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S
e existe um traço marcante
na personalidade do em-
presário Eike Batista é a
obstinação. Nos últimos

quatro anos, ele se tornou o mode-
lo mais bem acabado de empreen-
dedor serial no Brasil, com a cria-
ção de quatro novas empresas e a
espetacular abertura de capital de
todas elas. O sucesso desses negó-
cios fez com que Eike passasse a
integrar a lista de bilionários da re-
vista americana Forbes. Nos últi-
mos dias, porém, Eike sofreu o que
muitos encararam como uma de
suas maiores derrotas. No mês pas-
sado, ele esteve na sede do Brades-
co, na Cidade de Deus, em Osasco,
com uma proposta de compra da
participação do banco na Brades-
par. empresa que reúne ativos não
financeiros da instituição. Recebeu
um não. A compra da Bradespar
seria sua porta de entrada no bloco
de controle da Vale, da qual 9%
estão nas mãos da Bradespar —
fundos de pensão estatais como a

Previ, a BNDESPar, divisão de par-
ticipações do BNDES, e a japonesa
Mitsui possuem o restante das par-
ticipações no bloco. Fazer parte do
comando da Vale se tomou uma
espécie de idéia fixa de Eike nos
últimos quatro meses. Ele não me-
diu esforços para entregar a propos-
ta de compra da Bradespar a Láza-
ro Brandão, presidente do conselho
de administração do Bradesco, en-
quanto costurava nos bastidores
conversas com Sérgio Rosa, presi-
dente da Previ, e com interlocutores
do presidente Luiz Inácio Lula da
Silva. O valor do negócio era esti-
mado em 9 bilhões de reais. Eike
não fala sobre as negociações, mas
admitiu em entrevista a EXAME o
significado da operação. "Entrar na
Vale é o sonho de qualquer mine-
rador", disse ele.

A recusa do Bradesco pode não
ser o ponto final dessa história. Mal
os banqueiros da Cidade de Deus
recusaram a proposta de compra da
Bradespar, Eike começou uma in-

tensa movimentação para encontrar
novas alternativas de entrada na mi-
neradora. A amigos próximos, ele
afirmou que não descarta usar o cai-
xa de suas empresas para iniciar
uma ofensiva de compra das ações
da Vale disponíveis na bolsa até
atingir uma participação que lhe
garanta parte do controle. Em tese,
seria uma estratégia possível. Mas
o próprio Eike sabe que o Brasil não
tem tradição em ofertas hostis. Nu-
ma outra frente, ele mantém conta-
tos com a Previ sobre a possibilida-
de de aquisição da parte do fundo
de pensão na mineradora, que hoje
corresponde a 14,5% do capital to-
tal. "Além de ser mais uma prova de
sua ousadia como empresário, a en-
trada de Eike na Vale resolveria to-
dos os seus problemas", diz um
executivo ligado ao empresário. Na
verdade, seria um passo decisivo
para Eike definir o destino de sua
própria mineradora, a MMX.

Desde a eclosão da crise finan-
ceira global, a MMX passa por di-



ficuldades que a levaram a um prejuízo
de 848 milhões de reais no ano passa-
do. A MMX é hoje a única companhia
em fase de geração de caixa operacio-
nal do chamado grupo X, o que a toma
de importância vital para garantir a
confiança do mercado no sucesso dos
demais negócios de Eike — os projetos
da LLX (logística), da MPX (energia)
e da OGX (gás e petróleo) ainda estão
em fase de implantação. Os problemas
da empresa começaram com a compra
de duas minas entre janeiro e julho do
ano passado, no valor total de 318 mi-
lhões de dólares, o que elevou substan-
cialmente sua dívida. O que já não era
um cenário favorável piorou — e mui-
to — com a eclosão da crise. A MMX
foi atingida em duas frentes, o que mi-
nou sua capacidade de reação. O pri-
meiro baque veio com a queda abrupta
nas vendas de minério de ferro. O se-
gundo, financeiro, estava vinculado à
aposta de Eike em derivativos e em
contratos de frete para embarque de
minério que não se concretizaram.

DIANTE DAS DIFICULDADES, Eike par-
tiu para uma operação de socorro. No
início do ano, aportou 200 milhões de
dólares por meio de debêntures subscri-
tas por ele, ou seja, dinheiro de seu pró-
prio bolso. Ao mesmo tempo, começou
a acalentar a perspectiva de vender sua
mineradora à Vale — uma forma de lu-
crar com a nascente MMX, que ainda
precisa captar 1,1 bilhão de dólares pa-
ra garantir o plano de expansão prome-
tido aos investidores. Em fevereiro,
Eike chegou a iniciar negociações com
o presidente da empresa, o executivo
Roger Agnelli. Mas. diante da demora
no avanço do negócio, partiu para o
projeto de entrada no controle da mine-
radora. Apesar de seu poder de fogo
— Eike tem uma participação acionária
em empresas abertas correspondente a
cerca de 14 bilhões de dólares e exce-
lente relacionamento com os banquei-
ros do p a í s , sua eventual entrada na
Vale é uma operação complexa que en-
volve um enorme jogo político às vés-
peras de uma corrida presidencial. Eike
está longe de ser uma unanimidade no
governo. Seu discurso nacionalista, tido

por ele próprio como seu grande trunfo,
é visto com reserva. E o motivo é jus-
tamente suas negociações no ramo de
mineração. Nos últimos anos, Eike ven-
deu três de seus projetos na área para
grupos estrangeiros. E, agora, como
alternativa para a capitalização da
MMX, costura um acordo de venda de
parte da companhia para a chinesa
Wuhan Steel por 400 milhões de dóla-
res. "Isso acaba passando uma imagem
de que ele é pouco confiável e que per-
mitir seu acesso à Vale pode ser um
risco", diz um executivo que acompa-
nhou as negociações.

