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Sintetizando a maioria das críticas a Eike, ele é
tido como um sujeito capaz de vender geladeiras para
os esquimós, ou, numa definição que já virou folclórica, ele é "o homem que mais faturou com o PowerPoint
depois do Bill Gates". Só esse talento para convencer
os outros explica, segundo seus detratores, que ele
tenha atraído tanto capital sem produzir quase nada.
Não é de surpreender que Eike tenha uma opinião
diferente. "Eu não captei US$ 26 bi vendendo aos meus
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acionistas que iria produzir amanhã", diz.
"Digo a eles que, se eu atrasar dois, quatro,
seis meses, me desculpem. Os projetos são
tão bem concebidos que nós todos vamos
ganhar muito dinheiro."
Segundo Eike, seus projetos são "à
prova de idiota". Traduzindo: ele lida com
margens de lucro tão altas que as possíveis
ineficiências são insignificantes. "É como
quando eu construí uma máquina para tirar
ouro da mina Novo Planeta, na Amazônia,
no início dos anos 80." Na época, Eike pagou
um estudo caríssimo da área, e descobriu que o investimento em extração
mecânica daria um retorno perto dos
90% de margem. Foi tido como louco,
mas sabia que valia a pena construir a
máquina, ainda que tivesse de trazer
as peças de avião e montá-la em meio
à precariedade da selva. "Podia ser que
fosse atrasar. E daí? A margem cai para
80%. A máquina vai demorar mais que
o previsto? Dane-se. A margem cai para
70%. Ainda vale muito a pena."
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á muitas maneiras de definir Eike Batista. Desde que começou a ganhar
fama, no início do século 21, o homem mais rico do Brasil tem sido
chamado de "ousado" ou "temerário", "destemido" ou "falastrão",
"vaidoso" ou "genial", "esperto" ou "visionário", "oportunista" ou
"empreendedor". Da porta para dentro de suas empresas, porém, os
adjetivos são um pouco diferentes. Os mais ouvidos são "organizado",
"metódico", "mágico", "detalhista", "meticuloso" e "cobrador". Nos últimos tempos, este último termo tem sobressaído: Eike se transformou, preponderantemente, num cobrador.
Faz sentido. O próprio Eike está às voltas com cobranças. Desde o ano 2000, quando
retornou ao Brasil depois de vários empreendimentos pelo mundo, Eike consolidou numa
holding sua empresa EBX (suas iniciais, mais o mítico X multiplicador), que congrega
14 companhias, e conseguiu captar US$ 26 bilhões para seus cinco negócios principais.
Passou a frequentar a lista das dez pessoas mais ricas
do mundo, da revista americana Forbes. Mas nunca
afastou completamente um certo ar de desconfiança
que paira sobre si. Críticas abertas, é difícil encontrar.
Mas desligue o gravador e você ouvirá nomes de peso,
entre banqueiros e investidores, divagando sobre as
"fragilidades" do seu modelo de negócios.
Para o sócio de um dos maiores fundos de investimentos do Brasil, Eike criou uma intrincada engenharia financeira com poucas chances de sobreviver
no longo prazo. "Ele criou uma bolha. Acredito que
pelo menos metade dessas empresas não irá entregar
os resultados prometidos aos acionistas", afirma. Para
os céticos, há diversas razões para manter o pé atrás.
A primeira é que Eike tem feito apostas simultâneas
em setores altamente complexos, onde mesmo companhias com longo histórico de atuação pedalam para
dar lucro. Empreendedores assumem riscos - esta é
a força propulsora da economia. Ocorre que, no seu
caso, a dose de risco é considerada exagerada. "Ele diz
que as empresas terão Ebitda [lucros antes de impostos,
depreciação e amortizações] de US$ 15 bilhões em 2015,
mas é difícil acreditar, pois hoje elas praticamente não
têm fluxo de caixa", diz o banqueiro.

