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Eike Batista: fortuna pode crescer US$ 13 bilhões com oferta da OGXSilvia Constanti / ValorA 
empolgação no Brasil com o petróleo está aumentando, principalmente depois da descoberta 
de vastas reservas no Atlântico. E ninguém no país está apostando tanto quanto Eike Batista. 
 
Depois de criar uma petrolífera do nada, no meio do ano passado, Eike, um homem 
energético, que já foi campeão de corrida de lanchas, comprou os direitos de exploração de 21 
blocos marítimos. Com uma oferta de US$ 1,12 bilhão, ele venceu facilmente os outros 
participantes do leilão. 
 
Um empreendedor que ficou rico com a mineração de ouro e ferro, Eike, de 50 anos, resolveu 
dar ao público uma chance de participar de sua grande aposta no petróleo. Sem ter perfurado 
um único poço, ele resolveu abrir o capital da sua empresa. 
 
Calcula-se que a oferta de ações da OGX Petróleo e Gás Participações SA vai captar mais de 
US$ 3,5 bilhões, mais do que o dobro da célebre abertura de capital do Google Inc. em 2004. 
É um sinal de como a cotação recorde do petróleo fez jorrar dinheiro no setor, até mesmo para 
aventureiros de primeira viagem. A ação deve estrear amanhã na Bovespa.  
 
O "road show" de Eike tem atraído multidões de administradores de fundos ansiosos para 
participar do jogo. "Ele criou uma expectativa enorme, mas é algo extremamente arriscado", 
diz Jean-Paul Prates, advogado e consultor que participou da redação da atual lei 9.478, mais 
conhecida como a Lei do Petróleo. "Eles armaram uma bazuca e vão ter que acertar algo logo." 
 
A costa brasileira é um dos poucos lugares que ainda têm potencial para grandes descobertas. 
A empolgação está centrada nas águas profundas onde a Petrobras encontrou indícios da 
existência de reservas gigantescas.  
 
Só que há um problema para os possíveis exploradores das descobertas recentes: pouco antes 
de um leilão de direitos de exploração que estava marcado para o fim do ano passado, o 
governo retirou os promissores blocos de águas profundas e deixou que as empresas fizessem 
ofertas apenas por áreas em águas rasas e terra já exploradas há anos. 
 
Isso não impediu Eike, conhecido por assumir riscos. Dono de uma Mercedez-Benz SLR 
McLaren de US$ 500.000 que ele estaciona na sala de estar, o empresário é a terceira pessoa 
mais rica do Brasil, de acordo com cálculos da revista "Forbes", e diz que seu objetivo é se 
tornar o homem mais rico do mundo em cinco anos. Com base no preço definido ontem para a 
oferta pública, a OGX valerá aproximadamente US$ 22 bilhões. E a participação de Eike, de 
60%, acrescentaria US$ 13 bilhões à sua fortuna. 
 
Eike também fechou acordo para comprar o Hotel Glória, um dos mais tradicionais do Rio. Mas 
é mais conhecido pelo casamento com Luma de Oliveira - assim como pelo seu divórcio, 
acompanhado avidamente pelas colunas de fofocas. 
 
O projeto petrolífero de Eike tem muito em comum com seus outros empreendimentos, nos 
quais reuniu ativos valiosos em segmentos de outras empresas maiores. Este ano, ele vendeu 
à Anglo American PLC por US$ 5,5 bilhões parte dos ativos da sua mineradora MMX que ele 
passou três anos reunindo. "Eles riram de nós - ninguém pensou que a coisa iria evoluir tão 
rápido", disse ao Wall Street Journal no começo deste ano.  
 
No início da carreira, Eike voou a pistas de pouso clandestinas na Amazônia para comprar ouro 
de garimpeiros. Ele entrou no mundo das grandes mineradoras quando firmas estrangeiras 
precisaram de um sócio brasileiro. Elas confiavam nele, em parte, porque seu pai, Eliezer 
Batista, era presidente da Companhia Vale do Rio Doce. 
 
A ascensão para o Olimpo dos bilionários fez de Eike um herói para as fileiras crescentes de 
empreendedores brasileiros. "Para mim, Eike é o cara mais inteligente do mundo - acho que 



ele é um gênio", diz Pedro de Andrade Faria, sócio da Tarpon Investments, um fundo de 
"hedge" de São Paulo. "Ele é um empreendedor em série, fazendo as coisas numa escala 
gigantesca." 
 
Mas nem todos os seus empreendimentos deram certo. Entre os fracassos há a empresa de 
encomendas expressas EBX Express; a marca de cosméticos Clarity, em sociedade com Luma; 
e uma montadora de jipes movidos a motores militares importados da França, chamada JPX. 
Investidores de uma empresa criada por ele em Toronto, a TVX Gold Inc., assistiram à alta e 
depois ao colapso da ação quando a empresa perdeu milhões com projetos fracassados na 
Grécia e Rússia. 
 
