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Desde o pedido da Recuperação Judicial em 2016, a Oi superou inúmeros desafios. 
Os credores aceitaram o plano e a Companhia viu sua dívida ser reduzida de 
R$ 60 bilhões para cerca de R$ 14 bilhões em 2018.

Em 2019, a Companhia apresentou seu plano estratégico, que simbolizava uma nova 
frente de atuação. Desta vez, a Oi almejava ser líder em serviços de fibra ótica no 
país.

O plano audacioso consistia na venda de ativos não-core e foco nos serviços direcio-
nados à infraestrutura em fibra, que dariam o tom do futuro da Companhia.

De lá pra cá, a Empresa seguiu a cartilha do plano; vendeu diversos ativos e mostrou 
bons avanços operacionais na expansão em fibra. 

Porém, ainda existem vários desafios: os investimentos a serem feitos ainda são 
grandes e a conversão dos clientes em receitas é demorada. Essa combinação leva 
a Companhia a queimar volumes substanciais de caixa trimestre após trimestre.

Não bastasse isso, a Oi ainda possui obrigações relacionadas às suas concessões, 
que consomem parcela substancial de seus investimentos.

Olhando para o futuro e diante de resultados em constante declínio —  ainda muito 
relacionados aos serviços em desuso —, a Companhia viu a necessidade de atualizar 
seu plano estratégico e dar sua cartada final.

Uma nova proposta de aditamento ao plano de recuperação judicial foi 
apresentada aos credores e ao mercado. 

O que será da Nova Oi caso o plano seja aprovado?

O que vimos até aqui
Antes de nos aprofundarmos sobre a proposta de aditamento do plano de recupe-
ração judicial, cabe recapitular como foi o desempenho da Oi até o momento.

A Empresa vem conseguindo realizar grande parte da agenda do plano estratégico, 
principalmente no que tange esforços para reforço de caixa — principalmente por 
meio da venda de ativos não-essenciais.  



Além disso, a estratégia de expansão da fibra vem tomando corpo a cada mês, apre-
sentando avanços nas taxas de captação de novos clientes. 

A Companhia, que detinha 145 mil clientes de fibra ótica no primeiro trimestre de 
2019, atingiu 1 milhão de domicílios conectados no último mês de abril.

Apesar disso, os resultados ainda apontam um cenário desafiador: se, por um lado, 
o faturamento associado à fibra cresce a taxas expressivas, o declínio de serviços 
de voz e dados baseados em cobre — que ainda são muito mais representativos no 
faturamento total — se traduz em queda de faturamento total.

Resultados no segmento Residencial
Especificamente com relação ao negócio de Fibra, o faturamento foi de 
R$ 194 milhões (+711,8% a/a; +56,8% t/t). O crescimento é consistente, mas ainda 
insuficiente para fazer frente às perdas de faturamento decorrentes do encolhimen-
to de Cobre e TV DTH. A julgar pelo ritmo de expansão, contudo, parece-nos fac-
tível que a expansão de Fibra passe a estancar a queda de faturamento pro-
vocada pelos demais serviços ainda em 2020. Ao longo do 1T20, a Oi manteve 

o ritmo de investimentos na 
expansão da Fibra e agregou 
mais 1 milhão de casas passa-
das, ou seja, rede disponível 
para contratação para a sua 
base — que perfaz, agora, 5,6 
milhões de domicílios. As Ca-
sas conectadas (clientes que 
contrataram o serviço) totali-
zaram 944 mil, resultando em 

uma taxa de ocupação de 16,8% do total de casas passadas.

Para além da expansão da base de ca-
sas passadas, a aceleração da taxa de 
ocupação sobre a infraestrutura exis-
tente é fator primordial para o sucesso 
do plano da Oi. 

A Companhia tem aprimorado e inten-
sificado suas ações de marketing nesse 
sentido, atingindo ocupação da ordem 
de 15% em menos de 6 meses dentre 
safras mais recentes.
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Fonte: RI da Companhia. Elaboração: Nord Research.

Fonte: RI da Companhia



Isso tem refletido em adições líquidas de homes connected maior do que seus pares 
no Brasil e em outros países.

Resultados em Mobilidade Pessoal
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A Oi Móvel vem sendo ne-
gativamente impactada 
por um cenário mais de-
safiador para o segmento 
pré-pago em razão do con-
texto econômico, agrava-
do pelos desdobramentos 
da pandemia da COVID-19, 
bem como de menores ta-
rifas de interconexão.

Além disso, existe um mo-
vimento de migração da    

  demanda por dados, onde 
os clientes acabam preferindo planos pós-pago em detrimento do pré-pago, que, 
em muitos casos, não comportam a necessidade de uso.

