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O que os
e s p e c i a l i st a s
vislumbram para
a OGX e o que
acontece se uma
empresa com
forte peso no
Ibovespa entrar em
recuperação judicial.
Po r A l e s s a n d ra
B e l l ot to ,
de São Paulo

que os credores estariam dis-
postos a tolerar, acrescenta.

No entanto, para quem já está
levando prejuízo, alguns especia-
listas dizem que o jeito é esperar
para ver, a fim de tentar recuperar
algum valor do investimento.
“Quem entrou no papel a R$ 15,
R$ 20 e ficou até agora, já não tem
muito mais a perder”, argumenta
Moraes, da Rico. Já para quem en-
trou recentemente, o analista re-
comenda realizar o prejuízo, já
que os riscos são muito altos.

Como a ação já virou “penny
stock” (está cotada a centavos),
Vieira acredita que para o acio-
nista que ficou no papel até aqui
o ideal é esperar. “Pode haver
uma surpresa boa na explora-
ção, ou alguma recuperação de
valor no caso de um desfecho
positivo para um questiona-
mento legal sobre o exercício da
“put ” [operação da opção de
venda (put), no valor de US$ 1
bilhão, que Eike Batista conce-
deu à OGX]”, destaca.

Nesse processo, contudo, os
minoritários estão na posição
mais sensível, pondera a advoga-
da Juliana Bumachar. As ações da
OGX, que um dia chegaram a va-
ler mais de R$ 23, hoje são cota-
das abaixo de 50 centavos. Mes-
mo com as altas recentes, supor-
tada pelas especulações em torno
da nova injeção de recursos, os
papéis não passaram de R$ 0,47.

Se o caminho for a recupera-
ção judicial, vale lembrar que a
decisão de entrar com o pedido
deve ser submetida a uma assem-
bleia de acionistas. Para aprova-
ção, basta maioria simples. Uma
vez dada a entrada com o pedido,
o juiz pode ou não deferir o pro-
cessamento. Em caso positivo, ele
nomeia uma administrador judi-
cial para fiscalização, mas os exe-
cutivos da empresa continuam à
frente do negócio. A empresa
tem 60 dias para apresentar o
plano aos credores e esses, por
sua vez, mais 30 dias para decla-
rar individualmente sua aprova-
ção ou não do plano. Se houver
objeção, é convocada assem-
bleia-geral de credores para deli-
berar sobre o plano. No caso de
rejeição, a falência é decretada.

Na prática, contudo, diz Julia-
na, não é isso que tem acontecido.
Em geral, empresa e credores aca-
bam chegando a um acordo, fa-

zendo ajustes no plano até que
ele seja aprovado. A partir de en-
tão, são dois anos para executá-lo.
No caso de companhia aberta, o
pedido de recuperação judicial é
o primeiro gatilho para a suspen-
são imediata da negociação de
seus ativos nos mercados à vista
e consequentemente de opções
e a termo. Segundo André De-
marco, diretor de operações da
BM&FBovespa, o princípio que
rege tal determinação, confor-
me a Instrução 358, da Comissão
de Valores Mobiliários (CVM), é
o da disseminação da informa-
ção considerada relevante.

Não há regra que determine o
tempo de suspensão do ativo. Tu-
do depende da interpretação da
bolsa, diz Demarco. Mas, segun-
do ele, um papel com alta liqui-
dez pode voltar a ser negociado
no mesmo dia ou no pregão se-

guinte. Na retomada dos negó-
cios, o ativo volta em “situação
especial”. No caso de pertencer
ao Ibovespa, isso significa que ele
deixará de integrar a carteira ao
fim do primeiro dia de negocia-
ção depois da retomada. O preço
de saída, segundo Demarco, será
o do call de fechamento, que de-
ve levar mais tempo que os cinco
minutos habituais, para atender
todos os investidores que quise-
rem se desfazer do papel.

Nos mercados de opções e a
termo, a bolsa também realizará
procedimento especial de leilão
destinado, exclusivamente, para
encerrar posição. Caso ocorra im-
pedimento administrativo ou ju-
dicial para realização do leilão, a
bolsa arbitrará o preço de encer-
ramento das posições de opções.

Ver também página D2
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“salve-se quem puder”, ou seja,
uma forma de ordenar o proces-
so. Mas a pegunta que não quer
calar é: há salvação para a OGX?

Esse gestor diz que não vê mui-
ta esperança. “A companhia tem
um sério problema de funda-
mento, uma dívida gigante e um
ou dois poços com viabilidade
muito menor do que o estimado
i n i c i a l m e n t e”, afirma. “Os ativos
hoje da empresa têm capacidade
de gerar caixa para pagar as dívi-
das e ainda fazer frente a novos
investimentos necessários nesse
setor?”, questiona.

