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Não há bala perdida 
EIKE BATISTA | O bilionário, eleito o líder mais admirado 
do Brasil, critica os empresários e executivos nacionais 
A ANDRÉ SIQUEIRA E SÉRGIO LÍRIO 

I
NAUGURADO nos anos 1940, o Hotel 
Serrador, em sua forma arredonda-
da, era a confirmação da elegância 
e do cosmopolitismo do Rio de Ja-
neiro entre as décadas de 50 e 60. A 
visão panorâmica dos andares al-
tos permite percorrer, em segun-

dos, cenários de tantos sambas: o Corco-
vado, o Pão de Açúcar e os Arcos da Lapa, 
mais adiante. Mergulhado na decadên-
cia do centro e da própria cidade por cer-
ca de 30 anos, o Serrador acaba de renas-
cer pelas mãos de Eike Batista, empresá-
rio que se acostumou a ver seu nome asso-
ciado ao adjetivo polêmico. Uma definição 
tão vazia quanto incompleta, como se verá 
ao longo desta entrevista. Há pouco mais 
de um mês, após uma reforma, a sede do 
Grupo EBX foi totalmente transferida pa-
ra o antigo hotel. Foi para CartaCapital a 
primeira entrevista de Batista no novo es-
critório, motivada por sua escolha como o 
líder empresarial mais admirado do País, 
em pesquisa coordenada pelo consultor 
Paulo Secches e publicada por esta revista. 
Pelas janelas da sala de reunião, no 22° an-
dar, as luzes e as cores da cidade ocupam 
cada canto. Alguém faz uma brincadeira: 
"Em dias de reuniões chatas, é só olhar o 
horizonte, não?" O empresário sorri. 

A transformação do Serrador em sede 
da EBX revela muito sobre as concep-
ções e as ambições de Batista. Famoso pe-
la meta de se tornar o homem mais rico 
do mundo (objetivo que ele promete atin-
gir em 2015), ainda lembrado pelo tumul-
tuado casamento com a modelo Luma de 
Oliveira, o empresário toca, longe dos ho-
lofotes, o mais ambicioso projeto privado 
no Brasil: um superporto no litoral do Rio 
de Janeiro, associado à construção de uma 
cidade com capacidade para 250 mil habi-
tantes, que usará canais marítimos como 
vias de transporte e, por isso, acabou ape-

"0 brasileiro não tem 
a cultura de investir 
no risco, na pesquisa. 
Por que não tem uma 
Embrapa privada? 
Não entendo" 

lidada de a "Veneza brasileira". Segundo 
ele, o porto, que englobará um complexo 
industrial com siderúrgica e termoelétri-
ca, entre outras unidades, terá papel fun-
damental na redução de parte das inefici-
ências da economia nacional. "Nosso car-
ro popular custa 25 mil reais!", exclama. 
"A China tornou-se o que é por ter com-
plexos desse tipo por toda a costa." 

Em quase duas horas de entrevista, o 
bilionário falou de seu prazer por desa-
fios e da acumulação de sua fortuna e não 
poupou seus pares: "O brasileiro não tem 
a cultura de investir no risco. Se habitua-
ram a fazer uma hidrelétrica, uma estra-
da. E tem de ser 15% de taxa (de retorno)". E 
vai mais longe: "Costumava dizer que 50% 
dos CEOs das companhias estão no lugar 
errado. Aumentei o número para 87,5%. 
Os caras são ruins, não pensam em 360 
graus". A seguir, os principais trechos da 
conversa com um empreendedor que é tão 
ousado nas palavras quanto nos negócios. 

CartaCapital: O empresário brasileiro é, 
de fato, criativo e empreendedor? 
Eike Batista: O brasileiro não tem a cultura 
de investir no risco, na pesquisa. Eu só bo-

tei a OGX de pé por decidir gastar 1 bilhão 
de dólares do meu dinheiro. O Luciano 
Coutinho, do BNDES, me disse que se gas-
tam algo em torno de 30 milhões de dóla-
res por ano para pesquisar novos produtos 
da indústria farmacêutica. Não vão chegar 
a lugar nenhum. Eu sinto que o brasileiro 
tem uma capacidade incrível de empreen-
der, de crescer com o seu próprio negócio. 
Mas aquele que arrisca, e isso engloba pes-
quisa, acho que não existe no Brasil. 

