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Finanças

Vinícius Pinheiro e Talita Moreira
De São Paulo

A petroleira OGX, do empresá-
rio Eike Batista, não deverá realizar
o pagamento da remuneração (cu-
pom) aos detentores de bônus da
companhia, previsto para o dia 1o

de outubro, no valor de US$ 45 mi-
lhões. Os sinais do calote iminente
vêm da informação, apurada pelo
Va l o r , de que a companhia não pa-
gou os juros de uma emissão de
debêntures que venciam ontem.
As duas operações estão vincula-
das porque a debênture foi a for-
ma que a companhia usou para
trazer os recursos do exterior.

A captação de US$ 1,063 bilhão
com os bônus, que possuem venci-

Dívida Empresa de Eike Batista precisa pagar US$ 45 milhões em juros na próxima semana a investidores

OGX sinaliza inadimplência em bônus
mento final em 2022, foi fechada
pela OGX em março do ano passa-
do. Seis meses depois, a compa-
nhia fez uma emissão de R$ 2,1 bi-
lhões em debêntures incentivadas,
que possuem isenção de imposto
de renda. A própria empresa ad-
quiriu a totalidade dos papéis,
usando dinheiro levantado com os
bônus. A operação foi adotada co-
mo uma brecha legal para a em-
presa escapar do pagamento do
tributo na remessa dos juros para
os credores internacionais. Ou se-
ja, o fluxo do pagamento dos bô-
nus tem de passar pela quitação do
débito com as debêntures.

As debêntures possuem um pra-
zo de cura de cinco dias. Ou seja, a
OGX ainda pode honrar os juros

vestidores desses papéis segundo
fonte próxima aos credores. No
mercado secundário, os títulos
também já refletem a percepção
de que a empresa não fará o paga-
mento do cupom. Desde agosto,
são negociados numa modalidade
que não embute nos preços os ju-
ros que estão para vencer.

Os bônus das emissões da OGX
com vencimentos em 2018 e 2022
ficaram estáveis ontem, negocia-
dos a 18% e 19% do valor de face,
respectivamente. Somando as
duas captações, a dívida da empre-
sa com os credores internacionais
soma US$ 3,6 bilhões. Os maiores
detentores dos papéis são as gesto-
ras americanas Pimco e Blackrock,
segundo fontes a par do assunto.

Na sexta-feira, o estaleiro OSX,
também controlado por Eike, pa-
gou juros de US$ 11,563 milhões
aos detentores dos bônus com
vencimento em 2015.

Na opinião de fonte ligada aos
credores, a OGX poderia fazer o
pagamento para ganhar tempo,
mas é pouco provável.

A petroleira viu seu caixa enco-
lher de US$ 1,1 bilhão em março
para US$ 320 milhões em junho.
Desde então, boa parte desse to-
tal já estava comprometida.

O Va l o r apurou que as negocia-
ções entre a OGX e os detentores
de bônus estão em compasso de
espera. As duas partes vinham
mantendo conversas, mas mudan-
ças na empresa e a entrada de um

novo assessor financeiro deixaram
o processo em suspenso. Nesta se-
mana, Paulo Narcélio foi nomeado
para comandar a diretoria finan-
ceira no lugar de Roberto Bernar-
des Monteiro, que foi destituído.
Paralelamente, a OGX contratou o
grupo de assessoria financeira La -
zard para auxiliá-la nas conversas
ao lado da Blackstone, que já esta-
va atuando nas negociações.

Segundo fonte a par do assunto,
a OGX sondou os detentores de
bônus sobre a possibilidade de
eles injetarem recursos na empre-
sa — até US$ 500 milhões — ou aju-
darem a encontrar um investidor
disposto a isso. Porém, a proposta
não foi bem recebida e sequer che-
gou a ser feita oficialmente.

sem que seja caracterizada quebra
de contrato. O Va l o r apurou, po-
rém, que a empresa já teria comu-
nicado à P l a n n e r, que faz o traba-
lho de agente fiduciário, a inten-
ção de não realizar o pagamento.
Procurada, a OGX informou que
não vai comentar o assunto.

Em nota, a Planner afirmou
que, em casos de inadimplência,
“adota as medidas previstas na
escritura da emissão de debêntu-
res, com a devida orientação e
aprovação dos debenturistas”.

