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Grupo EBX prevê investir   
US$ 15,5 bilhões até 2015. Marca  
do conglomerado de Eike Batista 
é a diversificação dos negócios

MMX
MPX
AUX

explora minério de ferro no Brasil
avalia reserva de carvão na Colômbia
estuda depósito colombiano de ouro

PETRÓLEO

OGX detém 34 blocos de óleo e gás   
no Brasil e na Colômbia

ENERGIA

MPX desenvolve usinas termelétricas   
no Maranhão, Ceará e no Chile.  
Além de energia solar em Tauá (CE)

LOGÍSTICA

LLX desenvolve portos no Rio de Janeiro

INFRAESTRUTURA

OSX constrói estaleiro para produzir 
navios-plataformas em São João 
da Barra (RJ)

BELEZA

BEAUX é centro de estética e dermatológico

TECNOLOGIA

SIX SIX é a primeira aposta de Eike 
Batista na área. Investimento   
de R$ 100 milhões até 2019   
para inovação e dois centros   
de desenvolvimento

MERCADO IMOBILIÁRIO

REX 
 

MD.X

possui terrenos para empreendimentos 
no Rio de Janeiro, Ceará, Santa 
Catarina e Hacienda Castilla (Chile)
centro hospitalar no Rio de Janeiro 
reúne consultórios, centros de 
diagnóstico e laboratório

ENTRETENIMENTO

Pink Fleet opera navio de 54 metros para 
organização de eventos para até 400 
pessoas no Rio de Janeiro
Glória Palace Hotel é novo nome de um  
dos símbolos hoteleiros do Rio, o antigo 
Hotel Glória — primeiro 5 estrelas   
do Brasil, em 1922
Mr. Lam é restaurante de comida chinesa 
na capital fluminense
Rio Marina da Glória é espaço de eventos 
no Rio e cais de luxo

O homem mais rico do Brasil
quer administrar o mais mítico
estádio de futebol do mundo.
Eike Batista, controlador do
grupo EBX, quer participar do
processo de privatização do Ma-
racanã, que o governo do esta-
do do Rio pretende deflagrar
provavelmente depois da Copa
do Mundo de 2014.

Em entrevista ao Brasil Eco-
nômico, o empresário revelou
que a intenção é investir por
meio da recém-criada IMX, em-
presa do grupo para o segmen-
to de arenas esportivas e even-
tos. A intenção, confirmou Ei-
ke, é formar um consórcio que
também reúna empresas de
construção civil, mas que não
contaria, em princípio, com os
clubes de futebol.

Objetivo do governador do
Rio, Sérgio Cabral, desde o pri-
meiro mandato, a concessão do
estádio Mário Filho - nome ofi-
cial do Maracanã - para a inicia-
tiva privada perdeu força de-
pois da escolha do Brasil como
sede da próxima Copa do Mun-
do. Com a necessidade de adap-
tar o estádio para o evento, e
sem tempo hábil para iniciar o
processo de concessão, o gover-
no suspendeu a privatização.

Em maio, porém, Cabral rea-
firmou o interesse na concessão
do estádio, que estaria vincula-
da a uma série de exigências pa-
ra o futuro concessionário, co-
mo investimentos em melho-
rias e manutenção do equipa-
mento. A ideia, ainda passível
de detalhamento, era inicial-
mente transferir todo o comple-
xo poliesportivo, que ainda in-
clui o ginásio do Maracanãzi-
nho. Esses e outros detalhes, no
entanto, deverão constar do edi-
tal da licitação.

Novos projetos
Eike revela a intenção de não só
disputar a concessão do Maraca-
nã, mas também investir na
construção de novas arenas es-
portivas em todo o Brasil. Uma
vez construídos, ou sob conces-
são, os estádios seriam transfor-
mados em algo mais do que sim-
ples equipamentos esportivos.
O objetivo é torná-los verdadei-
ros complexos de entretenimen-
to e lazer, que incluiriam a are-
na esportiva, shoppings e cen-
tros de gastronomia e lazer.

