


Nos últimos meses a Oi (OIBR3) tem 
conquistado atenção da imprensa 
especializada, investidores, e também de 
nós, analistas. Inclusive, aqui na Nord, o
Ricardo escolheu a OIBR3 como o 
destaque para 2020.

O perigo é que muita gente não é avisada 
do risco que um investimento como esse 
pode trazer. Neste relatório, 
elencaremos os riscos e as 
oportunidades em OIBR3.

O caso da Oi até pode ter um trágico fim, mas ainda existe a chance de novos 
tempos para a Companhia. A Oi ainda possui sua relevância no mercado de 
telecomunicações e está lutando em seu processo de Recuperação Judicial para 
ser uma nova Companhia, que terá mais foco em banda larga a fibra e serviços de 
infraestrutura.

Explico:

A decadência de uma “Super-tele”
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Forjada em uma confusão societária e idealizada em tempos de Lula como a 
“Super-Tele” brasileira, o que conhecemos hoje como Oi ganhou forma em 2008, 
quando a Telemar adquiriu a Brasil Telecom (“BrT”). O negócio à época foi bastante 
criticado, pois a Telemar precisou emitir mais dívida para comprar a BrT.

Não bastasse a estrutura complicada aqui no Brasil, a Oi resolveu expandir suas 
atividades  mundo afora ao realizar uma combinação de negócios com a antiga 
Portugal Telecom, hoje denominada Pharol, que detinha operações em Portugal 
na África.

Para concluir a operação com a Pharol, a Oi precisou simplificar sua estrutura 
societária. Acabou incorporando todas as subsidiárias e a Telemar para a estrutura 
da Oi S.A.

Por fim, o que conhecemos hoje é uma Companhia com uma base acionária 
dispersa — chamada de corporation — que tem como principais acionistas grandes 
fundos estrangeiros como: Goldentree, York Global, Brookfield  e Solus, além da 
Bratel.
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Resolvidos os problemas societários, por outro lado as operações da Companhia 
não iam nada bem. O setor, que passa por uma inversão de demanda entre voz e 
dados, pede ainda mais investimentos em infraestrutura.

O novo leilão do 5G a ser realizado no segundo semestre de 2020 vem 
pressionando as operadoras a já operar regiões com pleno 4G e 4.5G e se 
prepararem para a nova tecnologia. Além disso, a competição na Fibra, que possui 
maior qualidade e velocidade que a banda larga a cobre, se torna trivial para a 
sobrevivência dos serviços de banda larga fixa.

Um fator importante que vai ajudar as Companhias do setor foi a aprovação da PLC 
79, que modifica o marco regulatório da telecomunicação no país. A lei permitirá 
que as concessionárias de telefonia fixa deixem o regime público (Concessão) para 
partirem para o regime privado (autorização), e também libera a venda de ativos que 
antes voltariam para o Governo ao final da concessão.

Vale destacar que os efeitos da PLC 79 devem gerar impactos efetivos após 2021, já 
que a Anatel pode demorar 1 ano para estabelecer as regras com base na nova lei. 
A Oi tem muito ativo pra vender e espera ansiosamente as regras da Anatel.

Acessos na telefonia fixa por autorizadas e concessionárias.
Fonte: Anatel

A demanda por telefonia fixa segue em declínio desde 2014. A Oi ainda possui uma 
receita com alta exposição a serviços e produtos com tendência de queda como: 
Cobre (Voz e Banda Larga), TV, Serviços regulados e Pré-pago.



Com isso, a Companhia viu sua receita entrar em declínio desde o início da queda de 
acessos da telefonia fixa em 2014.

Receita anual e trimestral — OIBR3
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Fonte: Bloomberg

Com uma dívida líquida de cerca de R$ 41 bilhões em junho de 2016, a Oi não 
conseguia mais fazer frente aos investimentos necessários para garantir sua 
competitividade em telefonia móvel e banda larga fixa.

Dívida líquida (Dívida total - caixa) OIBR3

Fonte: Bloomberg

Com receitas em queda, geração de caixa idem, investimentos insuficientes e dívida 
galopante… o único caminho foi a Recuperação Judicial, que teve início em meados 
de 2016. Antes da Odebrecht, foi a maior operação do tipo no País.

Lucro por Ação OIBR3



Fonte: Bloomberg

Uma segunda chance
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A Companhia concluiu um amplo processo 
de reestruturação de suas dívidas, que dilata 
substancialmente os prazos de pagamento. 
Além disso, realizou um aumento de capital 
de R$ 4 bilhões. Com os novos recursos em 
caixa, credores mais 
pacientes e outras opcionalidades, a Oi 
ganhou uma chance valiosa de se reerguer.