CC: Isso nos limita, de certa forma? 
EB: Sim. O Brasil, como vocês sabem, foi 
criado pelas "Brasis". Você vê a nossa 
Embrapa, é um espetáculo. Por que não 
tem uma Embrapa privada? Não enten-
do. Se eu fosse um grande produtor de ca-
na, teria um laboratório, como a Votoran-
tim começou e depois vendeu para uma 
multinacional. E se o Estado não induz, 
porque essas contas não são pequenas, 
você tem de estar disposto a gastar 100 
milhões de dólares. No Brasil há muitos 
grupos que deveriam gastar. O empresá-
rio tem de se habituar a gastar 10% do lu-
cro, no mínimo 10%, em pesquisa. 

CC: Existe inovação no País? 
EB: Quem inova é empresa estatal. A Pe-
trobras cria patentes, algo fantástico. A 
Embraer inova porque sabe que é questão 
de vida ou morte, se não gastar está fora do 
jogo. Acho triste o Brasil não ter mais em-
presários ou grupos que gastem. A turma 
da construção civil, de construção pesada, 
às vezes me pergunta: "Quanto custa um 
furo?" De 80 milhões a 200 milhões de dó-
lares. "Então você pode fazer três furos, os 
três secos, e rasgar esse dinheiro?" Sim se-
nhor, respondo. Sabe qual a posição de to-
do mundo? "Não tenho apetite." Se habi-
tuaram a receber um contrato para fazer 
uma hidrelétrica, uma estrada. E tem de 
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ser 15% de taxa (de retorno sobre o investi-
mento). É isso aí, cara. O Brasil foi construí-
do assim. Eu não tenho complexo de vira-
lata, como o presidente Lula diz. Comple-
xo de achar que eu não consigo fazer me-
lhor. A gente consegue, sim senhor. 

CC: A OSX acaba de receber o primei-
ro navio-plataforma fabricado em Cin-
gapura, e tem parceria com a Hyundai 
Heavy Industries. A idéia é produzir es-
se tipo de equipamento no Brasil? 
EB: Eu não ia conseguir montar o FPSO 
(navio-plataforma) sem a ajuda da Hyun-
dai. Mas vou trazer isso, com estrutura e 
tecnologia. Será que só eu consigo? Nossos 
estaleiros vão virar a Embraer dos mares. 
Um estaleiro com todo o know-how core-
ano transferido para o Brasil. O bacana é 
que eu fiz o inverso. Não precisei de 20,30 
anos de pesquisa e desenvolvimento para 
criar know-how. Comprei tudo, e em qua-
tro ou cinco anos vai estar tudo absorvido e 
a gente vai fazer virar patente brasileira. 

CC: Há quem diga que, se o projeto não in-
cluir o setor público, necessariamente esbar-
ra em entraves burocráticos ou ambientais. 
EB: Temos o conceito GIT, o Gestão Inte-
grada do Território, um processo muito 
nosso, sinônimo de capitalismo humano. 
Quando vamos a audiências públicas, ma-
peamos os potenciais grupos ou pessoas 
afetadas e tentamos resolver o problema 
de cada um. Não quer dizer que você vai 
resolver o de todo mundo, mas com essa 
visão você entra nas audiências públicas 
com 80% de aprovação. O empresário bra-
sileiro que empreende projetos de um cer-
to tamanho tem a obrigação de não achar 
que "o estado faz", "o município faz"... 

CC: O empresário brasileiro não tem es-
sa percepção? 
EB: Não tem, porque tem de gastar antes 
de começar. O empresário brasileiro faz o 
projeto e, talvez, depois de gerar resultado, 
vai pagar a conta. Não pensa no legado que 
vai deixar se começar o negócio errado. 

CC: Neste momento de ações em queda e cri-
se lá fora, como é observar a perda de parte 
de seu patrimônio no mercado de capitais? 
EB: Se você tem disciplina, e o dinheiro pa-
ra fazer todas essas coisas acontecerem... 
Eu vou produzir petróleo a 16 dólares o 
barril. E desculpa, se o petróleo cair de 
100 para 80 ou 60 dólares, qual o proble-
ma? Não vou parar. Como empresário, te-
nho de fazer algo arbitrado na ineficiência 
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de alguém. Quero estar entre os 20% com 
custo mais baixo em cada setor. Eu não 
vou morrer. Ao contrário, acho que vou ter 
um alívio, porque, com a crise, sobra mão 
de obra, sobra equipamento. 

