Oi 2T20
APRESENTAÇÃO DE
RESULTADOS

Relações com Investidores | 13 de agosto de 2020

AVISO IMPORTANTE

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.
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APÓS O ANÚNCIO DO SEU PLANO ESTRATÉGICO DE LONGO PRAZO, no 2t A OI CONTINUOU A execução EM
TODAS AS FRENTES DE TRANSFORMAÇÃO, DEMONSTRANDO A SOLIDEZ DE SUA PROPOSTA
O PLANO ESTRATÉGICO DE TRANSFORMAÇÃO ESTÁ SENDO EXECUTADO COM SUCESSO

Projeto FTTH

6,7
1,3
-4%

Milhões de
casas
passadas
Milhões de
casas
conectadas

De queda nas
queixas do
serviço de
banda larga

Líder em crescimento
de casas conectadas,
conectando mais que
os 3 outros
competidores em
conjunto

Operações
Resiliência da móvel
com receita pós-paga
crescendo 6,5% a/a
Integrador de soluções
em TIC, com TI atingindo
21% do total das
receitas corporativas
Grande redução do
foco no cobre e DTH,
acelerando o declínio,
mas redirecionando
os recursos
financeiros para o
projeto FTTH

Eficiência e
simplificação

685

Milhões em
redução de
custos em
2020 YTD

Diversas iniciativas de
Simplificação,
Reorganização ,
Digitalização e
Desinvestimento dos
serviços legados em
implementação.
Bilhão de impacto
anualizado
estimado de
redução de
custos em
2020
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Opções
Estratégicas
Assembleia Geral de
Credores (AGC)
Esperada para o início
de setembro
Stalking horse definido
para Torres e Data
Centers e ofertas
vinculantes recebidas
pela Móvel
Preparação para
Separação Estrutural
da Infra Co e Client Co
em progresso com o
projeto Júpiter

A companhia ESTÁ entregando OS SEUS COMPROMISSOS E PAVimentando O
CAMINHO PARA UMA MUDANÇA SUSTENTÁVEL NO CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO
3

Nossa vantagem competitiva geográfica TEM PERMITIDO O CRESCIMENTO DA FIBRA RESIDENCIAL
EM UM RITMO MUITO acelerado, LEVANDO A RESULTADOS MUITO POSITIVOS NAS OPERAÇÕES, VENDAS E
RECEITAS
Nossa vantagem competitiva de infraestrutura…
 Mais de
388.000 km de
fibra. 2x maior
que o 2o
competidor

… começa a aparecer em resultados comparativos da fibra

 Maior crescimento entre todas as operadoras de banda larga FTTH
Adições líquidas de ftth (12 meses, mil)
1,5x

5,5x

8,1x

+4,6%

 Mais de 43.000 km
de dutos maior
infraestrutura
integrada no Brasil

 +2.300 cidades com fibra.
1.000 a mais que o 2o
competidor

692
Player 1

194

131

Player 2

Player 3

1.017

1.063

3 Players
somados

Oi

 Maior presença de fibra entre todas as operadoras nacionais
Presença de fibra oi¹

Presença de fibra player 1¹

 FTTH em 127 cidades ao fim do
2T20 (15 novas cidades
adicionadas no trimestre)

 Agilidade no ajuste da capacidade produtiva através de
equipe própria de operação de campo com capilaridade
para atendimento em todo o Brasil
1 – Fonte: Dados Anatel
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MESMO COM O IMPACTO integral DA PANDEMIA NO 2T, AS instalações DE FIBRA CONTINUARAM A
ACELERAR, COM PROJEÇÕES QUE EXCEDERAM EM muito AS EXPECTATIVAS PARA 2020
Casas passadas (HP)

Casas conectadas (HC)