Do ponto de vista puramente operacional: 
após anos de queda de faturamento (que 
ainda deve levar algum tempo para ser
 revertida), a disponibilidade dos recursos 
com a recuperação judicial permitiu que a 
Companhia voltasse a fazer investimentos 
em prol da recuperação de sua 
competitividade.

Com uma dívida reduzida de R$ 60 bilhões para R$ 16 bilhões e um faturamento de 
R$ 24,5 bilhões entrando em declínio, a Oi precisava de um plano concreto para se 
reerguer.

O Plano
Em 2019 a Companhia divulgou seu planejamento estratégico para a recuperação. 
Basicamente, a Oi quer ser líder em Fibra e Infraestrutura.
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O plano estratégico mostra que a atuação em Fibra pode ser muito mais rentável 
para a Oi do que a malha de hoje a cobre. A Companhia espera passar a Fibra por 
4,6 milhões de casas em 2019 e 16 milhões até 2021 e, com isso, obter uma receita 
com Fibra crescendo em média 30% ao ano até 2024.

Quanto à operação móvel, esperávamos que a Oi fosse anunciar a sua venda no 
plano estratégico. Mas não foi o que vimos. A Oi não apresentou um plano robusto 
para a operação e em algumas teleconferências tem afirmado que existem 
consultores realizando a avaliação do negócio.

De lá pra cá surgiram muitas notícias que envolveram praticamente todas as 
operadoras nacionais e algumas internacionais. Todas com interesse na operação 
móvel da Oi. Nada de negociações concretas até agora.

O que o plano prevê de fato são esforços em Fibra e em Infraestrutura, que exigem 
investimentos intensivos. Para fazer frente a essa necessidade de caixa, a 
Companhia divulgou um cronograma de venda de ativos não-core como: Torres, 
Data Center, Unitel, Imóveis e outros. 

Além disso, a Companhia também conta com um aumento de capital e créditos de 
PIS/COFINS. Toda essa estrutura pode gerar um impacto de algo em torno de R$ 
12,5 a R$ 14,5 bilhões ao caixa da Companhia.

Com isso, a Oi espera implementar seu plano de atuação em Fibra e trocar a base 
de faturamento, que ainda gira em torno da fiação a Cobre. A Fibra possui margens 
melhores e menor taxa de evasão de clientes (“churn”).

O que vimos até agora?
Desde o lançamento do plano, 
a Oi tem investido cerca de R$ 
2 bilhões por trimestre — valor 
ainda maior que o EBITDA 
recorrente das suas opera-
ções, que é de R$ 1 bilhão. Sem 
contar o pagamento a credo-
res, as taxas da Anatel e demais 
fatores que consomem o caixa, 
que somados aos investimen-
tos ajudam a queimar o caixa 
da Companhia a cada trimestre.

Fonte: Oi, elaboração Nord Research.



Olhando para situação de caixa, vemos o quão delicada é a situação da Oi. Por isso, 
a importância da venda de ativos. Em seu planejamento estratégico havia um 
cronograma com o período estimado da venda desses ativos.

4T19: Torres + Unitel
1S20: Data Center
4T20: Outros ativos não estratégicos
1T21: Imóveis

Neste cronograma de vendas, o ativo mais importante foi a participação que a Oi 
detinha na telecom angolana Unitel. A operação estava prevista para o final do ano 
de 2019, mas, por problemas judiciais e ambiente político conturbado no país, o 
negócio só foi fechado em janeiro deste ano.

A venda ocorreu e trouxe ao caixa da Companhia cerca de R$ 4 bilhões. O mercado 
não gostou muito das condições do negócio, pois a Oi abriu mão do direito que 
tinha de receber os dividendos não pagos da Unitel desde 2012. 

A operação consistiu na venda da PT Ventures (quem detinha as ações da Unitel) 
para a Sonangol, petrolífera estatal que detém outros 25% de participação na 
Companhia. Com isso, a arbitragem que a PT Ventures moveu contra a Unitel sobre 
dividendos não pagos, que lhe daria direito a cerca de US$ 600 milhões a receber, 
ficou agora com a Sonangol.

A Oi precisou emitir dívida enquanto não vendia a Unitel. Seu caixa já estava 
comprometido até o 1T20. Mas agora, com tudo resolvido, a Oi poderá renegociar 
esta dívida e terá caixa suficiente para tocar seu plano de reestruturação pelo 
menos até o final deste ano.

