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RESUMO 
 
 

A divulgação de informações para o mercado acionário é algo primordial, pois são através 
dessas informações que o investidor define se irá ou não aplicar seu capital em uma 
determinada empresa. Deste modo, o objetivo do presente estudo é apresentar um estudo de 
caso que contribua para o entendimento de como funciona os mecanismos de divulgação de 
informações relevantes de uma empresa disposta a abrir seu capital na Bolsa de Valores. Para 
tanto foi realizado um levantamento de caráter bibliográfico, com pesquisa em sites e livros que 
abordam o assunto, sobre quais seriam esses fatores que levariam ao resultado desejado. 
Visando apresentar a OGX, uma organização petrolífera do grupo EBX, a pesquisa tem como 
foco apresentar qual foi o valor de mercado de acordo com as expectativas de produção e 
viabilidades dos poços de extração, com base no período citado pela mesma; sendo que suas 
prospecções acabaram sendo alvo de especulações e isso fez com que o mercado acionário 
tivesse um impacto, causado pela desconfiança dos investidores. A OGX quando fundada tinha 
uma expectativa para o futuro, sendo assim buscou os melhores profissionais, e suas 
expectativas de produção eram favoráveis, o que para o mercado eram superiores ao esperado 
de uma organização que jamais havia extraído um barril de petróleo. Isso fez com que o ânimo 
dos investidores se tornasse algo positivo, sendo assim os mesmos decidiam cada vez mais 
aplicar seu capital, e então em pouco tempo a empresa se tornava uma das mais promissoras 
do mercado de capitais. Contudo, essa história não se resume apenas em sucesso, e os fatos 
tão divulgados ao mercado exaltando os acontecimentos corporativos também foram 
responsáveis pela derrocada de suas ações no mercado; o principal evento que marca a 
mudança de rumos da corporação ocorreu em 2012, quando em um anuncio a mesma 
reconhece que sua produção estaria muito inferior ao estimado em tantos relatórios de 
produção. A notícia abalou a confiança dos que acreditavam na organização, e com isso 
afastara o capital dos investidores, sendo que os próximos meses foram marcados por duras 
quedas no preço das ações, e posteriormente a g corporação a qual se tornava endividada 
tinha que honrar com seus compromissos, encontrando como solução para esse problema, foi 
à venda de parte dos seus ativos. Pode-se concluir que com inda e vindas do preço da ação da 
OGX, muitos investidores perderam boa parte de seu capital empregado na empresa, 
apostando que a empresa que fora citada como um potencial na extração de petróleo e que 
poderia ajudar o país com seus recursos gerados, nada mais nada menos foi uma empresa a 
qual viveu a frente da realidade enfrentada, sempre com foco no futuro e em projeções que 
eram citadas por seus executivos. E acabou se esquecendo de que os prazos que foram 
citados pela mesma um dia iriam chegar, e seus investidores gostariam que aquilo que tinha 
sido divulgado fosse cumprido. 


