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ENTENDA A REORGANIZAÇÃO
AÇÕES NA BOVESPA RECOMENDAÇÕES APÓS O ANÚNCIO DA REESTRUTURAÇÃO

RANKING DE VALOR DE MERCADO
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COMO ERA
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Brasil Telecom ON
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COMO FICA

Nome Código de negociação

Com a aprovação da reorganização societária, as sete classes de ações
atualmente negociadas serão unificadas em apenas duas. A ação da
Brasil Telecom vai absorver as outras e será rebatizada Oi S.A.

Ç

Com a reestruturação, a Oi passará a ser a décima empresa com maior
valor de mercado na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa)
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Para TNLP4, as ações mais líquidas da empresa

Ativa
Bradesco Corretora
BTG Pactual
Coinvalores
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SLW Corretora
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Potencialmente positivo
Outperform
Compra
Compra
Neutro
Manter
Neutro
Compra
Venda

Oi

Outperform: o papel deve ter um desempenho
melhor que a média do mercado
Compra: vale a pena aumentar
a posição nas ações
Neutro: o desempenho do papel será
em linha com o mercado
Manter: quem tiver ações
não deve vendê-las agora
Venda: o melhor é se desfazer das ações
e embolsar o ganho

ENTENDA

RELAÇÃO DE TROCA DOS PAPÉIS
Os números são uma referência divulgada pela Oi e não necessariamente serão as adotadas no momento
da troca das ações, o que será definido por comitês independentes
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Caso o processo seja bem-sucedido, as novas ações da Oi prometem recuperar-se das perdas
dos últimos meses. Com uma estrutura acionária mais simples e unificada, são esperadas
redução de custos na empresa e maior liquidez dos papéis, já que os negócios serão
concentrados em duas e não mais sete ações

A reestruturação acionária da Oi vai facilitar o pagamento de dividendos (parcela do lucro
paga aos acionistas). O investidor não sabe atualmente qual das empresas pagará mais. A
complexidade atual também dificulta a criação de uma política de dividendos de longo prazo
na empresa, o que é muito aguardadoR$ 27,269 bi27,269 bi

OUTRAS
EMPRESAS
DO SETOR

Vivo

RISCOS
A relação de troca das ações será definida
por comitês independentes de cada uma
das empresas. Se em vez de uma avaliação
simples, com base no valor de mercado, os
comitês avançarem os debates para critérios
mais complexos (como valor patrimonial
das empresas) a disputa entre acionistas
pode acirrar e atrapalhar a reestruturação

O caminho até a reestruturação pode ser
mais longo que o imaginado e provocar
volatilidade nos papéis. Além dos comitês, a
empresa vai submeter a troca das ações à
aprovação em assembleia de acionistas, da
Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel), da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) e do órgão regulador do setor nos EUA
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R$ 20,356 bi
FONTE: Oi, Economatica, corretoras
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Brasil Telecom
R$ 9,724 bilhões
Tele Norte Leste
Participações
R$ 14,317 bilhões
Telemar Norte Leste
R$ 22,962 bilhões

B O L S A

VOCÊ INVESTE

Minoritário da Oi à espera dos próximos passos
Maioria dos especialistas no setor recomenda manter ações da companhia para aguardar desdobramentos da reestruturação

Bruno Villas Bôas

● O anúncio da reestruturação
da Oi (ex-Telemar) mexeu com
as ações da empresa na semana
passada. As promessas de sim-
plificação e maior liquidez nos
papéis foram bem recebidas
por investidores, assim como a
sinalização sobre a relação de
troca das atuais e futuras
ações. No pregão de terça-feira,
dia do anúncio, os papéis da Oi
chegaram a subir 13,26% na
Bolsa de Valores de São Paulo
(Bovespa). Passada a euforia,
uma pergunta martela a cabeça
do investidor: manter o papel
ou embolsar os ganhos? Para a
maioria dos analistas, o melhor
é manter a ação na carteira e
aguardar os próximos passos
da reorganização.

