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RESUMO: Esta pesquisa tem como principal objetivo uma análise sobre a liquidez e os 

indicadores de endividamento de uma das maiores companhias de telecomunicações do Brasil: 

a OI S.A, entre os anos de 2016 e 2019. Através da revisão bibliográfica e o uso dos concei tos 

e modelos de apuração presentes nestas obras, foi realizada, nesta pesquisa uma análise 

contábil sobre a situação econômica financeira da companhia citada. Com isso, foi possível 

notar a reversão das pressões sobre os ativos após o ano de 2018, com o a longamento do prazo 

das dívidas de curto prazo, que tornaram, dentro do encerramento do período listado, um 

padrão razoável de sustentabilidade da companhia.   
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ABSTRACT: This research has as main objective an analysis on the liquidity and debt indicators of 

one of the largest telecommunications companies in Brazil: OI SA, between the years 2016 and 2019. 

Through the bibliographic review and the use of the concepts and models of calculation present in these 

works, in this research an accounting analysis was carried out on the financial economic situation of the 

aforementioned company. As a result, it was possible to note the reversal of pressures on assets after 

2018, with the extension of the term of short-term debts, which made, within the end of the listed period, 

a reasonable standard of sustainability for the company. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A entrada da companhia de telecomunicações OI S.A. no Programa de 

Recuperação Judicial, em 2016, deixou nítido ao mercado o quão rápido grandes 

empresas podem reverter quadros de ascendência ao declínio. Mesmo se mantendo a 

anos como uma das quatro maiores companhias de telecomunicações do Brasil, a 

companhia OI S.A chama a atenção de como uma empresa tão grande, e com uma 

significativa participação em um mercado oligopolizado como o setor de 

telecomunicações, pode, tão rapidamente se encontrar em uma situação tão fragilizada. 

Os indicadores apurados nesta pesquisa, vem de encontro a necessidade de 

apuração do período entre os acordos de recuperação judicial e os anos posteriores, de 

tentativa de sobrevivência da companhia. Fica claro, através dos resultados encontrados, 

os benefícios gerados, assim como as principais medidas patrimoniais tomadas, para 

controle e equalização da posição patrimonial da companhia. 

A exposição seguinte tem como principal objetivo a apuração dos indicadores 

de liquidez e endividamento da companhia de telecomunicações OI S.A entre os anos de 

2016 a 2019. A pesquisa se justifica pelas receites notícias de acordos de recuperação 

judicial da empresa e a dúvida do quão sustentável e saudável uma das maiores 

operadoras de telecomunicações do Brasil se encontra após anos de má gestão. 

Esta pesquisa tem como principal metodologia a revisão bibliográfica de 

autores tradicionais das Ciências Contábeis como Elizeu Martins, Natalia Diniz, 

Antônio Pereira, Alexandre Silva, Cleônimo dos Santos, dentre outros que, através dos 

modelos conceituais e de apuração dos resultados de Liquidez e Endividamento, 

subsidiam a apuração dos indicadores de liquidez da empresa de telefonia OI Sociedade 

Anônima. A delimitação temporal desta pesquisa se dá entre os anos de 2016 e 2019. 

Através dos modelos de apuração e análise descritos pelos autores citados 

acima, foi feita uma análise dos indicadores de liquidez e endividamento da companhia 

OI S.A, no período citado, utilizando os métodos de análise vertical e análise horizontal 

descritos por Souza (2010). Com isso, espera-se apurar, através dos modelos de análise 

contábil, a real situação econômico financeira da entidade mencionada. 

 

 

 

 



 

 
 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1.  ASPECTOS GERAIS SOBRE AS DEMOSTRAÇÕES 

CONTÁBEIS 

De acordo com C.P.C (2020), a Comitê de Pronunciamento Contábeis 0026, 

que representa as Demonstrações Contábeis, elas são representações com mais dados da 

posição financeira e patrimonial do desempenho de uma entidade. E o objetivo da 

mesma é proporcionar informações acerca da posição patrimonial e financeira, do 

desempenho e dos fluxos de caixa da organização, a qual seja útil a grande número de 

usuários para auxiliar nas análises e na tomada de decisões econômicas. Elas também 

objetivam apresentar os resultados da atuação da administração na gestão da empresa e 

sua capacitação em relação a prestação de contas quanto a recurso que lhe foram 

confiados. 

Para Pereira (2018), a análise das Demonstrações Contábeis tem como principal 

objetivo a avaliação de uma determinada empresa em um dado período, podendo levar em 

conta múltiplos critérios temporais que podem ser realizados tanto no curto, médio e 

longo prazo; utilizando os mais diversos critérios para que chegue no resultado procurado. 

De acordo com o autor, de forma objetiva, podemos citar a introdução de projeções que 

ajudem na tomada de decisão e financiamentos de risco, como um dos principais 

objetivos para análise das Demonstrações; tendo uma ampla rede de usuários que vão 

desde o público interno, quanto o público eterno. 

 Martins et al (2020) reforça esta ideia. Para o autor, as Demonstrações Contábeis 

tem como função apresentar informações sobre transações passadas, assim como 

auxiliar na tomada de decisões de usuários externos e internos da contabilidade. Outro 

aspecto que vale ressaltar é que as demonstrações contábeis são normalmente 

preparadas no pressuposto de que a entidade continuará em operação no futuro 

previsível. Para Santos (2014) as Demonstrações Contábeis se justificam no 

atendimento das necessidades informacionais de usuários externos que não se 

encontram em condições de requerer relatórios especificamente planejados para atender 

às suas necessidades peculiares. 

