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Saiba quais são as 20
maiores recuperações

judiciais no país
Operadora de telefonia Oi lidera ranking com R$ 64 bilhões em

dívida

   POR DANIELLE NOGUEIRA / GLAUCE CAVALCANTI
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Veja também
Petroleira fundada por Eike
Batista sai da recuperação
judicial

Anatel determina que Oi
reformule plano de
recuperação judicial

Oi lidera o ranking de empresas em recuperação judicial - Fábio Guimarães

RIO - O feito da OGX, petroleira fundada pelo empresário Eike Batista

que conseguiu sair da recuperação judicial nesta quarta-feira,

representa a realidade de uma minoria entre as empresas em

dificuldade financeira. Apenas 25% das empresas que têm o processo

de recuperação concluído conseguem retomar as operações, segundo

estimativas de mercado. As demais acabam falindo.

LEIA MAIS: Petroleira fundada por Eike Batista sai da recuperação

judicial

ACERVO O GLOBO: O sonho de Eike Batista, que

chegou a ter US$ 30 bi, de ser o mais rico do mundo

FOTOGALERIA: Eike, ex-marido de Luma e negócios

Desde o início da recessão, em 2014, o número de

empresas que entraram em recuperação judicial só fez

crescer. No ano passado, houve recorde de pedidos
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É dos carecas que eles
gostam mais: pessoas
são psicologicamente
inclinadas a vê-los

como líderes dominantes 03/08/2017 8:06

Queiroz Galvão deve
iniciar produção de
petróleo em 2018
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Após vitória de Temer,
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Petrobras aprova retomada de negociações
com Sete Brasil

segundo a Serasa Experian: foram 1.863 solicitações, um

salto de 45% sobre o ano anterior. A maior delas foi a da

operadora de telefonia Oi, com R$ 64 bilhões em

dívidas, um recorde.

Já se passou mais de um ano desde que a telefônica protocolou o pedido, em

junho de 2016, mas até hoje o plano de recuperação judicial não foi sequer

apreciado pelos credores. A assembleia em que o plano — que já vai para a

terceira versão — será votado está prevista para setembro ou outubro.

VEJA TAMBÉM: Anatel determina que Oi reformule plano de recuperação

judicial

No ranking das 20 maiores recuperações judiciais no país, empresas de

infraestrutura e energia predominam. E pelo menos um quarto das

companhias está na mira da Lava-Jato. Caso da Sete Brasil (empresa criada

para contratar sondas para o pré-sal), que aparece em segundo lugar, com

dívida de R$ 19,3 bilhões. A OGX (R$ 12,3 bilhões) e a construtora OAS (R$

11,1 bilhões) vêm em seguida. Esta última também é investigada pelos

procuradores.

As maiores recuperações judiciais do Brasil
Em bilhões

Oi

19,3Sete Brasil

12,3OGX

11,10OAS

8Ecovix

6,30PDG

5,80Grupo Schain

4,60OSX

3,40UTC

3Wind Power Energia

2,6Tonon Bioenergia

2,6Abengoa

2,6Grupo Bom Jejus

2,30Renuka do Brasil

2,1Seara Agroindustrial

2Galvão Engenharia

1,8Grupo Aço Cearense

1,5Zamim Amapá Mineração

1,3Usina São Fernando

1,3Viver

Fonte: Alvarez&Marsal e empresas

A OSX, braço naval do grupo “X”, de Eike Batista, está em oitavo lugar.

Entre outras empresas relevantes no cenário nacional estão ainda PDG, do

setor imobiliário, e a Abengoa, da área de energia.

CRISE GENERALIZADA

— A crise econômica é generalizada. Afeta os setores de infraestrutura,

construção, varejo... As empresas que conseguem encerrar o processo de
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recuperação vencem uma etapa, mas não se veem livre de todos os

problemas. Isso porque o prazo de pagamento a credores é mais elástico que

os dois anos do processo de recuperação (dando margem a novos conflitos)

— diz Juliana Bumachar, advogada especializada em recuperação de

empresas e falências.

O processo de recuperação judicial, instituído no Brasil em 2005, dá

às empresas em dificuldade um tempo para que se reestruturem: os

credores não podem pedir a falência nem a penhora de bens para

quitar dívidas durante esse período. Em contrapartida, a companhia

apresenta um plano para melhorar suas finanças e pagar o que deve,

em geral com desconto.

Esse plano, chamado de plano de recuperação judicial, deve ser

aprovado em assembleia de credores e homologado pela Justiça. Por

dois anos, um juiz supervisiona o cumprimento do plano. Se tudo

estiver correndo como combinado, a empresa pode sair da recuperação

judicial. Foi o que aconteceu com a OGX. Caso contrário, pode ter de rever

os termos do plano ou até mesmo ter sua falência decretada.

— Se a empresa (OGX) encerrou a recuperação, é sinal de que chegou a uma

nova composição de equilíbrio. Deve ser um exemplo bem-recebido pelo

mercado — avalia Thomas Felsberg, advogado que representa um grupo de

credores da petroleira.

PUBLICIDADE

Quanto custa seu salário?
A maioria das pessoas tem o seu
dinheiro drenado pelas despesas.
Veja como mudar esse jogo

ANTERIOR

Senado instala CPI para investigar
empréstimos do BNDES



PRÓXIMA

Após vitória de Temer, apoio do
Congresso a ajuste fiscal e

reforma da Previdência é dúvida
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