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Hora da verdade
Oi prepara as metas para 2010 de olho na amortização da divida, concorrência
com a Net e "surpresas" pós-íusão. Pressão cairá sobre os fornecedores.

uando foi anunciada a inten-
ção de se realizar uma fusão
entre Oi e Brasil Telecom, ainda
em 2008, o país começou a
viver a expectativa do que seria

a realidade de um mercado concentrado. A
fusão foi consumada em janeiro deste ano
e, ao longo dos últimos meses, o que se viu
foi a nova Oi digerindo lentamente a BrT,
ao mesmo tempo em que precisou expan-
dir seu endividamento para fazer frente às
necessidades criadas com a fusão.

Mas o fato é que apenas em 2010 o
mercado sentirá, plenamente, o que é ter
uma única concessionária de telefonia fixa
local operando em 26 dos 27 estados bra-
sileiros e fazendo girar a maior parte do
mercado ao controlar 52% das linhas fixas,
20% das linhas móveis de 38% dos acessos
banda larga. O ano de 2010 está sendo
planejado agora, e as perspectivas são, no
mínimo, duras (ou frustrantes) para forne-
cedores e para todos os que apostavam que
a Oi seria, logo de cara, uma competidora
vigorosa e agressiva.

Em setembro foi realizada a primeira
reunião completa de acionistas da empresa
desde a fusão. Completa porque os fundos
de pensão Previ, Petros e Funcef, que
somados terão cerca de 30% da compa-
nhia, não vinham participando ainda das
decisões da empresa. A Anatel só autorizou
o retorno da Previ ao bloco de controle em
agosto, e a volta da Petros e Funcef ainda
depende de um processo de venda das
ações em posse do BNDES.

Nessa reunião, foi apresentado o traba-
lho de planejamento desenvolvido com a
consultoria McKinsey para os próximos
anos. Orçamento e detalhes do plano ainda
estavam sendo concluídos, mas as linhas
gerais estão colocadas: de um lado, conten-
ção de despesas e controle dos investimen-
tos; de outro lado, prioridade para a expan-
são móvel em São Paulo (que já vem sendo
feita) e expansão do serviço de DTH (cujos
resultados foram promissores nos primei-
ros meses de operação).

Uma preocupação crescente da Oi é a
Net Serviços, que segundo avaliação da
companhia, está conseguindo crescer sig-

nificativamente em telefonia fixa mas,
principalmente, banda larga. Daí a impor-
tância do DTH na estratégia da Oi.

Mas e a promessa de que a tele, após a
fusão, seria uma empresa atuante em
mercados externos, representando uma
força local contra a forte presença da
Telmex e Telefônica na América Latina? E
a perspectiva de expansão para outros
países da região e para a África? Para
2010, não há nenhuma expectativa para
expansão internacional, pelo menos por
enquanto. E é preciso que se diga que isso
estava colocado nas apresentações feitas
no "road show" que os executivos da
empresa fizeram em Brasília, para Anatel
e Congresso, ainda em 2008, antes da
fusão. No meio das apresentações feitas
por Luís Eduardo Falco, presidente da
companhia, sem muito destaque, estava
colocado que apenas em um prazo de
cinco anos é que a empresa atingiria as
suas metas pós-fusão, entre elas a expan-
são internacional que trará à empresa, se
realizada, 30 milhões de novos clientes.

Aperto de cinco anos
Os cinco anos previstos concluem-se

em 2014. Até lá, a Oi paga a imensa dívida
que precisou contrair para executar a con-
solidação com a BrT. Hoje, a dívida total da
companhia está em cerca de R$ 29 bilhões,
e a dívida líquida é de R$ 21 bilhões. Isso
significa mais de duas vezes o EBITDA da

empresa, e esses números ainda devem
crescer um pouco antes de começar a cair.
Mas as perspectivas de desencaixe para
amortizar o endividamento são grandes:
mais de R$ 23 bilhões até 2014, sendo R$
7,4 bilhões apenas no ano que vem. Para a
rolagem da dívida, estima-se que serão
necessários cerca de R$ 4 bilhões ao ano.