Em milhares

Em milhares

HC

Composição da Receita de FTTH
Take-up

R$ milhões

B2B
Residencial

+4,3M HPs

+1,1M HCs

em 1 ano

2.458
2T19

3.588

4.603

5.625

6.719

em 1 ano

8,3-8,6

1.300
237

3T19

4T19

1T20

2T20 4T20E
Take-up %

408

675

268
13

944

2T19

3T19

4T19

1T20

2T20 4T20E

9,7%

11,4%

14,7%

16,8%

19,4%

22%23%

HPs Média Mensal construção

HCs Média mensal net adds

Arpu de Fibra

Em milhares

Em milhares

R$

365

255

Ajuste Pro forma ¹

+285,8%

+36,6%

6,3 x

1,8-2,0

+13,2%

119

267

75

85
4
81

31

43
3
39
2T19

2T19

3T19

2T19

2T20

2T19

2T20

2T20

1- O ARPU pro forma de R$ 85,0 exclui o impacto da promoção do 1º mês e ajusta o ARPU pro-rata dos novos clientes que ingressaram após o início do mês
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VENDAS E ADIÇÕES LÍQUIDAS RECORDES DE FIBRA ESTÃO RESULTANDO NA REVERSÃO DA TENDÊNCIA
HISTÓRICA DE DECLÍNIO DE UGRS RESIDENCIAIS, E NOS POSICIONANDO FORTEMENTE NO CENÁRIO
COMPETITIVO DE ULTRA BANDA LARGA
As vendas de FTTH estão acelerando e quebrando
recordes…

… revertendo a tendência de queda das UGRs do
Residencial…

Vendas líquidas de ftth (milhares)

Adições líquidas de UGRs (milhares)
Net Adds Legado¹

45,9%
161

144

163

197

161

218

Net Adds Fibra

Net Adds Total
-6

235
-163

-129

-94

-153

Fev

Mar

Abr

Mai

-91

-334

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Jan

Jun

Jul

… com melhorias na qualidade da nossa base de clientes
de banda larga…

… e progresso significativo em direção à liderança geral do
segmento de ultra banda larga

FTTH taxa de inadimplência(%)

Benchmark: adições líquidas de uBL – todas as
tecnologias (milhares)

31 -60 dias

61 - 90 dias

+3,8%

-18,6%
-30,6%
137,4

132,4
74,5
9,0

Mar-20
1 – Legado = Voz Cobre, Banda larga Cobre e TV DTH

Jun-20

Player 1

Player 2

Player 3

Oi
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Após longo período de quedas, a receita do segmento residencial reverteu a tendência em
junho, impulsionada pela sólida expansão do FTTH, mesmo com as fortes quedas do cobre
Receita Residencial

Voz Cobre

R$ milhões

BL Cobre
TV DTH
FTTH

-14,8%

Mix da receita

1.857

Em junho a receita FTTH já cresceu
mais do que a redução nas receitas
legadas¹, levando ao crescimento
da receita Residencial
Receita mensal residencial no 2T
R$ milhões
Legado

1.583
46,0%

854

28,9%

533

23,0%
2,1%

-32%

364

-13%

371

536

428

+550%

255

39
2T19

2T20

Receita de fibra em
junho - Anualizada
R$ milhões

FTTH

-31%

593

A fibra já está
gerando mais de 1
bilhão de receita
anualizada

524

+2

526

1.159

37,4%

23,0%

458

-17

441

-12

429

76

+7

83

+14

97

23,4%
16,1%

Abr-20

Mai-20

Jun-20

Junho Anualizado

1 – Legado = Voz Cobre, Banda larga Cobre e TV DTH
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As receitas móveis, em particular no pré-pago, foram significativamente impactadas pela
pandemia covid-19, mesmo com alguns sinais de recuperação gradual mais recentemente
Pós-pago

Pré-pago

Adições líquidas

Receita de clientes ¹

Receita de clientes

Mil

R$ milhões

R$ milhões

Com o confinamento
observamos uma queda nas
adições líquidas, interrompendo
um longo ciclo de adições
líquidas positivas…
420

499

… resultando em uma
desaceleração do crescimento
da receita do pós-pago.

772

256

R$ milhões

Pre-pago
Outros

-5,2%

850

2T19 3T19 4T19 1T20 2T20

2T19

1.549

635

-64

A recente suavização do
confinamento levou a uma
melhoria nas adições líquidas...