 

 

 

 

https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/553569/2/eBook%20FCCC22-%20Analise%20das%20Demonstracoes%20Contabeis.pdf


 

 
 

Tabela 1: Usuários das Demonstrações Contábeis 

Investidores Credores Fornecedores Empregados Governo Público Geral 

Fonte: Martins, et. al, 2020. Adaptação. 

 

Nota-se, através da tabela 1, a amplitude de usuários a qual as Demonstrações 

são utilizadas para uma análise mais precisa sobre as condições de confiabilidade 

financeira e econômica de uma determinada empresa. Neste caso, Martins et al (2020) 

classifica em seis tipos de usuários comumente citados. Em termos gerais, a análise das 

Demonstrações Contábeis poderá dar subsídios para uma melhor compreensão da 

empresa em questão para auxílio nas decisões relacionadas a investimento, pagamento, 

financiamento, projeções econômicas e financeiras, participação nos lucros 

empresariais, tributação, fiscalização, dentre várias possibilidades. 

 

2.2.  BALANÇO PATRIMONIAL 

 

Para Diniz (2015) o Balanço Patrimonial teria como característica a indicação 

de resultados das operações de investimento e financiamento realizadas em uma 

empresa em um dado período de tempo, demostrando sua posição contábil, econômica e 

financeira, através da divisão entre o Ativo Circulante, o Ativo Não Circulante, o 

Passivo Circulante, o Passivo Não Circulante e o Patrimônio Líquido.  

 

Tabela 2. Elementos do Balanço Patrimonial. 

Balanço Patrimonial 

Ativo Passivo 

Ativo Circulante Passivo circulante 

Caixa e equivalentes de caixa 
 

Contas a receber Passivo não circulante 

Estoques 
 

Ativos especiais e despesas antecipadas Patrimônio liquido   

Ativo não circulante Capital Social  
Reservas de capital 

Realizáveis a longo prazo Ajuste de avaliação patrimonial 

Investimentos Reservas de lucro 

Imobilizado Ações de tesouraria 

Intangível Lucros ou prejuízos acumulados 

Fonte: Martins, et. al. 2020. 

 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4277771/mod_resource/content/1/Livro_An%C3%A1lise%20dos%20Relat%C3%B3rios%20Financeiros.pdf


 

 
 

Destrinchando as respectivas contas, no Ativo Circulante se encontrariam o 

conjunto de bens e direitos de curso prazo, ou seja, bens e direitos em posse não em um 

período de um exercício financeiro, ou seja, aproximadamente um ano sendo 

consideradas dívidas de curto prazo. Já no Ativo não Circulante, encontramos o 

conjunto de bens e direitos cuja a posse se realizará em um período maior do que a de 

um exercício financeiro. No caso do Passivo Circulante, são encontradas as dívidas e 

obrigações realizáveis em um período de um exercício financeiro, enquanto o Passivo 

não Circulante estariam as dívidas e obrigações que excederiam um exercício 

financeiro, ou seja, dívidas de longo prazo.  

Por último, encontramos o Patrimônio Líquido, caracterizado como o conjunto 

de contas contábeis que indicam as diferentes origens do capital próprio que viabiliza a 

entidade. Para Bruni (2014) o balanço patrimonial é o mais básico dos relatórios 

contábeis procurando apesentar separadamente, bens e direitos, obrigações e o capital 

próprio. Possui esse nome de balanço patrimonial, por estar em situação de equilíbrio, 

sendo representado com analogia a uma fotografia. 

 

2.3.  DEMOSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

 

Outra Demonstração bastante utilizada e de suma importância é a 

Demonstração do Resultado do Exercício, mais conhecida por DRE. Segundo Diniz 

(2015) e Ribeiro (2009) a DRE é um documento contábil de demonstrações o qual tem 

objetivo de detalhar a formação do resultado líquido de um exercício pela confrontação 

das receitas, custos e despesas de uma empresa, tendo essa apuração de acordo com o 

princípio da contabilidade, o princípio da competência, o qual determina que essa 

apuração deve ser realizada no mesmo período em que ocorrem.  

De forma simplificada a DRE, nada mais é do que um resumo financeiro, dos 

resultados operacionais e não operacionais de uma organização. Para Luiz e Francisco 

(2012), a DRE e a segunda mais importante das demonstrações contábeis, ficando atrás 

apenas do balanço patrimonial, ela e responsável por evidenciar o desempenho da 

empresa se obtém lucro ou prejuízo, no período entre janeiro e dezembro de cada ano, 

ou seja e valido apenas na mesma competência, sendo então zeradas todas as contas e 

resultados constantes após o termino de cada ano, sendo então repercutido diretamente 

esse resultado no balanço patrimonial, na parte do patrimônio líquido. A DRE completa 

três grupos de contas: Receitas, Custos e Despesas. 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4277771/mod_resource/content/1/Livro_An%C3%A1lise%20dos%20Relat%C3%B3rios%20Financeiros.pdf


 

 
 

Tabela 3:  Demonstração do Resultado do Exercício. 