O número assusta, mas é compatível
com a geração de caixa da empresa, e na
opinião quase unânime de analistas e
agências de risco a operadora não deve
enfrentar problemas mais sérios nesse
aspecto, sobretudo se os mercados globais
continuarem melhorando.

O problema de uma dívida tão alta é
que, aliada à necessidade de manter a
lucratividade para fazer a distribuição de
dividendos aos acionistas (boa parte dos
investidores em bolsa da Oi está atrás des-
ses dividendos), limita-se a agressividade
da companhia e as perspectivas de investi-
mento fora do curso normal da operação
ficam mais conservadoras.

A Oi também passou a enfrentar as
mazelas de ter adquirido uma empresa
sem ter muita certeza do que estava com-
prando. Por conta do bloqueio regulatório
para que o processo de due dilligence nor-
mal nesse tipo de aquisição pudesse ser
realizado, a Oi acabou tendo algumas sur-
presas desagradáveis depois de efetivar a
fusão. Pelo menos é isso que se ouve, reser-
vadamente, de executivos da operadora.

Uma dessas surpresas foi com o custo
do modelo dos planos Pula-Pula pratica-
dos pela BrT nos serviços móveis. Era
um problema que já vinha sendo enfren-
tado pela Brasil Telecom antes da fusão,
e que aparentemente ainda não estava
equacionado. A Oi encontrou ainda um
outro problema: o modelo era inviável
nos sistemas de billing da empresa, o que
a forçou a cancelar vários usuários, com
evidentes prejuízos.

A Oi também aponta uma certa preocu-
pação com o risco jurídico de ações movi-
das contra a Brasil Telecom por conta do
valor de troca de ações das antigas empre-
sas do sistema Telebrás. O tamanho do
esqueleto, segundo fontes da operadora,



fica em torno de R$ 2,5 bilhões, que podem
ter impacto grande sobre o balanço a
depender de como se considere o risco de
perda dessas ações. No balanço da Oi, de
fato, aparece um significativo aumento de
provisão para processos judiciais no pri-
meiro trimestre de 2009, logo após a con-
solidação das duas empresas. Antes da
fusão, a provisão para perdas em proces-
sos judiciais era de R$ 2 bilhões. Passou a
R$ 3,4 bilhões logo após a fusão e depois
foi ajustada para R$ 2,7 bilhões no segun-
do trimestre. No submundo da indústria de
processos judiciais, muita gente tenta
ganhar em cima dessa tese. Como os anti-
gos assinantes da Telebrás tinham direito a
ações da empresa, discute-se hoje quanto
deveria ter sido pago por essas ações no
processo de privatização. Especialmente
no Sul do país, esse mercado é uma febre.
A certeza de ganhos fáceis é tão grande que
o grupo Opportunity, ainda quando contro-
lava a Brasil Telecom, usou algumas de
suas empresas para garimpar esses papéis
no mercado e depois processar a própria
BrT. Uma situação absurda, já que o
Opportunity era ao mesmo tempo respon-
sável pela gestão da empresa processada.
Ou seja, decidia a estratégia de acusação e
de defesa. O caso foi levado posteriormente
à CVM, que nunca se pronunciou.

Trata-se de um problema de interpre-
tação do risco jurídico, mas em que a Oi
resolveu ser mais conservadora. "A BrT
provisionava o risco de perda com relação
a essas ações, considerando determinadas
teses jurídicas. Ao longo dos últimos
meses, notou-se uma mudança no cenário
jurídico do Rio Grande do Sul e do País,
em função de recentes decisões nos tribu-
nais de justiça, o que levou a BrT a rever a
avaliação de valor e grau de risco atribuí-
do aos processos que discutem a matéria.
Tais processos encontram-se em diversas
fases: 1° Grau, Tribunal de Justiça e
Superior Tribunal de Justiça. A compa-
nhia, respeitando, por óbvio, as peculiari-
dades de cada decisão e apoiada na ava-
liação de seus consultores jurídicos inter-
nos e externos, alterou a sua estimativa
sobre a probabilidade de perda de possível
para provável, registrando provisões adi-
cionais no valor de R$ 1,153 bilhão, com
um impacto no resultado e no patrimônio
líquido de R$ 761 milhões, líquido dos
efeitos tributários", diz a companhia no
balanço trimestral do segundo trimestre.