Mesmo assim, Eike sabe que a paciência dos investidores tem limite. E o
limite é este ano. Se não mostrar resultados - se não apresentar as obras que
se comprometeu a fazer - dificilmente
conseguirá novos investimentos. E novos investimentos são algo essencial
para seus megaprojetos. Neste momento, a mineradora MMX, por exemplo,
está passando o pires no mercado, com
o auxílio dos bancos Itaú BBA e West
LB, para levantar R$ 1,8 bilhão. O valor
deverá compor um montante de R$ 4
bilhões de investimentos na exploração
da mina Serra Azul, em Minas Gerais.
Em paralelo, Eike se prepara para levar mais três empresas ao mercado de
capitais: REX (imóveis), AUX (ouro)
e CCX (carvão). A meta é captar entre
US$ 4 bilhões e US$ 5 bilhões. Nenhum
banqueiro é tresloucado o bastante para
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BM&FBovespa. Ao longo de 2012 e 2013, elas
estarão sob os olhares atentos de acionistas,
agências de risco, fornecedores, concorrentes,
governos e críticos do modelo criado por Eike. A
razão por trás de tamanha expectativa é que há
muito se espera o momento em que o "quinteto
X" irá deixar de ser um projeto mirabolante e
passará a apresentar resultados concretos. Eike
tem consciência do desafio. Tanto que não se
considera o principal cobrador de seus executivos. "Eu cobro muito, mas sei que eles estão
sob pressão do mercado, então, sabe..."
A começar pela plena produção de petróleo
na Bacia de Campos, cujos primeiros barris jorraram em 31 de janeiro, eis alguns dos "eventos"
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bater a porta na cara de Eike. Porém, é latente a sensação de que, após cinco anos de
roadshows, IPO's e promessas esfuziantes,
chegou a hora de concluir um ciclo com a
apresentação de resultados.
E neste contexto que surge a faceta cobradora. "A convivência com ele é intensa",
afirma Eduardo Karrer, presidente da MPX,
empresa de energia que tem cinco projetos
para entrar em operação nos próximos meses. "Conversamos freqüentemente, de duas
a três vezes ao dia", diz Paulo Mendonça,
CEO da companhia de óleo e gás OGX. Lotados no Serrador - prédio histórico no Centro
do Rio de Janeiro, um antigo hotel dos anos
40 para onde a holding se mudou em outubro -, os executivos prestam contas das
companhias em reuniões semanais, sempre às quartas-feiras, às 9h. Ao longo do
dia, podem ser convocados diversas vezes
ao 22° andar, onde fica a sala de Eike - não
exatamente para apreciar a vista, que se
estende dos Arcos da Lapa até o horizonte
infinito da baía de Guanabara. Quando o
assunto não é urgente, Eike costuma usar
o BBM, serviço de mensagem instantânea
do BlackBerry. Nos casos de Mendonça
e Karrer, de quem Eike é mais próximo,
viagens com a família à sua casa em Angra
nos finais de semana também têm feito
parte da agenda. Falam de trabalho nessas
ocasiões? "Quem não falar sobre negócios
não consegue sustentar durante muito
tempo a conversa com o meu pai", diz
Thor Batista, filho mais velho de Eike, que
dá expediente na empresa.
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Poucas vezes uma companhia brasileira passou por uma prova das proporções desta que Eike tem imposto ao seu
grupo. De uma só vez, cinco empresas
estão "virando a chave" para dar partida
nas operações. São elas: OGX (óleo e gás),
MMX (mineração), LLX (logística), MPX
(energia) e OSX (indústria naval off shore), todas listadas no Novo Merendo da
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a pessoa mais rica do mundo. Mas as incipientes palmas
foram sutilmente desencorajadas - em parte porque agitavam Eric, em parte porque Eike sabe que ainda tem
muito a entregar. "Depois dos fogos de artifício, o mercado
está ansioso para ver as empresas gerando caixa", diz um
experiente banqueiro.
GARIMPO DE GENTE