No caso dos bônus internacio-
nais, o prospecto da emissão pre-
vê um período de 30 dias após o
vencimento dos juros para a em-
presa resolver a situação.

O calote já é esperado pelos in-

Bancos globais progridem rumo à adequação a Basileia 3
Jim Brunsden
B l o o m b e rg

Os maiores bancos globais re-
duziram o déficit nas reservas
que eles terão de ter para cum-
prir as regras de adequação de
capital do acordo da Basileia 3,
em € 82,9 bilhões no segundo
semestre de 2012, deixando
uma lacuna de € 115 bilhões.
“Os déficits de capital sujeito a
risco dos grandes bancos por
ativos internacionalmente con-
tinuam diminuindo”, disse o Co-
mitê de Supervisão Bancária da
Basileia, em um comunicado.

Os maiores bancos europeus
respondem por uma grande parte
do déficit restante, segundo dados
publicados ontem pela Autorida-
de Bancária Europeia (EBA, na si-
gla em inglês). O comitê da Basi-
leia disse que os bancos também
precisam se esforçar mais para
atender a um planejado limite
compulsório de endividamento,
conhecido como relação de ala-
vancagem. Um quarto dos grandes

bancos globais ainda não conse-
guiu cumprir esse padrão.

As autoridades reguladoras
globais e os bancos vêm se en-
frentando por causa da rigidez
das regras de capital, endivida-
mento e liquidez, que foram es-
tabelecidas em 2010 como parte
de uma reorganização do setor
bancário para evitar uma repeti-
ção da crise financeira que se se-
guiu ao colapso do Lehman Bro-
thers. As medidas, conhecidas
como Basileia 3, vão mais que
triplicar o capital próprio que os
bancos terão de manter, para
pelo menos 7% de seus ativos,
ponderado pelo risco.

“Muitos progressos foram fei-
tos pelos bancos no atendimento
do padrão de capital sujeito a ris-
co, mas ainda há muitas questões
em aberto sobre a utilidade e con-
fiabilidade dessas medidas”, diz
Richard Reid, pesquisador de fi-
nanças e regulamentação da Uni-
versidade de Dundee, na Escócia.
“No curto prazo, o foco regulador
e de mercado na Europa prova-

velmente será mais sobre a imi-
nente revisão da qualidade dos
ativos” dos bancos pelo Banco
Central Europeu (BCE), diz Reid.

A previsão é que as exigências
do acordo da Basileira 3 estarão
implementadas totalmente em
2019. Os maiores bancos da Eu-
ropa respondiam por € 70,4 bi-
lhões do déficit de capital iden-
tificado pelo comitê da Basileia
no fim do ano passado, confor-
me informou a EBA ontem em
um comunicado separado. Eles
reforçaram seus níveis de capital
em € 29 bilhões desde junho de
2012, segundo a EBA.

Os bancos podem preencher
as lacunas de capital reforçando
suas reservas ou reduzindo seus
ativos ponderados pelo risco. O
déficit geral de capital dos gran-
des bancos globais encolheu 42%
no fim de 2012, em comparação
à metade do ano, segundo infor-
mou o comitê da Basileia.

O Barclays, segundo maior
banco do Reino Unido em ativos,
anunciou em julho que pretende

captar 5,8 bilhões de libras (US$
9,3 bilhões) em uma emissão de
direitos de subscrição de ações,
para reforçar o capital e assim
cumprir com os limites de ala-
vancagem impostos pelas autori-
dades britânicas. O Deutsche
Bank, maior banco da Europa
continental, disse no mesmo mês
que vai encolher seu balanço em
€ 250 bilhões como parte de seus
esforços para se adequar ao acor-
do da Basileia 3.

“Mais recentemente, tem havi-
do um foco maior em medidas
mais diretas, como a alavanca-
gem, em vez das exigências de re-
gulação de capital”, diz Reid.
“Mas mesmo aqui parece haver
oportunidades significativas de
indulgência e atenuação.”

A União Europeia (UE) e os Es-
tados Unidos perderam, em ja-
neiro deste ano, o prazo para co-
meçar a implementar os pa-
drões da Basileia sobre o capital,
e disseram que vão começar o
processo no ano que vem.

