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Mercado Retomada requer decisões difíceis na tele, avaliada em R$ 7,8 bi

‘Crise de confiança’ leva Oi a
perder 40% de valor no ano

Fontes: Teleco e Valor Data

Recuperação e endividamento
Evolução do desempenho da Oi por trimestre - R$ milhões
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Cibelle Bouças
De São Paulo

A melhora apresentada pela Oi
em alguns de seus resultados fi-
nanceiros no primeiro trimestre
do ano não foi suficiente para in-
terromper a trajetória de queda
nos preços das ações da compa-
nhia. No acumulado do ano até o
fechamento de quinta-feira na Bo-
vespa, as ações preferenciais da Oi
acumulavam queda de 40,5% e en-
cerraram o pregão cotadas a
R$ 4,52. Em 12 meses, a empresa
perdeu 46% de seu valor de merca-
do, baseado no preço das ações,
chegando a R$ 7,8 bilhões. Para
analistas, a queda das ações deve-
se a uma “crise de confiança” em
relação aos sócios controladores
da Oi e não reflete a sua perfor-
mance no mercado de telefonia.

“A Oi apresentou crescimento
de receita pequeno nos últimos
quatro trimestres, mas consisten-
te. Olhando os fundamentos, o re-
sultado foi bom”, afirmou um ana-
lista de banco que prefere manter
seu nome em sigilo. Nos últimos
quatro trimestres, a Oi registrou
aumento na receita de 9,7%, 15%,
6,2% e 3,5%, respectivamente, che-
gando a R$ 7,04 bilhões de janeiro
a março deste ano.

O lucro antes dos juros, impos-
tos, depreciação e amortização
(Ebitda) também obteve avanços.
No primeiro trimestre, cresceu
6,6%, para R$ 2,15 bilhões (mais no
gráfico). Esse resultado foi impul-
sionado por um ganho não recor-
rente de R$ 1 bilhão com a venda
de torres de telefonia. A compa-
nhia informou que avalia a venda
de outros ativos não essenciais ao
seu negócio para ampliar o saldo
de caixa, fazer frente à necessidade
de investir R$ 6 bilhões no ano e
manter a política de distribuição
de dividendos de R$ 2 bilhões, sem
elevar o nível do endividamento,
que no primeiro trimestre já che-

gou a 3,05 vezes o Ebitda.
Procurada pelo Va l o r , a Oi infor-

mou, via comunicado, que parte das
vendas de ativos já está próxima da
conclusão. “O objetivo é manter a re-
lação dívida líquida/Ebitda no pata-
mar de até três vezes ao longo deste
a n o”, afirmou. Analistas ponderam
que o aumento do endividamento
no primeiro trimestre já era espera-
do, assim como a manutenção dos
dividendos e dos investimentos. “O
problema é que a saída de Francisco
Valim [presidente da Oi demitido
em janeiro] gerou uma crise de con-
f i a n ç a”, afirmou um economista de
um grande banco.

Para esse economista, a Oi teria
chegado a uma situação limite,
tendo em vista que a expectativa
de receita para o semestre não se-
ria suficiente para pagar a primei-
ra parcela dos dividendos em
agosto sem elevar mais as dívidas.
“Ou a Oi revê as suas metas de in-

vestimento, ou a meta de dividen-
dos, ou vai precisar fazer uma mu-
dança societária para fazer caixa”,
afirmou ele.

As opções mencionadas são
complexas de se executar. Como as
demais operadoras, a Oi precisa re-
forçar investimentos em infraes-
trutura de redes e tecnologia para
melhorar a qualidade dos serviços,
ampliar a cobertura e implantar a
telefonia móvel de quarta geração
(4G). Reduzir o investimento ago-
ra pode tornar mais difícil a dispu-
ta com as concorrentes.

Em relação à redução do divi-
dendo, a companhia informou
que manterá a meta de distribui-
ção de R$ 2 bilhões “desde que a re-
lação dívida líquida/Ebitda seja
menor ou igual a três”. A Te l e m a r
Pa r t i c i p a ç õ e s , holding que agrega
os acionistas controladores da Oi,
está em uma situação na qual é di-
fícil abrir mão de um dividendo

extra. Em 2012, a companhia re-
gistrou um prejuízo líquido atri-
buído aos controladores de
R$ 297,4 milhões. Em março, apro-
vou uma terceira emissão de notas
promissórias de até R$ 100 mi-
lhões para compor o seu caixa.

