
%HermesFileInfo:B-17:20131001:

O ESTADO DE S. PAULO TERÇA-FEIRA, 1 DE OUTUBRO DE 2013 Economia B17

O banco de investimento JP-
Morgan Cazenove elevou a re-
comendação das ações da Tele-
com Italia e o preço-alvo dos
papéis de€0,46 para€0,60. A
mudança reflete o movimento
da Telefônica para aumentar
sua fatia na controladora da
operadora italiana, a Telco. O
banco disse que um aumento
de capital iria aliviar as pres-
sões do endividamento da Tele-
com Italia e garantiria mais fô-
lego aos investimentos. O JP
Morgan também disse que isso
poderia levar a venda de ativos
da Telecom Italia no Brasil.

O diretor-geral da Agência Na-
cional de Energia Elétrica
(Aneel), Romeu Rufino,
disse ontem que o lei-
lão da usina de Três
Irmãos, cuja con-
cessão pertencia à
Cemig, deverá ser
realizado apenas
no começo de
2014. A licitação da
usina estava prevista
originalmente para setem-
bro deste ano. Segundo ele, a
definição do novo concessioná-
rio se dará pela menor tarifa
proposta pelos concorrentes.

A WEG anunciou ontem que
investirá US$ 345 milhões em 5

anos para expansão de ca-
pacidade de produção

de motores elétricos
no México e na Chi-
na. A empresa quer
expandir a unidade
mexicana e torná-

la mais verticaliza-
da, um investimento

de US$ 210 milhões.
Na China, a WEG prevê

investimento de US$ 135 mi-
lhões na construção de um par-
que fabril de motores indus-
triais para o mercado local.

Facebook fará
relatórios sobre
audiência na TV

TELEFONIA 1
JP Morgan eleva preço
alvo de Telecom Italia

O ministro das Comunicações,
Paulo Bernardo, afirmou que o
Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) de-
ve analisar a compra da Tele-
com Itália, controladora da
Tim Brasil, pela espanhola Te-
lefônica, que controla a Vivo
no País. Na semana passada, o
ministro havia sido desautori-
zado pela presidente Dilma
Rousseff a falar do assunto.

“Acho que a presidente está
totalmente (correta). O Cade
tem que analisar essa questão
da regulação do mercado”, limi-

tou-se a dizer ontem pela ma-
nhã. Segundo o ministro das
Comunicações, o governo vai
se posicionar sobre a questão
após as empresas comunica-
rem oficialmente a nova forma-
ção societária.

ENERGIA
Leilão da usina Três
Irmãos fica para 2014

Apple supera Coca-Cola
e vira marca mais valiosa

Nayara Fraga

O site de notícias Huffington
Post, apelidado de Huff Post ou
HuffPo, anunciou ontem que
lançará sua versão brasileira em
parceria com o Grupo Abril.
Fundado por Arianna Huffing-
ton em 2005, nos Estados Uni-
dos, a publicação está presente
em outros oito países, entre os
quais estão Japão, Itália e Fran-

ça – regiões em que o veículo
também foi lançado em parce-
ria com grupos de mídia locais.

A data da estreia e os detalhes
da equipe que produzirá as notí-
cias não foram revelados. A par-
ceria é definida como um acor-
do comercial em que a Abril aju-
dará o veículo a criar sua versão
brasileira, semelhante aos acor-
dos que a empresa de mídia já
tem com as detentoras de revis-
tas como Playboy e Elle.

“Estou particularmente ani-
mada com a parceria que vai
possibilitar a utilização de vá-
rios recursos para contar as his-
tórias que precisam ser conta-
das e para dar ainda mais voz ao
Brasil por meio de uma nova pla-

taforma”, disse Arianna, em co-
municado à imprensa.

O Huffington Post foi compra-
do pela America Online (Aol)
em 2011 por US$ 315 milhões e
hoje é considerado a “menina
dos olhos” do grupo. O site con-
tabiliza 47 milhões de visitantes
únicos mensais nos Estados
Unidos e 77 milhões em todo o
mundo, segundo a empresa de
pesquisa comScore. E o engaja-
mento de seus leitores é muito
grande: são mais de 8 milhões
de comentários publicados to-
do mês.