(=) Receita Bruta 

(-) Deduções 

(=) Receita Líquida 

(-) Custo da Mercadoria Vendida 

(=) Lucro Bruto 

(-) Despesas Administrativas 

(-) Lucro antes dos Juros e do Imposto de Renda 

(-) Despesas Financeiras 

Lucro Antes do Imposto de Renda 

(-) Imposto de Renda 

(=) Lucro Líquido 

Fonte: Bruni, 2014. Adaptação 

 

Martins et al (2020) entende que tão importante quanto o Balanço Patrimonial 

é a Demonstração do Resultado do Exercício em um processo decisório, dentro e fora 

da empresa. É nela que estão expressados os resultados apurados pela entidade, tanto 

em benefícios do capital próprios como de terceiros, são por meio dela que pode avaliar 

tendências em termos de receitas, custos e despesas de variadas naturezas. A 

demonstração do Resultado do Exercício apresenta os resultados atingidos pela 

organização em determinado período.  

Já para Bruni (2014) a DRE é resultante dos saldos de receitas, custos e 

despesas encerrada ao final de cada exercício, para sua criação estabelece que as 

receitas sobre vendas sejam confrontadas com o custo das mercadorias vendida, e as 

despesas incorridas no período, assim apurando o lucro bruto do período. Sua função e 

registrar o lucro ou prejuízo do exercício sobre a competência. Na Figura dois logo 

abaixo, veremos um exemplo de DRE, ao qual mostra sua estrutura, de forma clara e 

simplificada. 

 

2.4. ANÁLISE VERTICAL E ANÁLISE HORIZONTAL 

 

Souza (2010), descreve a existência de duas técnicas de análise das 

demonstrações contábeis, cuja observância se dá em torno das relativizações dos valores 

https://canal.cecierj.edu.br/012016/276a2d0f2640d64b618f06de97ec212c.pdf


 

 
 

expressos nas demonstrações. Segundo o autor, a análise vertical e a análise horizontal, 

podem ser expressas em percentuais ou razões quocientes. Neste caso, a análise vertical 

é representada pela exposição de um elemento, dividido pelo seu valor base. Com isso, 

espera-se calcular o valor do peso de um elemento sobre um grupo de contas, de forma 

percentual. Podemos citar como exemplo:  

 

Análise Vertical: Caixa/Ativo Total (x 100) = Caixa tem o peso de x % no 

Ativo Total 

 

Já na análise horizontal, podemos verificar a evolução percentual de uma conta, 

comparada ao mesmo período anterior, podendo sofrer aumento ou diminuição 

percentual de acordo com a comparação dos valores. “A Análise Horizontal é o 

processo que corresponde ao estudo comparativo, em períodos de tempos consecutivos, 

da evolução das contas que compõem as demonstrações contábeis. ” (SOUZA, 2010, p. 

99) 

O resultado é obtido através da divisão entre o ano posterior sobre o anterior, 

menos 1, multiplicado por 100. Vejamos como exemplo: 

 

Análise Horizontal: (Ano 2/Ano 1 – 1) x 100 = x% 

. 

Em números reais, podemos citar a conta Caixa com valor no ano de 2016 de 

R$ 10.000,00, tendo aumentado para R$ 12.000,00 em 2017. Logo, o aumento do ano 

da conta Caixa, em 2017, em relação ao ano anterior, é de 20%. 

 

Análise Horizontal: (R$ 12.000,00/ R$ 10.000,00 -1) x 100 = 20% 

 

2.5. INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Neto et al (2014, p. 115) enfatizam: Esses indicadores têm por objetivo avaliar 

os resultados auferidos por uma empresa em relação a determinados 

parâmetros que melhor revelem suas dimensões. Uma análise baseada 

exclusivamente no valor absoluto do lucro líquido, por exemplo, traz 

normalmente sério viés de interpretação, ao não refletir se o resultado gerado 

no exercício foi condizente ou não com o montante de capital investido. 

 

https://canal.cecierj.edu.br/012016/276a2d0f2640d64b618f06de97ec212c.pdf
https://canal.cecierj.edu.br/012016/276a2d0f2640d64b618f06de97ec212c.pdf


 

 
 

Os índices de liquidez têm como função avaliar a capacidade de pagamento da 

empresa frente a suas obrigações. Sendo de grande importância para a administração da 

continuidade da empresa, as variações destes índices devem ser motivas de estudos para 

os gestores. As informações para o cálculo destes índices são retiradas unicamente do 

Balanço patrimonial, demonstração contábil que evidência a posição patrimonial da 

entidade, devendo ser atualizadas constantemente para uma correta análise. Atualmente, 

os indicadores de liquidez se concentram em quarto: Liquidez Seca, Liquidez Corrente, 

Liquidez Imediata e Liquidez Geral. (DINIZ, 2015) 

Para Neto et. al (2019) os indicadores de liquidez visam medir a capacidade de 

pagamento de uma empresa, ou seja, sua capacidade de cumprir corretamente com suas 

obrigações. Uma restrição que se atribui a esses indicadores, é a posição de liquidez 

estática que revelam, isto é, não refletem a magnitude e a época em que ocorrerão as 

diversas entradas e saídas circulantes. Os indicadores tradicionais de liquidez exprimem 

uma posição financeira em dado momento, e os valores diversos considerados são 

continuamente alterados em função. 

De acordo com Bruni (2015), o Índice de Liquidez Geral, também conhecido 

como ILG, tem como função estudar a saúde financeira da empresa, em longo prazo 

(mais de um exercício financeiro), diretamente compara todas as possibilidades de 

realizações de ativos da empresa, sem incluir os que são necessários para honrar com 

todas as obrigações existentes na organização incluindo a manutenção. Para melhor 

entendimento, Bruni estima que há uma razão proporcional do resultado do indicador 

para cada um real de dívida de longo prazo da entidade analisada. Quanto mais próximo 

de 1, melhor. Sendo assim, a título de exemplificação, se uma empresa possui um 

Indicador de Liquidez Geral de 1,50, esta empresa possui disponível, a longo prazo, R$ 

1,50 para cada R$ 1,00 de dívidas de longo prazo. Uma avaliação bastante positiva que 

indica uma boa capacidade de liquidação das dívidas de longo prazo. Se acaso o 

resultado for 0,50, logo, subentende-se que a capacidade de pagamentos é baixa, já que 

a entidade analisada possui cerca de R$ 0,50 para cada R$ 1,00 de dívidas de longo 

prazo. 