Uma amostra de 222 bancos

pesquisados pelo comitê da Ba-
sileia, incluindo 101 grandes
bancos internacionais, mostrou
um déficit combinado de € 563
bilhões nos ativos fáceis de ven-
der, para que os bancos cum-
pram com uma das regras de li-
quidez da Basileia. A relação de
cobertura de liquidez também
deverá entrar plenamente em vi-
gor a partir de 2019.

A amostragem de bancos tam-
bém tinha um déficit de € 2 tri-
lhões nas necessidades de finan-
ciamento estável necessárias pa-
ra atender uma exigência separa-
da do comitê da Basileia, de os
bancos garantirem empréstimos
de longo prazo com recursos im-
prováveis de secar em uma crise.
Esta medida, conhecida como re-
lação de financiamento estável
líquido, está sendo analisada pe-
lo comitê da Basileia e deverá se
tornar uma exigência obrigató-
ria em 1o de janeiro de 2018.

O comitê da Basileia define os
grandes bancos globais como
aqueles com mais de € 3 bilhões

em capital próprio (Tier 1) e que
são internacionalmente ativos. Es-
tados Unidos, Reino Unido, Suécia
e Suíça estão entre as nações que
prometeram estabelecer regras
mais duras para seus bancos, do
que as exigidas pelo Basileia 3.

Enquanto os bancos reforçam
seus balanços, os rendimentos
relativos de bônus de bancos,
que vão de Citigroup a J.P. Mor-
gan Chase & Co., caíram este
mês abaixo da média dos rendi-
mentos dos bônus de empresas
do setor industrial. É a primeira
vez desde setembro de 2007 que
os investidores não exigem mais
dos tomadores bancários, se-
gundo dado do índice de rendi-
mentos do Bank of America
Merrill Lynch.

Houve uma inversão na relação
depois que os spreads dos bônus
bancários subiram ao patamar
sem precedentes de 365 pontos-
base a mais que os rendimentos
dos bônus do setor industrial, em
meio à pior crise financeira desde
a Grande Depressão.

BANCO SOFISA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 60.889.128/0001-80 - NIRE 35.300.100.638

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas do Banco Sofisa S.A. (“Sociedade”) para se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária, que será realizada no dia 15 de outubro de 2013, a partir das 10:00 horas, na sede social, na Alameda
Santos nº 1.496, Bairro Jardim Paulista, São Paulo, Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: i) eleição
de membro do Conselho de Administração. Instruções Gerais: (i) Para participar da Assembleia os acionistas, seus
representantes legais e procuradores deverão observar o disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76 e nos parágrafos 1º
e 2º do artigo 11 do Estatuto Social e apresentar, com no mínimo 5 dias de antecedência, além de cópia autenticada do
documento de identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, instrumento de
mandato com firma do mandante reconhecida. Toda a documentação deverá ser entregue no endereço onde será
realizada a Assembléia, sob a referência “Assembléia Geral Extraordinária” aos cuidados do Diretor de Relações com
Investidores. (ii) Os documentos e informações relativos à ordem do dia encontram-se à disposição dos acionistas na
sede da Sociedade, podendo também ser consultados no website da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.
cvm.gov.br) e no site da Sociedade (www.sofisa.com.br/ri), à partir do dia 25 de setembro de 2013, em conformidade
com as disposições da Lei das Sociedades por Ações e da Instrução CVM nº 481/2009.

São Paulo, 24 de setembro de 2013. - Gilberto Maktas Meiches - Presidente do Conselho de Administração

Fator Seguradora S.A.
CNPJ/MF nº 33.061.862/0001-83 - NIRE 35.3.0014460-1
Ata da Assembléia Geral Extraordinária de 09/11/2012