Além de editorias tradicio-
nais – como política, economia,
educação e esporte – o site tem
seções de entretenimento, com

destaque para as celebrida-
des, e de comunidades espe-
cíficas. Alguns exemplos são
a “Black Voices” (incorpora-
do da Aol, voltado ao público
negro) e a “Gay Voices”.

Marcas. Ao lado de Gawker
e Buzzfeed, o Huffington Post é
um dos veículos que mais
têm trabalhado nos Estados
Unidos com o chamado bran-
ded content (conteúdo patro-
cinado por marcas). A expec-
tativa é de que a estratégia
ganhe força no Brasil, caso o
veículo traga a ideia ao País.

“O branded content é a res-
posta das marcas ao novo
consumidor, que evita os
banners publicitários”, diz
Marcelo Tripoli, presidente
da SapientNitro, que desen-
volve estratégias nessa área.
As matérias, nesse caso, são
produzidas pelos repórteres
do site, mas sob encomenda.

A forte queda no valor das ações
das empresas controladas pelo
empresário Eike Batista na Bol-
sa de Valores de São Paulo afe-
tou a economia e a imagem do
Brasil, disse ontem o ministro
da Fazenda, Guido Mantega.

“Acredito que a situação da
(petroleira) OGX já provocou

um problema para a imagem do
País e para a Bolsa de Valores,
que teve uma deterioração (no
seu valor)”, afirmou o ministro
em um seminário com empresá-
rios, em São Paulo, ao comentar
a forte desvalorização dos pa-
péis da petrolífera de Eike.

De acordo com o ministro, a
Bolsa paulista registrou uma
queda de aproximadamente
10% no seu valor por causa das
empresas de Eike Batista.

O empresário, que até o ano
passado era considerado o séti-
mo homem mais rico do mundo
e o mais rico do Brasil, vem per-

dendo espaço no ranking das
maiores fortunas do País devi-
do à expressiva desvalorização
de suas empresas no mercado.

Nas últimas semanas, Eike Ba-
tista vem anunciando a venda
de diferentes ativos para poder
fazer frente aos graves proble-
mas de liquidez de suas empre-
sas. Os indícios de que o empre-
sário pedirá recuperação judi-
cial para a OGX vêm ganhando
força e provocando uma queda
ainda mais acentuada nas ações
da empresa.

Ontem, as ações da petrolífe-
ra de Eike Batista caíram mais

de 20% e atingiram a mínima
histórica – de R$ 0,21.

A difícil situação da OGX tam-
bém vem afetando a cotação
das outras empresas do grupo,
como a mineradora MMX, a em-
presa de energia MPX e a LLX,
de logística – esta última teve
seu controle cedido ao grupo
americano EIG.

O ministro da Fazenda des-
cartou que o governo possa in-
tervir para tentar deter a crise
do grupo. Ele disse, no entanto,
esperar uma rápida solução. “É
o mercado que tem de solucio-
nar (a crise). Não é o governo
que tem de fazer algo. Espero
que encontrem uma solução o
mais rápido possível, para parar
de sangrar”, disse. / EFE
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‘Huffington Post’ terá versão
brasileira em parceria com Abril

Crise ‘X’ afeta imagem do País, diz Mantega

● Um grupo de acionistas minori-
tários da OGX incluirá a BM&FBo-
vespa como ré de uma ação judi-
cial contra a empresa. Esse gru-
po, com base maior no Rio, mas
que reúne acionistas de todo o
País, pretende acionar na Justiça
a OGX, Eike Batista e a Comissão
de Valores Mobiliários (CVM). A
alegação é de irregularidades na
divulgação de informações, co-
mo fatos relevantes, bem como
manipulação das cotações das
ações.
A BM&FBovespa será incluída no
“polo passivo da ação”, segundo
Aurélio Valporto, integrante do
grupo, por causa de um convênio
firmado em dezembro de 2011
com a CVM. “Temos evidências
contra a Bolsa”, disse.
O convênio visou organizar a coo-
peração entre a Bolsa e o órgão
regulador para o “acompanha-
mento e fiscalização da presta-
ção de informações pelos emisso-
res de valores mobiliários”.
Procurada, a assessoria de im-
prensa da BM&FBovespa disse
que a empresa não comentaria o
caso. O grupo de acionistas ba-
seado no Rio deverá entrar em
breve com a ação. Paralelamen-
te, o escritório Bornholdt Advoga-
dos, de Santa Catarina, trabalha
numa ação coletiva contra a OGX
e também poderá incluir a CVM
como ré. /VINICIUS NEDER, DO RIO

