
Mubadala investe US$ 2 bi no grupo de Eike Batista 
 
Empresa de investimentos de Abu Dhabi terá participação de 5,63% na holding EBX, que 
controla negócios nas áreas de energia, logística, petróleo, mineração, entre outras. 
 
O grupo brasileiro EBX e a Mubadala, empresa de investimentos de Abu Dhabi, nos Emirados 
Árabes Unidos, anunciaram nesta segunda-feira (26) que a companhia árabe vai investir US$ 2 
bilhões na holding do empresário Eike Batista, em troca de uma participação acionária de 
5,63%. Em comunicado, a EBX diz que a parceria das duas empresas é “estratégica”, que o 
dinheiro será utilizado para “reforçar a já sólida estrutura de capital do Grupo” e para apoiar o 
desenvolvimento de novos negócios. 
  
Com o investimento, a Mubadala passa a ter participação indireta nas outras empresas de 
capital aberto do grupo, como OGX, OSX, MMX, LLX e MPX, e nas de capital fechado, que são 
AUX, REX e IMX. Pelo acordo, a Mubadala se torna sócia nos futuros empreendimentos de 
Batista nas indústrias de cimento, entretenimento, tecnologia e fertilizantes, entre outras. 
  
No comunicado, os dois grupos afirmam que este é o “primeiro investimento significativo 
direto da Mubadala no Brasil”. Batista afirmou que o acordo fortalece a capacidade do grupo 
EBX de implantar novos projetos. “A Mubadala, após realizar criteriosa ‘due diligence’ (análise 
das contas) em nossas empresas, reconhece o grande potencial dos nossos ativos latino-
americanos. Estamos muito orgulhosos de receber nosso novo parceiro e acreditamos que esta 
operação fortalece o relacionamento não apenas entre os dois grupos, mas também entre os 
dois países (Brasil e Emirados)”, diz o empresário, segundo a nota. 
  
O CEO da Mubadala, Khaldoon Khalifa Al Mubarak, declara que ter parcerias com empresas de 
“classe mundial é um elemento-chave” na estratégia do fundo de investimentos. “É um passo 
importante no desenvolvimento de oportunidades estratégicas para a Mubadala no Brasil e na 
América Latina. Estamos confiantes que essa parceria abrirá caminho para mais colaboração 
no futuro”, ressalta, de acordo com o comunicado. 
  
O grupo EBX reúne empresas de energia, logística, petróleo, mineração e da indústria naval e 
prevê investir US$ 15,5 bilhões até o fim do ano em projetos como a construção do porto de 
Açu, no Rio de Janeiro, usinas termelétricas no Maranhão e no Ceará e aumentar a capacidade 
da MMX de extrair minério de ferro em Minas Gerais e no Mato Grosso do Sul. O principal 
acionista do grupo, Eike Batista, é o homem mais rico do Brasil e o 7º mais rico do mundo, 
segundo a revista norte-americana Forbes, dono de um patrimônio estimado em US$ 30 
bilhões. 
  
A Mubadala foi criada em 2002 para ajudar o emirado de Abu Dhabi a diversificar seus 
investimentos. Em setembro de 2011, os ativos da empresa somavam US$ 46,2 bilhões e 
estavam distribuídos nos setores aeroespacial, energético, de finanças, de infraestrutura, 
imobiliário, industrial, entre outros. Em abril de 2011, o diretor de operações da Mubadala, 
Waleed Al Muhairi, visitou o Brasil e se encontrou com o Ministro do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel. Na ocasião, ele afirmou que o fundo tinha 
US$ 13 bilhões para investir no Brasil, nos setores de petróleo, alumínio, semicondutores, 
infraestrutura e aeroespacial. 
  
Este não é o primeiro acordo que o grupo EBX faz com uma companhia árabe. No ano 
passado, a empresa anunciou projeto de construção de uma fábrica de fertilizantes, no estado 
do Rio de Janeiro, em parceria com o conglomerado egípcio Orascom. 
 
Fonte: Agência de Notícias Brasil, 26 de mar. 2012: [Portal]. Disponível em: 
<http://anba.achanoticias.com.br>. Acesso em 27 de mar. 2012. 
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