Na sede da Cia., às 10h, em 09/11/2012. Presença: Representando 100% do capital social da Cia. Mesa: Presidente: Sr. Luis
Eduardo Alves de Assis e Secretário: Sr. Stephan Borges Vieira. Deliberações: Aceitar a renúncia do Sr. Nicolás Jesús Di
Salvo, RNE nº W659029A, CPF/MF nº 385.400.617-91, ao cargo de Diretor Administrativo, que será permanecerá vago
(Anexo I); registrar que as funções de Diretor Administrativo serão exercidas cumulativamente pelo Diretor Presidente, Sr. Luis
Eduardo Alves de Assis; para os fins do disposto nas Circulares SUSEP nº 234/2003, nº 249/2004, nº 327/2006, nº 344/2007
e nº 445/2012 e Resoluções CNSP nº 118/2004, nº 143/2005 e nº 135/2005 e nº 136 de 2005, a diretoria da companhia
seguirá composta da forma abaixo: (a) como Diretor Presidente e Diretor Administrativo, o Sr. Luis Eduardo Alves de
Assis, RG nº 5906923, e CPF/MF nº 033.426.558-44, como responsável: (i) pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613/98,
na Circular nº 380/2008 e nas demais regulamentações complementares; e (ii) pela área administrativo-financeira, pelos
controles internos, inclusive para prevenção contra fraudes, e responsável junto à SUSEP pelo acompanhamento, supervisão
e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade e auditoria independente previstos na regulamentação em
vigor; (b) como Diretor Técnico, o Sr. Stephan Borges Vieira, RG nº 010.898.053-3 SSP/RJ, CPF/MF nº 080.993.377-27,
como responsável técnico e pelas relações com a SUSEP, bem como pelo registro de todas as apólices e endossos emitidos
e os cosseguros aceitos pela Companhia; e (c) como Diretor Comercial, o Sr. Cláudio Macedo Pinto, RG nº 18.710.994-1,
e CPF/MF nº 093.907.178-92, responsável pelos assuntos e relações comerciais da Companhia. Nada mais a tratar. São
Paulo, 09/11/2012. Mesa: Presidente da Mesa - Sr. Luis Eduardo Alves de Assis; Secretário da Mesa - Sr. Stephan Borges
Vieira. JUCESP nº 160.547/13-1 em 25/04/2013. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Fator Seguradora S.A.
CNPJ/MF nº 33.061.862/0001-83 - NIRE 35.3.0014460-1
Ata da Assembléia Geral Extraordinária de 25/07/2012

Retificadora da Ata de Assembléia Geral Extraordinária de 17/04/2012
Realizada em 25/07/2012, às 10hs, na sede da Cia. Presença: Acionista representando 100% (cem por cento) do capital
social da Cia. Mesa: Presidente da Mesa: Sr. Nicolás Jesús Di Salvo; Secretário da Mesa: Sr. Stephan Borges Vieira.
Ratificação dos cargos e funções exercidas pelos membros da Diretoria. Deliberações: a ratificação dos cargos e funções
exercidas pelos membros da Diretoria da Companhia, em atendimento ao quanto disposto no art. 12, parágrafo único,
da Resolução CNSP nº 136 de 2005, conforme se segue: (a) como Diretor Presidente, o Sr. Luis Eduardo Alves de
Assis, RG nº 5906923, CPF/MF nº 033.426.558-44, como responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613/98,
na Circular nº 380/2008 e nas demais regulamentações complementares; (b) como Diretor Técnico, o Sr. Stephan Borges
Vieira, RG nº 010.898.053-3 SSP/RJ, CPF/MF nº 080.993.377-27, como responsável técnico e pelas relações com a
SUSEP, bem como pelo registro de todas as apólices e endossos emitidos e os cosseguros aceitos pela Companhia;
e (c) como Diretor Administrativo, o Sr. Nicolás Jesús Di Salvo, RNE W659029A e do CPF/MF nº 385.400.617-91, como
responsável pela área administrativo-financeira, pelos controles internos, inclusive para prevenção contra fraudes,
e responsável junto à SUSEP pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de
contabilidade e auditoria independente previstos na regulamentação em vigor; (d) como Diretor Comercial, o Sr. Cláudio
Macedo Pinto, RG nº 18.710.994-1, e CPF/MF nº 093907178-92, responsável pelos assuntos e relações comerciais da
Companhia. Nada mais a tratar. São Paulo, 25/07/2012. Mesa: Presidente da Mesa, Nicolás Jesús Di Salvo; Secretário da
Mesa, Sr. Stephan Borges Vieira. JUCESP nº 175.900/13-9 em 10/05/2013. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 set. 2013, Finanças, p. C11.




