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Matéria de capa

● Os três acionistas do grupo
Engevix, Cristiano Kok, José An-
tunes Sobrinho e Gerson de Mel-
lo Almada, com idades entre 60
e 66 anos, não querem passar o
bastão para seus herdeiros. “Va-
mos deixar dividendos para nos-
sos filhos e uma cadeira no con-
selho de administração. Mas a
gestão será feita por profissio-
nais do mercado”, disse Kok, pai
de cinco filhos.

A primeira empresa a experi-
mentar o formato deve ser a De-
senvix Energias Renováveis, o
braço de energia do grupo. Antu-
nes, atual presidente da compa-

nhia, deve permanecer por mais
um ano no cargo. Depois disso,
um executivo será escolhido pa-
ra assumir o posto. O mesmo de-
ve ocorrer, segundo Kok, com as
outras companhias. A Desenvix
será a primeira porque, em agos-
to do ano passado, o grupo ven-
deu 40,65% de seu controle à
norueguesa SN Power, por R$
706 milhões.

“Quando compramos a Enge-
vix, decidimos que nenhum de
nossos filhos iria trabalhar aqui.
Não dá para contratar uma pes-
soa que você não pode demitir”,
justifica o presidente do grupo.
A data da aposentadoria dos três
empresários ainda não está defi-
nida. Mas deve acontecer depois
que eles avançarem na consolida-
ção das empresas do grupo. /

M.G. e R.P.
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Renée Pereira
Marina Gazzoni

Enquanto o Brasil vivia as trans-
formações (e incertezas) de
uma nova moeda e a turbulência
do maior processo de privatiza-
ção realizado no País, os enge-
nheiros Cristiano Kok, José An-
tunes Sobrinho e Gerson Alma-
da enfrentavam a principal tran-
sação de suas carreiras até en-
tão. Em 1997, os executivos da
Engevix propuseram ao patrão,
o empresário João Rossi, a com-
pra da empresa por algo em tor-
no de US$ 30 milhões, em moe-
da atual.

O chefe, que andava desanima-
do com o negócio, não titubeou.
Vendeu a empresa – composta
apenas pelo acervo técnico e qua-
dro de funcionários – e ainda
aceitou dividir o pagamento em
100 parcelas mensais. Assim,
nasceu a Jackson, a holding bati-
zada com partes dos nomes dos
seus fundadores e que reúne os
negócios da Engevix.

Essa foi a primeira grande
oportunidade que o trio encarou
com empreendedorismo. De lá
para cá, eles transformaram
uma prestadora de serviços de
engenharia em uma holding que
faturou R$ 2,2 bilhões em 2011 e
deve fechar 2012 com receita de
R$ 3,5 bilhões. “Não somos ambi-
ciosos. Somos oportunistas”,
diz Kok, presidente do grupo.

Nos últimos anos, seu portfó-

lio recebeu projetos de peso, co-
mo participação na hidrelétrica
de Belo Monte, administração
de rodovias e, agora, concessão
de aeroportos. Com a argentina
Corporación America, o grupo
arrematou no início do mês os
aeroportos São Gonçalo do Ama-
rante (RN) e Brasília (DF), em
lances que intrigaram os concor-
rentes. Na última disputa, o con-
sórcio pagou ágio de 673%.

A empresa começou sua traje-
tória como uma prestadora de
serviços de construção e enge-
nharia. Foi na condição de forne-
cedora para o governo que a com-
panhia aprendeu a trabalhar em
setores onde depois se tornou in-
vestidora. No caso dos aeropor-
tos, ela começou realizando
obras de infraestrutura para a In-
fraero, há 20 anos. Uma delas era
a supervisão das obras do aero-
porto de São Gonçalo do Ama-
rante (RN), iniciadas pela esta-
tal há dez anos e que serão finali-
zadas pela própria Engevix.

Ao ver o projeto de privatiza-
ção de aeroportos sair do papel
em 2011, a empresa não perdeu
tempo, entrou na briga e virou a
maior administradora privada
de aeroportos do País. Mas se as-
sociou a uma operadora (a Cor-
poración America) com históri-
co duvidoso de renegociação de
contratos na Argentina, relatam
especialistas. Kok discorda: “Vi-
sitei os aeroportos deles e a ope-
ração é muito boa. Além disso,
eles têm caixa de US$ 1 bilhão.”

Desconhecida pela grande
maioria da população, a Engevix
é respeitada pelo know how nos
serviços de engenharia – mas
não é referência como concessio-

nária. O primeiro passo para se
transformar em uma investido-
ra ocorreu no setor elétrico. A
empresa participava do desen-
volvimento do projeto da hidre-
létrica Dona Francisca, em 1998,
e convidou a Gerdau para inves-
tir no negócio. “Eles nos disse-
ram que, se entrássemos, eles
iriam junto”, lembra Kok.

E, assim, eles assumiram uma
participação de 2,12% no consór-
cio que venceu a licitação da hi-
drelétrica e criaram a Desenvix,
divisão de energia do grupo que
tem a Funcef (fundo de pensão
dos funcionários da Caixa) co-
mo sócia. “O setor elétrico deu
fôlego para a empresa, que co-
nhecia bem o assunto e soube
aproveitar as oportunidades”,
destacou um concorrente.

Por outro lado, foi nesse seg-
mento que a empresa viu seu no-
me envolvido em escândalos de
corrupção, como a Operação Na-
valha e o caso que culminou na
demissão da ex-ministra da Casa
Civil Erenice Guerra. A empresa
também já entrou em disputas
judiciais com o Ibama, após ser
multada por omitir a existência
de uma área de floresta nativa
dos estudos de impacto ambien-
tal da Hidrelétrica de Barra Gran-
de (SC/RS), em 2005. A Engevix
diz que o tema é passado e que os
questionamentos sobre os proje-
tos já foram esclarecidos por ela.