Cade deve avaliar acordo entre Telecom
Italia e Telefônica, afirma Bernardo

ANTONIO AZEVEDO/OGX-28/3/2011

Bruno Capelas

Um novo capítulo da batalha en-
tre Facebook e Twitter come-
çou a ser escrito: ontem, a rede
social de Mark Zuckerberg di-
vulgou que vai iniciar o envio de
relatórios semanais para as qua-
tro grandes emissoras de TV
dos Estados Unidos: ABC, NBC,
Fox e CBS.

Cada relatório mostrará da-
dos sobre a interação dos usuá-
rios do Facebook em relação
aos principais programas de ca-
da emissora, incluindo núme-
ros de likes (“curtidas”), co-
mentários e compartilhamen-
tos de conteúdos exibidos.

A notícia chega três semanas

depois do anúncio do Facebook
de criar um feed de conversas pú-
blicas, ferramenta para parcei-
ros de mídia da rede social sabe-
rem o que os usuários estão di-
zendo sobre determinado as-
sunto em tempo real.

O Twitter, microblog em que
os usuários fazem comentários
de até 140 caracteres, deve co-
meçar em breve a distribuir o
“Nielsen Twitter TV Rating”,
uma parceria com a empresa de
medição de dados de mídia.

Disputa. Twitter e Facebook
estão tentando chamar a aten-
ção das TVs para sua audiência,
para provar que a sua participa-
ção é vital na maneira como as
pessoas assistem programas de
televisão nos dias de hoje – e
claro, porque parcerias com
TVs significam mais atividade,
mais usuários e, consequente-
mente, mais dinheiro recebido
de anunciantes.

WEG ampliará fábricas
na China e no México

A Apple ultrapassou a Coca-Co-
la como marca mais valiosa do
mundo, com valor estimado
em US$ 98,3 bilhões, segundo
pesquisa da Interbrand. O Goo-
gle também deixou a fabrican-
te de bebidas para trás, com
sua marca avaliada em US$
93,3 bilhões. Em terceiro lugar,
a Coca-Cola vale US$ 79,2 bi-
lhões. Outros nomes do setor
de tecnologia aparecem entre
os primeiros do ranking. A
IBM ocupou a quarta posição,
com valor de US$ 78,8 bilhões,
seguida pela Microsoft, avalia-
da em US$ 59,5 bilhões.

Após calote, OGX
teria 30 dias para
evitar falência
Mercado antecipa inadimplência em dívida de US$ 45 milhões,
o que pode obrigar a petrolífera a pedir recuperação judicial

US$ 345

Minoritários
podem incluir Bolsa
como ré em ação

Desafio. Para mercado, campo de Tubarão Martelo teria de produzir o mais rápido possível

“Acredito que a situação da
OGX já provocou um
problema para a imagem do
País e para a Bolsa de
Valores.”
Guido
Mantega
MINISTRO DA

FAZENDA

MILHÕES SERÃO
INVESTIDOS PELA
WEG NA CHINA E

NO MÉXICO

Cyntia Decloedt

A OGX, petroleira do empre-
sário Eike Batista, terá de pa-
gar hoje uma dívida de US$ 45
milhões referente a juros de
bônus externos. A expectati-
va do mercado é que a compa-
nhia não honre a obrigação e
dê início a uma contagem re-
gressiva para o pedido de re-
cuperação judicial. Se não pa-
gar o débito, terá de pedir re-
cuperação em 30 dias para evi-
tar um pedido de falência.

Depois desse prazo, a empre-
sa está sujeita à aceleração do
pagamento de outras dívidas,
especialmente as bancárias, e
pode ser levada à falência, se-
gundo advogados consultados
pelo Broadcast, serviço em tem-
po real da Agência Estado.