A movimentação para chegar à Vale
e resolver o destino da MMX está lon-
ge de consumir a rotina de Eike. Fiel a

um estilo que seus críticos qualificam
de pura megalomania, ele continua a
planejar freneticamente novas emprei-
tadas para o grupo EBX (veja quadro).
A mais recente é a OSX, que se dedi-
cará à construção de navios-sonda e
plataformas de exploração de petróleo.
A OSX adquiriu um terreno de 1,3 mi-
lhão de metros quadrados no município
de Biguaçu, no litoral de Santa Catari-
na, para a construção de seu primeiro
estaleiro. Para tocar o investimento de
aproximadamente 2 bilhões de reais,
Eike negocia a entrada de investidores
estratégicos, que devem ser definidos
nos próximos meses. Será a vez, então,
de a OSX chegar à Bovespa. "Tudo
caminha para um IPO no início do ano



que vem", diz Eike. Enquanto se pre-
para uma nova abertura de capital, ele
também arquiteta sua volta ao setor de
mineração de ouro — seu primeiro ra-
mo de negócios e origem de sua fortu-
na pessoal. Em agosto, a EBX entrou
na exploração de ouro na Colômbia ao
comprar 12% da canadense Ventana
Gold por 41 milhões de dólares. Outro
projeto em andamento é a criação de
um fundo de private equity. com patri-
mônio de 10 bilhões a 20 bilhões de
reais para investimentos em projetos de
infraestrutura e logística no Brasil, na
Colômbia e no Chile. Em julho deste
ano, Eike e uma comitiva de executivos
partiram para um roadshow por países
da Ásia e do Oriente Médio na tentati-

va de atrair investidores interessados
no novo projeto.

POR TRÁS DA INESGOTÁVEL capaci-
dade de criação de empresas e novos
projetos está a convicção de Eike de que
o apetite dos investidores por suas cria-
ções não irá esgotar tão cedo. Mas, se a
lua-de-mel com investidores contínua
— suas empresas já recuperaram boa
parte do valor de mercado perdido du-
rante a c r i s e , o empresário tem sido
obrigado a lidar com uma profunda
reorganização de seu quadro de execu-
tivos. Desde o início de 2009, três de
seus principais diretores pediram demis-
são. Marcelo Cheniaux, diretor finan-
ceiro da holding EBX. que estava no

grupo desde 2002 e cuidava dos inves-
timentos pessoais de Eike no exterior,
deixou a empresa em janeiro. Cinco me-
ses depois, foi a vez de Ricardo Antunes,
então presidente da LLX, que estava na
empresa há três anos, deixar o cargo. No
mês passado, Adriano Vaz, homem de
confiança de Eike, responsável por no-
vos negócios e pela área de relações
institucionais da EBX há sete anos, tam-
bém saiu do grupo. O motivo para a
debandada, segundo pessoas próximas
aos executivos ouvidas por EXAME, foi
o altíssimo grau de estresse nas empresas
e o enorme volume de projetos a ser to-
cados. Paralelamente a essas saídas, ou-
tros dois altos executivos foram desloca-
dos pelo próprio Eike de suas posições
de comando. O diretor-geral da MMX,
Joaquim Martino, deixou o posto e as-
sumiu uma vice-presidência no conselho
da companhia. E Rodolfo Landim, ex-
presidente da BR Distribuidora que foi
atraído para o grupo a peso de ouro em
2006, deixou a presidência da OGX pa-
ra assumir uma consultoria de novos
negócios da EBX. Oficialmente trata-se
de promoções, mas dentro do grupo as
novas posições de Martino e Landim são
tratadas pelo nome nada glamouroso de
"geladeira do Eike".

Do alto de sua absoluta confiança em
seu faro para bons negócios, Eike con-
tinua a encarar com singular otimismo
o futuro de suas empresas. Ri daqueles
que duvidam do sucesso da campanha
de exploração de petróleo da OGX na
bacia de Campos, iniciada há um mês.
Também não hesita em afirmar que o
superporto do Açu, que a LLX constrói
no Rio de Janeiro, será peça-chave da
economia do país. "Não vai ter empresa
estrangeira que queira investir no Brasil
e não esbarre no Açu", diz ele. E segue
mirando alto. Hoje, todas as suas em-
presas, juntas, valem 45 bilhões de reais
na bolsa. Em três anos, ele garante que
elas chegarão a 120 bilhões de reais. '"Eu
tenho um parque de diversões em mi-
nhas mãos. E só me deixarem trabalhar",
diz ele, com a mesma inesgotável auto-
confiança que lhe permite sonhar que
um dia terá entre seus negócios um con-
siderável quinhão da segunda maior
mineradora do mundo.
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