Destaque positivo, por outro lado, é a expansão de faturamento do segmento 
pós-pago, fruto dos esforços de migração para esta modalidade: a despeito da 
conjuntura econômica desfavorável e da concorrência acirrada com outras 
operadoras, a Oi tem sido relativamente bem-sucedida em seus esforços em prol 
da melhor rentabilização da base de clientes.

Fonte: RI da Companhia. Elaboração: Nord Research.

Resultados no B2B

Fonte: RI da Companhia.



O segmento B2B continua apresentando retração em linha com o segmento residen-
cial, dada principalmente pela redução do tráfego de voz — intensificado, aliás, pelas 
políticas de confinamento e home office implementadas por conta da COVID-19. Por 
outro lado, destaca-se o bom crescimento no setor de TI e do Atacado: os negócios 
integram os objetivos de longo prazo da Oi enquanto facilitadora da infraestrutura 
5G do País.

Resultado consolidado
Como pudemos ver nos dados por segmento, a Companhia vem apresentando 
retração gradativa na receita líquida consolidada. O fato da Oi possuir uma conces-
são maior em serviços de voz e banda larga em cobre, vem contribuindo para que a 
companhia sinta maiores reflexos das mudanças da demanda no setor. 

O decréscimo advém principalmente: i) do negócio de Mobilidade Pessoal, em 
função de um pior desempenho no segmento pré-pago (mitigados por um melhor 
desempenho no pós-pago) e ii) do negócio Residencial, em razão do decréscimo 
natural de receitas oriundas de soluções de Cobre (mitigado pela evolução sequen-
cial do negócio de Fibra).

A estrutura de custos é um problema para Oi, que, por manter uma das maiores 
concessões de telefonia do país, arca com uma estrutura engessada e difícil de ajus-
tar. A administração atual vem trabalhando na redução dos Custos e Despesas Ope-
racionais e vem conseguindo reduções em praticamente todas as linhas. Isto decor-
re, fundamentalmente, das iniciativas de simplificação operacional da Empresa.
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Fonte: RI da Companhia.



Como consequência, o EBITDA de Rotina vem apresentando melhoras: no 1T20, to-
talizou R$ 1,5 bilhão (+8,4% t/t; -5,8% a/a). A Margem EBITDA de Rotina atingiu 32,3% 
(+3,5 p.p. t/t; +0,6 p.p. a/a). Consideramos a inflexão da Margem EBITDA importante, 
fruto conjunto dos esforços de sustentação do faturamento e de controle de custos 
operacionais.

O Resultado Financeiro foi negativo em -R$ 6,5 bilhões, impactado i) pela variação 
cambial de dívidas e de contratos (transmissão de dados por cabos submarinos e 
satélites) denominados em moedas estrangeiras, perfazendo ambas, aproximada-
mente, R$ 5,5 bilhões. Importante ter em mente que esta despesa não constitui 
efeito caixa imediato e está sujeita a reversão na hipótese de inversão da trajetória 
de desvalorização do câmbio.

Em razão, principalmente, do resultado financeiro negativo já explicado, a Oi 
registrou Prejuízo de -R$ 6,3 bilhões no 1T20. O Fluxo de Caixa Operacional de 
Rotina (EBITDA de Rotina menos Investimentos), por sua vez, foi negativo em -R$ 299 
milhões. 

A queima de caixa continua
Desde o lançamento do plano estratégico em 2019, a Oi tem investido cerca de 
R$ 1,7 bilhão por trimestre — valor ainda maior do que o EBITDA recorrente das 
suas operações, que é de R$ 1,5 bilhão. Sem contar o pagamento a credores, as 
taxas da Anatel e demais fatores que, somados aos investimentos, que também 
contribuem para o consumo de caixa da Companhia a cada trimestre.

No último trimestre, a 
empresa recebeu de 
cerca de US$ 1 bilhão 
referente à venda das 
sua participação na 
Unitel — operadora 
de telefonia angola-
na. Além disso, cap-
tou R$ 2,5 bilhões na 
forma de emprésti-
mos.

Destacamos que o 
consumo de caixa 
segue como ponto de atenção: mesmo considerando potenciais avanços opera-
cionais nos negócios de Fibra, acreditamos que o ritmo de investimentos imposto
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Fonte: Oi, elaboração Nord Research.



à Companhia para realização de seu plano de recuperação demandará recursos 
adicionais aos disponíveis.

A posição de caixa da Companhia atingiu R$ 6,3 bilhões (contra R$ 2,3 bilhões ao 
final do 4T19), fruto principalmente da emissão de debêntures de R$ 2,5 bilhões 
e de recebimentos sobre alienações de ativos non-core (Unitel, principalmente) 
de R$3,4 bilhões. Não fossem esses efeitos, a Oi teria consumido R$ 1,9 bilhão do 
caixa, encerrando março com pouco mais de R$ 400 milhões. 