ara cumprir essa missão, Eike investiu em gente.
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Nos últimos anos, colocou suas cinco empresas sob
o comando de 50 executivos com perfil técnico, larga experiência e credibilidade nos seus setores de atuação. "Ele
se cercou de alguns dos melhores nomes do mercado",
afirma Adriano Pires, consultor do Centro Brasileiro de
Infraestrutura (CBIE). Seu estilo de gestão de pessoas
parece muito com seu estilo de mineração. Para começar, ele garimpa nas regiões mais promissoras. A frente
das operações estão geólogos, engenheiros mecânicos e
civis formados em centros de excelência que poderiam
estar na presidência de qualquer grande empresa nesses
setores. Paulo Mendonça, CEO da OGX, é um exemplo
disso. Ele desembarcou na empresa após acumular 35 anos
de experiência nas áreas de exploração e produção da
Petrobras. História
parecida foi escrita
por Eduardo Karrer, CEO da MPX,
que durante 22
anos ocupou cargos de liderança na
Petrobras, El Paso
e Rio Polímeros.
Uma vez escolhido o seu alvo, Eike investe pesado.
Em vários casos, a atração de profissionais foi facilitada
durante os oito anos do governo Lula. "A ingerência do PT
nas estatais causou uma debandada nos quadros técnicos
mais qualificados", diz Pires, do CBIE. "E verdade", rebate
Eike. "Mas eu teria ido buscar os melhores profissionais de
qualquer maneira." E as armas são poderosas. Um sétimo
dos seus funcionários, cerca de 500 executivos, ganha ações.
"Do meu lote, sem diluição do capital dos acionistas", diz
Eike. O restante tem opção de compra, como em outras
empresas. A ideia é oferecer a chance de o executivo ficar
rico, muito rico - para que Eike fique ainda mais. "Todo o
ônus de manter essa tropa de elite é do meu bolso. Não dos
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O novo ciclo da EBX foi inaugurado
com o início da produção de petróleo extraído do Poço Waimea, na Bacia de Campos. Para comemorar o feito, Eike reuniu
cerca de 30 pessoas da OGX e da OSX no
22° andar do Serrador, no último dia de
janeiro. Recebia os convidados escoltado
por Eric, um pastor-alemão comprado na
República Tcheca ("da raça original dos
pastores, mais inteligente, o único que dá a
vida pelo dono"), que ele volta e meia leva
para o trabalho. "Ninguém acreditava na
gente", disse Eike. O estouro do champanhe
era um ritual há muito esperado por todos os
executivos da sala. Poderia ser interpretado
como um prenúncio do ciclo que fará da
EBX uma potência global e tornará Eike
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da EBX aguardados ansiosamente por investidores e analistas: o início dos trabalhos
nas usinas termelétricas Pecém e Pecém
II, no Ceará, e Itaqui, no Maranhão; em
Parnaíba, também no Maranhão, o começo
da produção de gás e, até o final do ano,
mais uma termelétrica; no setor logístico, o
Superporto do Açu, em São João da Barra
(RJ) deve dar ao Brasil até o próximo ano
o terceiro maior porto do mundo; a formação de 7,8 mil técnicos para trabalhar na
indústria naval. "Entre 2011 e 2012, iremos
investir US$ 15,5 bilhões no Brasil e gerar
20 mil empregos", diz Eike.
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palavra. Fala como um baixo monocórdico.
Ex-militar com cara de poucos amigos, é
do tipo que põe o interlocutor em xeque
sem abrir a boca. Sorrisos, só depois de 15
minutos de conversa e, ainda assim, muito
sutilmente. Em 2012, sua primeira batalha
foi colocar em operação a plataforma FPSO
OSX-1, unidade marítima responsável por
produzir o óleo inaugural da OGX na Bacia de Campos. "Agora estamos na fase de
estabilização da planta", ele diz. Quando
estiver pronta, a embarcação irá estocar até
900 mil barris de óleo e produzir até 60 mil
barris por dia.
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acionistas. Por isso que eu falo: empresa tem de ter dono."
Mas isso não dilui o capital dele? "São 5% do meu total. Eu
ainda fico com bastante."