CC: O setor produtivo brasileiro tem con-
seguido suprir todas as necessidades de 
suas empresas? 
EB: A espanhola Acciona levou um con-
trato de 1 bilhão de reais para fazer o 
TX2 (um dos terminais do Porto do Açu). 
Ainda bem que, aqui no Brasil, não tem 
ninguém com essa tecnologia, porque 
não tem nem gente, está todo mundo 
ocupado. O Brasil opera em pleno em-
prego. Não tem gente qualificada para 
obras de um certo gabarito. 

CC: Como a EBX vai superar esse gargalo 
da falta de mão de obra no Brasil? 
EB: Temos um banco de dados com 150 
mil cadastrados. As pessoas gostam de 
trabalhar aqui e não temos dificuldades 
de atrair talentos. Me desculpem os ou-
tros. Um amigo meu tem uma empreitei-

ra e diz que volta e meia passa um cami-
nhão com um megafone dizendo "venha 
trabalhar por 20% a mais". Daqui saíram 
25, uma obra atrasou porque alguém pas-
sou aqui e levou 25 caras. Está assim. É um 
problema de gente e de aumento de custos. 
E às vezes faltam equipamentos. 

CC: O futuro brasileiro é glorioso ou há 
empecilhos? 
EB: Quando fica tudo fácil, é sempre um 
perigo. Imagina se eu não tivesse dis-
ciplina fiscal e financeira. Hoje estaria 
aqui sentado tentando acumular dinhei-
ro para terminar meus projetos. A Dilma 
Rousseff me parece ser uma boa admi-
nistradora. Se você pegar Petrobras, Va-
le, um pedaço dos nossos produtores de 
commodities na área agrícola e nós, da 
OGX, vamos praticamente dobrar a pau-
ta de exportação brasileira até 2020, que 
hoje está em 250 bilhões de dólares. 

CC: Ainda temos alguns problemas sé-
rios, como os juros altos. 
EB: O Brasil tem sido obrigado a frear a eco-

nomia com instrumentos convencionais, 
com aumento de juros. Inacreditável. O 
mundo não percebe isso direito. O que au-
mentou a renda real do trabalhador brasi-
leiro foi o controle da inflação. Aumentar o 
salário mínimo, com controle da inflação, 
é um sonho. Não podemos perder isso. 

CC: O seu pai é lembrado como o enge-
nheiro do Brasil. Como o senhor quer 
ser lembrado? 
EB: Como alguém que ajudou o Brasil 
a ser mais eficiente. Vejo-me como um 
mega-arbitrador de ineficiências. 

CC: Por que apostar no Porto do Açu? 
EB: Estou no Sudeste do Brasil, fiquei fas-
cinado de ver a área livre. Dá para cons-
truir um complexo industrial dos sonhos. 
A China virou a fábrica do mundo por-
que, ao longo da costa, montou uma es-
trutura extraordinária. Os nossos portos 
são totalmente engalfinhados pelas cida-
des. Santos tem calado de 12 metros, não 
tem conceito de modernidade. É um San-
tos-Dumont onde só aterrissa (Boeing) 
737, não dá para pousar jumbo. O Brasil 
é um país costeiro, vamos construir um 
complexo dos sonhos. Já temos as três ân-
coras gigantes: um projeto de mineração, 
um estaleiro e a (siderúrgica) Techint. 

CC: Por que instalar tantas indústrias di-
ferentes em um mesmo espaço? 
EB: A eficiência é algo colossal. A ener-
gia é 30% mais barata. É o final do pipe-
line da Anglo. Tem a melhor qualidade 
de minério do mundo. A Bacia de Cam-
pos aqui na frente, um consumidor gi-
gante aqui do lado. Podemos ter várias 
outras indústrias do polo metalmecâni-
co, porque eu tenho 30 bilhões de dóla-
res de encomenda de equipamentos. Dá 
para comprar o aço daqui, as bombas, os 
motores a diesel, os compressores. 

CC: O investimento é alto e tem um pra-
zo muito longo, não? 
EB: Só no que a gente já desenhou, e es-
tá em execução, tem 12 bilhões de reais. 
Demora quatro anos para ficar em pé. Se 
você faz as coisas direito, é assim mes-
mo. Não tem resultado de trimestre. 
Nem uma criança nasce em três meses. 