Considerando o atual consumo líquido de caixa da Oi, entendemos que as 
atuais disponibilidades da Companhia fazem frente às suas necessidades 
operacionais por um período de 12 a 15 meses. 

Por isso, enxergamos que se fez necessário o aditamento do plano de recuperação 
judicial e das novas propostas, para mitigar de vez os riscos, contando com a venda 
de ativos para reduzir drasticamente sua dívida com bancos e credores e 
flexibilizando sua estrutura.
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Aditamento ao Plano do RJ: a “Nova Oi”
Ato contínuo à sua divulgação de resultados do primeiro trimestre, a Oi trou-
xe a público a proposta de aditamento a seu Plano de Recuperação Judicial, 
que foi protocolada junto ao Juízo responsável por sua reestruturação.

Em síntese, a proposta consiste nos seguintes pontos:

 I. Venda de ativos não-estratégicos, abrangendo a operação móvel, torres 
indoor e outdoor de radiofrequência, e data centers;
 II. Segregação dos ativos remanescentes em duas estruturas, consistindo 
em uma empresa de serviços, com foco em clientes, e outra empresa focada em 
infraestrutura de telecomunicações;
 III. Venda de parte do negócio de infraestrutura;
 IV. Renegociações junto a credores, visando antecipações de pagamentos.

O elemento mais importante, no nosso entender, é a segregação do negócio 
de infraestrutura. A intenção, aqui, é tornar a ampla rede da Oi uma entidade se-
parada e neutra, vocacionada à prestação, no atacado, de serviços de conectivida-
de e transporte em fibra para operadoras e provedores de internet e à viabilização 
do 5G no País para as operadoras de telefonia móvel. A nova Empresa (“InfraCo”) 
nasceria com quase 390 mil quilômetros de fibra, com conexões abrangendo 
mais de 2.300 Municípios. 

Do outro lado, restaria a Oi ser apenas uma operadora de telefonia fixa, oferecendo



soluções residenciais e 
empresariais (voz, dados, 
DTH/IPTV), bem como re-
tendo o legado dos negó-
cios de atacado de cobre. 
Uma espécie de mini-Oi 
como a conhecemos hoje, 
enquanto clientes.

Esquematicamente, tería-
mos o seguinte:

Operacionalmente, a pro-
posta consiste na divisão 
de     grande parte dos 
ativos e passivos da Em-
presa em quatro unida-
des produtivas isoladas 

(“UPIs”), possibilitando a 
captação de novos recursos mediante contratação de financiamentos e vendas de 
participações por parte dessas unidades. São elas:

UPI InfraCo: deterá ativos de infraestrutura em fibra ótica. A InfraCo seria objeto 
de i) alienação de Ações detidas pela Oi, por montante não inferior a R$ 6,5 bilhões 
e ii) aumento de capital de até R$ 5 bilhões. No final, a Oi deteria de 49% a 75% do 
capital total da InfraCo (49% de seu capital votante)  — leilão no 1T21;

UPI Ativos Móveis: reunirá os ativos e passivos relacionados à Oi Móvel. Será alie-
nada por, pelo menos, R$ 15,0 bilhões em dinheiro — leilão no 4T20;

UPI Torres: reunirá as torres de radiofrequência indoor e outdoor da Oi e estará 
sujeita à alienação integral por, pelo menos, R$1,0 bilhão em dinheiro — leilão em 
outubro/2020;

UPI DataCenter: reunirá os ativos e passivos relacionados a data centers da 
Companhia e será integralmente alienada por, pelo menos, R$ 325,0 milhões — dos 
quais um mínimo de R$ 250,0 milhões à vista. Já há proposta vinculante pelos ativos, 
compatível com o valor mínimo apontado  — leilão em outubro/2020.

Concluída a venda da UPI Ativos Móveis — ou antes, se assim entendido convenien-
te pelo juízo —, a Companhia pleiteará o encerramento de sua Recuperação 
Judicial.

Fonte: Companhia. Elaboração: Nord Research
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Quanto pode valer a “Nova Oi”?
Detalhados os principais pontos do plano, a grande questão é: quanto a Compa-
nhia poderia valer após isso tudo? É a essa questão que nos dedicamos agora.

Antes de continuar, é importante ter em mente que as considerações a seguir 
levam em conta: i) a efetiva aprovação em juízo do aditamento ao Plano de 
Recuperação Judicial; ii) a aprovação do mesmo pelos credores e iii) a tempestiva 
alienação dos ativos nos prazos e condições propostos pela Companhia. Não 
ignorar os riscos envolvidos.

