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Jaraguá reformula plano para quitar dívidas de
R$ 700 milhões
Por Rodrigo Rocha e Fernanda Pires — São Paulo
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Uma das primeiras empresas atingidas pela Lava-Jato e pela proibição de negociações

com a Petrobras, a Jaraguá Equipamentos, que atua na construção de fábricas e sistemas

industriais, ganhou uma segunda chance de seus credores. Após um plano de

recuperação judicial malsucedido iniciado em outubro de 2015, a companhia não foi

capaz de cumprir os pagamentos dos R$ 700 milhões em dívidas e organiza um novo

projeto para evitar a falência.

Com o pedido de recuperação solicitado em meados de 2014, meses depois de ser citada

na Operação Lava-Jato, a empresa viu sua receita cair de aproximadamente R$ 1 bilhão

em 2012 e 2013 para cerca de R$ 30 milhões no ano passado. O número de funcionários

da companhia fundada em 1957 foi de pouco mais de 4 mil no seu auge para cerca de

200.

Recaem sobre a Jaraguá e seu presidente, Álvaro Garcia, a acusação de pagamento de R$

1,9 milhão para o doleiro Alberto Youssef. O empresário se tornou alvo de inquérito da

Polícia Federal. Em sua defesa, diz que foi coagido por Youssef a fazer o pagamento e que

não recebeu qualquer benefício em troca. Com a acusação, a empresa entrou na lista de

impedidas de negociarem com a Petrobras.

Douglas Duek, da Quist Investimentos, que trabalha na estruturação de um novo plano

de recuperação judicial da Jaraguá, explica que o plano inicial alongava o endividamento

em 10 anos, em parcelas superiores ao faturamento atual da empresa. “Estamos

trazendo uma nova criatividade para essa história para que a empresa possa cumprir o

plano dela com os credores”, afirmou.
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Com os dois anos completos da aprovação do plano, a Justiça consultou os credores

sobre a entrada de um novo reestruturador, uma vez que já havia a possibilidade de

decretar a falência da empresa. Em torno de 82% dos credores aprovaram a elaboração

de um novo plano, a ser votado em 22 de agosto.

A nova proposta tem como pilares a entrada de um investidor, seja como sócio ou

comprando parte dos ativos, e a utilização de recebíveis da Petrobras, cujo pagamento é

debatido judicialmente. Segundo Duek, em 2014, o montante devido pela Petrobras à

Jaraguá era de R$ 500 milhões. Com as correções monetárias do período, o valor pode

ter um crescimento significativo.

Duek não revela nomes, mas disse que já está em negociações com um interessados

chinês e outro russo. Para o chinês, uma das alternativas é a aquisição da unidade de

Marechal Deodoro (AL), especializada em tancagem. “O nosso intangível, que é a marca e

o acervo, é incomparável”, afirma.

A maior parte da dívida está nas mãos dos bancos, sendo o Bradesco o maior credor,

com R$ 198 milhões. Há outros R$ 41 milhões do HSBC, cuja operação brasileira o

Bradesco adquiriu em 2016.

Outros credores financeiros, o Banco do Brasil (com R$ 77 milhões a receber) e o Banco

do Nordeste (com R$ 46 milhões) têm as fábricas de Sorocaba (SP) e Marechal Deodoro,

respectivamente, como garantias.

Atualmente, as receitas da empresa advêm basicamente das operações de manutenção

de projetos antigos. Além do setor de óleo e gás a companhia também atua em

siderurgia, mineração e papel e celulose.

Com relação à proibição de negociações com a Petrobras, a Jaraguá negocia com a

Controladoria Geral da União (CGU) e com o Conselho Administrativo de Defesa
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Econômica (Cade) a saída da lista de restritos. De qualquer forma, a restrição acaba no

fim de 2018, quando termina o prazo de dois anos estabelecido pela estatal.
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Mais do Valor Econômico

Licitação do Ministério da Justiça
prevê compra de mais de 150 mil
pistolas
Além da Força Nacional, edital compreende aquisição
dos equipamentos por polícias de Estados interessados
e pode movimentar mais de R$ 400 milhões

24/08/2020 15:22 — Em Brasil

Com covid-19, Carla Zambelli é
internada para “investigar doença
autoimune”
Segundo nota do hospital DF Star, a deputada passa
bem, mas não tem previsão de alta

24/08/2020 15:15 — Em Política

Com Pró-Brasil em formatação, anúncio de terça pode se limitar ao
Casa Verde-Amarela
24/08/2020 15:10 — Em Brasil

Refinaria Duque de Caxias, da Petrobras, faz 1ª operação de
cabotagem de diesel S10
Um carregamento de 25 milhões de litros foi transferido para o Terminal Aquaviário da Baía da
Guanabara

24/08/2020 15:09 — Em Empresas

BRZ Empreendimentos e
Construções protocola prospecto
para IPO
Fundada há mais de dez anos, empresa atua nos
Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro
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24/08/2020 15:06 — Em Finanças

CNI: Atividade da indústria da
construção melhora e impulsiona
confiança dos empresários
Com a alta de julho, a utilização da capacidade
operacional recupera a maior parte da queda de março
e abril

24/08/2020 14:59 — Em Brasil

Substituto do Minha Casa, Minha
Vida deve ser lançado na terça
Programa habitacional deverá ter taxas de juros
menores para incluir 1 milhão de beneficiários

24/08/2020 14:55 — Em Brasil

Fundo Terrax, com foco na aquisição de propriedades agrícolas,
deverá ser lançado em setembro na B3
Objetivo é levantar cerca de R$ 750 milhões para negócios no segmento

24/08/2020 14:50 — Em Agronegócios

Premiê do Japão vai a hospital e
reacende debate sobre estado de
saúde
Alguns integrantes do governo e aliados de Shinzo Abe
expressaram preocupação de que o premiê esteja
mostrando sinais de exaustão

24/08/2020 14:39 — Em Mundo

Trump é confirmado como
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candidato republicano à reeleição
Ele obteve o apoio oficial de delegados em quantidade
suficiente para garantir sua candidatura, mesmo antes
de todos os Estados anunciarem seus votos

24/08/2020 14:19 — Em Mundo

FT: Blackstone compra operações de
balcão da Takeda por US$ 2,3 bilhões
Compra dará à Blackstone o controle sobre a linha
Alinamin de suplementos vitamínicos e o medicamento
contra a gripe Benza Block

24/08/2020 14:07 — Em Empresas

FT: Pearson escolhe ex-Disney para
comandar negócio global
Andy Bird vai substituir John Fallon, que passou quase
oito anos desafiadores no comando do grupo editorial
educativo

24/08/2020 14:03 — Em Empresas

Falta de coordenação entre
autoridades tornou máscaras menos
eficazes, dizem pesquisadores
A falta de informação sobre o uso correto também
contribuiu para a manutenção de níveis elevados de
risco de contágio na maioria dos estados do Brasil

24/08/2020 14:01 — Em Brasil

Bolsas da Europa avançam com
expectativa de tratamentos para a
covid-19
A FDA disse que vai aprovar o plasma convalescente
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VEJA MAIS

A FDA disse que vai aprovar o plasma convalescente,
um componente rico em anticorpos extraído do sangue
de pacientes recuperados de covid-19, como um
tratamento para casos graves

24/08/2020 13:57 — Em Finanças

Derrotada pela pandemia, De Beers
baixa preços dos diamantes
Maior produtora mundial do segmento avisou clientes
que está reduzindo os preços das pedras maiores em
quase 10% no processo de venda

24/08/2020 13:50 — Em Empresas
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