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Força-tarefa dos 
bancos tenta evitar 
quebra de empresas

Vigilância. Após um forte aumento das recuperações judiciais, que envolveram negócios bilionários como a Oi e a Sete Brasil, bancos 
criaram equipes especializadas em ajudar na reestruturação da companhias antes que sua situação financeira se torne insustentável

Mônica Scaramuzzo
Renée Pereira

Depois de amargarem perdas 
com a deterioração financei-
ra de grandes empresas, que 
entraram em recuperação ju-
dicial ou estão envolvidas na 
Lava Jato, os maiores bancos 
privados do País – Itaú, Bra-
desco e Santander – começa-
ram, nos últimos meses, a se 
organizar para evitar uma cri-
se ainda maior.  A preocupa-
ção é que essa onda de recupe-
rações se intensifique e pro-
voque um efeito cascata de es-
tragos na já combalida econo-
mia do País.

Com equipes especializadas, 
esses bancos criaram departa-
mentos totalmente focados na 
reestruturação  de  médias  e  
grandes empresas. A ideia é tra-
balhar de forma preventiva, an-

tes  que  o  problema  leve  mais  
companhias a um processo de 
recuperação  judicial  ou  falên-
cia – o que é prejudicial também 
para o balanço dessas institui-
ções,  que  no  último  ano  tive-
ram de fazer provisões para per-
das bilionárias.  Os  casos mais  
emblemáticos foram os da Oi, 
com dívidas de R$ 65 bilhões, e 
da Sete Brasil, criada para entre-
gar  sondas  para  a  Petrobrás,  
com débito de R$ 20 bilhões.
Fontes  de  mercado  afirmam  
que há uma “watch list” (lista de 

monitoramento) de cerca de R$ 
300 bilhões em dívidas de mé-
dias e grandes empresas na mira 
de bancos para reestruturação. 
Esse valor exclui a dívida da Oi e 
parte das renegociações de dívi-
das já feitas por algumas das em-
presas do grupo Odebrecht.

Seleção.  A  qualquer  sinal  de  
alerta sobre  a saúde financeira 
de empresas, seja pela piora de 
indicadores do balanço ou por 
atrasos em contas (dívidas ou im-
postos,  por  exemplo),  as  equi-
pes  de  reestruturação  desses  
bancos entram em ação para ten-
tar estancar o problema de for-
ma preventiva. 

“Queremos nos antecipar ao 
problema”, diz Eduardo Armo-
nia,  diretor  responsável  pela  
área de reestruturação e recupe-
ração de crédito de atacado do 
Itaú. “A queda da rentabilidade 

de uma  empresa  ou  atraso  de  
pagamento já acendem um aler-
ta para o banco.”

Diante de uma grande quanti-
dade de empresas em dificulda-
des – seja por causa da crise eco-
nômica ou por causa da Lava Ja-
to –,  o time de reestruturação 
dos bancos inicia o pente-fino 
pelos setores nos quais as insti-
tuições  têm  maior  exposição.  
Nessa lista estão os segmentos 
de  construção,  infraestrutura,  
varejo, revenda de carros e mer-
cado imobiliário.

Partindo  dos  setores,  esses  
executivos afunilam as análises 
até chegar às empresas mais frá-
geis. Em alguns casos, as compa-

nhias não têm noção da realida-
de que vivem e precisam ser aler-
tadas pelos bancos,  diz o vice-
presidente do Bradesco, Domin-
gos Abreu, responsável pela área 
de crédito e reestruturação.

Com  esse  diagnóstico  em  
mãos, as instituições financei-
ras oferecem um “pacote de aju-
da”, que vai desde tomar ativos 
como garantia e alongar as dívi-
das até buscar um novo investi-
dor para injetar capital na em-
presa.

Em muitas situações, a venda 
de ativos é a melhor saída. Foi o 
que ocorreu com a Renova Ener-
gia, uma das maiores geradoras 
de energia eólica do País. A em-

presa rolou uma parte de seus 
débitos  e  vendeu  ativos  para  
honrar compromissos. Inicial-
mente a reestruturação busca-
va um sócio  para capitalizar a 
empresa – o que foi adiado com 
a  venda  de  um  parque  eólico  
por R$ 650 milhões.

Outro que está em reestrutu-
ração é o grupo Rossi, que tenta 
evitar o mesmo caminho da con-
corrente  PDG,  cuja  recupera-
ção judicial é dada como certa. 
Fontes afirmam que o grupo re-
negocia o alongamento das dívi-
das e está em conversas para dar 
imóveis como  garantia.  A  em-
presa não quis se pronunciar.