Fora isso, a Oi enfrentou algumas sur-
presas na sua entrada em São Paulo. A
expectativa de receita média por usuário
era, no planejamento original, da ordem

de R$ 20, mas o ARPU médio em São
Paulo está em cerca de metade disso.

3G em São Paulo
Isso não significa, contudo, que a Oi

voltará atrás na sua estratégia. Ao contrá-
rio, deve intensificá-la, mas agora com foco
na oferta 3G, aproveitando-se da dificulda-
de que os concorrentes estão tendo em
atender com qualidade à demanda por
conexão de Internet móvel.

Em entrevista ao jornal Valor
Econômico, em setembro, os acionistas da
empresa disseram ainda que o iG será uma
prioridade da operadora no próximo ano,
ao lado do DTH e da expansão no Estado
de São Paulo com telefonia móvel.

Em todas as apresentações feitas ao
mercado financeiro, a
Oi tem enfatizado a
necessidade de ampliar
a presença estratégica
da companhia em
outros segmentos além do de telefonia fixa,
cuja tendência de longo prazo é de declínio.
Mas hoje, esse ainda é o principal alicerce
das concessionárias de telefonia fixa, e com
a Oi não é diferente.

Tanto é que todas as análises de crédi-
to da companhia, que tem recebido upgra-
des nos ratings e análises positivas, apon-
tam para a importância da geração de
caixa da empresa vinculada ao serviço
fixo. A análise de rating de emissões da Oi
realizada pela agência Fitch em abril é
auto-explicativa: "o rating é suportado por
uma sólida posição da empresa, forte
geração de fluxo de caixa e um perfil
financeiro adequado. O crédito da Oi está
fundamentado no serviço de telefonia fixa.
A empresa retira boa parte de suas recei-
tas de serviços locais, que devem perma-
necer como o principal gerador de caixa
da empresa. O mix de receitas da opera-
dora, a geração de caixa e os riscos não
devem mudar significativamente com a
aquisição da Brasil Telecom. Esperamos

que a queda de receita na telefonia fixa
seja compensada com outros serviços".

Esse é o quadro que se desenha para a
nova Oi no ano de 2010 e que deverá ser
enfrentado em termos financeiros e opera-
cionais. E a fórmula para isso é simples em
teoria: trocar dívida velha contraída em
tempos de crise por dívida nova adquirida
em melhores condições e busca de finan-
ciamento junto a fornecedores para bancar
os projetos de expansão.

Esse aspecto tem preocupado sobre-
tudo os fornecedores europeus, que ava-
liam que nos últimos anos as concessio-
nárias já espremeram demais os contra-
tos. Dizem que o mercado está com
poucos compradores e forte concorrência
entre os fornecedores. Mas que mesmo

em tempos de crise
as portas para finan-
ciamentos na Europa
nunca se fecharam.

"O mercado brasi-
leiro já está muito apertado, é quase um
monopsônio. Apertar mais seria imprati-
cável", diz um fornecedor, referindo-se à
crescente concentração, sobretudo na tele-
fonia fixa. Outro receio dos fornecedores,
nesse momento, é que o BNDES passe a
pressionar a Oi a exigir a produção local, o
que seria, segundo eles, inviável dada a
instabilidade da demanda no Brasil.
Paralelamente, a Huawei anunciou a
ampliação em US$ 30 bilhões da linha de
crédito a operadores junto ao China
Development Bank (CDB), como forma de
auxiliar a fornecedora em sua expansão
internacional.

Soma-se a tudo isso a perspectiva de
que os custos regulatórios, com a amplia-
ção de metas nos contratos de concessão
vigentes de 2011 a 2015, ou mesmo a con-
corrência com uma infraestrutura pública,
como quer o governo, coloquem ainda
mais pressão sobre a Oi, que ainda está
digerindo a Brasil Telecom e permanecerá
nesse estado por algum tempo.
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