao 4T19 e 

de 13,7% na comparação com o trimestre anterior.  
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A abertura dos investimentos por produto evidencia o foco da Companhia em seu plano de transformação 

visando massificar a rede de FTTH no país, oferecendo banda larga de alta velocidade até a casa do cliente. 

No 4T20, os investimentos direcionados para Fibra totalizaram R$ 1.150 milhões, um crescimento de 30,2% na 

comparação anual e uma redução de 17,2% em relação ao 3T20. No acumulado do ano, os investimentos na 

expansão da rede de Fibra apresentaram um crescimento de 53,8%, em relação ao ano anterior. 

Fluxo de Caixa Operacional (EBITDA de rotina – Capex) 

Tabela 9 - Fluxo de Caixa Operacional 

 

  

Tabela 10 - Fluxo de Caixa Operacional das Operações Brasileiras 

 

 

No 4T20, o fluxo de caixa operacional consolidado de rotina (EBITDA de rotina menos Capex) foi negativo em 

R$ 245 milhões e, nas operações brasileiras, foi negativo em R$ 269 milhões. No acumulado do ano de 2020, 

o fluxo de caixa consolidado de rotina foi negativo em R$ 1.454 milhões e, nas operações brasileiras, foi 

negativo em R$ 1.423 milhões. No 4T20 e durante todo o ano de 2020, esse resultado negativo ocorreu 

principalmente em função do elevado volume de investimentos no projeto de expansão de FTTH, para garantir 

a execução de seu plano de transformação. 

Depreciação / Amortização  

Tabela 11 – Depreciação e Amortização 

 
 

As despesas com depreciação e amortização da Companhia totalizaram R$ 1.762 milhões no 4T20, 

apresentando um crescimento de 3,5% em relação ao 4T19 e um crescimento de 1,3% na comparação com o 
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3T20. Já no acumulado de 2020, essas despesas totalizaram R$ 6.938 milhões, apresentando um aumento 

de 0,9% em relação ao ano de 2019. 

Resultados Financeiros  

Tabela 12 – Resultado Financeiro (Oi S.A. Consolidado) 
 

 

 

A Oi S.A. registrou despesas financeiras líquidas consolidadas de R$1.574 milhões no 4T20, em comparação a 

despesas financeiras de R$ 2.325 milhões no 3T20 e de R$ 2.158 no mesmo trimestre do ano anterior. 

A redução trimestral é explicada principalmente pela contabilização de receitas de R$1.173 milhões no item 

“Resultado Cambial Líquido”, por conta da valorização do Real frente ao Dólar de 7,9% no período versus 

desvalorização de 3,0% no trimestre anterior. Soma-se a isso, menores despesas no item “Amortização do 

ajuste a valor justo”, também beneficiado por tal apreciação. Já o item “Juros Líquidos” apresentou uma 

pequena redução, acompanhando o menor CDI do período. Contribuindo negativamente para o comparativo 

trimestral, o item “Outras Receitas/ Despesas Financeiras” somou R$2.161 milhões, decorrente de maiores 

despesas com variação monetária de contingências, bem como maior apropriação do ajuste a valor presente 

de fornecedores. 

Na análise anual, por sua vez, o aumento das despesas financeiras de 2020 foi motivado, principalmente, pelo 

item “Outras Receitas/ Despesas Financeiras”. Em 2019, este item havia sido beneficiado pela receita de 

atualização monetária do crédito de PIS/ COFINS sobre ICMS no valor de R$ 1.533 milhões. Soma-se a isso, 

maiores despesas com provisões para Anatel no ano corrente, conforme determinado na aprovação do 

aditamento do Plano de Recuperação Judicial, além do impacto da variação cambial sobre os passivos 

onerosos (contratos de transmissão de dados por cabos submarinos e satélites). Adicionalmente, maiores 

despesas nos itens “Resultado Cambial Líquido” e “Amortização do ajuste a valor justo”, são explicadas pela 

forte depreciação cambial do Real vs Dólar em 2020 em 28,9%, em comparação com uma desvalorização de 