Sem reduzir a dívida ou dividen-
dos, o equilíbrio entre caixa e endi-
vidamento passa a depender da
venda de ativos. A CGD Securities
calcula que a Oi tenha 39 prédios e
4 mil torres para vender, o que po-
deria gerar R$ 1,5 bilhão no ano. A
Oi tem gastos previstos em R$ 11
bilhões no ano (incluindo investi-
mentos, dividendos e despesas fi-
nanceiras), para um Ebitda de
R$ 9,08 bilhões. “Com a venda de
ativos, a empresa mantém a rela-
ção dívida/Ebitda em três. Mas a
sua dívida ainda é cara, com juros
de 8%, e a receita não crescerá 8%.
Seria melhor reduzir o endivida-
m e n t o”, disse outro analista.

Tele vale menos
que preço pago
por fatia de 23%
Graziella Valenti
De São Paulo

Pressionada pela crise de con-
fiança junto aos investidores, a Oi
inteira vale hoje na BM&FBovespa
R$ 7,8 bilhões, menos do que os
R$ 8,4 bilhões que a Portugal Tele-
com (PT) investiu para ter 23% do
negócio, com a compra de fatia de
acionistas e de novas ações.

“Somos maratonistas e não cor-
redores de 100 metros.” Essa é uma
frase corriqueiramente repetida
pelos portugueses sobre o investi-
mento na tele, feito após a venda
de 50% do controle da Vivo para a
ex-sócia Te l e f ó n i c a .

Esse espírito faz com que analis-
tas e investidores apostem que a
Portugal Telecom, no futuro, ficará
sozinha ou será majoritária no
controle da operadora.

Hoje, os maiores acionistas no
bloco controlador são o grupo La
Fo n t e (família Jereissati) e Andrade
Gutierrez. Os brasileiros, que entra-
ram no setor desde a privatização, já
não são mais vistos como os sócios
que sobreviverão na Oi do futuro.

É por isso que, para muitos ex-
pectadores desse delicado mo-
mento da operadora (criada a par-
tir da compra da Brasil Telecom pe-
la Oi para ser uma supertele nacio-
nal), a Portugal Telecom está pa-
cientemente esperando, assistindo
à sangria financeira da holding
controladora Te l e m a r Participa -
ções, no aguardo do melhor mo-
mento para fazer sua investida.

O Va l o r apurou que recente-
mente foi estudada uma forma de
La Fonte e Andrade Gutierrez tro-
carem suas participações na Oi por
uma fatia da PT, que passaria a ser a
controladora quase isolada da tele
brasileira. Os empresários locais
seriam, juntos, os maiores acionis-
ta da empresa portuguesa.

A preços atuais de mercado, a fa-
tia pouco inferior a 17% que pos-
suem da Oi, equivaleria a cerca de
15% da Portugal Telecom. A La Fonte

e Andrade Gutierrez seriam maiores
do que o Banco Espírito Santo, prin-
cipal acionista da empresa portu-
guesa. Mas os estudos não evoluí-
ram devido aos desafios políticos da
transação. Para ser interessante aos
brasileiros, a troca das ações come-
çaria a esbarrar em situações diplo-
máticas em Portugal. Quanto mais
ações La Fonte e Andrade Gutierrez
tivessem na empresa portuguesa,
mais delicada a transação seria do
ponto de vista de Portugal.

A crise de confiança que pesa so-
bre a Oi tem gerado especulações
sobre o controle da companhia
porque tem relação direta com a
elevada dívida da empresa contro-
ladora, Telemar Participações.

