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Os maiores credores do grupo X são 
o BNDES (10 bilhões de reais), o Itaú 
(5.5 bilhões), o Bradesco (4,8 bilhões) e 
o BTG Pactuai (1,6 bilhão). É uma ex
posição razoável, mas que está longe de 
implicar qualquer risco sistêmico. As 
dívidas de curto prazo de Eike, com 
vencimento até junho, somam 1.55 bi
lhão de reais. Se ele não pagar, os ban
cos poderão executar as dívidas, mas 
ninguém espera que o façam. Nesse ca
so, os bancos são reféns de uma máxi
ma atribuída ao barão do petróleo John 
Paul Getty. muito disseminada no mer
cado: "Se você deve 100 dólares aos 
bancos, é problema seu. Se deve 100 
milhões, é problema deles". A tendên
cia é que renegociem os termos dos em
préstimos, exigindo mais garantias — 

pane delas se baseou até hoje justamen
te nas ações. Agora. Eike provavelmen
te terá de se desfazer de um naco de seu 
império e redimensionar projetos para 
arcar com a conta bilionária. Os riscos 
para o sistema financeiro, porém, são 
mínimos. Diz Ricardo Lacerda, presi
dente da BR Partners: "A dívida de Eike 
está concentrada em poucos e sólidos 
credores, e o grupo tem bons ativos para 
passar adiante'". 

A primeira venda ocorreu há pouco 
mais de duas semanas: a multinacional 
alemã E.ON, que já tinha 11 % da 
MPX, do setor energético, comprou 
mais 24,5% por 1,5 bilhão de reais e 
passou a dividir com Eike o controle 
da companhia. Corre ainda nos basti
dores a negociação da mineradora co-

lombiana AUX e de pane de um bloco 
da OGX na Bacia de Campos. Temero
so de que a quebra do bilionário pu
desse desencadear uma crise de con
fiança na economia, o governo federal 
decidiu também fazer a sua parte. Co
meçou pelo Porto do Açu, no litoral 
fluminense, obra da LLX que a presi
dente Dilma Rousseff considera cru
cial para a logística no país. "O gover
no quer salvar o porto", afirma um in
terlocutor de Dilma. Depois dos fra
cassados esforços de dois ministros 
em convencer os singapurianos da Ju-
rong Shipyard a fincar seu estaleiro no 
Açu. agora é a Petrobras que lança 
uma boia. Na semana passada, a presi
dente da estatal, Graça Foster, anun
ciou que pretende instalar ali uma base 
de apoio às operações do pré-sal. A 
notícia fez com que as ações da LLX 
subissem 6.8%, para depois voltarem a 
cair, dada a falta de detalhes sobre os 
termos do acordo. "O grupo X se valo
rizou à base de previsões agressivas 
que não se confirmaram. Só se reabili
tará agora apresentando resultados 
concretos", diz o analista Leonardo 
Brito, da Teórica Investimentos. 

Depois do próprio Eike. o maior in
teressado em resolver os problemas do 
grupo X é André Esteves. Ao contrário 
do Itaú e do Bradesco, que atuam em 
várias áreas e têm clientes de varejo, o 
BTG vive da rentabilidade de seus fun
dos e depende de sua imagem no mer
cado — hoje muito vinculada à fama 
de Midas de Esteves. Grande parte das 
dívidas que o império X contraiu com o 
banco é constituída de empréstimos à 
MPX. cuja responsabilidade sobre o 
pagamento passou a ser dividida com 
os alemães da E.ON. Ainda assim, o 
declínio de Eike pode ser uma oportu
nidade única para Esteves. Depois dos 
reveses recentes sofridos pelo bilioná
rio. Esteves fechou em março um acor
do pelo qual passou a coordenar a ges
tão financeira do grupo X. Desde então, 
as ações do BTG caíram 6.4%, conta
minadas pelo temor do risco Eike. A 
julgar pelos esforços do banqueiro e do 
governo na semana passada, o império 
X pode até ter sua sobrevivência asse
gurada. Mas uma coisa é certa: Eike 
sairá desta muito menor do que já foi. 
Esteves, no entanto, pode estar no lugar 
certo na hora certa. A ut
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 46, n. 16, p. 62-63, 17 abr. 2013. 




