
A semana é de altos e baixos para
os negócios do homem mais rico
do país. A MMX, empresa de Ei-
ke Batista voltada para o segmen-
to de minérios de ferro, anun-
ciou como recorde sua receita lí-
quida do ano passado: R$ 1 bi-
lhão. Em compensação, houve
prejuízo líquido de R$ 19,2 mi-
lhões na companhia.

“Os resultados ficaram abaixo
das nossas expectativas”, resumi-
ram analistas do Deutsche Bank.
“Apesar do resultado mais fraco,
a MMX tem apresentado uma
boa evolução operacional a cada
trimestre”, disse Victor Penna,
do BB Investimentos. Ele diz que
a empresa tem “boas perspecti-
vas para os próximos anos”.

Enquanto o mercado ainda
entendia o impacto dos núme-
ros divulgados pela MMX, a Eco-
nomática apontou outra cifra re-
corde no império de Eike. Se-
gundo a consultoria, a EBX, hol-
ding que abrange todas as em-
presas de capital aberto do mag-
nata (veja o gráfico), acumulou
prejuízo de R$ 1,02 bilhão ao
longo de 2011, o pior de sua his-
tória. Em nota oficial, o Grupo
EBX afirmou que o resultado ne-
gativo “é comum em empresas
pré-operacionais”.

A companhia menos lucrativa
da holding foi a OGX, de óleo e

gás natural. Ficou com R$ 482,2
milhões no vermelho.

A mesma OGX, porém, anun-
ciou ontem o envio da primeira
metade do 1,2 milhão de barris
vendido para a Shell em acordo
de outubro de 2011. O carrega-
mento seguirá até a Europa para
ser processado em uma das refi-
narias da Shell. A OGX só não in-
formou quando os 600 mil bar-
ris restantes serão entregues à
companhia anglo-holandesa.

“X” da questão
“A OSX foi a única das empresas
de Eike Batista a registrar lucro,
com R$ 7,6 milhões no ano de
2011”, declarou a Economática
em comunicado, referindo-se à
corporação da EBX dedicada ao
setor offshore, ou seja, serviços
operacionais em alto-mar, cons-
trução naval e leasing. A OSX é
também a mais jovem das “fi-
lhas” de Eike. Foi lançada em
2009 e, no ano passado, teve re-

ceita líquida de R$ 144,2 milhões.
As companhias da EBX apre-

sentam receitas financeiras supe-
riores às operacionais. Ou seja,
parte considerável do dinheiro
que entra no caixa de Eike vem
de quem aposta nos projetos da
sua holding. A OGX, por exem-

plo, tem planos para explorar pe-
tróleo e gás no Brasil e na Colôm-
bia e conseguiu, com isso, receita
financeira de R$ 2,53 bilhões em
2011. A LLX, de logística, conquis-
tou R$ 133,26 milhões, enquanto
sua receita operacional líquida fi-
cou em R$ 15,6 milhões. ■

Mesmo com o prejuízo de R$ 1
bilhão em suas empresas de
capital aberto em 2011, Eike
Batista leva a sério a disputa pelo
posto de pessoa mais rica do
mundo. Ele, que já chamou de
“concorrente” o atual detentor
do título (o mexicano Carlos Slim),
ficou US$ 7,7 bilhões mais rico
após vender 5,63% de sua
EBX para a Mubadala, fundo de
investimentos dos Emirados
Áraves Unidos. Graças à
transação, anunciada há dois dias,

a fortuna de Eike aumentou 29%
e chegou a US$ 34,5 bilhões - o
que conduziu o magnata brasileiro
à posição de oitavo homem
mais rico do mundo, segundo
o Bloomberg Billionaires Index. Os
antigos ocupantes do oitavo lugar
eram os irmãos Charles e David
Koch, dos EUA, cujo império vai de
commodities químicas a petróleo.
Já Slim, dono da América Móvil
e Telmex, tem patrimônio de
US$ 70,6 bilhões, mais que o
dobro do de Eike. J.G.N.

Entre perdas e ganhos, Eike Batista
atrai quem quer lucrar com o futuro
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Eike se torna o oitavo mais rico do planeta

Paranaguá tem receita de R$ 334 milhões

Resultados operacionais estão
abaixo dos financeiros. Interesse
dos investidores explica

Divulgação

A MMX, de minérios
de ferro, teve receita
recorde de R$ 1 bi,
mas o prejuízo
líquido em 2011 foi
de R$ 19,2 milhões
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EBX
É a holding de Eike Batista, criada em 1983. 
Engloba empresas listadas na bolsa, abaixo, e 
outras menores, como o restaurante de comida 
chinesa Mr. Lam e a clínica estética Beaux, que 
suspendeu suas operações em fevereiro deste ano

OGX
Voltada para projetos de exploração de petróleo 
e gás natural no Brasil e na Colômbia, ingressou 
na Bovespa em 2008. Quer chegar em 2019 com dois 
terços da produção atual de petróleo do Brasil 

MPX
Explora e comercializa carvão e gás natural, com 
projetos no Brasil, na Colômbia e no Chile. É sócia 
da OGX na exploração da Bacia do Parnaíba (MA)

NÚMEROS
Está investindo, entre 2011 e 2012,
US$ 15,5 bilhões. 
(A receita de 2011 ainda não 
foi declarada)

Receita financeira em 2011 
de R$ 2,53 bilhões*
(a empresa ainda não tem receita 
líquida, porque, por enquanto, 
“vende projetos”)

Receita líquida de 
R$ 168,3 milhões
em 2011

LLX
Dedica-se à área de logística portuária. Criada 
em 2007, seu negócio se resume à construção 
do Superporto de Açu, no norte do estado do 
Rio de Janeiro

OSX
Foi fundada em meio à euforia da 
descoberta do pré-sal, em 2009. Atua em 
leasing, construção naval e serviços 
operacionais em alto-mar 

Receita líquida de 
R$ 15,6 milhões
em 2011

MMX
Criada em 2005, extrai minério de ferro desde 
2006 no Mato Grosso do Sul, e tem projetos em 
Minas Gerais (com conclusão prevista para 2014), 
no Chile (2016) e no Rio de Janeiro, com 
o Superporto Sudeste (2013)

Receita líquida de 
R$ 1 bilhão
em 2011

Receita líquida de 
R$ 144,2 milhões
em 2011

O IMPÉRIO DE EIKE Como funciona o “X” de cada empresa do homem mais rico do Brasil

Fonte: Brasil Econômico

O Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP), um dos maiores
terminais portuários do Brasil, registrou receita de R$ 334 milhões
em 2011, resultado 15% superior ao do ano anterior. No período,
o TCP ampliou em 7% o volume de contêineres movimentados para
importação e exportação. Em 2012, o TCP quer investir na
construção de um terceiro píer de atracação, de 315 metros, que deve
consumir R$ 140 milhões, além da compra de novos equipamentos.

O seu evento
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 17.