A holding tem uma dívida líquida
de R$ 3,2 bilhões, e sua fonte de re-
ceita são os dividendos pagos pela
Oi — e o único ativo que detém é a fa-
tia na tele, atualmente avaliada em
R$ 1,4 bilhão. Assim, os R$ 2 bilhões
em proventos que a tele se compro-
metera em distribuir anualmente
pagavam o serviço da dívida da con-
troladora não negociada na bolsa.
De acordo com cálculos de analistas,
para a holding honrar a dívida nos
vencimentos e pagar os serviços fi-
nanceiros, a Oi teria de pagar em di-
videndos entre R$ 20 e R$ 21 por
ação, no acumulado dos próximos
sete anos. O valor é considerado
muito alto tomando-se por base a
necessidade de investimento e a dí-
vida da própria operadora. Na bolsa,
as ações preferenciais da Oi fecha-
ram a quinta-feira em R$ 4,52.

A situação de desconfiança é
agravada porque cinco meses após a
saída de Francisco Valim da presi-
dência, os sócios não anunciaram o
substituto nem uma nova estratégia.
Há quem avalie que as diferenças de
visões esteja dificultando a escolha.
De um lado, a Portugal Telecom tem
o perfil de fazer investimentos, en-
quanto os sócios estariam buscando
uma forma de fazer o menor gasto
possível até a definição do futuro so-
cietário e da dívida da holding.

Melhora na rentabilidade passa pela redução de gastos
De São Paulo

As operadoras de telecomuni-
cações — Te l e f ô n i c a / V i v o, América
Móvil (que controla C l a r o, Net e
Embratel), Oi e TIM — atenderam
parte das expectativas de investi-
dores no primeiro trimestre: am-
pliaram as bases de usuários na
telefonia móvel ou na TV por assi-
natura, incrementaram receitas
com serviços integrados e reduzi-
ram o nível de endividamento, à
exceção da Oi. No entanto, regis-
traram um aumento nos custos
operacionais maior que o incre-
mento na receita, o que pressio-
nou as margens de lucro.

Melhorar a rentabilidade será
um desafio para as operadoras nos
próximos meses, considerando a
necessidade de investimentos al-
tos e as perspectivas de um cresci-
mento fraco na telefonia, na banda
larga e na TV por assinatura.

No primeiro trimestre, as quatro
operadoras apresentaram resulta-
dos similares, com aumentos na re-
ceita líquida que variaram de 2,9% a
5,4%. Os custos operacionais cresce-
ram mais que a receita, no caso da
Telefônica (6,3%) e da TIM (6%). A Oi
elevou os custos em 2,2%, inferior,
portanto, ao ganho de receita. A
América Móvil não divulgou seus
custos operacionais no Brasil.

O efeito do aumento nos gastos
comprimiu as margens de Ebitda
(relação entre o lucro antes de ju-
ros, impostos, depreciação e amor-
tização e a receita líquida). A Tele-
fônica apresentou uma queda de
2,1 pontos percentuais na margem
Ebitda, para 32,1%. A TIM reduziu a
margem em 0,37 ponto percen-
tual, para 25,9%. A América Móvil
teve redução de 1,5 ponto percen-
tual, para 24,6%. A Oi, por sua vez,
apresentou um ganho de 0,8 pon-
to percentual, para 30,5%.

De acordo com a consultoria Te -
l e c o, a margem Ebitda das teles
tem se mantido em torno de 30%
há cinco anos. Essa média é infe-
rior às margens registradas pelos
grupos que controlam as operado-
ras no Brasil. A Telecom Italia regis -

tra margem Ebitda de 36%; a Por -
tugal Telecom, de 35%; a Te l e f ó n i c a
e a América Móvil global, de 34%.

Para Eduardo Tude, presidente
da Teleco, a margem Ebitda da
América Móvil no Brasil, de 24,6%,
é mais baixa que a margem global
porque o grupo opera com empre-
sas independentes (Claro, Net e
Embratel), o que eleva os custos.
“Quando o grupo unificar as ope-
rações, haverá uma melhora na
r e n t a b i l i d a d e”, disse.

A América Móvil informou que
prevê concluir a integração em até
dois anos. Enquanto isso, a estraté-
gia consiste em aproveitar o au-
mento de 4,3% na base de assinan-
tes pós-pagos da Claro, para 13,4
milhões de clientes, para incre-
mentar a receita com planos de da-
dos. A operadora investe também
na expansão da oferta de serviços
de quarta geração (4G), com pre-
ços mais altos que os planos 3G.