Pós-pago

1.633

-17,7%
905

850

Receita de clientes ¹

No pré-pago, a queda da receita durante os
meses mais intensos da pandemia foi reflexo da
redução significativa das recargas.

+6,5%

Medidas de
confinamento

495

mobilidade

+6,5%

905

2T20

2T19

… e uma pequena recuperação
da receita de clientes na
comparação mensal.

2T20

No entanto, o Pré também mostra melhora no
mês a mês, com recursos emergenciais do
governo e recuperação gradual da economia

-17,7%
29

Medidas de
confinamento

308

Medidas de
confinamento

302

-5

300

303

216

Medidas de
confinamento

217

219

-15
-44
Mar

Abr

200
Mai

Jun

Mar

1 - Exclui receita de interconexão e venda de aparelhos.

Abr

Mai

Jun

Mar

Abr

Mai

772

635

11

8

2T19

2T20

Jun
8

As receitas de voz e dados corporativos também foram fortemente impactadas pelos efeitos da pandemia,
sendo parcialmente compensadas pelo crescimento nas receitas de TI. O atacado foi impactado
principalmente pela queda nas receitas reguladas, mas mostrou grande avanço nas novas vendas
b2b

atacado

Impactado negativamente pela pandemia
por meio de:
(i) Redução do tráfego de voz e dados;
(ii) Pedidos de postergação de faturas de
algumas empresas e;
(iii) Atraso no pagamento de alguns
governos estaduais.

Redução das receitas reguladas
com operadoras (EILD e tarifas de
terminação de voz no atacado)

Receita atacado
R$ milhões

Receita b2b

Corporativo

R$ milhões

Pequenas

Mix de receita ¹

-136
(-11,7%)

R$ milhões

Outras

1.162
862
301
2T19

Receita de ti ¹
+53,3%

TI

1.027

+20,1%

-10,6%

770
-14,8%

-13
(-2,7%)
493
257

479
-7,3%

236 +2,4%
2T19

Crescimento nas vendas líquidas
com outras operadoras devido à
necessidade de amplitude de banda
para atender a crescente demanda
por dados, impactando a receita dos
próximos trimestres.

238
241

Mix de Receita

Milhões

2T20

88%

86

21%

2T19

2T20

2T18

30%

27%

70%

73%

2T19

2T20

-15,7%

103
50%

12%

+136,3%

Não regulada

50%

79%

Vendas líquidas

Regulada

158

256
2T20

Receita
Redutora de despesa ²

Lançamento do OI SEU NEGÓCIO, com
foco na Fibra para as PMEs
O aumento dos programas de Home
Office tem contribuído para a forte
aceleração das receitas de TI, reforçando
a nossa posição como integradora de
soluções de ICT.

O mix de receitas tem mudado
substancialmente nos últimos anos
e a Oi é hoje menos dependente das
receitas reguladas, com perfil de
retração.

2T19 2T20

2T18

4T19

1 – Receita do Corporativo, não considera Pequenas Empresas. | 2 - A receita de aluguel de infraestrutura é classificada como redutor de despesa, essencialmente porque sua natureza não é de receita de
serviços de telecomunicações.

1T20 2T20
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As tendências de sólida redução de custos continuaram no 2T, impulsionadas pelo foco em
eficiência, simplificação e transformação digital, estabilizando o ebitda sequencial
Serviços de terceiros
R$ milhões

Opex

-175
(-11,7%)

R$ milhões

-433
(-12,5%)

1.493

de ligações
no Call
center a.a.