fin
s
pa
ra
a
siv

ex

clu

Eike escolhe pessoalmente todo o nível top do grupo. Depois os candidatos passam por outros diretores da
holding, mas a escolha é dele. "Na minha vida inteira criei
essas equipes. Criei equipes que falharam também", diz.
O principal são os critérios técnicos. "Eu sei avaliar um
geólogo, sei se alguém que lida com recursos naturais está
me contando uma lorota. Experiência, né?" E quanto ao
jeito da pessoa? "Não estou nem aí", afirma.

ed

Essas ações, porém, têm um prazo longo para poder
ser exercidas: dez anos. Se o profissional não funcionar,
sai com o que já tiver embolsado, mas perde as promessas
futuras. E nisso o processo também se assemelha ao da
mineração. Para Eike, um conceito crucial é o stop loss:
não ter medo de parar os prejuízos, não importa quanto já
tenha sido investido. Ele vale para minas, poços... e gente.
"Eu tenho uma regra na casa", diz Eike. "Digo para todo
mundo que eu trago para cá: 'Só vou te conhecer depois
de seis meses. Talvez a gente não vá ficar junto'. Porque o
cara entra aqui, vê uma cultura diferente, não gosta do meu
jeito, bye bye, não vai sobreviver."
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Curiosamente, porém, o centro nervoso de
suas empresas está tomado por homens de perfil
quase oposto ao dele:
técnicos avessos à mídia
e muito "cuidadosos com
suas declarações. À sua
maneira, eles emulam o
discurso do dono, abusando de termos como
"sem precedentes", "família X" e "estado da
arte". Mas fogem de perguntas sobre sua vida pessoal ou
seu patrimônio. Formam uma blindagem técnica e austera
numa empresa comandada por uma celebridade.

OS X-MEN
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ome-se como exemplo Luiz Eduardo Carneiro, CEO
da OSX, empresa de equipamentos e serviços para
a indústria off shore de petróleo e gás. É um homem
alto, muito sério, e extremamente cuidadoso com cada

Criada a partir das necessidades da petrolífera do grupo, a OSX atravessa uma fase
de provação. Por enquanto, sua única cliente é
a OGX. Não que isso seja pouco. "Tive a sorte
de ter dentro de casa uma encomenda de US$
30 bilhões", afirma Eike. Até agora, foram
formalizados pedidos de US$ 4,8 bilhões. O
problema é que a dependência da companhia
"irmã" não tem sido bem vista pelos investidores. Esta é uma das razões por que a OSX
tem tido o pior desempenho na bolsa entre
as empresas que compõem a EBX - em 2011,
suas ações caíram 40,5%. O outro motivo é que
sua geração de caixa ainda é pífia.

Uma das metas de Carneiro é buscar
clientes fora do grupo. Sua principal arma
será a Unidade de Construção Naval do Açu,
estaleiro que começou a ser erguido em julho
de 2011. Carneiro afirma que "pelo menos
60% das obras serão entregues este ano". O
estaleiro irá ocupar 3,2 milhões de metros
quadrados e, durante a fase de construção,
emprega 14 mil profissionais. Irá custar US$
1,7 bilhão. Para completar o check list deste
ano, a OSX busca formar 3,1 mil técnicos para
trabalhar nas plataformas e no estaleiro.
Fruto de linhagem semelhante, Guilherme Escalhão, da mineradora MMX, é um
carioca que perdeu a característica de puxar
os "esses" e, embora goste de velejar nos finais
de semana, passa longe de qualquer coisa que
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"Nós olhávamos um para o outro e
dizíamos: 'Ninguém acredita na gente, pô. Nós vamos fazer essa parada!'"
Uma de suas primeiras missões foi
participar, ao lado de Francisco Gros,
ex-presidente da Petrobras contratado pela OGX (que morreu em 2010),
do famoso leilão da Agência Nacional
do Petróleo (ANP).