No caso da Telefônica/Vivo, a
queda de 8,9% na receita com tele-
fonia fixa e o crescimento fraco
(1,8%) na banda larga afetaram o

desempenho do primeiro trimes-
tre. Para analistas da CGD Securi-
ties e da Planner Corretora, a com-
panhia pode apresentar melhora
nos próximos trimestres com o au-
mento de vendas de pacotes de da-
dos para a telefonia móvel, apro-
veitando a ampliação da sua base
de usuários. Os analistas aguardam
também a recuperação na área de
TV paga, considerando que a tele
aumentou as vendas do serviço de
TV por internet (IPTV), lançado em
2012, e dos pacotes que incluem
TV, banda larga e telefonia.

A companhia informou em seu
balanço que o aumento de 6,3%
nos custos operacionais teve um
efeito causado por vendas de ati-
vos no primeiro trimestre de 2012.
Excluindo esse efeito não recor-
rente, o aumento de custos teria si-
do de 3,4%. Paulo César Teixeira, di-
retor-geral da Telefônica, disse que
o avanço nas vendas de um plano
que integra em uma conta o acesso
de banda larga a vários aparelhos
contribuirá para elevar a receita da
operadora. O investimento com-

partilhado nas redes de 4G com a
Claro também contribuirá para o
controle de custos.

Em relação à TIM, a ampliação
das redes 3G e 4G e a melhoria da
qualidade dos serviços para ga-
nhar competitividade na telefonia
móvel podem proporcionar ga-
nhos de receita. Rodrigo Abreu,
presidente da TIM, disse nesta se-
mana que vai investir R$ 1,5 bi-
lhão em redes 4G e R$ 2 bilhões
em banda larga. Analistas do Es -
pírito Santo Investment Bank con -
sideram que a TIM tem condições
de atingir um crescimento de um
dígito no ano.

“Atualmente, a TIM possui uma
cobertura menor que a Vivo e a
Claro, mas ao conectar o 3G com a
fibra óptica da TIM Fiber, ela pode
melhorar os planos de dados para
internet móvel e fixa”, afirmou Tu-
de, da Teleco. Se fizer melhorias na
qualidade dos serviços, a compa-
nhia poderá, futuramente, compe-
tir com mais força na oferta de pa-
cotes de valor agregado mais alto,
como faz a Telefônica.

No caso da Oi, a operadora au-
mentou a base de clientes de tele-
fonia móvel pré-pagos e pós-pagos
em 5,6%, para 46,6 milhões de
usuários, e apresentou ganhos na
demanda por serviços de telefonia,
mobilidade, banda larga e TV paga
combinados. A receita na área resi-
dencial cresceu 5,2%, para R$ 2,6
bilhões. A operadora também
apresentou um maior controle nos
custos operacionais, com um au-
mento de 2,2% no trimestre.

No entanto, a companhia au-
mentou a dívida líquida em
63,3%, para R$ 27,5 bilhões, o que
aumentou as preocupações de in-
vestidores. A Oi adotou como es-
tratégia a venda de ativos não es-

senciais ao negócio. No primeiro
trimestre, obteve um ganho não
recorrente de R$ 1 bilhão com es-
sa estratégia e pode obter mais R$
1,5 bilhão com a venda de outros
ativos neste ano. No mercado, en-
grossa o coro de analistas que
consideram uma necessidade a
redução do endividamento pela
empresa já neste ano.

O desempenho das compa-
nhias no trimestre gerou efeitos
nas ações das companhias na Bo-
vespa. No ano, a Oi, acumula que-
da de 40,5% nas ações. A Vivo acu-
mula alta de 13,9%, e a TIM apre-
sentava variação zero até ontem.
A Claro não tem ações negociadas
na BM&FBovespa. (CB)

ANNA CAROLINA NEGRI/VALOR

Paulo César Teixeira, diretor-geral da Telefônica: compartilhar rede 4G é uma das estratégias para cortar custos
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Custos preocupam
Desempenho das operadoras no Brasil no 1º trimestre - R$ milhões
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10, 11 e 12 maio 2013, Empresas, p. B3.