Segundo Neto e Lima (2019), o Índice de Liquidez Corrente (ILC) tem como 

principal objetivo estimar a razão entre ativo circulante e passivo circulante; ou seja, 

avalizar a capacidade de pagamento de suas dívidas dentro de um exercício financeiro. 

Assim como no Índice de Liquidez Geral, quanto mais próximo de 1, melhor as 

condições da empresa de honrar seus compromissos dentro de um exercício financeiro.  



 

 
 

 

Tabela 4: Base de Cálculo, Indicadores de Liquidez. 

Índice Base de Cálculo 

Liquidez 

Corrente 
Ativo Circulante / Passivo Circulante 

Liquidez 

Imediata 
Disponível (caixa e equivalentes) / Passivo Circulante 

Liquidez 

Geral 

(Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + 

Passivo Não Circulante). 

Liquidez 

Seca 
(Ativo Circulante - Estoques) / Passivo Circulante 

Fonte: Bruni, 2019. Elaboração Própria. 

 

Para Martins et al (2020), o Índice Liquidez Seca se assimila ao Índice de 

Liquidez Corrente, tendo como principal objetivo a avaliação de pagamentos em curto 

prazo, excluindo-se a conta de estoques, o que daria uma maior exatidão quanto a 

avaliação proposta. Na Tabela 4 veremos a formula para cálculo desse índice de 

liquidez. Também neste caso, quanto mais próximo de 1, melhor; representando uma 

boa capacidade de pagamento de dívidas a curto prazo, ou seja, dentro de um exercício 

financeiro. 

De acordo com Diniz (2015), o índice de liquidez imediata demostra a 

capacidade de pagamento de dívidas de curtíssimo prazo, que poderiam ser liquidadas 

imediatamente por valores contidos em caixa e equivalentes de caixa. Neste caso, se o 

resultado se apresentar como 0,33, a entidade em avaliação possui em seu ativo 

circulante, R$ 0,33 para cada dívida de R$ 1,00 de dívidas totais, de curto e longo 

prazo. Na Tabela 5, encontramos a base de cálculo utilizada para obter o Índice de 

Liquidez Imediata. Para Neto (2019), o índice de endividamento demonstra o quanto a 

empresa deve a terceiros, ou seja, o seu grau de endividamento. Esse índice tem como 

principal função, indicar a dependência que a organização tem sobre capital de terceiros 

e, por consequência, o risco a que se sujeita levando em conta o nível de insolvência. Na 

Tabela 6, é demostrada a base de cálculo para obtermos este resultado. 

 

3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

3.1.  MERCADO DE TELECOMUNICAÇÕES, NO BRASIL (2019) 

 

De acordo com o Panorama Setorial de Telecomunicações da Agência 



 

 
 

Nacional de Telecomunicações – ANATEL (2020), em dezembro de 2019 o Brasil teria 

cerca de 309 milhões de contratos com telecomunicações, no país. Destes, 226,67 

milhões de celulares, 33,50 milhões de telefones fixos em serviço, 32,56 milhões de 

acessos em banda larga fixa e 15,79 milhões de acessos em TV por assinatura. Estima-

se que a densidade de telefonia móvel no Brasil seja de 91,1 para cada 100 habitantes. 

Já nos serviços de telefonia fixa, a densidade é estimada em cerca de 48,16 para cada 

100 domicílios. No que se refere ao acesso à banda larga fixa, a densidade é de 46,82 

para cada 100 domicílios, enquanto a densidade de TV paga se aproxima de 22,70 para 

cada 100. 

Tabela 5: Telefonia Móvel, no Brasil (Dez-2019) 

 Vivo Claro Tim Oi Outras SKY 

Telefonia móvel 32,90% 24,00% 24,00% 16.2% 2,80% - 

Telefonia fixa 32,00% 29,10% - 30,60% 8,30% - 

Banda larga fixa 21,60% 29,40% - 16,10% 32,90% - 

TV por assinatura 8,40% 49,20% - 9,60% 3.1% 29,70% 
Fonte: Anatel, 2020. 

 

Detalhadamente, quando analisados os dados divulgados em dezembro de 

2019, nota-se, uma concentração do mercado de telecomunicações no Brasil bastante 

acentuado. Claro, Vivo, Tim e Oi, juntas, detém mais de 97,10% do mercado de 

telefonia móvel no país. No mercado de TV por assinatura, a operadora Claro chega a 

concentrar quase a metade das assinaturas do país, cerca de 49,20% em uma única 

operadora. Nos quatro critérios listados, há uma evidente concentração, exagerada dos 

serviços de telecomunicações, mesmo após o processo de privatizações e 

regulamentação do setor, realizada no ano de 1998 com a venda da Telebrás. 

