
O mercado vê com
bons olhos um acerto
com a Vinci Partners.
Isso daria um fôlego
à companhia, pois
o Gilberto Sayão
tem grande experiência
em recuperação
de empresas”

“

AndréMoraes
Analista da Rico

Enquanto não há uma definição
sobre as negociações da OGX
com seus credores, as ações da
companhia no mercado acioná-
rio continuam oscilando ao sa-
bor das especulações. Ontem, fe-
charam com queda de 2,27%, de-
pois de terem subido mais de 7%
no dia anterior, superando os ga-
nhos da Petrobras e liderando o
movimento de alta da Bolsa de Va-
lores de São Paulo.

Representantes de credores da
petrolífera estão no Brasil esta se-
mana para negociações com a
companhia, mas o mercado não
aposta em uma solução rápida,
embora torça para que os boatos
de que a Vinci Partners assumirá
o controle da empresa se concreti-
zem. A gestora de recursos Vinci
é controlada por Gilberto Sayão,
ex-sócio de André Esteves no
BTG Pactual.

“O mercado vê com bons
olhos um acerto da OGX com a
Vinci Partners. Isso daria um fôle-
go à companhia, pois o Gilberto
Sayão tem grande experiência
em recuperação de empresas. E a
petrolífera sairia das mãos do Ei-
ke Batista, que está com a credibi-
lidade arranhada”, afirma André
Moraes, analista da plataforma
de investimentos Rico. Moraes
acrescenta, entretanto, que se
trata de uma negociação com-
plexa, que precisa amadurecer.
“Portanto não deve surgir uma
novidade antes de sexta-feira.”

Luiz Roberto Moreno, da Renas-
cença Corretora, é da mesma opi-
nião. “As reuniões estão aconte-
cendo há muito tempo. É preciso
esperar por uma definição. Há es-
peculação demais no mercado,
mas nada concreto.”

De acordo com Moraes, o acor-
do com a Vinci Partners, que é
uma das credoras da OGX, repre-
sentaria redução de 55% na dívi-
da da petrolífera. O endividamen-
to de longo prazo da companhia é
de aproximadamente US$ 3,6 bi-
lhões em bônus emitidos no exte-
rior, sendo US$ 1,06 bilhão com
vencimento em 2022 e US$ 2,6 bi-
lhões 2018.

“A empresa precisa de dinhei-
ro para achar petróleo. O futuro
dela depende muito do que vai
sair desta negociação”, diz o ana-
lista da Rico.

Diante das dificuldade para
reestruturação da empresa, os pa-
péis da OGX derreteram na Boves-
pa nos últimos meses. Há um ano,
as ações ordinárias valiam R$
5,05. Ontem, fecharam a R$ 0,43,
o que significa um tombo de
91,4% no período. Em junho de
2008, estes mesmos papéis va-
liam R$ 13,64. Com isso, o valor
de mercado da empresa despen-
cou (veja arte). No início deste
mês, o papel bateu a mínima de
R$ 0,21, mas se recuperou um
pouco na última semana, puxado
pela expectativa do acordo com a
gestora Vinci, que negou os rumo-
res, embora as negociações te-
nham sido confirmadas depois
pela própria OGX em fato rele-
vante divulgado ao mercado.

As informações desencontra-
das levaram a Comissão de Valo-
res Mobiliários(CVM) a soltar
uma nota dizendo que é de respon-
sabilidade das companhias aber-
tas e de seus representantes divul-
gar ao mercado informações “ver-
dadeiras, completas e consisten-
tes, que não induzam os investido-
res a erro”.

Segundo Moreno, os papéis fo-
ram penalizados também por boa-
tos que não se confirmaram e por
isso houve uma correção de pre-
ços nos últimos dias.

A movimentação com aluguel
de ações da companhia é outro fa-

tor que tem contribuído para algu-
mas altas dos papéis no mercado.

Moreno explica que quem esta-
va muito vendido nas ações da em-
presa começou a se reposicionar,
ainda mais depois das notícias da
entrada da Vinci no controle.

De acordo com Pablo Stipani-
cic Spyer, da Mirae Asset Securi-
ties (Brasil) CTVM, a demanda por
aluguel de ação da empresa conti-
nuou forte nesta semana. Na se-
gunda-feira, totalizaram 357,805
milhões de negócios. Na sexta-fei-
ra, chegaram a 370,082 milhões
de transações, quando a taxa má-
xima para aluguel do papel supe-
rou 300% ao ano.

Até o início do ano passado, a
açõesdaOGXfiguravamentrereco-
mendações de corretora. Analistas
explicamqueissoacontecianãoexa-
tamentepelosfundamentosdacom-
panhia, mas porque ela tinha bas-
tantepesonoíndicedaBolsapaulis-
ta e o objetivo das carteiras das cor-
retoras era superar o Ibovespa.

A confiança na OGX começou
a diminuir quando a companhia
anunciou, em junho do ano passa-
do, a vazão média em Tubarão
Azul de 5 mil barris de petróleo
por poço, um terço do previsto.
Logo depois disso, as ações da
companhia desabaram 40%. A ex-
pectativa inicial da empresa era
atingir uma produção de 40 a 50
mil barris por dia com três poços
produtores no fim de 2012.
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Divulgação

Sem definições, OGX continua
perdendo valor de mercado
Analistas torcem por acordo da empresa para que a gestora de recursos Vinci Partners assuma o controle

PabloSpyer:“DemandaporalugueldeaçãodaOGXsegueforte”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 out. 2013, Finanças, p. 22.




