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À frente da operação lançada
dias atrás para tentar resgatar
Eike Batista da crise de con-
fiança que vem demolindo o
valor de suas empresas, o ban-
queiro André Esteves diz co-
mo enxerga o futuro do grupo
EBX: a participação que o em-
presário possui hoje nos negó-
cios que criou, na casa dos
60% a 70%, tende a diminuir.
“O natural deveria ser o Eike
ter participações menores, de
20% a 30%. Mas ele não perde
o controle”, afirma o banquei-
ro, em sua primeira entrevista
sobre a parceria fechada no co-
meço do mês entre o BTG Pac-
tual e o grupo EBX.

A situação de Eike, até outro
dia apontado como o homem
mais rico do Brasil e o sétimo
do mundo, é dramática. Nos úl-
timos 12 meses, suas empresas
perderam R$ 53 bilhões de va-
lor de mercado. Na sexta-feira,
as ações das principais empre-
sas sofreram mais um tombo es-
petacular: os papéis da LLX ( lo-
gística) caíram 11%, os da OGX
(petróleo), 9% e as ações da

MMX (mineração) perderam
8%. Esta semana serão divulga-
dos os balanços de OGX e LLX,
e o mercado especulou freneti-
camente, alegando uma supos-
ta impaciência dos investidores
com a demora de resultados da
parceria entre Eike e BTG.

“Não temos nenhuma bala
de prata, nem queremos ter
uma visão sebastianista do as-
sunto. Não vai ser em duas se-
manas que a parceria vai dar re-
sultado”, afirma o banqueiro.
Apesar do cenário sombrio, Es-
teves diz que Eike vai se recupe-
rar. “Ele continua sendo um
dos empresários mais bem capi-
talizados do País. É jovem, em-
preendedor, acredita no Brasil
e ainda vai construir muita coi-
sa. Sua situação financeira é fa-
cilmente equacionável.”

A missão de Esteves e sua
equipe é reorganizar o grupo
EBX, buscando parceiros estra-
tégicos ou financeiros para as
empresas e priorizando os in-
vestimentos de acordo com a
nova realidade. Sobre a OGX,
que era a estrela da coleção de
empresas criadas por Eike, o
banqueiro deixou claro que não
existe a ambição de levar a pe-
troleira ao patamar de preços
em que já esteve. “Uma coisa
não temos capacidade de fazer:
tirar mais petróleo dos poços
que estão lá. Se as ações vão va-
ler R$ 5 ou R$ 2, não tem nada a
ver com nossa capacidade.”

A operação para tirar as em-
presas de Eike do sufoco será

um teste e tanto para o jovem
banqueiro de 44 anos. Sua ambi-
ção é colocar o BTG na lideran-
ça dos bancos de investimento
da América Latina. Com US$ 15
bilhões de valor de mercado, a
instituição administra U$ 120
bilhões entre recursos próprios
e de terceiros.

Um dos motivos de orgulho
no banco é a nova sede, com 13
mil metros quadrados de área
num dos endereços mais no-
bres da Avenida Faria Lima, o
novo centro financeiro de São
Paulo. Lá dentro, Esteves e
seus sócios sentam lado a lado
com os operadores – quando
querem privacidade procuram
uma das muitas salas de reu-
nião. É uma forma de mostrar
aos mais novos que quem traba-
lhar duro pode chegar ao topo
como eles. “O que queremos
aqui são Ph.Ds”, diz Esteves.
“Poor, hungry and desperate to
get rich (pobre, esfomeado e de-
sesperado para ficar rico).” A se-
guir a entrevista ao Estado.

● As ações das empresas de Ei-
ke desabaram na sexta-feira, o
que foi atribuído a uma suposta
impaciência de investidores com
a demora de resultados da par-
ceira entre EBX e BTG. Como o
sr. encara essa pressão?
Não temos nenhuma bala de
prata nem queremos ter uma vi-
são sebastianista do assunto
(uma salvação miraculosa).
Não podemos ceder à pressão
para tomar decisões. Elas só
ocorrerão à medida que as opor-
tunidades se apresentarem, e is-
so vai demorar bem mais que
duas semanas. Temos de ter fo-
co, compromisso e responsabili-
dade. E encarar a volatilidade
das ações com uma certa natu-
ralidade. A bolsa está no seu
pior momento.

● Por que o BTG se associou à
EBX em um momento de risco?
Eike é um dos grandes empreen-
dedores da última década, se-
não o maior do Brasil. É natural
levar a nossa expertise nesse
momento de desafio. Existem
projetos muito distintos dentro
do grupo EBX, com retornos e
maturidades diferentes.

● O grupo EBX é viável com o
tamanho que tem hoje?
Eike concebeu projetos estrutu-
rantes e transformadores para

o Brasil, como o Porto do Açu.
O desafio é ordenar a execução
deles. Todos são grandes proje-
tos de infraestrutura, voltados
para recursos naturais, de com-
plexa execução e capital intensi-
vo. E existe a dificuldade de exe-
cutar vários projetos ao mesmo
tempo. Vamos ajudar a orde-
nar, racionalizar e priorizar a
execução. O Eike está aberto e
animado com a ideia. Muitas
pessoas questionam o endivida-
mento do grupo EBX, mas, mes-
mo com as ações bastante de-
preciadas, existe um significati-
vo patrimônio positivo. O endi-
vidamento não é tão grande. O
que existe é uma demanda por
investimento futuro que preci-
sa ser equacionada, projeto a
projeto.

● Eike está perto de vender uma

fatia de sua participação na MPX
para a sócia E.ON...
O negócio não foi anunciado. A
empresa comunicou ao merca-
do que existem conversas em
andamento que podem se con-
cretizar nessa linha. É um caso
claro de uma companhia da
EBX que tem um player de clas-
se mundial que gostaria de ter
uma participação ainda maior.

● Vocês estão procurando parcei-
ros para as empresas, a exemplo
do que foi feito pela MPX?
Dada a qualidade dos projetos,
existem diversos tipos de de-
manda: para parceiros estratégi-
cos ou financeiros. Diria que é
uma percepção correta que po-
dem existir transações desse ti-
po em diversos projetos do gru-
po. O incomum é manter parti-
cipações de 60%, 70%. O nor-

mal seria o Eike ter participa-
ções menores, de 20% a 30%.
No mundo, em projetos como
esses, não é natural ter concen-
trações de capital tão altas, da-
do o risco, o tamanho do capi-
tal envolvido e a complexidade.
Existem diversos tipos de par-
ceiros: financeiros, estratégi-
cos, bancos de desenvolvimen-
to, o empreendedor e o merca-
do de capitais. Vejo como ano-
malia o excesso de participação
do grupo nos projetos. É natu-
ral ter fatias menores, em proje-
tos que vão ser pagadores de di-
videndos e geradores de caixa.
E manter a expertise do grupo
na concepção dos projetos.
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‘É natural que a participação do Eike
nas empresas caia de 60% para 30%’

André Esteves, sócio e presidente do BTG Pactual

Objetivo. André Esteves quer BTG Pactual na liderança na AL
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‘O BTG Pactual atua como um
BNDES privado’, diz Esteves

Esteves, porém, diz que
Eike vai se recuperar: ‘ele
continua sendo um dos
empresários mais bem
capitalizados do País’
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 mar. 2013, Economia & Negócios, p. B1.
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