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Negócios Papel e Celulose
Fibria vende 210 mil
hectares de terras para
reduzir dívidas. Pág. B13

● A OGX comunicou ontem à noi-
te que recebeu da petroleira ma-
laia Petronas notificação referen-
te à rescisão de contrato de ven-
da de participação de 40% nas
concessões dos blocos BM-C-39
e BM-C-40, no campo de Tubarão
Martelo, na Bacia de Campos.

Segundo o fato relevante, en-
viado à Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM), a OGX submeteu
o assunto à análise de seus advo-

gados e avalia a adoção das me-
didas legais cabíveis.

Anunciado em maio deste ano,
o negócio com a Petronas previa
o pagamento imediato de US$
250 milhões e um segundo apor-
te de US$ 500 milhões com a en-
trada em produção de Tubarão
Martelo. Em agosto, a petroleira
malaia condicionou o pagamento
dos valores ao equacionamento
financeiro da OGX.

Em outubro, a petroleira de
Eike já havia afirmado que o acor-
do poderia acabar em litígio, pelo
fato de a Petronas não ter desem-
bolsado o montante previsto. /

MARCELLE GUTIERREZ

TASSO MARCELO/ESTADÃO-17/11/2011

Petronas rescinde
contrato de compra
de Tubarão Martelo
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Prazo. OSX estava tentando adiar a dívida por mais um ano

BNDES executa empréstimo da OSX
e Banco Votorantim assume a dívida
Irany Tereza.
Mariana Durão / RIO

O empréstimo ponte de R$
548 milhões concedido pelo
Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social
(BNDES) à OSX, empresa de
construção naval do grupo
EBX, de Eike Batista, venceu
na última sexta-feira e foi exe-
cutado pelo banco estatal, se-
gundo fontes que acompa-
nham o processo.

O Banco Votorantim, que
concedeu fiança bancária ao em-
préstimo, já teria honrado o pa-
gamento. A instituição se trans-
forma, assim, em credora da em-
presa, que no último dia 11 for-
malizou pedido de recuperação
judicial, assumindo um passivo
de R$ 4,5 bilhões.

O empréstimo do BNDES,
concedido para as obras no esta-
leiro de Eike no Porto do Açu,
em São João da Barra, no Rio,
venceu inicialmente em agosto,
e já havia sido prorrogado duas
vezes, para outubro e novem-
bro. Fazia parte de um financia-
mento maior, de longo prazo,
que foi suspenso.

O banco Votorantim – que re-
gistrou prejuízo de R$ 159 mi-
lhões no terceiro trimestre – vai
provisionar a dívida em seu ba-
lanço financeiro do quarto tri-

mestre.
De acordo com fontes ligadas

ao banco, não há grande preocu-
pação acerca de um eventual ca-
lote de Eike por dois motivos:
no caso da OSX, há ativos sufi-

cientes para fazer caixa e hon-
rar todo o passivo, e a dívida re-
presenta menos de 1% dos ati-
vos totais do banco.

A empresa de construção na-
val tem quatro plataformas, pre-

tende vender três delas e uma
será alocada no campo de Tuba-
rão Martelo, última aposta de
Eike de encontrar petróleo em
volume suficiente para evitar a
falência da combalida OGX.

Santander. Ontem, Jesús Za-
balza, presidente do Santander
Brasil, que também integra o
grupo de bancos credores das
empresas X, foi sucinto ao ser
indagado sobre a exposição às
dívidas do conglomerado. “Nós
não falamos nunca de clientes.
A exposição é bem pequena. É
inexpressiva para o capital do
Santander”, disse.

O executivo afirmou que até
agora nenhuma garantia dada
por meio de fiança bancária a
empréstimos do grupo EBX, do
empresário Eike Batista, foi exe-
cutada. No último dia 5, o San-
tander garantiu a renovação de
um empréstimo-ponte de R$
461,4 milhões do estaleiro da
OSX no porto do Açu, em São
João da Barra (RJ).

O empréstimo é da Caixa Eco-
nômica Federal e foi rolado por
12 meses, a partir de 19 de outu-
bro. A OSX estava também ten-
tando adiamento por um ano
com o BNDES, mas não conse-
guiu. Nem o BNDES nem o Vo-
torantim se manifestaram so-
bre o assunto.

‘Crise X’. Financiamento de R$ 548 milhões concedido à empresa de construção naval do grupo EBX venceu na última sexta-feira,
após ter sido prorrogado por duas vezes; Banco Votorantim, fiador da dívida, já teria honrado o pagamento e vai provisionar o montante
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 nov. 2013, Economia & Negócios, p. B11.




