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CONTRATAÇÃO

MintCapital tem novo sócio e diretor
Rafael Campos é o novo sócio e diretor de Pesquisa da Mint Capital,
empresa de gestão de patrimônio com foco em fundos de ações.
Formado em economia pela Universidade de Michigan, Ann Arbor
(EUA), Campos iniciou a carreira no mercado de capitais brasileiro
e latino-americano em 1996, como analista da Goldman, Sachs & Co.
em Nova York e já atuou na Franklin Templeton e na Tarpon.
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‘Sangria deve ser estancada’
ac

Ministro da Fazenda diz que crise das empresas do Grupo X afetam imagem da economia do país precisa parar
Fred Prouser/Reuters
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A bolsa já teve uns 10%
de queda por causa
das empresas. Espero
que eles consigam
se ajeitar o mais rápido
possível, estancar
essa sangria, que isso
continua atrapalhando
a economia”
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O ministro da Fazenda, Guido
Mantega, cobrou ontem uma solução imediata para a crise das empresa do Grupo X, que segundo
ele está afetando negativamente a
imagem da economia do país e
pressionando a queda do principal índice da bolsa de valores de
São Paulo, o IBOVESPA.
Referindo à desvalorização
das ações das empresas do empresário Eike Batista, Mantega desabafou: “A bolsa já teve uns 10%
de queda por causa das empresas
(do Grupo X). Espero que eles
consigam se ajeitar o mais rápido
possível, estancar essa sangria,
que isso continua atrapalhando o
desempenho da economia brasileira e arranha nossa reputação
na bolsa de valores, que é muito
boa”, afirmou.
Mas assim como afirmou na semana passada em Nova York, durante encontro com investidores,
o ministro voltou a afirmar que
não cabe ao governo atuar para
tentar estancar o sentimento negativo em relação ao Brasil.
As ações da OGX fecharam ontem em queda de 25%, cotadas a
R$ 0,21, e o papel da OSX, outra
empresa do Grupo, com menos
14,49%, a R$ 0,59. O derretimento dos papéis foi motivado pela iminência de um calote da petroleira
no pagamento do US$ 45 milhões
de bônus externos que vencem hoje e cuja renegociação não tinha sido fechada até o fim desta edição.
Em meio a crescentes rumores de
que a inadimplência com os investidores poderá levar à recuperação
judicial, as empresas perderam
grande valor nos últimas dias.
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O valor de mercado da OGX reduziu R$ 517,7 milhões em três
pregões, indo de R$ 1,197 bilhão
para R$ 679,5 milhões. A OSX,
que apresentou perda de R$ 46,8
milhões em valor de mercado, passou de R$ 231,3 milhões para R$
184,4 milhões nas mesmas três
sessões. No mês, os papéis da
OGX encerraram em queda
de 30%, acumulando perda de
95,21% no ano. No mesmo sentid o , a O S X v iu s u a s a ç õ e s
caírem 19,18% em setembro, e
com perdas no ano de 94,46%.
Com a pressão de baixa das empresa do Grupo X, o principal índice da Bovespa recuou 2,61% ontem, a 52.338 pontos, com a aproximação do fim do prazo para se
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Guido Mantega
Prazo para Eike Batista pagar credores externos termina hoje
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Ministro da Fazenda

evitar uma paralisação parcial do
governo dos Estados Unidos também afetando o apetite por risco
de investidores. O giro financeiro
do dia somou R$ 5,55 bilhões.
Contudo, o IBOVESPA conseguiu encerrar setembro em alta e
acumulou valorização de cerca de
10% no trimestre. A bolsa brasileira teve em setembro a terceira alta
mensal consecutiva e encerrou o
trimestre com seu melhor desempenho desde os três primeiros meses de 2012, dando continuidade a
um movimento de recomposição
de preços desde julho.
O desempenho positivo em setembro foi puxado na primeira semana do mês, quando o índice teve sua maior alta semanal em
quase dois anos, graças a dados
robustos da China e às ações da
Petrobras, impulsionadas por rumores sobre reajuste no preço
dos combustíveis.
A decisão do banco central norte-americano de manter os estímulos monetários, que tem sustentado os fluxos para ativos de riscos, também ajudou a acalmar os
ânimos de investidores. O mês foi
marcado por um forte fluxo de investidores estrangeiros no mercado a vista, que chegou a R$ 4,9 bilhões em 19 de setembro, segundo
dados da bolsa paulista.
Na avaliação de especialistas,
porém, o avanço do Ibovespa no
trimestre foi muito mais resultado
de uma recomposição de preços
do que uma mudança de tendência. “Todos os fatores que vinham
pesando na bolsa continuam presentes, como PIB baixo e inflação
próxima de 6 por cento (em 12 meses)”, afirmou o diretor técnico
da Apogeo Investimentos, Paulo
Bittencourt. Com Reuters

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1 out. 2013, Finanças, p. 23.

Bovespa orienta sobre recuperação judicial
Comunicado é feito em
momento que ações da
OGX desabam com rumor
de calote a credores
A BM&FBovespa emitiu ontem comunicado informando os procedimentos a serem adotados caso a negociação deativosnomercadoa vista seja suspensa, em um momento
emqueapetrolíferaOGX,deEikeBatista, enfrenta dificuldades de caixa
e crescem as chances de que a companhia peça recuperação judicial.

Sem mencionar a petroleira,
a Bolsa de Valores de São Paulo
enviou comunicado a agentes
do mercado informando que a
negociação de ativos no mercado a vista será interrompida caso seu emissor apresente pedido
de recuperação judicial ou extrajudicial, ou ainda caso ocorra
“decretação de intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária
no emissor”.
A Bolsa também detalhou os
procedimentos a serem tomados

no mercado de opções e no serviço de empréstimo de ativos no caso de suspensão das negociações
no mercado a vista.
As ações da OGX estão em queda livre há meses e têm tido perdas acentuadas nos últimos pregões, com rumores de um calote
iminente da companhia.
A OGX deve US$ 3,6 bilhões
para detentores de bônus no exterior e US$ 900 milhões para a
companhia de construção naval
OSX, também parte do Grupo
EBX, de Eike.

No sábado, a revista Veja afirmou que OGX e OSX entrarão
com pedidos de recuperação judicial em duas semanas, sem citar fontes.
Em uma reportagem separada, o jornal Folha de S.Paulo informou que a OGX já decidiu não
pagar nesta semana US$ 45 milhões referentes à remuneração
de bônus.
A OGX informou na sexta-feira que a OGX Austria GmbH, detentora de 100% das debêntures
em circulação emitidas pela com-

panhia de petróleo de Eike Batista, aprovou adiamento de data de
pagamento de remuneração aos
debenturistas, afastando o risco
iminente de inadimplência.
O pagamento da remuneração
foi adiado de 25 de setembro para
25 de março de 2014, segundo nota enviada ao mercado.
Ontem, as ações ordinárias da
OGX desabaram 25%, e encerraram o pregão a R$ 0,21, enquanto
o índice da Bolsa paulista caiu
2,61%, encerrando o mês com ganho de 4,6%.

