
 

 

 

 

O grande dia para a Oi começa com uma nota positiva 

A Assembleia Geral de Credores da Oi (AGC), agendada para hoje, deve votar e, 

esperançosamente, aprovar a alteração proposta da empresa ao seu plano de 

reorganização (originalmente aprovado em dezembro de 2017). 

Os credores da Oi votarão no pedido da empresa para vender uma lista de ativos, 

incluindo: i) operações móveis, por um preço mínimo de R$ 16,5 bilhões; ii) 

infraestrutura de fibra, por um preço mínimo de R$ 20 bilhões; iii) torres móveis, 

com preço mínimo de R$ 1,1 bilhão; iv) data centers, com preço mínimo de R$ 

325 milhões; e v) operações de TV por assinatura DTH, com preço mínimo de R$ 

20 milhões. 

Também é esperado que os credores aprovem a proposta da Oi de antecipar o 

pagamento de algumas dívidas com desconto no valor de face - a Oi está se 

oferecendo para pagar antecipadamente as dívidas com bancos e agências de 

crédito de exportação, aplicando um desconto de 60% no valor de face. 

Se o plano for aprovado conforme proposto, a Oi emergirá como uma operadora 

de telecomunicações mais forte e bem posicionada, com foco em negócios de 

fibra B2B e B2C - incluindo FTTH e ofertas de fibra no atacado. A empresa também 

reduzirá substancialmente a carga de sua dívida, já que as vendas de ativos 

devem arrecadar cerca de R$ 24 bilhões. 

 

Oferta firme de R$ 16,5 bilhões + R$ 819 milhões em contratos de longo 

prazo para a divisão móvel da Oi 

A oferta conjunta da Vivo, Claro e TIM para comprar as operações móveis da Oi 

por R$ 16,5 bilhões mais R$ 819 milhões em contratos de capacidade de 

transmissão take-or-pay foi aprovada ontem. Essas empresas ganharam o direito 

de participar do próximo leilão como “stalking horse”, o que significa que terão o 

direito de igualar a maior oferta - o preço mínimo é de R$ 16,5 bilhões + R$ 819 

milhões nos contratos de longo prazo oferecidos pelas três operadoras. 

Um acordo para vender as operações móveis da Oi pelo preço oferecido é 

positivo tanto para a Oi (o preço mínimo do ativo havia sido definido em R$ 15 

bilhões) quanto para os compradores, já que a consolidação do mercado poderia 

trazer sinergias consideráveis para as três operadoras. Isso é especialmente 

verdadeiro para a TIM, já que a Oi dará a ela espectro adicional importante e 

escala extra - esperamos que a TIM mantenha cerca de 50% das operações 

móveis da Oi, enquanto os outros 50% seriam divididos entre Vivo e Claro. 

Estimamos que a aquisição da divisão móvel da Oi poderia adicionar ~R$ 3,50 por 

ação em sinergias para a TIM - nosso preço-alvo de R$ 20 por ação para a TIM 

indica potencial de valorização de 35%. 
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Oi S.A. (OIBR3): Um lance firme para sua unidade móvel 
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Imprensa afirma que Anatel votará a favor do plano alterado 

De acordo com notícias (TeleSintese, Agência Estado), a Anatel votará para aprovar a alteração do plano de recuperação 

da Oi. Como um importante credor (seus créditos chegam a ~R$ 13 bilhões), a Anatel poderia ter um papel decisivo na 

aprovação do plano. O regulador de telecomunicações do país tem 25% dos créditos originais incluídos na classe 3 - os 

outros credores na classe 3 são os detentores de títulos, os bancos e as agências de exportação de crédito. Com o apoio 

da Anatel e dos detentores dos títulos, os credores da classe 3 podem aprovar o plano mesmo se os bancos votarem 

contra - cada uma das quatro classes precisa aprovar o plano com 50% + 1 dos votos. 

Em suma, estamos confiantes de que a alteração do plano da Oi será aprovada no AGC de hoje, marcando o início de uma 

nova era para a Oi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 
 

BTG Pactual - Equity Research & Strategy 

Disclaimer Padrão: 

Informações Importantes:  

Para informações complementares e detalhadas entre em contato com o seu assessor ou com a Equipe de Renda Variável do Banco BTG Pactual 

Digital. 

▪ Preços das ações refletem preços de fechamento no mercado à vista.  

▪ Rentabilidades passadas não oferecem garantias de resultados futuros.  

▪ Os retornos indicados como performance são baseados em valorização do capital incluindo dividendos e excluindo custos de transação da B3, 

da Corretora, comissionamentos, juros cobrados sobre limites de crédito, margens etc. Ajustar o desempenho da carteira aos custos resultará 

em redução dos retornos totais demonstrados. 
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confiáveis na data de publicação, dentre outras fontes. Na medida em que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão naturalmente sujeitas a mudanças. 
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clientes. O BTG Pactual digital ressalta que os relatórios não incluem aconselhamentos de qualquer natureza, como legal ou contábil. O conteúdo dos relatórios não é e 
nem deve ser considerado como promessa ou garantia com relação ao passado ou ao futuro, nem como recomendação para qualquer fim. Cada cliente deve, portanto, 
desenvolver suas próprias análises e estratégias.  
 As informações disponibilizadas no conteúdo dos relatórios não possuem relação com objetivos específicos de investimentos, situação financeira ou necessidade 
particular de qualquer destinatário específico, não devendo servir como única fonte de informações no processo decisório do investidor que, antes de decidir, deverá 
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como mais um fator no eventual processo de tomada de decisão de seus investimentos. 
O Banco BTG Pactual S.A. confia no uso de barreira de informação para controlar o fluxo de informação contida em uma ou mais áreas dentro do Banco BTG Pactual 
S.A., em outras áreas, unidades, grupos e filiadas do Banco BTG Pactual S.A.. A remuneração do analista responsável pelo relatório é determinada pela direção do 
departamento de pesquisa e pelos diretores seniores do BTG Pactual S.A. (excluindo os diretores do banco de investimento). A remuneração do analista não é baseada 
nas receitas do banco de investimento, entretanto a remuneração pode ser relacionada às receitas do Banco BTG Pactual S.A. como um todo, no qual o banco de 
investimento, vendas e trading (operações) fazem parte.  
O BTG Pactual digital não se responsabiliza assim como não garante que os investidores irão obter lucros. O BTG Pactual digital tampouco irá dividir qualquer ganho de 
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