4,0% no ano anterior. Por último, no item “Juros Líquidos”, a elevação é explicada, principalmente, pelos juros 

da emissão da nova debênture, que ocorreu em janeiro daquele ano. 
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Lucro (Prejuízo) Líquido  

Tabela 13 – Lucro (Prejuízo) Líquido (Oi S.A. Consolidado) 

 

 
 

No 4T20, o resultado operacional da Companhia antes do resultado financeiro e dos tributos (EBIT) foi negativo 

de R$ 96 milhões, comparado ao resultado negativo de R$ 405 milhões no 4T19 e ao resultado negativo de R$ 

255 milhões do 3T20. No trimestre, a Companhia registrou resultado financeiro líquido negativo de R$ 1.574 

milhões e um crédito de Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos no valor de R$ 3.468 milhões, 

resultando em um lucro líquido consolidado de R$ 1.798 milhões. 

Em relação ao crédito de Imposto de Renda e Contribuição Social, a Companhia procedeu à revisão da sua 

estimativa de recuperação dos tributos diferidos e concluiu pelo registro do IR/CS diferido com base no 

demonstrativo da expectativa de geração de lucros tributáveis futuros. A geração de lucros futuros foi 

impactada pelas alterações do Aditamento ao PRJ, basicamente, relacionado com as alienações das UPIs. 

Endividamento & Liquidez  

Tabela 14 – Endividamento 

  

 

A dívida bruta consolidada da Oi S.A. registrou um saldo de R$ 26.351 milhões no 4T20, uma redução de 2,1% 

ou R$578 milhões quando comparada com o trimestre anterior e um aumento de 44,6% ou R$8.124 milhões 

ano contra ano. A redução no trimestre é decorrente, principalmente, da valorização do Real vs Dólar no 

período, de 7,9%, resultando em receita financeira de variação cambial, que mais do que compensou as 

despesas usuais relativas ao accrual de juros e amortização do ajuste a valor presente (AVP).  
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No comparativo anual, por sua vez, a elevação foi decorrente, principalmente, da forte desvalorização do Real 

vs Dólar no período, de 28,9%, resultado dos efeitos da pandemia da COVID-19 sobre a economia do país e do 

mundo, além das incertezas fiscais e risco político, no front doméstico. Somam-se a isso o resultado do 

accrual de juros e da amortização do AVP, que contribuem para o crescimento da dívida a cada período. Há 

que se ressaltar, ainda, que no início de 2020 houve a emissão de uma debênture privada no valor aproximado 

de R$ 2.500 milhões, conforme previsto no Plano de Recuperação Judicial (PRJ). A amortização de dívida do 

ano totalizou R$791 milhões. 

 

Ao final de 2020, a parcela da dívida atrelada à moeda estrangeira representava 62,2% da dívida a valor justo 

e o prazo médio consolidado encontrava-se em aproximadamente 9 anos. 

 

A companhia encerrou o 4T20 com saldo de caixa consolidado de R$ 4.554 milhões, o que representou uma 

redução de R$ 1.132 milhões no comparativo trimestral. Como resultado, a dívida líquida somou R$21.797 

milhões no trimestre. A redução no caixa no trimestre ocorreu, principalmente, pela manutenção de um Capex 

elevado, em linha com o Plano Estratégico da companhia. Por outro lado, no comparativo anual, o caixa 

consolidado apresentou um aumento de 98,0% ou R$2.254 milhões, decorrente, principalmente, do 

recebimento das parcelas da venda da PT Ventures ao longo do ano, além do desembolso da debênture no 

valor de R$2.500 milhões, fundamentais para viabilizar o elevado nível de investimentos previsto em seu Plano 

Estratégico. 

 

Tabela 15 – Composição da Dívida Bruta  

  

Tabela 16 – Posição de Caixa (Operações Brasileiras) 
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Informações Adicionais e Complementares 

Tabela 17 – Demonstração do Resultado do Exercício (Oi S.A. Consolidado) 
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Tabela 18 – Balanço Patrimonial (Oi S.A. Consolidado) 
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Tabela 19 – Conciliação da Demonstração do Resultado do Exercício (Oi S.A. – Operações Continuadas) 

Para fins contábeis, as UPIs previstas no Aditamento ao PRJ (UPI Ativos Móveis, UPI InfraCo, UPI TVCo e UPI Data 

Center) foram classificadas como operações descontinuadas, por representarem ativos disponíveis para 

venda. Dessa forma, seguindo as regras contábeis, as Demonstrações Financeiras de 2020 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 das DFPs. 