CC: Em que momento o senhor decidiu se 
expor mais no Brasil? 
EB: Fui empreender em todos os países. Sa-
be o que aconteceu nos anos 2000? Na Pe-
nínsula de Kamchatka, na Rússia, perdi 30 
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milhões de dólares. A máfia me assaltou. A 
cada seis meses os caras mudavam as re-
gras. Na República Tcheca, comprei uma 
mina que foi privatizada e, no final, não 
me deram licença para produzir. Na Gré-
cia, idem. Já sabia que era essa merda há 
20 anos. Fui para a Nicarágua, Venezue-
la, Colômbia. Sabe o que constatei? Que o 
Brasil é o melhor. Então eu tomei uma de-
cisão. Nos anos 2000, vendi meus ativos e 
me concentrei no Brasil, e é aqui que vou 
ficar. Por quê? Meus filhos são brasileiros, 
adoro o Brasil, moro aqui. Pensei: vou ficar 
e fazer tudo para consertar isso aqui. 

CC: Seu pai o incentivou a ficar fora do 
Brasil. Ele não acreditava no País? 
EB: É que meu pai veio da ditadura. Ele foi 
tirado da Vale, e foi parar na Vale Interna-
cional porque um general lá gostava dele 
e arrumou isso. Ele sofreu muito. A gen-
te passou por dez crises até os anos 2000. 
Que país era esse? Então, decidi voltar e, 
por acaso, coincidiu com minha separação 
da Luma, em2003. Mas já tinha começado 
a montar minha estrutura nova de ativos 
no Brasil. Todo mundo começa a contar 
como se eu tivesse aparecido no ano 2000. 
Pô, cara, eu construí isso há 30 anos. 

CC: E, desde aquele tempo, seu objetivo 
era erguer grandes projetos? 
EB: Meu pai, quando disse que ia cons-
truir aquela geringonça na Amazônia 
(uma máquina para extrair ouro), bateu 
na mesa e disse: "Vou te dar um diploma 
de babaca". Com 30 anos eu já era milio-
nário, achava graça do meu pai. Porque 
ele empreendia como funcionário do 
Estado e eu, com o meu dinheiro. Tem 
uma tremenda diferença. 

CC: Sua mudança de imagem, com o cos-
tume de falar abertamente sobre cifras as-
tronômicas, o tornou uma personalidade 
controversa. Isso incomoda o senhor? 
EB: Tem de mostrar mesmo. Como você 
não faz nada em um trimestre, sempre 
tem de mostrar o que conseguiu. Nunca 
saí do meu rumo. Eu tinha montado no-
ve minas de ouro do zero. Tudo o que eu 
faço é do zero, e vou fazer de novo, vou 
fazer e vou mostrar, vou fazer e vou mos-
trar. Eu até entendo que as pessoas duvi-
dem, porque é difícil entender. 

CC: Continuam a acontecer, não? As 
dúvidas. 
EB: A concessão da OGX no Maranhão 
tem 22 mil quilômetros quadrados. Já 

monetizamos, entramos no leilão de 
energia. Monetizei gás que achei há um 
ano, quando todo mundo ria de mim. 
Lembra quando falei de meia Bolívia? E 
possível que tenha mais do que uma Bo-
lívia (em gás natural) lá. O mais impor-
tante é o seguinte: se consigo captar 26 
bilhões de dólares, deve ser porque não 
tenho papéis de vento. Uma das razões 
do sucesso é a nossa transparência. Se 
disserem que estou fazendo algo errado, 
tento corrigir. Por isso consigo as licen-
ças. Se o cara do meio ambiente me pede 
outro estudo, mando fazer. 

CC: O Brasil discute uma mudança no 
marco regulatório da mineração. O que 
o senhor acha das propostas? 
EB: Pagam-se 2% e tem de dobrar mes-
mo. Está barato. Não acho errado, não. 

"Cinco empresas 
brasileiras vão 
dobrar a balança 
de exportação. Essa 
história do petróleo 
é algo de 1 trilhão 
de dólares..." 