"PENSA MAIOR, CARA"
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O. salto será possível graças à criação de um complexo de logística integrada cujo ponto elementar será
o Superporto Sudeste, obra financiada pelo BNDES
que começou a ser construída em 2009 e deve ser
concluída até o final deste ano. Com a possibilidade de
escoar toda a produção de um porto próprio, a empresa
decidiu turbinar a exploração de sua principal mina,
a Serra Azul, projeto para o qual está captando R$ 4
bilhões - mas que ainda depende de uma licença ambiental.
"Os primeiros embarques irão acontecer em março", diz
Escalhão. Como parte do plano, a MMX fechou um acordo
para que a MRS Logística transporte o minério do Quadrilátero Ferrífero, onde fica a mina, até o porto Sudeste, em
Itaguaí. "Em 2013, iremos exportar 100%
da nossa produção."

ca

lembre um bronzeado. É um ruivo de olhos claros que
se veste de forma discreta e tem modos tímidos, do
tipo que fica ruborizado diante de perguntas de cunho
pessoal. A discrição é proporcional ao peso do cargo.
Escalhão está debruçado sobre um plano ambicioso
que deverá triplicar a produção de minério de ferro da
MMX dos atuais 8 milhões de toneladas por ano para
24 milhões. Para auxiliá-lo na tarefa, dobrou o número
de gerentes no último ano, de 20 para 40. "Contratamos
gente da Vale, Votorantim e Usiminas."
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português Paulo Mendonça é a exceção entre os executivos. Falante e
informal, começa a entrevista dizendo que
é um colega de profissão. "Fui radialista
em Assis, no interior de São Paulo", diz,
com um sorriso no rosto redondo emoldurado por cabelo ralo e barba grisalha.
Aos 61 anos, o geólogo é o ancião entre
os CEOs da EBX. No comando de uma
estrutura com 6 mil profissionais, passa
cerca de 12 horas por dia no escritório,
desde as 7h. Em cinco anos, juntando todas
as férias, deixou de trabalhar um único
mês. "Este é um ano muito importante
para nós", afirma. Seu ingresso na OGX
ocorreu em 2007, quando a companhia
era apenas um plano de negócios sob uma
nuvem negra de ceticismo do mercado.

Ao telefone, Eike orientava todos
os lances. "O Francisco dizia: 'Não, tá
bom. Já botamos muito dinheiro na
mesa.' E o Eike dizia: 'Compra tudo o
que estiver aí em volta!'. Eu disse: 'Não
é possível. Ele é jovem, não conhece
geologia. Esses lotes a Petrobras considerava subalternos'. Mas ele estava
certíssimo." A ideia inicial de Gros era
investir US$ 300 milhões. No fim das contas,
a OGX desembolsou R$ 1,4 bilhão por 12
blocos, o maior arremate na história da ANP.
"Eu fui provocando o Mendonça", diz Eike.
"Pensa maior, cara." No pacote, estavam as
bacias de Santos e Campos.
Feitas as contas, Eike está
sentado sobre uma reserva com potencial de 10,8
bilhões de barris, 90% em
águas rasas, com custo de
produção equivalente a
um terço do necessário no
território do pré-sal. Só em
Campos, foram descobertas
áreas com potencial de 4
bilhões de barris.
17 MIL PARA UM