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 (2020 e 2019), 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. 

 

 

 



    

 

Earnings Release 3T14 

Oi 4t20 RELATÓRIO TRIMESTRAL 

 

22 

Eventos Subsequentes 

 Em 25 de janeiro de 2021, a Oi comunicou aos acionistas e ao mercado em geral, por meio de fato relevante, 

que recebeu, em 22 de janeiro de 2021, propostas vinculantes de terceiros para a aquisição parcial da UPI 

InfraCo, todas acima do valor mínimo definido no Aditamento ao PRJ. (clique aqui) 

 Em 29 de janeiro de 2021, a Oi informou aos acionistas e ao mercado em geral que, a Companhia, a Telemar 

Norte Leste S.A. – Em Recuperação Judicial e a Oi Móvel S.A. – Em Recuperação Judicial celebraram, em 28 

de janeiro de 2021, junto com a Telefônica Brasil S.A., TIM S.A. e Claro S.A. (“Compradoras”), o Contrato de 

Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, que tem por objeto a venda das SPEs Ativos Móveis às 

Compradoras, vencedoras do procedimento competitivo realizado em 14 de dezembro de 2020, em 

conformidade com o Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial homologado pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro em 5 de outubro de 2020. (clique aqui)  

 Em 4 de fevereiro de 2021, a Companhia comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral, que tendo 

em vista as condições da oferta vinculante para aquisição parcial da UPI InfraCo apresentada 

conjuntamente por Globenet Cabos Submarinos S.A., BTG Pactual Economia Real Fundo de Investimento 

em Participações Multiestratégia e outros fundos de investimento geridos ou controlados por sociedades 

integrantes do Grupo BTG, celebrou, Acordo de Exclusividade com as Proponentes, por um período de 

tempo limitado, com o objetivo de negociar exclusivamente com as Proponentes os termos e condições, 

bem como os documentos e anexos relativos à Oferta. Para mais informações acesse o link para o Fato 

Relevante. (clique aqui) 

 Em 18 de fevereiro de 2021, a Companhia comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral, que a sua 

controlada indireta Brasil Telecom Comunicação Multimídia S.A., escolhida para ser utilizada como SPE 

InfraCo no âmbito do processo competitivo de alienação parcial da UPI InfraCo, nos termos do Aditamento 

ao Plano de Recuperação Judicial, celebrou, nesta data, escritura de emissão de debêntures conversíveis 

em ações, da espécie com garantia real, para colocação privada, da 1ª emissão da BTCM, no valor total de 

até R$ 2.500.000.000,00. (clique aqui) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/6aebbd40-9373-4b5a-8461-9839bd41cbbb/f51821c6-12f9-c789-f75c-f9ab03de5950?origin=1
https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/6aebbd40-9373-4b5a-8461-9839bd41cbbb/6651bfd5-5707-51ac-92a5-012046131df4?origin=1
https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/6aebbd40-9373-4b5a-8461-9839bd41cbbb/45a26cc7-0813-87b1-9b21-ba9dacf1da13?origin=1
https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/6aebbd40-9373-4b5a-8461-9839bd41cbbb/48106094-0cea-a579-edd7-00e67bfa5ab8?origin=1
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INSTRUÇÃO CVM 358, 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 atinge 

um interesse direto ou indireto representando cinco por cento (5%) ou mais de espécie ou classe de ações do 

capital 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 Instrução CVM 358, 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 31/12/2020. 
(1) As ações em circulação não consideram as ações detidas em tesouraria e pelos membros do Conselho de Administração e da Diretoria. 

 

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://www.oi.com.br/ri/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=44320 

 

 

 

http://www.ri.oi.com.br/
https://www.oi.com.br/ri/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=44320
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Oi 

Rio de Janeiro - 29 de março de 2021. 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 março de 2020 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. 
 
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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