Neste cenário, considerando uma abordagem de soma das partes, teríamos:

Dentre os principais riscos a esta avaliação, apontamos:

1. A incerteza com relação ao valor justo da ClientCo, em função da limitada 
disponibilidade de dados — assumimos um EBITDA de R$ 1,5 bilhão/ano e a 
avaliamos a 5 vezes EBITDA;

2. Incertezas relacionadas ao preço de venda da UPI Ativos Móveis: muito 
embora a Companhia esteja sinalizando a intenção de fechar a transação por 
pelo menos R$ 15 bilhões, o montante nos parece um pouco alto — nossas 
estimativas apontam para alto, entre R$10 e R$12 bilhões.

3. Passivo financeiro: i) assumimos a dívida a valor presente nos termos apre-
sentados pela Companhia (o valor de face da dívida é de R$ 40 bilhões); ii) 
parcela significativa da dívida está sujeita à variação cambial e não está cober-
ta por instrumentos de proteção; iii) não incorporamos à avaliação eventuais 
reduções do endividamento decorrentes da reestruturação de dívida proposta 
no âmbito do aditamento ao Plano de Recuperação Judicial.



Tese segue difícil; potencial 
segue relevante

Muito embora não neguemos os avanços operacionais da Oi, é cada vez mais claro 
para nós que a velocidade com que eles surgem não é suficiente diante do ritmo 
de queima de caixa inerente às necessidades de investimento da Companhia, de 
forma que a busca de alternativas é imprescindível: do jeito que é hoje, a Oi não 
para em pé.

Não por acaso, os planos da Nova Oi contemplam a venda de uma ampla gama 
de ativos não-core e segregam o core da Companhia em duas entidades distintas, 
buscando assim destravar valor adicional.

Mesmo após o plano, temos dúvidas sobre o valor da operação de varejo remanes-
cente na Companhia: os ativos valiosos podem se limitar aos que serão vendidos e 
à participação de 49% na InfraCo.

O plano é audacioso. De difícil execução. E dependerá ainda, importante fri-
sar, da aprovação dos credores.

Tudo considerado, porém, não podemos ignorar a assimetria: em se concretizan-
do nossa estimativa-base, o potencial de retorno em OIBR3 se traduz em mais 
de 2 vezes em um cenário mais pessimista, e mais de 3 vezes em um cenário 
mais otimista em relação ao que ela valia na data de divulgação da sua propos-
ta de aditamento do RJ.

É a relevância desse potencial que faz com que, a despeito do alto risco da tese, 
sigamos recomendando comprar as Ações de OIBR3 até o preço de entrada de 
R$ 1,70. Acima desse valor, recomendamos ficar de fora. 

A Oi é uma das teses que acompanhamos no Nord Deep Value, série da Nord 
Research destinada a casos de reestruturação (turnarounds), fusões, aquisições
e outras situações especiais. Lá buscamos oportunidades com bom potencial de 
retorno — e, para isso, aceitamos incorrer em riscos também acima da média.

Trata-se de uma estratégia arrojada, voltada para investidores experientes, 
destinada a complementar portfólios de investimentos bem estruturados.

Além dos relatórios quinzenais, a série conta com um canal direto e exclusivo com 
os analistas no canal no Telegram, por meio do qual comentamos, em tempo real, 
as últimas notícias das teses de investimentos e respondemos às dúvidas dos 
assinantes.

Um serviço premium mais do que necessário para o acompanhamento de teses
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complicadas, mas com enorme potencial.

Para testar a série Nord Deep Value por 30 dias, sem compromisso, acesse este
link.

Seguimos alertas e informando os assinantes sobre qualquer alteração de
cenário.

Acompanhe os conteúdos da Nord no seu e-mail e nas redes sociais.

Em observância aos Artigos 20 e 21 da Instrução CVM nº 598/2018, o Analista Ricardo Schweitzer e Matheus Amaral declara:
Que é o responsável principal pelo conteúdo do presente Relatório de Análise;
Que as recomendações constantes no presente Relatório de Análise refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais e
foram elaboradas de forma independente, inclusive com relação à Nord Research;
Em observância ao Artigo 22 da Instrução CVM nº 598/2018, a Nord Research esclarece:
   1. Que oferece produtos contendo recomendações de investimento pautadas por diferentes estratégias e/ou elaborados por
diferentes Analistas. Dessa forma, é possível que um mesmo valor mobiliário encontre recomendações distintas em diferentes
produtos por nós oferecidos. As indicações do presente Relatório de Análise, portanto, devem ser sempre consideradas
no contexto da estratégia que o norteia.

https://www.nordresearch.com.br/assinaturas/deep-value/?utm_source=pdfnovaoi20200619&utm_medium=relatorio&utm_campaign=nrd-me-pdfnovaoi20200619-20200619-deepvalue
https://www.nordresearch.com.br/assinaturas/deep-value/?utm_source=pdfnovaoi20200619&utm_medium=relatorio&utm_campaign=nrd-me-pdfnovaoi20200619-20200619-deepvalue