Escalada. A mudança de postu-
ra dos bancos é explicada pela 
rápida escalada dos pedidos de 
recuperação. Só no ano passado, 
1.863  empresas  entraram  com  
pedidos na Justiça – volume 44% 
superior ao de 2015, com 1.287 
ocorrências. “Criamos essa es-
trutura em 2015 por causa da pio-
ra na economia, do aumento das 
recuperações  e  da  Lava  Jato”,  
diz Gustavo Alejo Viviani, supe-
rintendente executivo de negó-
cios de recuperação da área de 
atacado do Santander.

Para este ano, a recuperação 
da economia, com a queda dos 
juros e aumento dos preços das 
commodities,  deve  dar  algum  
alívio às empresas. Mas os ban-
cos  seguem  atentos  e  querem  
evitar um déjà vu de 2016.

ECONOMIA & NEGÓCIOS

Em  uma  recessão  que  já  dura  
mais de dois anos, o número de 
empresas em dificuldades tem 
crescido  significantemente.  
Cerca de 60% de 800 médias e 
grandes empresas do País não 
conseguem pagar os juros das 
dívidas com a atual geração de 
caixa,  de  acordo  com  levanta-
mento feito pela RK Partners,  
de Ricardo Knoepfelmacher, co-
nhecido como Ricardo K, espe-
cializada  em  reestruturações  
de empresas.

Com isso, a busca por reestru-
turação vai elevar as operações 
de fusões e aquisições no País 
neste  ano.  Os  principais  ban-
cos, que são muitas vezes credo-
res das grandes empresas, tam-
bém buscam investidores para 
injetar capital novo nas compa-
nhias com problemas. No ano 

passado,  a  gestora  canadense  
Brookfield  e  a  chinesa  State  
Grid  foram  protagonistas  em  
grandes transações.

A expectativa é que neste ano 
diversos  fundos  de  private  
equity (que compram participa-
ção em empresas) sejam mais 
ativos em aquisições. Eduardo 
Armonia, responsável pela área 
de  reestruturação  e  recupera-
ção  de  crédito  do  atacado  do  
Itaú, afirma que muitas das em-
presas que enfrentam dificulda-
de  financeira  hoje  não  foram  
afetadas necessariamente pela 
crise  econômica.  O  problema,  
nesses casos, é a má gestão. Isso 
significa  que  o  ativo  pode  ser  

uma boa  opção de compra no 
mercado. 

Recessão.  A  combinação  ex-
plosiva  nos  últimos  dois  anos  
de recessão, escassez de crédito 
e má gestão,  em alguns casos,  
não tem dado uma alternativa 
que não seja a recuperação judi-
cial.  “Quando  há  um  trabalho  
preventivo, a empresa não tem 
de  seguir  esse  caminho.  Mas,  
tradicionalmente, no Brasil, as 
companhias chegam para rees-
truturar a dívida quando a situa-
ção  está  muito  complicada”,  
diz Fábio Flores, sócio da con-
sultoria TCP Latam. Ele lembra 
ainda que o índice  de sucesso 
nas recuperações judiciais bra-
sileiras é muito pequeno.

Na visão  do  vice-presidente  
do Bradesco, Domingos Abreu, 
a escolha pela recuperação judi-
cial  não  é  o  melhor  caminho.  
“Diferentemente  dos  Estados  
Unidos, onde as empresas se re-
cuperam e voltam ao mercado, 
no Brasil esse instrumento pre-
cisa ser aprimorado.” Para Gus-
tavo Alejo  Viviani,  do  Santan-
der, a recuperação da economia 
poderá dar um alívio a parte das 
empresas. “O mercado de capi-
tais está reagindo.” / M.S. e R.P.

Estaleiro Enseada Paraguaçu 
entra em recuperação judicial

l Em recuperação

l LegislaçãoA necessidade de
reestruturar os débitos
deve ampliar operações
de fusão e aquisição
ao longo deste ano
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1.863
empresas pediram recuperação 
judicial no ano passado, o que 
representa uma alta de 44% na 
comparação com 2015

Alternativas. Rossi quer evitar uma recuperação judicial
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“Diferentemente dos 
Estados Unidos, onde as 
empresas se recuperam e 
voltam ao mercado, no 
Brasil esse instrumento 
precisa ser aprimorado.”
Domingos Abreu
VICE-PRESIDENTE DO BRADESCO

Geração de caixa de
companhias não é 
compatível com dívida

Invasão chinesa. State Grid foi uma das protagonistas em aquisições no Brasil em 2016