Pela proposta, a Oi vai reduzir
o número de ações do grupo
negociadas na Bovespa: são
atualmente sete classes das em-
presas Telemar Norte Leste
(Tmar, a operadora), Tele Norte
Leste Participações (TNLP, a hol-
ding) e ainda da Brasil Telecom
(BrT). Esse número vai ser re-
duzido para apenas duas classes
de ações — as preferenciais (PN,
sem direito a voto) e as or-
dinárias (ON, com voto) da Bra-
sil Telecom. Na sequência, a BrT
passará a se chamar Oi.

Segundo Luciana Leocádio,
analista-chefe da Ativa Correto-
ra, a simplificação era muito
aguardada pelo mercado. Ela ex-
plica que a quantidade atual de
ações torna confusa a vida dos
investidores, que não sabem
qual o melhor papel para in-
vestir e qual vai distribuir os
melhores dividendos (parte do
lucro pago ao acionista).

— Eles propõem agora algo
razoável, melhor e mais simples
do que tentativas de reestru-
turação feitas no passado e que
não deram certo. Por isso, re-
comendamos manter o papel na
carteira e buscar a troca. O
anúncio foi potencialmente bom
— afirma Luciana. — A empresa
também poderá estabelecer fi-
nalmente uma política de di-
videndos de longo prazo.

Desempenho operacional
ainda atrapalha as ações
Com a reestruturação, a Oi

vai se tornar a décima maior
empresa do Ibovespa em valor
de mercado, à frente da Com-
panhia Siderúrgica Nacional
(CSN). O valor de mercado da
empresa chegará a R$ 40 bi-
lhões. Espera-se, portanto, que
a operadora volte a ter um
papel mais relevante na Bolsa.

Cenários como esse têm le-
vado alguns analistas a sugerir,
inclusive, a compra dos papéis,
apesar da alta recente. Pedro
Galdi, analista da SLW Corre-
tora, recomendou o aumento
de exposição ao papel para
investidores que mantêm suas

aplicações a longo prazo.
— Muita gente vendeu as

ações depois da alta de terça-
feira para embolsar o ganho.
São os investidores de curto
prazo. Eles tendem agora a
recomprar o papel, já que os
preços recuaram um pouco.
Isso pode ajudar — diz Galdi.

Após subir 13,26% na terça-
feira, a ação da holding Te-
lemar (TNPL4) — a mais li-
quida das sete negociadas —
recuou nos três pregões se-
guintes. E assim fechou a se-
mana com uma alta acumulada
mais modesta, de 6%. Na se-
mana, o Índice Bovespa (Ibo-
vespa) subiu menos, 2,71%.

Parte do recuo das ações a
partir de quarta-feira está ligada
a incertezas no mercado. Não se
sabe, por exemplo, se os papéis
preferenciais da nova empresa
terão direito a tag along em uma
eventual troca de controle. Essa

operação consiste na obrigação
de, em caso de venda do con-
trole, os sócios majoritários fa-
zerem uma oferta de recompra
das demais ações da empresa
por no mínimo 80% do valor
pago aos controladores.

Analista teme discussão
acirrada dos acionistas

Segundo Rafael Andreata,
analista de telecomunicações
da Planner Corretora, essas de-
finições serão importantes para
as equipes de análise calcula-
rem o potencial de valorização
dos papéis da empresa.

— Sem isso, o cenário não é
bom, porque os resultados
operacionais da Oi seguem fra-
cos. A empresa tem atuado de
forma agressiva para ganhar
participação no mercado, o
que significa muitas promo-
ções e perda de margem de
lucro — diz Andreata.

Mais cético em relação à reor-
ganização societária, José Valder
Nogueira, analista de telecomu-
nicações da Santander Correto-
ra, recomenda a venda das
ações. Ele lembra que a sim-
plificação levará, pelo menos,
220 dias para ocorrer. E teme
nova briga entre acionistas, o
que impossibilitou tentativas an-
teriores de reestruturação.