Amanhã expira a data para pa-
gamento dos juros de US$ 45 mi-
lhões referentes a US$ 1,063 bi-
lhão em bônus externos da
OGX com vencimento em
2022. Existe uma forte convic-
ção de que esse cupom não será
pago, dada a falta de caixa e o
fato de a companhia já ter adia-

do o pagamento do juro de uma
debênture, recurso esse que se-
ria repassado aos bônus.

O bônus possui, entretanto,
cláusula que dá ao emissor pra-
zo de 30 dias para honrar o com-
promisso. Depois disso, sem o
pagamento, outras dívidas tam-
bém são consideradas vencidas
e os credores podem pedir a fa-
lência da companhia. No final
de junho, a dívida da OGX com
bancos somava R$ 8,7 bilhões,
de acordo com o balanço da
companhia.

Eduardo Boccuzzi, da Boc-
cuzzi Associados, explica que,
em geral, os contratos de finan-
ciamento, especialmente de
bancos, possuem cláusulas de
“cross default”, ou seja, se uma
dívida não é paga, as demais dívi-

das também vencem antecipa-
damente. “Diante do cenário de-
senhado até agora, pode-se de-
duzir que o caminho natural é o
pedido de recuperação judicial,
para que a companhia renego-
cie toda a dívida, no atacado, e
evite o pedido de falência pelos
credores.”

Passivo. Por isso, a OGX já te-
ria tomado algumas atitudes re-
centemente, como a nomeação
do novo diretor financeiro e de
Relações com Investidores,
Paulo Narcélio Simões Amaral,
no último dia 23, e a contrata-
ção da consultoria financeira in-
dependente Lazard para traba-
lhar junto com a Blackstone na
reestruturação o passivo.

Uma fonte do mercado de dí-
vida com proximidade aos cre-
dores externos disse na sexta-
feira que a renegociação dos
US$ 3,6 bilhões em dívida exter-
na da OGX acontecerá durante
o processo de recuperação judi-
cial e que as discussões da em-
presa com os credores externos
continuam em fase inicial.

A mesma fonte disse ainda

que a proposta de transformar
em capital acionário o passivo
de bônus externos não é descar-
tada, mas precisa ser trabalha-
da. Segundo um advogado, essa
opção é uma “cortina de fuma-
ça” e não teria sentido porque
seria difícil converter toda a dí-
vida e se, apenas parte dela fos-
se trocada, continuaria não exis-
tindo a garantia do pagamento
dos bônus.

Para um profissional de dívi-
da isso também traria muita re-
sistência dos detentores de
ações que procurariam contur-
bar as negociações com ações
judiciais para impedir a dilui-
ção das ações.

“O maior desafio nesse mo-
mento é conseguir que o campo
de Tubarão Martelo produza o
mais rápido possível, o que tra-

ria benefício aos credores da
OGX e aos credores da OSX”,
disse um outro profissional do
mercado de dívida. O campo de
Tubarão Martelo, na Bacia de
Campos, é o único em fase de
desenvolvimento que teve seu
cronograma mantido pela pe-
troleira de Eike Batista.

Para conseguir viabilizar a
operação, a companhia precisa
renegociar sua dívida e de uma
injeção de dinheiro novo, talvez
por meio da petrolífera malaia
Petronas, acrescentou a fonte,
lembrando que os processos de
renegociação de dívida que en-
volvem muitos credores, nor-
malmente, são longos. Entre os
maiores credores externos da
OGX estão Pimco e BlackRock,
que têm papéis da companhia
distribuídos em fundos.

● Marina da Glória
O Conselho Administrativo de
Defesa Econômica aprovou a ven-
da da MGX, empresa de Eike Ba-
tista dona da concessão da Mari-
na da Glória, no Rio, para a BRM
Holding de Investimento Glória.

Site de notícias do grupo
AOL já está presente em
oito países; apenas nos
EUA sua audiência é de
47 milhões de visitantes

● ContaminaçãoMinistro da Fazenda
estima que a Bolsa
perdeu 10% do seu valor
devido à desvalorização
das empresas de Eike
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 out. 2013, Economia & Negócios, p. B17.