Qualquer dinheiro novo, con-
siderando a situação emergen-
cial da estrutura de capital da
empresa, traria um fio de espe-
rança para a continuidade da
empresa, destacou a Empiricus,
em relatório, ontem, referin-
do-se à viabilização do desenvol-
vimento de Tubarão Martelo.
Mas e a reestruturação dos R$ 8
bilhões de dívida da companhia?
De acordo com a casa de análise,
o aporte de capital é essencial pa-
ra que os credores aceitem rene-
gociar a dívida. “Sem dinheiro
novo para rodar a companhia, os
credores estariam trocando a dí-
vida por nada (ações tendendo a
zero)”, destacou.

Outra questão levantada pela
Empiricus é justamente sobre o
campo de Tubarão Martelo e a
confirmação das expectativas pa-
ra o poço. “Temos, no mínimo,
uma referência estatística extre-
mamente adversa à aposta.”

Para André Moraes, analista da
Rico, plataforma de investimen-
tos da O c t o, o aporte de dinheiro
novo, se confirmado, pode evitar
a recuperação judicial, uma vez
deve ser usado para a exploração
dos campos. Mas a viabilidade da
empresa vai depender da produ-
ção, pondera Moraes. Na visão
dele, há chance de a empresa se
recuperar, mas no longo prazo.
“Há casos de companhias cuja re-
estruturação levou seis anos.”

Otávio Vieira, sócio da Fides
Asset Management, é mais céti-
co em relação à viabilidade da
OGX. “A segurança na prospec-
ção de petróleo é muito baixa”,
afirma. Para o acionista minori-
tário, afirma Vieira, é pouco pro-
vável um final feliz, especial-
mente para aquele que entrou
na empresa há algum tempo. “O
prejuízo está dado”, acredita.

E qualquer que seja o aporte
de dinheiro novo e os termos da
reestruturação de dívida, lem-
bra a Empiricus, o impacto en-
volve uma diluição significativa
da base atual de acionistas. “Os
investidores não colocariam di-
nheiro na empresa a troco de
nada, e uma emissão de ações
desse porte por si só acarretaria
um impacto de diluição próxi-
ma de 40% aos acionistas
atuais. E isso pode piorar de-
pendendo da renegociação da
dívida e do tamanho do corte

No último dia 30, a BM&FBo -
vespa divulgou um comunicado
externo aos participantes do
mercado para informar os proce-
dimentos a serem adotados pela
bolsa na hipótese de suspensão
da negociação de ativos no mer-
cados à vista, de opções e de em-
préstimos de ativos. Apesar de
não citar nominalmente empre-
sa alguma, a interpretação é de
que tais esclarecimentos anteci-
pam-se à possibilidade de a OGX,
companhia com um dos maiores
pesos no Ibovespa, entrar com
pedido de recuperação judicial.

No último dia 1o , a empresa,
do Grupo EBX, de Eike Batista,
comunicou que não iria pagar
cerca de US$ 45 milhões de par-
celas referentes a juros de dívidas
emitidas pela empresa no exte-
rior que venciam naquele dia. No
documento enviado à Comissão
de Valores Mobiliários (CVM), a
empresa informou que, segundo
as cláusulas da emissão dos bô-
nus, tinha 30 dias para adotar as
medidas necessárias sem que
fosse caracterizado o vencimen-
to antecipado da dívida.

Desde então, a petroleira vem
usando esse tempo para nego-
ciar uma captação de recursos
com novos investidores assim
como um acordo com seus cre-
dores internacionais, com os
quais tem dívidas de cerca de
US$ 3,6 bilhões, referentes a
duas emissões de bônus, com
vencimentos em 2018 e 2022.
Segundo reportagem do Va l o r , a
companhia está perto de fechar
uma injeção de recursos, que de-
vem ser usados para concluir os
campos de Tubarão Martelo e
iniciar BS-4, esse último adquiri-
do da Petrobras, e começar a ex-
tração de óleo. O volume, que
deve ficar entre US$ 150 milhões
e US$ 200 milhões, daria fôlego
à OGX até o fim deste ano.

Mas pode não livrar a compa-
nhia de entrar com o pedido de
recuperação judicial. O mecanis-
mo deverá ser usado se os credo-
res internacionais não aceitarem
uma reestruturação da dívida,
com a conversão, por exemplo,
de parte da dívida em ações. “O
dinheiro novo pode ser uma for-
ma de tornar a recuperação mais
v i áv e l ”, afirma a advogada Julia-
na Bumachar, sócia do Bumachar
Advogados Associados, especia-
lizado em recuperação judicial.
Até porque o pedido de recupe-
ração judicial só deve ser conce-
dido a empresas viáveis, ou seja,
com capacidade, como o próprio
nome diz, de recuperação.

No caso de OGX, na opinião de
Juliana, o pedido de recuperação
judicial seria a melhor saída,
uma vez que traz transparência
para as negociações entre em-
presa e credores. Para um gestor
de recursos que preferiu não ser
identificado, a recuperação judi-
cial é a alternativa para colocar
uma certa ordem ao pânico, ao
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 out. 2013, Eu & Investimentos, p. D1.
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