— A Oi vai convocar o cha-
mado comitê independente pa-
ra discutir a reestruturação.
São profissionais independen-
tes que vão debater a relação de
troca das ações com base em
diversos indicadores, não ape-
nas o preço de mercado, como
sugeriu a Oi no comunicado. Se
esse comitê for realmente in-
dependente, o processo pode
atrasar porque vai haver uma
discussão mais acirrada e longa
dos termos a serem propostos
— diz Nogueira. ■

INDICADORES O GLOBO NA INTERNET

a Veja mais indicadores e números do mercado financeiro
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Correção da Poupança
Dia Índice
25/05 0,6491%
26/05 0,6307%
27/05 0,6448%
28/05 0,6354%
29/05 0,6578%
30/05 0,6578%
31/05 0,6578%
01/06 0,6578%
02/06 0,6733%
03/06 0,6740%
04/06 0,6670%
05/06 0,6289%
06/06 0,6107%
07/06 0,6087%
08/06 0,6313%
09/06 0,6505%
10/06 0,6825%
11/06 0,6855%
12/06 0,6544%
13/06 0,6264%

Dia Índice
14/06 0,6249%
15/06 0,6486%
16/06 0,6696%
17/06 0,6647%
18/06 0,6717%
19/06 0,6472%
20/06 0,6396%
21/06 0,6308%
22/06 0,6651%
23/06 0,6898%
24/06 0,6196%
25/06 0,6527%
26/06 0,6250%

Obs: Segundo norma
do Banco Central,
os rendimentos dos dias
29, 30 e 31
correspondem
ao dia 1o

- do mês
subsequente.

ÍNDICES
DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO

Bovespa +2,36% -3,94% +1,22% +1,79% -3.58% N.D.

Salário mínimo (Federal) R$ 510 R$ 510 R$ 540 R$ 545 R$ 545 R$ 545

Salário mínimo (RJ) R$ 581,88 R$ 581,88 R$ 581,88 R$ 581,88 R$ 639,26 R$ 639,26*
Obs: * Piso para empregado doméstico, servente, contínuo, mensageiro, auxiliar de
serviços gerais e funcionário do comércio não especializado, entre outros.

TR
24/05:0,1190% 25/05: 0,1519% 26/05: 0,1244%

Selic: 12%

IMPOSTO DE RENDA
IR na fonte • Maio/2011

Parcela
Base cálculo Alíquota a deduzir

R$ 1.566,61 Isento —

De R$ 1.566,62 a R$ 2.347,85 7,5% R$ 117,49

De R$ 2.347,86 a R$ 3.130,51 15% R$ 293,58

De R$ 3.130,52 a R$ 3.911,63 22,5% R$ 528,37

Acima de R$ 3.911,63 27,5% R$ 723,95

Deduções: a) R$ 157,47 por
dependente; b) dedução especial para
aposentados, pensionistas e transferidos
para a reserva remunerada com 65 anos
ou mais: R$ 1.566,61; c) contribuição
mensal à Previdência Social; d) pensão
alimentícia paga devido a acordo ou
sentença judicial. • Obs: Para calcular o
imposto a pagar, aplique a alíquota e
deduza a parcela correspondente à faixa.
• Esta nova tabela só vale para o
recolhimento do IRRF este ano.
Correção da segunda parcela: 1%
Fonte: Secretaria da Receita Federal

INSS/Maio
Trabalhador assalariado
Salário de contribuição (R$) Alíquota (%)

Até 1.106,90 8
de 1.106,91 até 1.844,83 9
de 1.844,84 até 3.689,66 11

Obs: Percentuais incidentes de forma não
cumulativa (artigo 22 do regulamento
da Organização e do Custeio da
Seguridade Social).

Trabalhador autônomo
Para o contribuinte individual e
facultativo, o valor da contribuição deverá
ser de 20% do salário-base, que poderá
variar de R$ 545 a R$ 3.689,66

Ufir
Maio
R$ 1,0641
Obs: foi extinta

Ufir/RJ
Maio
R$ 2,1352

Unif

Obs: A Unif foi extinta em 1996. Cada
Unif vale 25,08 Ufir (também extinta).
Para calcular o valor a ser pago,
multiplique o número de Unifs por 25,08
e depois pelo último valor da Ufir (R$
1,0641). (1 Uferj = 44,2655 Ufir-RJ)

