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A Oi (ex-Telemar) anunciou, ontem, que fechou com bancos nacionais o financiamento dos R$ 
2 bilhões que faltavam do total de US$ 10 bilhões necessários para a compra do controle da 
Brasil Telecom (BrT).   
 
Segundo o diretor financeiro da empresa, José Luis Salazar, a operadora estava, em setembro, 
promovendo "road shows" atrás de financiamento no exterior quando foi agravada a crise 
financeira internacional com a quebra do banco Lehman Brothers nos EUA. O crédito, então, 
secou.   
 
A solução, segundo Salazar, foi obtida com bancos com os quais a operadora já havia montado 
parte do processo de captação. A operação divulgada ontem foi coordenada pelos bancos 
Bradesco BBI (coordenador líder), Itaú BBA e Santander.   
 
A companhia vai emitir R$ 2 bilhões em notas promissórias. Ao todo, serão emitidas 80 notas, 
em série única, com valor nominal de R$ 25 milhões cada uma. A operação, que ainda será 
submetida à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), terá prazo de 360 dias. O custo será CDI 
mais 3% ao ano. As operações realizadas no primeiro semestre pela empresa tiverem custo de 
CDI mais 1,6% ao ano.   
 
Salazar explicou que a expectativa da Oi é de em um ano conseguir renegociar o valor em 
condições mais atrativas. "Certamente até lá as condições vão melhorar", disse o executivo, 
que deixa a companhia, hoje, após nove anos.   
 
O Valor apurou que já foi definido que a área financeira da empresa passará a ter duas 
diretorias, uma operacional e outra estratégica. Esta última será assumida por Alex Zornig. 
Para a diretoria operacional ainda não foi definido o sucessor. Quando informou a saída de 
Salazar a Oi alegou apenas "motivos pessoais".   
 
A companhia estima desembolsar R$ 13 bilhões para a compra do controle da BrT, incluindo as 
ofertas públicas de compra de ações obrigatória e voluntária. Mas a consolidação do negócio 
ainda depende da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) conceder a chamada 
anuência prévia.   
 
O programa de financiamento da Oi para compra da BrT foi iniciado com a emissão de Cédulas 
de Crédito Bancário (CCB) no valor de R$ 4,3 bilhões pelo Banco do Brasil. Em seguida, a 
companhia emitiu R$ 3,6 bilhões em notas promissórias, em operação coordenada pelos 
bancos Itaú BBA (coordenador líder), Santander, Bradesco BBI e ABN AMRO Real.   
 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28, 29 e 30 nov. 2008, Empresas & Tecnologia, p. 
B3. 
 