De acordo com a ANATEL (2020), em dezembro de 2019 existiriam cerca de 

226 milhões de contratos com serviço de telefonia móvel, no país. Analisando o perfil 

levantado, cerca de 67,82% desses contratos estaria ligado a serviços 4G, 18,89% os 

serviços 3G, e 13,29% nos serviços 2G. O Market Share3 das empresas listadas 

representa cerca de 32,90% com a Vivo, 24,04% para a Claro, 24,02% para a Tim, 

16,26% para a Oi e 2,81 dividido entre outras operadoras. O levantamento ainda aponta 

a operadora Oi como a com maior índice de reclamações (0,71), e a operadora Vivo 

com o menor índice de reclamações (0,35). 

 

 
3 Fatia de mercado 

https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?eEP-wqk1skrd8hSlk5Z3rN4EVg9uLJqrLYJw_9INcO4qMf2onqXJ2IxZmvnFSVufgZbJbUdg7uAnVfgtRoImouKz9k3MxWrrFBuu2W-up3_xD3pLjFvIEQGMca9Ll69I
https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?eEP-wqk1skrd8hSlk5Z3rN4EVg9uLJqrLYJw_9INcO4qMf2onqXJ2IxZmvnFSVufgZbJbUdg7uAnVfgtRoImouKz9k3MxWrrFBuu2W-up3_xD3pLjFvIEQGMca9Ll69I


 

 
 

Tabela 6: Telefonia Fixa, no Brasil (Dez-2019) 

 

Grupo Acessos Market Share Índice de Reclamações 

Vivo 10.721.631 32,01% 1,82 

Claro 10.251.078 30,60% 2,01 

Oi 9.740.126 29,08% 1,46 

Outras 2.785.332 8,31% N. A 

Total 33.498.167 100,00%  

Fonte: Anatel, 2020. 

 

No que se refere aos serviços de telefonia fixa, naquele período, a Vivo 

continuava com a maior fatia de mercado: cerca de 32,01% de todo o mercado, seguida 

pela operadora Claro, com 30,60%, detentora do maior índice de reclamações, cerca de 

2,01. Neste caso, torna-se curioso que a maior operadora de telefonia fixa no Brasil (a 

Vivo) também tenha o segundo maior índice de reclamações. Nota-se, também, que a 

operadora Oi, ao contrário do critério da telefonia móvel, é apontada como a operadora 

com menor índice de reclamações, demostrando que os diferentes tipos de serviços têm 

uma aceitação diferente na avaliação do público consumidor, variando 

consideravelmente em sua avaliação. 

Já no que se refere aos serviços de banda larga fixa, nota-se, através da tabela 7 

que, a operadora Claro segue como líder no mercado com, aproximadamente 29,42% da 

fatia do mercado nacional, tendo pouco mais de 2,5 milhões de usuários do que a 

segunda colocada, a operadora Vivo. Apesar disso, a Vivo, detentora de cerca de 

21,57% da fatia do mercado brasileiro no segmento de banda larga fixa, detém o menor 

índice de reclamações, com 1,31. Já a Oi, ao contrário dos serviços de telefonia fixa, 

onde ela lidera com o menor índice de reclamações, é a última colocada entre as três 

operadoras listadas com o maior índice de reclamações, com 1,69. 

 

Tabela 7: Banda Larga Fixa, no Brasil (Dez-2019) 
 

Grupo Acessos Market Share Índice de Reclamações 

Claro  9.578.629 29,42% 1,46 

Vivo 7.024.007 21,57% 1,31 

Oi 5.255.766 16,14% 1,69 

Outras 10.705.051 32,87% N. A 

Total 32.563.453 100,00% 
 

Fonte: Anatel, 2020. 

 

 

https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?eEP-wqk1skrd8hSlk5Z3rN4EVg9uLJqrLYJw_9INcO4qMf2onqXJ2IxZmvnFSVufgZbJbUdg7uAnVfgtRoImouKz9k3MxWrrFBuu2W-up3_xD3pLjFvIEQGMca9Ll69I
https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?eEP-wqk1skrd8hSlk5Z3rN4EVg9uLJqrLYJw_9INcO4qMf2onqXJ2IxZmvnFSVufgZbJbUdg7uAnVfgtRoImouKz9k3MxWrrFBuu2W-up3_xD3pLjFvIEQGMca9Ll69I


 

 
 

Tabela 8: TV por assinatura, no Brasil (Dez-2019) 
T

V
 p

o
r 

a
ss

in
a
tu

ra
 Grupo DTH FTTH MMDS TVA TVC Acessos M. Share 

Claro 7.766.614 1.206.189 0 0 0 6.560.425 49,20% 

Sky 4.690.679 4.690.679 0 0 0 0 29,71% 

Oi 1.517.245 1.456.312 60.933 0 0 0 9,61% 

Vivo 1,319.731 606.627 713.104 0 0 0 8,36% 

Outras 492.011 90.960 129.677 266 64 271.044 3,12% 

Total 15.786.280 8.169.684 903.714 266 64 6.831.469 100,00% 

(%) 100,00% 51,30% 5,72% 0,00% 0,00% 43,27%  

Fonte: Anatel, 2020. 

 

Por último, a Tabela 8 demostra o mercado de TV por assinatura, no Brasil, 

com liderança absoluta da operadora Claro. Nota-se, pelo Market Share, que a 

operadora Claro detém quase 20% pontos percentuais a mais que a segunda colocada, a 

operadora Sky. 

 

3.2. A QUEDA DA OI S.A E O RESUMO DAS DEMONSTRAÇÕES 

CONTÁBEIS. (2016-2019) 

 

De acordo com a operadora Oi S. A. (2020), a empresa surge no ano de 1998, 

com a criação da Telemar e da Brasil Telecom, com atuação em 64% e 34% do 

território nacional, respectivamente. Já no ano de 2000, a companhia Oi adentra ao 

mercado de internet em alta velocidade, além de unificar nove operadoras em uma só 

empresa. No ano seguinte, a companhia leva serviços de telefonia fixa para todas as 

cidades com mais de 600 habitantes, integrando as dezesseis empresas do Norte, 

Nordeste e Sudeste da Telemar em uma única empresa.  

