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FATO RELEVANTE
Alterações na Estrutura Organizacional da Companhia
Oi S.A. – Em Recuperação Judicial (“Oi” ou “Companhia”), em cumprimento ao art. 157, §4º,
da Lei nº 6.404/76 e nos termos da Instrução CVM nº 358/02, informa aos seus acionistas e
ao mercado em geral que o Conselho de Administração aprovou alterações na estrutura de
seus Comitês de Assessoramento que visam aperfeiçoar a sua governança, bem como
alinhá-la aos desafios e necessidades que se apresentam. De forma a se buscar mais
eficácia e agilidade nos seus trabalhos, foram criados o Comitê para Acompanhamento da
Implementação do Plano de Recuperação Judicial e o Comitê de Auditoria, Riscos e
Controles, tendo sido mantido o Comitê de Gente, Nomeações e Remuneração. Foram
extintos os Comitês de Governança Corporativa e Finanças, de Engenharia, Tecnologia e
Redes e de Riscos e Contingências. Ademais, para assegurar foco específico nas agendas
de reestruturação e evolução estratégica da Companhia, foi deliberada a contratação de
um Assessor Estratégico ligado ao Conselho de Administração.
O Conselho de Administração aprovou ainda alterações na estrutura organizacional da
Companhia, que envolveram a criação das Diretorias Executivas (i) de Operações, com
responsabilidade pelas áreas de Operações de Redes; Tecnologia de Redes e Sistemas; e
Digital e Novos Negócios; e (ii) Comercial, com responsabilidade pelas áreas de Varejo e
Empresarial; Corporativo; e Relacionamento com Clientes.
Este movimento objetiva aprimorar a eficiência organizacional e está em consonância com
as prioridades estratégicas do negócio. A Diretoria de Operações tem a missão de acelerar o
processo de transformação tecnológica e digital da Companhia, buscando maior eficiência

operacional, otimização de investimentos e melhoria da qualidade dos serviços prestados
ao cliente, através da modernização e aumento de capacidade da rede da Companhia. A
Diretoria Comercial tem como missão conduzir as ações comerciais e de produtos para
fortalecer a geração de receita da Companhia e o turnaround do negócio corporativo, com o
desenvolvimento de soluções customizadas para os clientes da Companhia.
O Sr. José Claudio Moreira Gonçalves foi designado para o cargo de Diretor de Operações,
tendo sido escolhido pelo Diretor Presidente da Oi, Sr. Eurico Teles, dentre os candidatos
constantes da lista tríplice apresentada pelo Conselho de Administração, nos termos do
item 9.1.1 (ii), (a) do Plano de Recuperação Judicial da Companhia e suas subsidiárias em
Recuperação Judicial, ao passo que o cargo de Diretor Comercial será ocupado pelo Sr.
Bernardo Kos Winik. Ambos foram eleitos pelo Conselho de Administração para integrar a
Diretoria Estatutária da Companhia como Diretores sem designação específica.
José Claudio Gonçalves é graduado em Engenharia de Produção Mecânica pela Pontifícia
Universidade Católica (PUC-Rio), fez MBA em Logística pela Fundação Getúlio Vargas (FGVRJ), MBA Executivo pela Fundação Dom Cabral (FDC) e Pós-MBA Executivo pela Kellogg
School of Management. Construiu sua carreira no mercado de Telecomunicações e tem
expertise na operação, manutenção e evolução tecnológica das redes da Oi. O executivo
ingressou na Oi em março de 2000 e já exerceu as funções de Gerente de Operação, Diretor
de Operações, Diretor de Implantação de Redes e Diretor de Engenharia. Foi nomeado
Diretor Executivo de Operações (Vice-Presidência de Operações) em junho de 2011, cargo
que ocupou até a data de sua eleição como membro da Diretoria Estatutária.
Bernardo Kos Winik é graduado em Tecnologia de Informação pela Universidade Mackenzie
e pós-graduado em Negócios pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo
(EAESP/FGV). Tem experiência nos mercados de Tecnologia, Consultoria e
Telecomunicações e atuou em empresas como Claro, BS Consulting, NCR e EDS do Brasil.
Ocupa o cargo de Diretor de Varejo da Oi desde 2014 e, antes de assumir essa posição, foi
Diretor de Vendas Varejo.
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