"Uma coisa boa e ao mesmo tempo ruim é que ele é apaixonado pelo que faz", diz Júlio 
Carvalho, ex-sócio de Eike numa mina de ouro no Brasil. Carvalho diz que, na última festa de 
aniversário de Eike em seu iate, o empresário o abraçou chorando em meio aos convidados, e 
o beijou como a um irmão. "Ele não está nem aí - toma decisões totalmente com o coração e o 
faro", diz Carvalho. 
 
Eike se interessou pelo petróleo quando um ex-executivo da Petrobras que ele tinha 
contratado para chefiar suas operações de mineração lhe disse que mais de 30% dos poços 
submarinos perfurados pela Petrobras encontraram petróleo. Essa probabilidade pareceu boa o 
suficiente para Eike. "A chance de se encontrar ouro em mineração é 1 entre 17.000", diz ele. 
 
Ele fundou a OGX em julho do ano passado e rapidamente contratou uma dezena de 
executivos da Petrobras. Essas contratações lhe forneceram conhecimentos privilegiados sobre 
a geologia da costa brasileira. 
 
Quando o governo retirou de um leilão em novembro passado 41 blocos de exploração em 
águas profundas, atrapalhando os planos de várias empresas importantes que tinham gastado 
meses preparando suas ofertas, a maioria das grandes petrolíferas ignorou o leilão, que se 
limitou a blocos em terra e em águas menos profundas. 
 
Os blocos em águas mais rasas, já explorados há mais de vinte anos, não devem conter 
grandes reservas desconhecidas, diz Victor Dauzacker, ex-chefe de exploração da Petrobras. 
Mesmo assim, acrescenta, a tecnologia sísmica atual, mais avançada, pode encontrar bolsões 
substanciais de petróleo que, com a cotação de hoje, podem ser valiosos. 
 
E a OGX "tem uma equipe de exploração muito boa", diz Dauzacker. "Eu não tenho nenhuma 
dúvida de que se esses blocos têm petróleo, eles o encontrarão." 
 
Enquanto as grandes petrolíferas ficaram de fora, Eike apresentou ofertas agressivas - todas 
com 63 no fim, a numeração da sua lancha de corrida que ele considera o seu número da 
sorte. A OGX derrotou as ofertas da Petrobras em vários momentos.  
 
Alguns especialistas do setor acham que a OGX pagou caro demais. Em alguns momentos, a 
oferta da empresa foi dez vezes maior que as outras. 
 
Rafael Dória Neto, presidente de uma concorrente chamada Starfish Oil & Gas SA, argumenta 
que a OGX "não podia perder" no leilão diante da sua situação: uma empresa criada às 
pressas e que precisava atrair investidores. "Para fazer o que ele está fazendo, precisa de uma 
história convincente", diz Neto. 
 
Outros dizem que, com o ágio todo que Eike pagou, ele deve saber onde está o petróleo - ou 
pensar que sabe. "É a única explicação para essas ofertas tão grandes", diz Prates, o advogado 
e consultor. 
 
A contratação de executivos como Paulo Mendonça, ex-gerente executivo de exploração da 
Petrobras, motivou discussões sobre quanta informação privilegiada Eike pode ter obtido. Na 
Starfish, que também conta com ex-funcionários da Petrobras, Neto diz que contratar cérebros 
para obter informações "pode ser imoral, mas não é ilegal". 



 
Eike diz que o potencial dos blocos ficou claro em relatórios divulgados publicamente e com 
base em dados geológicos - pelo menos para os cérebros de alto nível que ele contratou. A 
geologia "é uma ciência interpretativa. Como você a analisa é que é importante". 
 
A OGX, que gastou US$ 30 milhões para comprar dados geológicos antes de fazer suas 
ofertas, calcula que as áreas contam com pelo menos 4 bilhões de barris de petróleo. Ela 
espera começar a extraí-los dentro de quatro anos. Mas a empresa tem muito o que gastar 
antes de começar. Perfurar um poço de teste em águas rasas pode custar US$ 20 milhões, diz 
Matthew Shaw, analista da firma de pesquisa em petróleo e gás Wood Mackenzie. 
 
Pouco depois do leilão, a OGX captou US$ 1,3 bilhão de investidores, como o Fundo de Pensão 
dos Professores de Ontário, Canadá. A OGX afirma que gastará em exploração US$ 1,1 bilhão 
dos recursos que captar com a abertura de capital, e mais um valor semelhante para adquirir 
participações em projetos de exploração de outras empresas. (Colaborou John Lyons) 
 
Fonte:Valor Econômico, São Paulo, 12 jun. 2008, Empresas, p. B10. 