Em 2002, a operadora atinge a marca de 1,4 milhões de clientes, aderindo ao 

Nível 1 de Governança Corporativa da Bovespa. Já em 2004, a empresa atinge 5 

milhões de usuários de telefonia móvel, assumindo a liderança no segmento. A partir do 

ano de 2008, há o início do processo de internacionalização com a chegada a 

Moçambique.  Apesar de estar entre as quatro maiores operadoras de telecomunicações 

do país, no ano de 2016 é instaurado o plano de recuperação judicial da companhia [...] 

com destaque para a conversão da dívida com os bondholders em ações concluída em 

junho, reduzindo a dívida financeira de R$ 45 bilhões para R$ 14 bilhões. (OI, 2020) 

 

A mudança no nível de endividamento da OI S.A. ocorrida em 2012, 

aconteceu como uma medida estratégica de captação de recursos, focando em 

https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?eEP-wqk1skrd8hSlk5Z3rN4EVg9uLJqrLYJw_9INcO4qMf2onqXJ2IxZmvnFSVufgZbJbUdg7uAnVfgtRoImouKz9k3MxWrrFBuu2W-up3_xD3pLjFvIEQGMca9Ll69I
https://www.oi.com.br/ri/conteudo_pt.asp?idioma=0&tipo=43303&conta=28
https://www.oi.com.br/ri/conteudo_pt.asp?idioma=0&tipo=43303&conta=28


 

 
 

melhorias nos seus serviços e produtos. A dificuldade enfrentada pela 

companhia em captar recursos de longo prazo, a partir de 2016, é explicada 

pela oscilação de sua rentabilidade e crescimento de dívidas, que dentre 

outros fatores afetam a imagem da empresa no mercado. (SANTOS et al, 

2020, p. 6) 

 

Santos et al (2020), destaca a companhia que, em seus primórdios iniciou suas 

atividades em telefonia fixa e, posteriormente, expandiu suas atividades para os serviços 

móveis, internet e TV, teve como um grande entrave para a entrada em um Plano de 

Recuperação Judicial os inúmeros processos trabalhistas, cíveis, fiscais e 

administrativos, aplicadas pela ANATEL. O autor ainda ressalta que fatores como o 

custo de capital utilizado para expansão da companhia, incluindo telefones públicos e a 

crise financeira global, contribuíram com um cenário tão devastador. Erros 

administrativos, como as seguidas sucessões de presidentes da companhia e a falta de 

confiança dos administradores também surgem como fatores apontados pelo autor. 

Como exposto na Tabela 9, podemos verificar uma queda de -72,47 % em seu 

ativo circulante entre 2016 e 2019 e uma queda substancial do passivo circulante, cerca 

de -80,52 %, comparado ao mesmo período. Nota-se, o impacto do plano de 

reestruturação sobre as dívidas de longo prazo, com atenção a elevação do Passivo não 

Circulante de R$ 8,9 milhões em 2016 para algo em torno de R$ 42,2 em 2019. 

 

Tabela 9: Balanço Patrimonial4, OI S.A. 

 2016 2017 2018 2019 

AC 26.706.577 23.747.748 21.313.484 17.993.281 

ANC 55.464.621 44.891.288 44.124.313 53.898.541 

AT 82.171.198 68.639.036 65.437.797 71.891.822 

PC 60.749.243 67.891.607 10.689.459 11.835.917 

PNC 8.966.349 14.259.952 31.852.527 42.259.399 

PL 12.455.606 -13.512.523 22.895.811 17.796.506 

Passivo e PL 82.171.198 68.639.036 65.437.797 71.891.822 
Fonte: OI S.A, Relatórios Anuais, 2020. Elaboração Própria. 

 

 

 

 

 

 
4 AC: Ativo Circulante; ANC: Ativo não Circulante; AT: Ativo Total; PC: Passivo Circulante; PNC: 

Passivo não Circulante; PL: Patrimônio Líquido 

https://periodicos.ufv.br/jcec/article/view/9537/5248
https://periodicos.ufv.br/jcec/article/view/9537/5248
https://periodicos.ufv.br/jcec/article/view/9537/5248


 

 
 

Tabela 10: Demonstração do Resultado do Exercício5 OI S.A. 

DRE 2016 2017 2018 2019 

Receitas (=) 25.996.423 23.789.654 22.060.014 20.136.183 

CMV (-) -16.848.707 -14.986.250 -16.179.100 -15.314.814 

LB (=) 9.147.716 8.803.404 5.880.914 4.821.369 

LAJIR (=) 60.055 -2.361.028 -5.268.258 -2.977.370 

RF (=) -3.296.383 -3.196.512 26.608.866 -6.109.718 

LAIR (=) -3.236.328 -5.557.540 21.340.608 -9.087.088 

LL (=) -7.121.116 -6.656.162 24.615.555 -9.095.107 

Fonte: OI Relatórios Anuais, 2020. Elaboração Própria. 