O fato é que, apesar desses
problemas, a companhia mante-
ve o ritmo de expansão, desafian-
do gigantes do setor de infraes-
trutura. O fôlego financeiro para
sustentar os investimentos do
grupo virá da venda de uma parti-
cipação de 40,65% na Desenvix à
empresa norueguesa SN Power,
de acordo com Kok.

O negócio, avaliado em R$
706 milhões, foi fechado em
agosto do ano passado, mas, por
questões burocráticas, o dinhei-

ro ainda não entrou no caixa da
empresa. Os recursos serão usa-
dos para reduzir a dívida do gru-
po e para a execução de projetos
em andamento, como os aero-
portos arrematados pela compa-
nhia. Do total, R$ 80 milhões vão
para os cofres da Funcef e o res-
tante ficará na Engevix.

Kok não descarta a possibilida-
de de encontrar um investidor
financeiro para ajudar em novos
projetos nos próximos anos. Ou
até mesmo uma abertura de capi-
tal da Desenvix, medida que já
fez parte dos planos do grupo e
foi abortada em janeiro de 2011,
por causa das condições do mer-
cado. “Desistimos da operação
porque vimos que iam pagar mui-
to pouco pelas ações”, admite o
presidente da empresa. Por en-
quanto, o caixa da companhia e a
transação com a SN Power, diz,
são suficientes para bancar os
empreendimentos.

Diversificação. Hoje, mais de
dois terços da receita do grupo
vêm da Engevix Engenharia, a
empresa mais antiga e que con-
centra os projetos e obras de in-
fraestrutura. Mas a distribuição
de receitas entre as companhias
começará a mudar. Em cinco
anos, espera-se que a Infravix,
que reúne as concessões de aero-
portos e rodovias e não tem fatu-
ramento relevante atualmente,
fature R$ 500 milhões. A Enge-
vix Engenharia deve somar uma
receita da ordem de R$ 2,5 bi-
lhões, um crescimento relevan-
te, mas menor do que o esperado
para suas “irmãs” mais novas.

A grande fonte de receitas de-
ve vir da Ecovix, a divisão de
construção naval do grupo. A tra-
jetória da empresa é mais um
exemplo de oportunismo do trio
de empresários. A Ecovix foi cria-
da em março de 2010 para dispu-
tar a licitação para construir oito
cascos de plataformas de explo-
ração da Petrobrás. Logo que ga-
nhou o contrato, a empresa se
uniu mais uma vez à Funcef para
comprar o estaleiro de Rio Gran-
de (RS), de olho em novos proje-
tos no setor de óleo e gás.

Em 2011, a Ecovix faturou R$
600 milhões, número que deve
dobrar neste ano. A carteira de
encomendas da empresa soma
US$ 3,5 bilhões, mas há outros
US$ 4 bilhões de contratos em
negociação. A Ecovix emprega
mil pessoas no município gaú-
cho e pretende abrir mais 3 mil
vagas nos próximos anos.

A necessidade de acomodar
trabalhadores em Rio Grande
abriu os olhos da Engevix para
outro setor: o imobiliário. A es-
treia foi em 2011, quando lançou
um empreendimento com 900
unidades na primeira fase, que
está enquadrado no programa
Minha Casa, Minha Vida.

“Lançamos para atender uma
necessidade pontual de uma em-
presa nossa. Mas por que não
continuar?”, disse Kok. A Enge-
vix vai criar uma subsidiária des-
tinada apenas a atender projetos
no setor e já tem endereço defini-
do para o próximo lançamento:
o bairro do Campo Grande, no
Rio de Janeiro.

Competição. O crescimento rá-
pido – e em diferentes direções –
é a estratégia da Engevix para
conseguir competir com empre-
sas maiores do setor de infraes-
trutura. “Eles estão sendo arroja-
dos. Se não, as grandes passam
por cima”, afirmou um executi-
vo de uma concorrente.

Para vencer como investidor
no mercado de infraestrutura,
uma empresa precisa de fôlego
financeiro e um bom relaciona-
mento com o governo, afirmou o
consultor em gestão e estratégia
empresarial Marcos Morita, pro-
fessor da Fundação Getúlio Var-
gas e do Mackenzie. “E, por isso,
muitas empresas do setor come-
çam como prestadoras de servi-
ço. Tanto caixa quanto contatos
no governo não se consegue do
dia para a noite”, disse.

Depois de tantas empreita-
das, Kok avalia que é hora de con-
solidar os negócios da empresa.
“Viramos uma empresa com na-
tureza tão diferente, um animal
híbrido, uma zebra. É hora de di-
gerir esse pequeno elefante. Va-
mos buscar oportunidades nos
negócios que já temos”, disse.
Resta saber se, na hora que vis-
lumbrar um novo negócio, o trio
de empresários vai conseguir re-
sistir à tentação de empreender.

Gestão da Engevix
irá para executivos,
e não para herdeiros

MARCIO FERNANDES/AE

Uma fábrica
de empresas

Expansão.
Kok,
presidente
do grupo:
‘Não somos
ambiciosos,
somos
oportunistas’

Poucos conhecem, mas o grupo
Engevix atua em energia,
está na construção de
plataformas de petróleo,
vai operar aeroportos...
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 fev. 2012, Negócios, p. N4.




