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Zeinal Bava

CEO da CorpCo (aliança Oi/PT)
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A transação vai
alinhar os interesses
dos acionistas e terá
uma equipe de gestão
integrada. Nossa
sinergia tem a ver
com melhoras práticas
de governança,
inovação e engenharia”

siv

O processo de
alinhamento é uma
evolução da aliança
industrial entre as
empresas, assinada em
2010. Temos Portugal
com a ampla tecnologia
e, no Brasil, um amplo
mercado para crescer

sificação geográfica mais competitiva e agressiva”, afirmou.
A aliança industrial a que Bava
se refere foi firmada pelas duas
operadoras há três anos e reforçada no final do ano passado com a
aquisição de 22,4% da Oi pela Portugal Telecom, aprovada sem restrições pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)
e que agora transforma a nova supertele em uma empresa de capital pulverizado no mercado de capitais com uma única classe de
ações com direito a voto.
Sobre os custos dos serviços no
Brasil, ele garantiu que serão repassados aos clientes da Oi, a partir dos resultados obtidos com as
sinergias da fusão e novos produtos oferecidos.

de

A Portugal Telecom (PT) e a Oi assinaram ontem um Memorando de
Entendimentos para a fusão das
duas empresas de telecomunicações e suas holdings. A operação
prevê a criação de uma nova empresa, que provisoriamente terá o
nome de CorpCo. O objetivo da fusão é crescimento no mercado brasileiro e a alavancagem de investimentos já realizados em Portugal.
A nova empresa nasce com uma
base de 100 milhões de clientes, receitas de R$ 37,4 bilhões e presença em quatro continentes: Brasil.
Portugal e África/Ásia. A operação prevê, ainda, um aumento de
capital de R$ 7 bilhões a R$ 8 bilhões na operação brasileira. Parte
desse valor, o equivalente a R$ 2
bilhões, virá dos atuais acionistas
da Oi, afirmou ontem Zeinal Bava,
até então presidente da operadora
e agora CEO da CorpCo. Bava garantiu, ainda, que os investimentos na PT não serão cortados por
conta da fusão.
Durante entrevista coletiva realizada em Londres ontem pela manhã (horário brasileiro), Bava disse que os ganhos de sinergia entre
as duas empresas deverão chegar
a R$ 5,5 bilhões e que a união das
empresas vai gerar ganhos futuros para o consumidor final no Brasil, com tarifas mais baixas para
os serviços da companhia, com ganhos significativos de tecnologia,
uma expertise da PT.
“O processo de alinhamento é
uma evolução da aliança industrial
assinada em 2010. Temos Portugal
com a ampla tecnologia e, no Brasil, um amplo mercado para crescer. Com as duas empresas juntas,
reduziremos os riscos operacionais
e financeiros, alavancando a forte
presença da Oi no mercado nacional. Estaremos entre as 20 maiores
empresas do setor no mundo. Essa
nova empresaé uma aliança atlântica com ambição global e uma diver-

“Queremos melhorar os custos
unitários dos serviços. E se seremos campeões de custos, vamos
repassar aos clientes. A Oi está em
4,5 mil municípios brasileiros e
muito da procura do mercado de
telecomunicações nos próximos
dez anos não estará nos grandes
centros”,disse Bava.
Ele comentou, ainda, que as
duas empresas já trabalham de forma conjunta em cerca de 80 projetos. Para ele, o implemento da tecnologia da PT na operação da Oi
vai ajudar na melhora dos serviços já existentes. Ele acrescentou
que a meta é consolidar o novo modelo de negócio no mercado prépago, 3G, voz e dados. E mudar a
atual posição da empresa no mercado brasileiro.
“É inaceitável que a Oi esteja
entre as quatro maiores no Brasil,
mas com uma cota de mercado de
17%”, destacou o CEO da CorpCo.
A CorpCo terá ações cotadas
nas bolsas de valores do Brasil, no
Novo Mercado, na Bolsa de Nova
York (NYSE) e na Euronext, de
Portugal. A previsão é de conclusão da operação até o final do primeiro semestre de 2014. Zeinal Bava ficará à frente da CorpCo e demais subsidiárias. A empresa terá
sede no Rio de Janeiro.
“A transação vai alinhar os interesses dos acionistas e terá uma
equipe de gestão integrada, com
um só conselho de administração.
Nossa sinergia tem a ver com melhoras práticas de governança, inovação e engenharia. Vamos fazer
mais com menos”, afirmou Bava.
No entanto, um dos atuais acionistas, o BNDES, não deixou certa
a sua participação na nova estrutura. Em comunicado, o banco informou que avalia como “positiva” a
possibilidade da fusão. “A iniciativa consolida a internacionalização da Oi. O BNDES analisará as
implicações da transação proposta, com vistas ao seu posicionamento na nova estrutura societária da companhia.
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Operação anunciada ontem une Oi e Portugal Telecom em nova
empresa com 100 milhões de clientes e receita de R$ 37 bilhões
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gigante que
fala português
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Apple deve atrasar lançamento do iPad mini