Resta ainda à Companhia vender suas Torres e Data Center, que trarão mais 
dinheiro ao Caixa. Outra oportunidade também são as negociações da operação 
móvel, que ainda permeiam no campo da especulação, mas que podem trazer 
aproximadamente R$ 15 bilhões para a Oi.
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A Nova Oi

Tudo que dissemos agora de nada valerá para a Oi se seus investimentos em Fibra 
não trouxerem resultados.

O que basicamente precisamos ver nos próximos resultados é se o faturamento da 
penetração de casas conectadas com Fibra fará jus ao declínio da receita com Cobre 
e compensará a queima de caixa.



Para nós, essa queima pode se manter até o final de 2020.

Além disso, caso a Companhia insista no segmento móvel, precisamos ver reflexos 
de melhora também nesse segmento.

Outro ponto também a se destacar é na redução de custos da Companhia, que 
precisará mostrar resultados já em 2020.
Com esses pontos anotados, podemos verificar os resultados operacionais até 
setembro 2019.

Fonte: Dados da Companhia.

A meta de atingir 4,6 milhões de Casas Passadas com Fibra até o final de 2019 
parece que está sendo bem encaminhada. A Companhia atingiu 3,9 milhões de 
casas passadas em outubro de 2019.

Mas isso não significa clientes 
conquistados, e sim infraestru-
tura sendo expandida. As Casas 
Conectadas com Fibra — que 
significa clientes conquistados 
—, saíram de 55 mil para 488 
mil em outubro de 2019. O que 
representa um take-up 
(clientes por casas passadas) 
de 12,3% atualmente.

A penetração da Fibra parece 
estar aumentando a cada safra 

de expansão de casas passadas. O que era menos de 10% de casas conectadas no 
primeiro mês de expansão, hoje já alcança 12% no primeiro mês.
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Segundo a Companhia, nas 52 cidades com Fibra, o crescimento da FTTH já tem 
compensado a maior parte da queda do Cobre. Além disso, a receita média por 
unidade é 57% maior que a do Cobre.

Fonte: Dados da Companhia.

Esperamos que ao longo de 2020 as receitas com Fibra, Infraestrutura, Pós-pago e 
IPTV dominem cada vez mais o faturamento da Companhia

Vale a pena Comprar Oi?
A OIBR3 negocia a cerca de 0,2 vezes seu patrimônio líquido e 5 vezes o EBITDA. 
Não se enganem, o desconto está embutindo o risco de falência da Companhia, com 
toda a razão.

Em contrapartida, se olharmos o horizonte que a Oi tem pela frente, caso a 
execução dos seus investimentos dê certo, temos uma oportunidade de a 
Companhia duplicar ou mais o seu valor.

Fazendo um exercício simples, considerando o seu valor de mercado e os principais 
drivers de valor, chegamos num valuation atrativo para Oi. Isso sem considerar 
ganhos estruturais com melhoria de eficiência operacional, que podem vir com 
esforços internos a partir do marco regulatório.
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Outra hipótese que não está confirmada, mas não descartamos, é a possibilidade 
da venda da operação móvel da Companhia ou de uma fusão com outra operadora.

Acreditamos que a Oi está tocando bem o seu plano de reestruturação. Temos 
visto avanços na implementação da Fibra, mas esperamos ver mais avanços em 
2020. Apesar disso, esperamos ver as receitas com telefonia fixa e banda larga 
Cobre caindo. Nossa expectativa é que a Fibra e serviços de infraestrutura sejam 
mais representativos no faturamento da Companhia.

Mas vale enfatizar que os riscos de falência da Companhia são relevantes. A 
despeito disso, recomendamos compra por enxergarmos na tese uma boa 
assimetria entre risco e retorno. Aconselhamos, contudo, que a exposição às ações 
seja limitada a, no máximo, 5% do capital.

Oi é uma das teses que acompanhamos no Nord Deep Value, série da Nord 
Research destinada a casos de reestruturação (turnarounds), fusões e 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 a investidores experientes, destinada a 
complementar portfólios de investimento bem estruturados.

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

Um serviço premium mais do que necessário para o acompanhamento de teses de 
investimento complicadas.

Para conhecer mais do Nord Deep Value, confira este link.

Em observância aos Artigos 20 e 21 da Instrução CVM nº 598/2018, o Analista 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://loja.nordresearch.com.br/DeepValue/?utm_source=pdfoibr3&utm_medium=relatorio&utm_campaign=nrd-me-pdfoibr3-20200123-devck
https://loja.nordresearch.com.br/DeepValue/?utm_source=pdfoibr3&utm_medium=relatorio&utm_campaign=nrd-me-pdfoibr3-20200123-devck