Protagonistas. Petardos 
no "desafeto" Agnelli, e esforço 
em demandar as diferenças 
em relação ao pai, Eliezer Batista 

CC: A Petrobras e a Vale têm agido na 
direção correta? 
EB: A Petrobras e a Vale são duas compa-
nhias extraordinárias, mas o CEO anti-
go da Vale não tinha essa visão. O negó-
cio era vender bruto, vender o minério di-
reto. O Brasil poderia ter triplicado a pro-
dução de chapa de aço durante a adminis-
tração dele. Que grande negócio ele fez? 
Eu agreguei tecnologia, conceitos. Por 
que o novo presidente (Murilo Ferreira) 
já está trazendo a estrada de ferro para cá 
(até o Porto do Açu)? Porque é um ganha-
ganha. Vai ser bom para ele, vai ser bom 
para mim, bom para o Brasil. Aquela coisa 
de "vou botar uma empadinha na festa do 
outro" é burra. Esse porto está disponí-
vel para qualquer empresa brasileira, não 
vou extorquir os caras nos preços. Eu di-
vido a eficiência, quero trazê-lo para cá. 

CC: Uma das críticas ao modelo de desen-
volvimento brasileiro é que estamos ex-
postos à chamada doença holandesa, sem 
tecnologia e agregação de valor. 
EB: Concordo. Por isso a preocupação 
com o conteúdo nacional no pré-sal. Tem 
de fazer as sondas aqui. Vai custar mais 
caro no início. Mas todo mundo tem de se 
preocupar em fazer algo moderno. Não 
me venham fazer lata velha aqui e cobrar 
40% mais caro a vida inteira. Venham tra-
zer eficiência. O tamanho do mercado no 
Brasil é tal que justifica pagar uma con-
ta mais alta, mas em cinco anos buscar o 
preço lá de fora. É uma regra para preser-
var e criar empregos no País, com a obri-
gação de ser eficiente. Acho maravilhoso. 

CC: Em sua opinião, a Vale caminhou na 
direção errada nos últimos anos? 
EB: Eu costumava dizer que 50% dos 
CEOs das companhias estão no lugar er-
rado. Aumentei esse número para 87,5%. 
Os caras são ruins, não pensam em 360 
graus. E se você falhar em uma área, o 
seu negócio sempre será mais ou menos. 

CC: Onde os CEOs mais falham? 
EB: Cada um falha em uma área. A turma 
da Aracruz, da Sadia, precisava mexer com 
derivativos? Quantos falham na engenha-
ria jurídica e depois sentam e veem que 
não são mais donos do negócio? Você sabia 
que o doutor Roger (Agnelli) mandou com-
prar 19 Chinamax (navios com capacidade 
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CC: Até 2015? 
EB: (Mostra os gráficos de produção de 
petróleo da OGX) E a gente não parou de 
furar. Nossas áreas são gigantescas, isso 
não parou, o número vai crescer. 

de carga de 400 mil toneladas)? Só que ele 
brigou com o sujeito do lado de lá, e isso é 
que nem tango, você precisa de dois portos, 
um aqui e um lá. Você acha que o chinês 
vai deixar ele parar lá? Tem de vender es-
ses navios. Que compra é essa? Eu não vou 
comprar 19 navios. E como se a Gol, para 
a ponte aérea Rio-São Paulo, tivesse com-
prado 19 aviões 747. Vai pôr onde? 

CC: Onde mais a Vale errou? 
EB: O Brasil ia ter 100 milhões de toneladas 
de capacidade de aço instalada no Mara-
nhão. A Vale é, talvez, a única companhia 
do mundo que podia dar ao chinês um con-
trato de 30 anos. E ele topava, porque esta-
va na fase de fechar usinas antigas e cons-
truir novas. O Lula tinha acertado com o 
Hu Jintao para fazer a primeira planta, em 
2001 ou 2002, lá no Maranhão. E o Roger 

jogou para o meio ambiente. É fácil fazer 
essa jogada. Eu consegui atrair o chinês da 
Wuhan (empresa chinesa que investiu 4 bi-
lhões de dólares na MMX). Imagina a Vale, 
cara? Se você chegar para o chinês e disser 
"faz a contrapartida aqui", ele vem e faz. É 
só negociar assim. 