ai
s.

A Apple não deve lançar a esperada nova versão do iPad Mini
com uma tela retina de alta resolução neste mês, disseram pessoas
que trabalham na cadeia de fornecimento da empresa. Os tablets
de concorrentes, como Amazon e Google, já oferecem display
com maior nitidez. Com isso, a americana pode perder
a temporada de compras do final do ano. Reuters
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Zeinal Bava,
CEO da
CorpCo,
mudou a
política de
dividendos da
Oi e vai
fomentar as
sinergias
entre as duas
operadoras

Nicola Pamplona
nicola.pamplona@brasileconomico.com.br
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Mercado espera mais foco em operações,
com menor distribuição de dividendos

“Eu espero que depois da fusão
ocorra uma redução nos dividendos, que hoje são muito altos e estão muito acima do fluxo de caixa
e ocorrem por exigência dos controladores”, afirmou o analista Richard Cole, da XP Investimentos,
resumindo o sentimento comum
no mercado. Em agosto, o presidente da companhia, Zeinal Bava, já havia anunciado mudanças
na política de dividendos, reforçadas na entrevista de ontem. A empresa fechou o segundo trimestre
com uma relação dívida líquida

Ebtida de 3,5 vezes, que lhe rendeu o rebaixamento de classificação de risco pela Fitch.
“Chega de tomar dívida para
pagar dividendo. Mais foco na operação”, escreveram, em relatório,
analistas da corretora Empiricus,
ao avaliar que a fusão “é um belo
passo” para resolver os gargalos
da companhia. Os R$ 7 bilhões do
aumento de capital proposto ontem servirão para melhorar a estrutura de capital e garantir mais
fôlego para novos investimentos,
disse fonte próxima à operação.
Há, no entanto, cautela no mercado com relação à posição dos minoritários, que podem ter sua participação diluída a partir dos aumentos de capital na companhia e com
o cumprimento da meta de economizar R$ 5,5 bilhões em sinergias.
Por outro lado, especialistas reforçam a possibilidade de transferência de conhecimento e tecnologia
para o mercado brasileiro. “A Portugal Telecom sempre teve um
bom posicionamento no desenvolvimento de tecnologias e inovação, o que abre boas perspectivas
para que a Oi ganhe competitividade”, diz Jorge Monteiro, executivochefe da consultoria Superfones.
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O mercado recebeu bem a confirmação da operação, com alta nas
ações da Oi, negociadas na Bolsa
de Valores de São Paulo (Bovespa), e da Portugal Telecom, negociadas na bolsa Euronext. Para
analistas, a nova gestão pode resolver o principal gargalo da operadora brasileira: sua estrangulada estrutura de capital. A pulverização do controle também é vista
com bons olhos por analistas,
diante da possibilidade de redução da pressão de controladores
por maiores dividendos.
As ações preferenciais da Oi fecharam o pregão da bolsa em alta
de 5,21%. Já os papéis da Portugal
Telecom tiveram ganho de 6,5%.
Após o fechamento da operação,
não haverá acionistas com mais
de 10% da empresa. Os números
finais dependem de condições como a adesão de minoritários e taxa de câmbio, mas a expectativa
é que os atuais controladores da
Portugal Telecom tenham uma
participação em torno de 4%, cada, e os sócios brasileiros da Oi fiquem com fatias entre 5% e 6%.

Ações da Oi e Portugal
Telecom fecharam em
alta nas bolsas. Para
analistas, a nova gestão
pode resolver o
principal gargalo
da operadora brasileira:
sua complicada
estrutura de capital

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 out. 2013, Empresas, p. 12-13.