2T20

36%
de aumento a.a. no uso
do app técnico virtual

JOICE

420k

manutenção de rede

Outros

R$ milhões

R$ milhões

R$ milhões

Renegociação de contratos,
em particular, o de aluguel
da rede de transporte

- Decomissionamento da rede
legada;
- Migração de clientes para Fibra

672

572

-38
(-14,8%)
256

218

Pessoal

Contingência

P&P

Outros

-120
(-11,6%)
1.036
589
113
54
279

2T20
2T19

2T20

2T19

2T20

R$ milhões – Operações brasileiras
Ebitda

2T19

-55
-47
-13
-5

Ebitda ex-IFRS16

Margem

-7,8%
1.588

-1,1%
1.481

1.464

31,5%

31,5%

32,6%

2T19

1T20

2T20

1.208

1.046

1.022

acessos em junho à nossa assistente
digital em menos de 1 ano do seu
lançamento

Aluguel & Seguros

-100
(-14,9%)

2T19

85%

das interações
com clientes
em junho foram
por canais
digitais

-26%
2T19

EBITDA de Rotina

disciplina de custos

1.318

3.458
3.025

transformação Digital como principal alavanca de

917
535
66
41
274

2T20
10

A Companhia tem mudado consistentemente o mix do Capex, alocando massivamente
investimentos em fibra e FTTH, possibilitando grande resiliência da rede durante a pandemia
CAPEX
R$ milhões | Operações brasileiras

Resiliência da rede

2.057
1.781

1.750

36%

60%

MIX do CAPEX
R$ milhões | Operações brasileiras

2018
Ano
completo

64%

28%

29%
46%

4%
15%
1%
15%

11%
1%
16%

11%

9%

8%

2Q19

1Q20

2Q20

20%

Fibra¹

Cobre

DTH TV

Móvel

Investimentos sólidos na rede
garantiram ótima resiliência e
melhora da qualidade dos serviços
durante o período da pandemia.

6.078
25%

Expansão ²

2019
Ano
completo

2020
1°
semestre
14%

28%

7.813 52%

15%

3.531
70%

20%

Mobilidade

Legado ³

Aumento do
consumo de tráfico
de dados na nossa
rede desde o
começo do
confinamento

33%

Um dos únicos
operadores a
registrar queda no
número de
reclamações nos
serviços de Banda
larga em 1S20 contra
2S19

-4%

B2B

1 - Fibra + Atacado | | 2 – Fibra + B2B + Atacado | 3 – Voz Cobre +Banda larga Cobre+ DTH TV
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Mesmo com todos os desafios, a empresa controlou com sucesso seu consumo de caixa
garantindo a execução de seu plano de transformação
Fluxo de Caixa
R$ milhões

-237 milhões
+1.464

6.310

-442

Caixa
Mar/20

EBITDA de Rotina

IFRS16

-1.751

-169

Capex

Capital de Giro

Dívida (Valor justo)

+846

Depósitos
Judiciais +
Impostos

+46

+271

26.115

-4

Juros

Variação
cambial

Operações
Financeiras

Caixa
Jun/20

Em moeda local

20.043
Dívida Bruta
Mar/20

Parcelas
da Unitel

-45

Política de Proteção: Com 99% das dívidas vencendo no longo
prazo, a Oi adotou política de proteção cambial para os
pagamentos de curto prazo. Em 2020, parte dos recebíveis da
venda da Unitel está sendo usada como proteção natural para o
fluxo de caixa.

+1.674 milhões
+515

6.073

Perfil da Dívida Bruta

R$ milhões

24.441

+588

+117

Amortização Amortização
Valor Justo
da dívida

Outros

Dívida Bruta
Jun/20

Dív. Líquida
Jun/20

35%
65%

Em moeda
estrangeira

1%
99%

Curto
Longo
12

Atualização rj
Resumo das principais informações
relacionadas ao plano de rj
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ADITAMENTO ATUALIZADO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRIAÇÃO DE 5 UNIDADES
PRODUTIVAS ISOLADAS (UPIs) ¹
UPI Data Center

UPI Torres

escopo

 637 torres da móvel
e 222 sites indoors
(infraestrutura
passiva em
shoppings,
hotéis e outros)

 5 data centers
 Receita/contratos
do negócio de
colocation/hosting
com clientes B2B e
Oi

UPI Ativos Móveis

UPI Infra Co

UPI TV Co

 Operação móvel completa, incluindo
rede ativa, clientes e espectro

 Rede FTTH , equipamentos e operação,
contratos do atacado (Oi principal
cliente)

 Operação de TV,
incluindo infra e
equipamentos DTH,
clientes e obrigações
adjacentes aos serviços
de DTH e IPTV (SeAC).