CC: Sua relação com o novo presidente 
da Vale tem sido mais próxima. Isso re-
duz a sua vontade de deter uma fatia do 
capital da companhia? 
EB: Sim e, sinceramente, nunca ia funcio-
nar direito, porque a Vale virou um ativo 
tão grande que é do Brasil, não de um em-
presário. Eu ia ter um pedaço pequeno, e 
aqui as minhas minas eu controlo, é dife-

cha". Eu escolhi o número 63. Eu pedi o 3, 
não tinha, o 6 não tinha, 36 não tinha, fi-
quei com o 63. Peguei minha lancha, fui 
atrás da ilha, os paulistas com umas lan-
chas gigantes e eu na primeira volta quase 
afundei, destruí minha lancha toda. Daí 
encomendei duas lanchas de corrida. A 
partir daí só não ganhei o campeonato de 
1989 porque tinha perdido as três primei-
ras corridas. Fui vice-campeão. Em 1990, 
fui campeão brasileiro, ganhei todas as 
corridas. As pessoas falavam "correr aqui 
no Brasil é mixuruca, quero ver você cor-
rer lá fora". Outro desafio. Construí mi-
nha lancha, essa geringonça aqui (exibe a 
maqueté), quatro motores de 1.250 cava-
los, 5 mil cavalos. Ganhei o campeonato 

CC: O que o Brasil será no futuro, com 
esse potencial petrolífero? 
EB: Cinco empresas brasileiras vão do-
brar a balança de exportação. Essa histó-
ria do petróleo é algo de 1 trilhão de dó-
lares. As plataformas você não vê, mas, ao 
entrar e sair do Rio, deve ter percebido o 
movimento. Já viu a quantidade de barcos 
que estão parados aqui só para se suprir? 
Vão vir mais de 600. Sobre aquele negó-
cio da doença holandesa, vamos lembrar: 
a GE, a Siemens... está todo mundo vindo 
com centros de pesquisa e Ph.Ds. aqui no 
Cenpes, o que é um sonho. Essas empre-
sas, quando movimentam seus núcleos de 
pesquisa, pode apostar que é no longo pra-
zo. Isso já indica onde está, é gigantesco 
mesmo. Os gringos não falam porque não 
descobriram nada, a história é contada pe-
la Petrobras. A população tem muita liga-
ção com isso. Alguns governadores, mi-
nistros, já vieram ao Açu. Mas o presiden-
te Lula não veio, a Dilma não veio. O Brasil 
é um país maluco, projetos de bilhões de 
dólares não aparecem no jornal.  

rente. Eu fiquei com raiva de ver uma má-
quina daquelas deixar as oportunidades 
irem para o vinagre, como já foram. 

CC: Como o senhor tomou a decisão de 
ser o homem mais rico do mundo? 
EB: Acho engraçado como desafio. Porque 
toda hora eu recebo um "duvido". Vai acon-
tecer, pelas contas que a gente já montou, 
em 2015. Só que tem o seguinte: com o meu 
dinheiro eu vou construir hospitais, uni-
versidades, vou fazer tudo que o Brasil pre-
cisa fazer nessas áreas. Porque eu vi o Bra-
sil perder uma geração e meia de jovens. 

CC: E um desafio? 
EB: Vou te contar uma coisa. Chegaram 
uns paulistas em 1989 na minha casa, em 
Angra, e falaram assim: "Vem correr aqui 
(em competições náuticas), pega a sua lan-

americano e disseram: "Isso é fácil, que-
ro ver você ganhar o campeonato mun-
dial". A equipe de engenharia é complica-
da pra caramba. Por causa de uma peça, 
uma braçadeira, você para. Cada lancha é 
o produto do seu dono, é o dono que con-
serta. Então o desafio é algo que eu sem-
pre adorei na minha vida. Mas sei que as 
coisas têm limite. Parei de correr também 
porque eu não queria morrer. E sei que ia 
morrer, porque você anda numa veloci-
dade acima do que se pode andar. 

CC: A que velocidade se chega em uma 
corrida dessas? 
EB: Uns 260 quilômetros por hora. Eu ba-
ti o recorde Santos-Rio. Três horas den-
tro d'água, com aquele negócio pulando. 
E foi um carioca que disse "duvido". 

CC: Foi assim também com o desafio de 
ser a pessoa mais rica do mundo? 
EB: No fundo, foi um desafio para me per-
mitir fazer coisas que faltam no Brasil. 

CC: Quem o provocou? 
EB: E brincadeira de bilionário. O cara te 
cutuca... Vamos ver, é só me dar o tempo. 
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Text Box
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 16, n. 670, p. 42-47, 2 nov. 2011. 