 

Na Demonstração do Resultado do Exercício, podemos constatar o impacto da 

situação financeira do momento vivido pela companhia. Com a exceção do ano de 2018, 

em todos os anos listados (2016-2019) tiveram prejuízo em seu lucro líquido, com 

menor valor em 2017 (aproximadamente - R$ 6,6 milhões) e maior prejuízo em 2019 (- 

R$ 9,09 milhões). Destaque para a queda de receitas e a estabilidade do custo de 

mercadoria vendida. Este último, se mantendo entre R$ 14 e R$ 16 milhões, mesmo 

com uma queda de 22,5% da receita entre 2016 e 2019, o que pode ajudar na explicação 

de um aumento tão significativo de seu prejuízo. 

 

3.3. ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

 

Na leitura dos resultados de liquidez corrente, razão condicionada a divisão 

entre o Ativo Circulante e o Passivo Circulante, podemos constatar que as oscilações se 

devem a uma diminuição substancial do valor dos passivos de curto prazo por conta da 

entrada da companhia no Programa de Recuperação Judicial (PRJ). Entre os anos de 

2017 e 2018, o valor do Passivo Circulante teve queda de cerca de - 84,26% comparado 

a 2017. Ao mesmo tempo, a redução do ativo circulante, neste mesmo período, se 

encontrava em -10,25%. 

O alongamento da dívida, neste caso, faz com que a capacidade de pagamento 

de suas dívidas no ano corrente apareça com resultados tão expressivos como a partir do 

ano de 2018. As contas que mais contribuíram com este cenário pelo lado do ativo, 

nesta data foram: Aplicações Financeiras + 841,74%, Ativos relacionados a fundos de 

 
5 DRE: Demonstração do Resultado do Exercício; CMV: Custo das Mercadorias Vendidas; LB: Lucro 

Bruto; LAJIR: Lucro antes dos Juros e do Imposto de Renda; RF: Resultado Financeiro; LAIR: Lucro 

antes do Imposto de Renda; LL: Lucro Líquido. 



 

 
 

pensão + 351,85% e Despesas Antecipadas + 142, 20%. Pelo lado do Passivo, a 

diminuição das pressões sobre as contas de curto prazo se destaca em: Tributos 

correntes a recolher – 95,23%, Empréstimos e Financiamentos – 98,77% e Fornecedores 

com – 34,13%. 

 

Gráfico 1: Indicadores de Liquidez, Oi S.A, 2016-2019. 

 

Fonte: Oi – Relatórios anuais, 2020. Elaboração Própria. 

 

Já os indicadores de Liquidez Imediata, razão condicionada as 

Disponibilidades (caixa e equivalente a caixa) divididas pelo Passivo Circulante 

indicam sinais de uma baixíssima capacidade de pagamento sob efeito imediato de suas 

dívidas de curto prazo. Nota-se, que os resultados se apresentam entre 0,13 (menor da 

série) e 0,43 (maior da série). Apesar dos valores do Passivo Circulante terem sido 

reduzidos consideravelmente a partir de 2018, nota-se, também, em uma proporção bem 

menor, uma queda no valor das Disponibilidades, em toda a série; finalizando o 

exercício de 2016 com aproximadamente R$ 7,6 milhões e terminando o ano de 2019 

com cerca de R$ 2,2 milhões em Caixa e Aplicações Financeiras. Enquanto isso, o 

Passivo Circulante, que inicia a série com cerca de R$ 60,7 milhões em obrigações, 

encerra 2019 com cerca de R$ 11,8 milhões. 

Sob a análise dos indicadores de Liquidez Geral, índice que tem como principal 

objetivo a análise da capacidade de execução de suas dívidas em longo prazo (mais de 

um exercício financeiro); determinada pela razão entre a divisão do ativo total 

(circulante e não circulante) e a soma dos passivos circulante e não circulante, podemos 

observar que no ano de 2017 a somas dos passivos circulante e não circulante, ou seja, a 
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soma de todas as obrigações de curto e longo prazo, superaram o valor do total de bens 

e direitos da operadora: R$ 82,1 milhões em obrigações de curto e longo prazo, contra 

R$ 68,6 milhões em bens e direitos, o que justifica o menor resultado em toda a série. 

Levando em conta o significado deste resultado (0,85), podemos explicar que: para cada 

R$ 1,00 de dívidas de longo prazo em 2017, a operadora OI obtinha, naquele ano, R$ 

0,85. Mesmo que vendesse todos os seus ativos, naquele momento, seria impossível 

liquidar suas obrigações já reconhecidas no balanço patrimonial. A melhora dos 

resultados nos anos seguintes dá segurança na sustentabilidade da empresa, caso a 

constância se mantiver. 

Fechando a análise dos indicadores de liquidez, temos a Liquidez Seca; 

indicador com métodos mais precisos do que o índice de liquidez corrente, por 

desconsiderar a conta Estoques. Neste caso, a razão se da entre o ativo circulante com a 

retirada da conta Estoques, dividido pelo grupo passivo circulante, ou seja, os bens e 

direitos (excluídos os estoques) divididos pelas obrigações de curto prazo; pretendendo 

assim como no índice de liquidez corrente, verificar a capacidade de pagamento de suas 

obrigações de curto prazo, com o valor dos ativos de curto prazo. Nota-se, no início da 

série (2016), uma baixíssima capacidade de pagamento, que comparada a 2018 aumenta 

em mais de 4,5 vezes a sua capacidade de pagamento. A exemplo da liquidez corrente, 

nota-se que a diminuição das obrigações já citadas, em um ritmo muito maior do que a 

queda dos ativos possibilitou a melhoria dos resultados e a permanência de uma razão 

tão positiva no ano posterior. 

 

3.4. ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO 

 

Pereira (2018), compreende a análise do endividamento como um instrumento 

de avaliação de reflexos sobre a situação econômico-financeira de uma entidade. 