 Não inclusos elementos da rede
ativa ou passiva de transmissão

 Contratos de longo prazo (IRUs) para
backbone e backhaul da Oi SA e
Telemar

 A Oi mantém plataforma
de IPTV e OTT

 Receita com as
outras operadoras
e com a Oi

venda



Oferta vinculante
recebida (> ~R$ 1,07
bi) para 100% das
ações;



Oferta vinculante
recebida de R$
325MM para 100%
das ações;



Direito da Highline
do Brasil de igualar
maior oferta do
leilão (“Right to
match”) por ser
stalking horse com
a maior proposta
vinculante recebida
durante processo
de M&A conduzido
pela Oi



Direito da Piemont
Holding de igualar
maior oferta do
leilão (“Right to
match”) por ser
“stalking horse”
com a maior
proposta vinculante
recebida durante
processo de M&A
conduzido pela Oi



Propostas vinculantes recebidas
acima do preço mínimo de R$ 15Bi
para 100% das ações. Venda pelo
maior valor, ou, a critério da Oi, para
oferta até no máximo 5% inferior à
maior oferta, caso a mesma
apresente menor risco de execução e
aprovações



Stalking horse pode ser definido até
AGC dando direito de “Right to Top” à
oferta com melhores condições



Possibilidade de contrato de
transmissão de dados take or pay, por
3, 5 ou 10 anos, com valor presente
considerado no valor da proposta

(1) Unidades previstas na LRF, não associadas às obrigações da RJ.



Com ampla demanda pelo ativo na
fase preliminar do processo, foi
definido piso de R$ 20 Bi para o valor
de firma, com data base de 31/12/2021,
dentro do intervalo anterior de
referência de 25,5% a 51% do valor
econômico, garantindo a disputa
concorrencial ativa pelo controle da
InfraCo (51% das ações ON).



Interessados devem assumir
compromisso de secundária mínima
de R$ 6,5 Bi e de primária de até R$ 5Bi
para garantir o pagamento de R$ 2,426
Bi de dívida da InfraCo com a Oi, além
da execução do plano de
investimentos planejado



Venda de 100% das
ações da SPE TV Co pelo
preço mínimo de R$ 20
milhões e assunção de
compromissos de
pagamento por
utilização de
capacidade satelital até
2027, desonerando a Oi
deste custo anual.



Compartilhamento com
a Oi de 50% sobre as
receitas líquidas de IPTV
prestadas pela TVCo
para clientes das
recuperandas
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PROPOSTA ATUALIZADA PARA CREDORES NO ADITAMENTO AO PRJ
Credores não
Financeiros

Credores
Financeiros

Trabalhistas (Classe I):

Pequenas Empresas (Classe IV):





Pagamento linear de até R$ 150 mil (e renúncia a qualquer reivindicação adicional)
em até 90 dias após aprovação;

Credores com Garantia Real (Classe II):

Bancos e ECAs (Classe III):









Credores
Adicionais

Pagamento em até 30 dias após aprovado pela corte, (limitado a
R$ 50 mil por credor);

Obrigação do adquirente da UPI Ativos Móveis de destinar parte
dos recursos diretamente para a conta bancária dos Credores
com Garantia Real;
Pagamento antecipado de 100% do valor remanescente dos
Créditos. Suspensão das cláusulas contratuais até 31 de maio de
2022 para implementar termos do Aditivo ao Plano;
Pagamento aos titulares extraconcursais de debêntures Oi
Móvel.




Liquidação antecipada dos créditos, com desconto de pré pagamento de 60%,
pagamento em até 3 parcelas (2022-24). Condicionada à venda da UPI Ativos
Móveis e UPI InfraCo e recebimento mínimo de recursos (“cash sweep”)
Opção diferenciada para credores que fornecerem nova linha de crédito.
Redução do pré-pagamento com desconto de 60% para 55% para credores que
oferecerem Fiança Bancária, no valor máximo dos seus creditos reestruturados (1:1)
na forma do PRJ e na condição de a Oi reduzir a sua exposição total em garantias.