O investimento se daria por
meio da IMX, empresa criada
no fim do ano passado a partir
da associação com a americana
IMG Worldwide, do americano
- também bilionário - Ted Forst-
mann. O negócio, de acordo
com Eike, tornou-se possível a
partir da amizade entre os dois.
Ambos detêm o controle da
IMX em partes iguais (50% a
50%). "Fiquei muito amigo do
dono da IMG, o Ted Forstmann.
Quando isso (amizade) ocorre,
tudo fica mais fácil. Foi uma coi-
sa que aprendi nos últimos tem-
pos: quando a empresa tem do-
no, fica muito mais fácil se ob-
ter sucesso nos negócios, por-
que há alinhamento de interes-
ses entre os sócios e o corpo exe-
cutivo", afirmou o empresário.

Vale-tudo
A concessão do Maracanã não
representa o único negócio no
radar da IMX. Recentemente, o
braço de entretenimento do gru-
po EBX adquiriu o controle da
Brasil 1, a firma de marketing es-

portivo que detém os direitos,
em território brasileiro, do UFC
- o UFC Brasil, principal compe-
tição de lutas do mundo, o Mi-
xed Martial Arts (MMA). A em-
presa também chegou a nego-
ciar a compra dos direitos de co-
mercialização dos camarotes da
Copa de 2014 com a empresa
que representa a Fifa, a também
americana Match Hospitality.

“O problema é que falei de-
mais na ocasião. Dei declara-
ções sobre o negócio, que acaba-
ram por atrapalhar as negocia-
ções. Hoje, não temos mais na-
da em vista com eles”, admitiu
o empresário, em um particular
arroubo de sinceridade. Eike
fez questão de desmentir, tam-
bém, outras negociações atribuí-
das a ele, como um suposto acor-
do com empreiteiras para inves-
tir na construção do Novo Beira
Rio, o estádio que o Internacio-
nal de Porto Alegre precisa con-
cluir também para a próxima
Copa. “As pessoas acham que te-
nho dinheiro para investir em
tudo. Também não é assim.” ■
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DESTAQUE PRIVATIZAÇÃO

Eike Batista agora quer
ser o rei doMaracanã
Dono do grupo EBX pretende disputar a concessão do estádio-símbolo do país e faz
planos para construir novas arenas que incluiriam complexos de entretenimento

Até 2014, quando está previsto a licitação para o Maracanã, o estádio será palco
de diversas decisões tanto dentro quanto fora das quatro linhas. Previsto
para fevereiro de 2013, o local poderá enfrentar mais greves dos operários nesse
período e o valor das obras, que hoje está na casa de R$ 1,2 bilhão, tende a ser
ainda maior. Por outro lado, o estádio abrigará duas finais de torneio de seleções:
a Copa das Confederações e o Mundial.

PEDRAS NO CAMINHO

Carlos Eduardo Cardoso/O Dia

Eikedesabafa:“Aspessoas
achamquetenhodinheiro
para investir emtudo.
Também nãoéassim”
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Depois de anunciar a inaugura-
ção de uma fábrica de fertilizan-
tes da egípcia Orascom Cons-
truction Industries (OCI), o gru-
po EBX se prepara para receber
mais um empreendimento no
megacomplexo logístico do Por-
to do Açu, na região Norte do es-
tado do Rio.

O empresário Eike Batista,
controlador do grupo, mantém
o nome da empresa em segre-
do, mas revela se tratar de uma
empresa do segmento de soft-
ware de automação industrial,
que servirá às outras compa-
nhias instaladas na área. O no-
me, de acordo com Eike, será
divulgado no próximo dia 8 de
novembro.

Localizado em São João da
Barra, próximo a Campos dos
Goytacazes, o complexo do Açu
constitui um condomínio logís-
tico-industrial que inclui porto,
estaleiro, termelétrica, siderúr-
gica e empresas de manutenção
naval, integrados em uma área
de 7.800 hectares. Além da
Orascom, e da futura empresa
de softwares, o empresário tem

atraído nomes da indústria co-
mo Hyundai Heavy Industries,
da Coreia; NKT Flexibles, da Di-
namarca; e Wisco, da China.

Movimento estratégico
Com relação à automação indus-
trial, o empresário justifica a im-
portância do empreendimento,
ao lembrar que o parque fabril
nacional apresenta baixa densi-
dade tecnológica. Em tempos
de competição global cada vez
mais acirrada, tal característica
representa gargalo adicional pa-
ra o país, com efeitos até mes-
mo sobre a formação de preços
internos e os índices de preços
(inflação). ■ R.R.M.