“Quanto a empresa tomou de capitais de terceiros para cada $ 1,00 de capital próprio. 

Trata-se de uma outra forma de expressar a relação Capital de Terceiros versus Capital 

Próprio.” (PEREIRA, 2018, p. 46) Neste caso, a razão é determinada pela divisão entre 

o Capital de Terceiros dividido pelo Patrimônio Líquido. Diniz (2015), reitera que, o 

índice de endividamento geral representa o volume de capital tomado de terceiros em 

relação ao capital próprio. Neste caso, isso significa, ao final do resultado, que se uma 

empresa obtém um resultado maior do que 100%, a entidade em questão possui mais 

https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/553569/2/eBook%20FCCC22-%20Analise%20das%20Demonstracoes%20Contabeis.pdf
https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/553569/2/eBook%20FCCC22-%20Analise%20das%20Demonstracoes%20Contabeis.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4277771/mod_resource/content/1/Livro_An%C3%A1lise%20dos%20Relat%C3%B3rios%20Financeiros.pdf


 

 
 

capital de terceiros do que próprios, notando uma maior dependência de financiamentos; 

ou seja: quanto maior a relação citada, menor a independência financeira da companhia.  

A base de cálculo utilizada para a obtenção do Índice de Endividamento Geral 

(IEG), é apresentada da seguinte forma: 

 

IEG = Capital de Terceiros / Patrimônio Líquido x 100 

  

Já o Índice de Composição do Endividamento (ICE), é apresentado como uma 

relação entre o capital de terceiros de curto prazo e o capital de terceiros totais. Desta 

forma, torna-se compreensível a análise sobre o quão concentradas as dívidas de longo 

prazo se encontram, um bom avaliativo já que as pressões sobre o Caixa estariam mais 

aliviadas, tendo o tempo como fator favorável para a geração de caixa e cumprimento 

de suas dívidas. Quanto menor o incide, melhor; pois indica que na composição das 

dívidas, a maior parte está concentrada a logo prazo. 

Neste caso, a base de cálculo para a obtenção do resultado citado é: 

  

ICE = Passivo Circulante / Capital de Terceiros x 100 

 

Nota-se, através da Tabela 12, que a exceção de 2017, em todos os anos 

listados, a companhia Oi obteve, em seu balanço, uma maior participação de capital 

próprio do que capital de terceiros; com redução substancial entre os exercícios de 2017 

e 2018, caindo de 119,69% para 65,01%. Justifica-se, neste caso, a redução das 

obrigações de curto prazo, tais como em Tributos correntes a recolher – 95,23%, 

Empréstimos e Financiamentos – 98,77% e Fornecedores com – 34,13%, no ano de 

2018, e o alongamento das obrigações, concentrada cada vez mais, a partir de 2018, em 

longo prazo. Com isso, justifica-se o resultado obtido.  

Já a composição da dívida retrata momentos opostos. Enquanto nos anos de 

2016 e 2017 há uma enorme concentração das obrigações em curto prazo (73,93% em 

2017 e 98,91% em 2018), a partir do ano de 2018, já sob nítidos efeitos do Programa de 

Recuperação Judicial, a concentração das obrigações de curto prazo encerra o exercício 

de 2018 com apenas 16,34% das obrigações totais condicionadas ao pagamento em 

curto prazo, com leve aumento no ano seguinte. A reversão do quadro anterior para o 

atual cenário demostra a viabilização da sustentabilidade da dívida e a eliminação de um 

quadro tão alto de pressão sobre o Caixa. Com isso, espera-se que, nos próximos anos, a 



 

 
 

operadora Oi consiga manter este quadro de equalização entre receitas e despesas para a 

sustentação de seus próprios negócios.   

 

Tabela 12: Índice de Endividamento Geral, Oi S.A. – 2016 - 2019. 

 

Fonte:  OI - Relatórios anuais, 2020. Elaboração própria. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nota-se, na pesquisa exposta, a importância da análise das demonstrações 

contábeis e suas respectivas técnicas e modelos conceituais, visando uma leitura e 

análise concreta e fundamentada nas melhores práticas e modelos de análise contábil. A 

empresa analisada, a operadora Oi S.A, se apresenta com uma boa temporalidade nesta 

pesquisa, período o qual a companhia se submete ao Programa de Recuperação Judicial, 

após graves erros administrativos e imposições contratuais se revelarem em suas 

demonstrações. Apesar de ser uma das líderes no segmento de telecomunicações, a 

operadora Oi ainda necessita de uma ampliação de sua fatia mercado e redução nos 

índices de reclamações para torna-la mais competitiva, no mercado. 

Com isso, podemos notar, através dos indicadores de liquidez da operadora de 

telecomunicações Oi S.A, o impacto do Programa de Recuperação Judicial em sua 

capacidade de pagamento sob quaisquer temporalidades. Fato este notado também, nos 

indicadores de composição da dívida e endividamento geral. Com isso, podemos notar, 

em especial, a partir do ano de 2018, uma forte recuperação da sustentabilidade das 

obrigações, revertendo quadros de grande concentração em curto prazo, tendo como 
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principal benefício o alongamento da dívida e a redução substancial de obrigações de 

curto prazo. 

Mesmo que as receitas tenham, de forma geral, diminuído em toda a série, 

nota-se que, proporcionalmente, as obrigações se reestruturaram em uma intensidade 

maior do que a queda das receitas, proporcionando uma sustentabilidade e equalização 

da entidade. 
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