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“Exageraram na dose.” Foi as-
sim que o empresário Eike Ba-
tista iniciou ontem uma tele-
conferência para o que chamou
de “prestar contas” sobre seus
negócios, após rumores de que
estaria enfrentando uma crise
nervosa e perdendo interesse
por suas empresas. “Parece que
uma vez por ano se criam rumo-
res sobre a saída de executivos,
meu desinteresse pela compa-
nhia e, agora, que ando doente”,
disse. “Eu tinha de vir falar com
o mercado, porque alguns ana-
listas desvirtuaram dados técni-
cos”, protestou.

Eike aproveitou para anun-
ciar a criação da Colombian
Coal (CCX). A empresa nasce
dos ativos de carvão mineral
mantidos na Colômbia pela di-
visão de energia do grupo, a
MPX, que detém direito sobre
38 mil hectares zona carvoeira
de La Guajira, com reserva po-
tencial de 1,74 bilhão de tone-
ladas. Segundo a empresa, o
combustível fóssil tem poten-
cial de cerca de 6 mil calorias
por quilo, acima da média,
além de baixo teor de emissão
de poluentes (cinzas e enxofre),
em proporção não informada.
“Descobrimos a Carajás do car-
vão”, disse Eike, em referência
à maior mina de minério de
ferro de superfície do globo,
operada pela Vale no Pará.

A MPX já investiu US$ 100
milhões em prospecção mineral
e estudos técnicos. Agora, a
companhia planeja mais US$ 100
milhões até o final do ano para
concluir estudos financeiros
que darão suporte a uma aber-
tura simultânea de capital da
CCX nas bolsas de Bogotá, Lon-
dres e São Paulo. “Pretendemos
abrir capital no final de 2011 ou
início de 2012”, diz.

Parceiro estratégico
No momento da oferta pública
de ações (IPO, na sigla em in-
glês) da CCX, Eike Batista pre-
tende ter um sócio estratégico
para, segundo ele, “bater um
carimbo” em seu projeto. Ele
não revelou detalhes, mas sina-
lizou buscar uma mineradora
com experiência na produção de
carvão para atestar ao mercado
a viabilidade da CCX.

O parceiro deverá ficar com
10% do projeto e desembolsar
entre US$ 200 milhões e US$ 250
milhões. “A Colômbia tem um
dos melhores carvões do mun-
do”, disse Eike, referindo-se
ao seu maior potencial de quei-
ma. “Todo mundo está interes-
sado no carvão da Colômbia,
porque ele é usado para melho-
rar a qualidade do carvão na
Europa”, sugeriu.

Após uma possível parceria
com parceiros do porte da
Xstrata, Riversdale e Rio Tinto,
Eike Batista espera movimentar
entre US$ 1 bilhão e US$ 1,5 bi-
lhão com a venda de até 25%
das ações da CCX. A companhia
aguarda o licenciamento am-
biental do porto que pretende
construir na costa colombiana,
com estrutura para movimentar
20 milhões de toneladas anuais.
“Pretendemos produzir 5 mi-
lhões de toneladas a céu aberto
em 2012, crescendo para 35 mi-
lhões em 2015 e, a partir de
2020, 70 milhões”, afirma.

O projeto prevê aporte da or-
dem de US$ 3 bilhões para atin-
gir 35 milhões de toneladas.

Por ora, Eike é obrigado a re-
ver o projeto da Termelétrica
Castilla, no Chile, suspenso pela
Suprema Corte do país, sob acu-
sação de afetar o meio ambien-
te. Eike se mostrou confiante na
retomada do projeto no vizinho
sul-americano. “O Chile preci-
sa de energia e uma hora vão nos
chamar”, disse o empresário. ■

“Descobri uma Carajás
de carvão”, diz Eike
Empresário anuncia criação da CCX para explorar o minério na Colômbia, enquanto
prepara abertura de capital nas bolsas de Bogotá, Londres e São Paulo até 2012

Eike Batista quer
captar US$ 1,5 bilhão
com abertura de
capital da CCX,
cujos ativos foram
pré-avaliados por ele
entre US$ 4 bilhões
e US$ 6 bilhões.
Antes da abertura
de capital, contudo,
o empresário
venderá 10% do
projeto a um parceiro
estratégico disposto
a emprestar prestígio
à nova companhia

Petróleo

Pilar dos negócios de Eike Batista,
a petrolífera OGX será listada
na bolsa de valores londrina.
O empresário confirmou
a estratégia, alegando que a
companhia não abrirá capital por
lá. “Londres é importante porque
muitos investidores estrangeiros
que adoram o Brasil não gostam
de burocracia. Ficaremos entre as
50 maiores companhias listadas
na bolsa e isso agregaria novos
investidores de longo prazo”,
indicou Batista. “É como colocar
uma bandeirinha e ter acesso
a fundos que gostam daquele
veículo”, comparou. O empresário
confirmou também a descoberta
de óleo em nova perfuração feita
pela OGX na Bacia de Campos,
no poço Waimea Horizontal,
a cerca de 130 metros de
profundidade. “Estamos provando
que temos petróleo em águas
rasas. Só com essa descoberta,
estamos agregando de 30% a
50% de valor ao preço do nosso
barril de petróleo”, afirmou.
Descoberto no final de 2009,
o poço pode ter capacidade de
produção de 40 mil barris diários.
Batista disse que a produção
será iniciada em agosto deste
ano. Segundo ele, o capital em
caixa da OGX para investimentos
é de US$ 3 bilhões. N.S.

OGX vai a Londres para ficar
perto de investidores

RESERVA

1,74 bilhão
de toneladas é a reserva potencial
mantida pela CCX em La Guajira,
na Colômbia. A confirmação
do estoque de carvão mineral
aguarda novos estudos.

PRODUÇÃO

70 mi
de toneladas é o teto produtivo
que a empresa colombiana deverá
atingir anualmente até 2020. A
CCX, contudo, ainda não definiu o
orçamento necessário para isso.

INVESTIMENTO

US$ 3 bi
é o capital necessário para a
empresa atingir uma produção
anual de 35 milhões de toneladas
até 2015. O projeto inclui também
um porto na costa colombiana.

SÓCIO

US$ 250 mi
é quanto um parceiro estratégico
poderá aportar na CCX para ficar
com 10% da empresa. A entrada
de um sócio pode ser importante
para o IPO ser bem-sucedido.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. 22.
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