Apesar de negociar a sociedade
com a taiwanesa Foxconn para
instalar no Brasil uma segunda
fábrica de telas de LCD sensí-
veis ao toque, o bilionário Eike
Batista, do grupo EBX, revelou
que a decisão final sobre a sede
do empreendimento, no país,
caberá mesmo ao taiwanês Ter-
ri Gou, controlador da empresa.
Otimista com a perspectiva de
desfecho favorável ao negócio,
o empresário brasileiro revelou
que Minas Gerais apresenta con-
dições de favoritismo, no mo-
mento, para o empreendimen-
to. A Faculdade de Engenharia
da Universidade Federal de Mi-
nas Gerais (UFMG), justifica, as-
segura oferta de mão de obra
fundamental para o negócio.

Apesar do otimismo, Eike ad-
mite a existência de obstáculos
que precisam ser superados, no

país, para tornar a nova fábrica
viável. Além das limitações de
mão de obra qualificada, tam-
bém pesa a ausência de uma le-
gislação federal específica que
respalde o empreendimento. O
novo arcabouço legal, explica,
deve criar, na prática, uma espé-
cie de Zona Franca, livre de im-
postos federais, com todas as
condições para exportação dos
produtos. Apesar de significati-
vo, o mercado brasileiro, por si
só, não justificaria um investi-
mento de tamanho vulto no
país - US$ 5 bilhões.

"É importante deixar claro,
no entanto, que esse tipo de arca-
bouço legal não seria criado pa-
ra beneficiar só a Foxconn, mas
toda e qualquer empresa de tec-
nologia avançada que deseje se
instalar aqui", ressalvou Eike ao
Brasil Econômico. "Até porque,
você pode estar certo que, uma
vez instalada a Foxcomm, todos
os grandes grupos do setor tam-
bém vão querer se instalar no

Brasil. O país tem condições pri-
vilegiadas hoje, em plena crise
mundial, que justificam a vinda
para cá dessas empresas. É um
mercado muito grande. É só
criar as condições para isso."

Além de impostos federais, e
da proximidade com um grande
centro formador de mão de
obra qualificada, o empresário
enumera outra exigência para o
investimento: a existência de
um aeroporto alfandegado, que
permita o trânsito não só de in-
sumos para os equipamentos,
mas a exportação das telas. Esse
tipo de produto, justifica, costu-

ma ser exportado por via aérea.
Apesar de todas as dificuldades
- que incluem a tramitação da
nova lei no Congresso Nacional
-, Eike afirma que a vontade po-
lítica do governo federal respal-
da o otimismo.

"O mais importante, nesse ca-
so, é a vontade de fazer do go-
verno. E isso existe", exalta o
empresário. "A Volkswagen pro-
jeta um crescimento do merca-
do automotivo brasileiro para
10 milhões de veículos até
20125. Isso revela uma perspec-
tiva bastante promissora para o
país." ■ R.R.M.

Antigo projeto do governo
do Rio, a concessão do

estádio perdeu força com a Copa
no Brasil, que exigiu intervenção
pública no estádio. Privatização,
com ou sem Eike, só após 2014.

●

US$ 5 bi
é o investimento estimado
para a instalação da gigante
taiwanesa Foxconn no Brasil,
caso as negociações com
o governo tenham sucesso.

US$ 2,1 bi
é o aporte previsto para
a operação da LLX no Porto
do Açú, envolvendo operações
de infraestrutura portuária
e tratamento de petróleo.

US$ 1,7 bi
é o investimento que a OSX,
braço siderúrgico do grupo EBX,
está fazendo também no
Complexo do Açú para a
construção de um estaleiro.

TABLETBILIONÁRIO NOAÇU

Sócio na área
de software é a
próxima investida

Minas gerais leva vantagem para
receber a Foxconn, diz empresário

SIDERURGIA

➤

Patricia Santos

Eike pretende revelar no dia
8 de novembro seu parceiro de
tecnologia no Porto do Açu

Eike destaca que futuro da
sociedade com fabricante do
iPad ainda depende do governo

“

Companhia
especializada em
automação industrial
servirá a parceiros
do empresário
em complexo na
região norte
do Rio de Janeiro

Depois da Copa

Uma vez instalada
a Foxconn, todos os
grandes grupos de
tecnologia vão querer
se instalar no Brasil

Eike Batista
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 out. 2011, Primeiro Caderno, p. 4-5.
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