INFLAÇÃO

IPCA (IBGE)
Índice Variações percentuais

(12/93=100) No mês No ano Últ. 12
meses

Novembro 3175,88 0,83% 5,25% 5,63%
Dezembro 3195,89 0,63% 5,91% 5,91%
Janeiro 3222,42 0,83% 0,83% 5,99%
Fevereiro 3248,20 0,80% 1,64% 6,01%
Março 3273,86 0,79% 2,44% 6,30%
Abril 3299,07 0,77% 3,23% 6,51%

IGP-M (FGV)
Índice Variações percentuais

(08/94=100) No mês No ano Últ. 12
meses

Novembro 447,206 1,45% 10,56% 10,27%
Dezembro 450,301 0,69% 11,32% 11,32%
Janeiro 453,875 0,79% 0,79% 11,50%
Fevereiro 458,397 1,00% 1,80% 11,30%
Março 461,249 0,62% 2,43% 10,95%
Abril 463,311 0,45% 2,89% 10,60%

IGP-DI (FGV)
Índice Variações percentuais

(08/94=100) No mês No ano Últ. 12
meses

Novembro 441,754 1,58% 10,88% 10,75%
Dezembro 443,427 0,38% 11,30% 11,30%
Janeiro 447,764 0,98% 0,98% 11,27%
Fevereiro 452,047 0,96% 1,94% 11,12%
Março 454,805 0,61% 2,57% 11,09%
Abril 457,059 0,50% 3,07% 10,84%

CÂMBIO

Dólar
Compra R$ Venda R$

Dólar comercial (taxaPtax) 1,6030 1,6038
Paralelo (São Paulo) 1,54 1,72
Diferença entre paralelo e comercial -3,93% 7,24%
Dólar-turismo esp. (Banco do Brasil) 1,53 1,67
Dólar-turismo esp. (Bradesco) 1,54 1,70

Obs: A cotação Ptax do dólar americano
de dias anteriores pode ser consultada no
site do Banco Central, www.bc.gov.br.
Clicar em “Economia e finanças” e,
posteriormente, em “Séries temporais”.

Outras moedas
Cotações para venda ao público (em R$)

Euro 2,28316
Franco suíço 1,88285
Iene japonês 0,0197491
Libra esterlina 2,63385
Peso argentino 0,390720
Yuan chinês 0,245694
Peso chileno 0,00341760
Peso mexicano 0,137524
Dólar canadense 1,63291
Fonte: Mercado

Obs: As cotações de outras moedas
estrangeiras podem ser consultadas
nos sites www.xe.com/ucc e
www.oanda.com.br.

BOLSA DE VALORES: Informações
sobre cotações diárias de ações e
evolução dos índices Ibovespa e IVBX-2
podem ser obtidas no site da Bolsa de
Valores de São Paulo (Bovespa),
www.bovespa.com.br.
CDB/CDI/TBF: As taxas de CDB e CDI
podem ser consultadas nos sites de Anbid
(www.anbid.com.br), Andima
(www.andima.com.br) e Cetip
(www.cetip.com.br). A Taxa Básica
Financeira (TBF) está disponível no site
do Banco Central (www.bc.gov.br). É
preciso clicar em “Sala de imprensa” e,
posteriormente, em “Séries temporais”.
FUNDOS DE INVESTIMENTO:
Informações disponíveis no site da
Associação Nacional dos Bancos de
Investimento (Anbid), www.anbid.com.br.
Clicar, no quadro “Rankings e
estatísticas”, em “Fundos de
investimento”.
IDTR: Pode ser consultado no site da
Federação Nacional das Empresas de
Seguros Privados e de Capitalização
(Fenaseg), www.fenaseg.org.br. Clicar na
barra “Serviços” e, posteriormente, em
FAJ-TR. Selecionar o ano e o mês
desejados.
ÍNDICES DE PREÇOS: Outros
indicadores podem ser consultados nos
sites da Fundação Getulio Vargas (FGV,
www.fgv.br), do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE,
www.ibge.gov.br) e da Andima
(www.andima.com.br).

Fabio Rossi

LUCIANA LEOCÁDIO, da Ativa: expectativa de política de dividendos

Editoria de Arte

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 30 maio. 2011, Economia, p. 20.