O

que explica esse gosto
pelo risco é, mais uma
vez, a formação de Eike
em mineração. Quando
lhe disseram que a taxa
de êxito na exploração de
petróleo no Brasil era por
volta de 50%, ele decidiu
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No nível pessoal, Eike tem duas características
que o tornam um empreendedor único no Brasil.
Com seu pai, o ex-presidente da Vale Eliezer Batista,
ainda conselheiro do grupo, Eike aprendeu a pensar
em sistemas completos. A melhor prova disso é seu
projeto do porto de Açu, que inclui um complexo
industrial. Esse mesmo traço se traduz nas compras.
"Quando a gente encontra uma mina, ou uma reserva, tenta controlar a província inteira", diz Eike. "Se
tem um elefante, tem outros em volta." Por isso ele
quis comprar tantos poços na Bacia de Santos.
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Um bom sinal nessa montanha
de obrigações é que a OGX iniciou a
produção em tempo recorde para o
setor - foram cinco anos desde que
a empresa foi fundada e apenas dois
desde a primeira descoberta em Campos. Na avaliação de David Zylbersztajn, consultor do setor de energia
que foi presidente da ANP no governo
FHC, Eike tem sido bem-sucedido até
o momento. "Ele tem apetite pelo risco, capital para investir e técnicos de
alto nível, os três atributos necessários
para vencer nesse mercado."

a

Para a gestão do grupo, Eike adaptou a idéia
dos sistemas, traduzindo-a como "Visão 360o". Empresários como Jorge Paulo Lemann (3G Capital),
Abilio Diniz (Pão de Açúcar) e Jorge Gerdau (Gerdau) mantêm por perto gurus como o americano Jim
Collins ou o especialista em gestão Vicente Falconi.
Eike preferiu criar seu próprio modelo, pontuado
de conceitos como meritocracia, stop loss, liderança,
transparência e sorte. Na mesma linha, a EBX pratica
o que chama de Gestão Integrada do Território (GIT).
Em resumo: "Eu sou responsável pelas questões ambientais e sociais não só na minha área territorial, mas
na minha área de influência". Trata-se de entender
os impactos que os projetos terão nas comunidades
e no ambiente. "Vem de coração, porque a gente acha
que tem de consertar as coisas."
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que entraria no jogo. "Com ouro, onde
eu comecei, o índice de sucesso é de
17 mil para 1. Está pensando o quê?
Eu fui treinado no Iraque, cara!" Graças a suas apostas, a OGX se tornou a
maior empresa privada do Brasil no
setor de óleo e gás, avaliada em US$
31,6 bilhões.
Com o começo da produção na
Bacia de Campos, em janeiro, Mendonça deu o pontapé inicial neste que
promete ser um ano cheio. A extração
dos primeiros barris ainda não garante que o poço seja capaz de fornecer
petróleo em larga escala. Para isso, a
companhia ainda tem de cumprir uma
série de protocolos técnicos, o que levará alguns meses. "Depois disso, o
mercado espera que a OGX anuncie
contratos de longo prazo", diz Lucas
Blender, analista de petróleo e gás da
corretora Geração Futuro. Por ora, a
empresa negociou a venda de 1,2 milhão de barris para a Shell. "E possível
que os próximos sejam vendidos para
eles também", diz Mendonça. Também
este ano, a OGX irá iniciar a exploração
de gás no campo de Parnaíba, onde
Eike diz ter encontrado reservas equivalentes a um terço de todo o consumo
de gás no Brasil.

O segundo traço marcante de Eike é a capacidade
de sonhar - que o faz ao mesmo tempo ser um convincente vendedor e um ousado comprador. "Quando
juntou essa visão do pai a essa capacidade de vender,
aí ficou imbatível", diz um economista que já foi do
governo federal. A ousadia, porém, tem de ser qualificada. Eike é fanático por conhecimento, e o conhecimento o ajuda a reduzir riscos. Investe pesadamente
em software e gente capacitada para analisar os terrenos. "Geologia é uma ciência interpretativa", diz. O que
parece temeridade para um, para alguém com mais conhecimento é só uma grande oportunidade. Em 2011,
a AUX, da EBX, comprou a mina Ventana Gold, na
Colômbia, por US$ 1,5 bilhão. "O dono avaliou a jazida
com um modelo matemático errado. A reserva tinha,
segundo ele, 3 milhões de onças. Nós já estamos com
9 milhões, e ela vale US$ 9 bilhões. A gente enxergou
com olhos diferentes, meu amigo. Isso é know-how." ®
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 5, n. 61, p. 58-69, mar. 2012.