Anatel:

Contingências e Quirografários:

Fornecedores, Bondholders, Oferta Geral (Classe III):







Pagamento na forma da Lei n. 13.988/20
ou novas normas legais mais benéficas
que vierem a ser publicadas.

Quitação de até R$ 3 mil
(renúncia à reinvindicação
adicional) em até 90 dias.

Possibilidade de pré-pagamento por meio de introdução de
mecanismo para leilão reverso de recompra com menor valor e VPL
mais favorável à Cia (adesão opcional)

Credores parceiros:


Opção de abertura de nova linha de credito de longo prazo de ate R$ 3 Bi para todos os credores quirografários, permitindo, em contrapartida: (a) pagamento do
credito estruturado na forma do PRJ a razão de 1:2, na hipótese de a Oi usar a linha de credito oferecida; (b) manter as condições originais do PRJ para 2,5 x o
valor da linha de credito novo oferecida, sem aplicação do desconto de pré pagamento de 60%; e (c) alterar os termos comerciais aplicáveis.

Operações
Ponte




Possibilidade de antecipação parcial dos recursos da venda da UPI Ativos Móveis no valor até R$ 5 Bi
Flexibilidade para alavancagem adicional garantida pelas ações da InfraCo

Encerramento
RJ



A RJ será encerrada no dia 30 de maio de 2022. A data poderá ser prorrogada por motivo de força maior identificado e aprovado exclusivamente pelo juízo da RJ.
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O QUE ACONTECE AGORA - CRONOGRAMA ESPERADO

Jun 20

Ago 20

1ª Proposta
Aditamento
do Plano RJ

Ajustes na
Proposta
Aditamento do
Plano RJ

Set 20

Assembleia
Geral de
Credores

Out/nov 20

Leilões UPI
Torres e UPI
Data Center

Dez 20
Leilão UPI
Ativos Móveis
Alienação UPIs
Torres e Data
Center

1t21

Leilão UPI
Infra Co
Leilão UPI
TV Co

3t21

4t21

Mai 22

Alienação UPI
Ativos Móveis
Alienação UPI
Infra Co

Encerramento
da RJ
Alienação UPI
TV Co

Nota: cronograma dependente de aprovações judiciais, regulatórias e concorrenciais
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conclusão



ATÉ AQUI, A OI CONSEGUIU ESTABILIZAR SUAS OPERAÇÕES, REDEFINIR SEU MODELO ESTRATÉGICO E ENCONTROU
RECURSOS PARA UMA FORTE ACELERAÇÃO DO NEGÓCIO DA FIBRA ÓTICA



ESTAMOS PROPONDO UM MODELO AMBICIOSO PARA ACELERAR O CRESCIMENTO E VIABILIZAR A MAIOR EMPRESA DE
INFRAESTRUTURA DO BRASIL DE FORMA SUSTENTÁVEL:


OS CLIENTES SE BENEFICIARÃO DE MAIS QUALIDADE E COBERTURA DE FIBRA



A OPERAÇÃO DE REDE NEUTRA TRARÁ UMA ACELERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM FIBRA DE FORMA EFICIENTE
PARA O SETOR



ESTE MODELO PERMITE CONCILIAR FORTE CRESCIMENTO E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA PARA A OI E PARA
A INFRA CO



ALÉM DE GANHOS PARA CLIENTES E O SETOR, ESTE PLANO IRÁ GERAR VALOR E CONFIANÇA PARA COLABORADORES,
CREDORES, ACIONISTAS, FORNECEDORES, E PARA A SOCIEDADE EM GERAL



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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Informações Adicionais
Quadro-resumo com os principais
indicadores financeiros e operacionais
18

Principais indicadores financeiros
R$ milhões

1 - Exclui receita de interconexão e receita de aparelhos.
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Principais indicadores operacionais
Em milhares de UGRs
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Relações com investidores
+55 21 3131-2918
invest@oi.net.br
www.oi.com.br/ri

