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Perda de valor
As empresas de capital aberto do grupo EBX acumulam quedas que variam de 27% a 92% em um ano (cotação no fechamento, em R$/ação)
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C o n g l o m e ra d o Ações de controladas desabaram e grupo tenta saída com reestruturação

Crise do EBX já completa um ano
ALEXANDRE CAMPBELL / VALOR

Batista, acionista e presidente, vive um inferno astral com desvalorização de ações e dificuldades de acesso a crédito

Francisco Góes, Cláudia
Schüffner e Fernando Torres
Do Rio e São Paulo

A crise de confiança enfrenta-
da pelo Grupo EBX, do empresá-
rio Eike Batista, está completan-
do um ano e até agora os investi-
dores não vislumbram uma solu-
ção. Nos últimos doze meses, o
grupo viveu seu “inferno astral”.
Sofreu com a forte desvaloriza-
ção das ações das empresas con-
troladas e com dificuldades de
acesso a crédito. A situação levou
o grupo a fazer ampla reestrutu-
ração que incluiu o anúncio, em
março, de cooperação estratégi-
ca com o BTG Pactual. Após o
acordo, houve venda de partici-
pações acionárias da empresa de
energia MPX e de participações
em um campo de exploração da
petroleira OGX. As parcerias ten-
de a continuar, em moldes seme-
lhantes ao da MPX, com outras
empresas do grupo como é o ca-
so da mineradora MMX.

Houve ainda revisões de planos
de negócios, atrasos em cronogra-
ma de obras, mudança no escopo
de projetos, saída de diretores das
empresas e demissões de empre-
gados. As mudanças não aliviaram
totalmente a pressão sobre as
companhias do grupo, cujas ações
continuam em forte queda. Em
doze meses, encerrados ontem, as
ações de OGX caíram 91,08%; de
MMX, 79,51%; da OSX, 87,37%; da
LLX, 51,02% e da MPX, 24,42%.

Os ajustes também não debela-
ram as preocupações do mercado
com o endividamento das em-
presas. Na semana passada, a EBX
anunciou que concluiu a reestru-
turação da dívida da holding, o
que a deixou somente com dívi-
das de longo prazo, segundo co-
municado divulgado por Batista
dia 13. A holding tem capital fe-
chado e não divulga informações
sobre sua situação financeira.

Mas levantamento feito pelo Va -
l o r, com base em informações do
primeiro trimestre, mostram que
quatro empresas de capital aberto
do grupo (OGX, MPX, OSX e LLX)
tinham juntas dívidas de curto
prazo de R$ 4,3 bilhões com venci-
mentos até fevereiro de 2014. Em
maio, Batista vendeu ações que ti-
nha na MPX para a alemã E.ON por
R$ 1,4 bilhão e, ao final de uma
oferta primária que está em curso,
o empresário deve reduzir sua par-
ticipação de 53,5% para 23,7%, se-
gundo projeções da MPX. Assim, a
participação de Batista na dívida
da MPX será proporcional à sua fa-

tia acionária. Assim, as dívidas da
companhia deixam de ser consoli-
dadas na EBX, reduzindo o endivi-
damento de curto prazo de OGX,
LLX e OSX para R$ 2,65 bilhões.

A OSX tinha dívida de R$ 523
milhões com o Itaú Nassau que
vencia hoje, mas, segundo a OSX,
o montante foi reescalonado e
parte da dívida, quitada. Um indi-
cativo da preocupação com a OSX
é a contratação da Alvarez & Mar-
sal, especializada em reestrutura-
ção empresarial que foi responsá-
vel pela recuperação judicial da
Va r i g e da Casa & Vídeo.

Em maio, a OSX divulgou fato
relevante segundo o qual seu novo
plano de negócios previa a im-
plantação do estaleiro da empresa,
no porto do Açu, no norte flumi-
nense, em fases. Em comunicado à
Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), a OSX informou ontem que
segue trabalhando na implemen-
tação do seu novo plano de negó-
cios. A empresa disse que não sus-
pendeu nem tem plano de parali-
sar as obras do estaleiro, conforme
publicado pelo Va l o r no dia 19.

Os investimentos no estaleiro
continuam, mas houve uma reade-
quação para atender às suas três
encomendas: a construção de um
navio de apoio tipo PLSV para a Sa-
pura, e os módulos e integração de

duas plataformas para a Pe t r o b r a s ,
que serão construídas em consór-
cio que também a Mendes Júnior.
Depois disso, não há encomendas
e as únicas receitas virão do alu-
guel de plataformas para a OGX.

A petroleira OGX ainda não es-
capou dos problemas, apesar do
negócio com a Pe t r o n a s , que vai
pagar US$ 850 milhões por 40% do
campo de Tubarão Martelo, ter tra-
zido algum alívio. Desse valor, ape-
nas US$ 250 milhões vão entrar
mais rápido no caixa. O restante só
virá a partir do cumprimento de
algumas condições, incluindo a
entrega e quitação da plataforma
OSX-3, que está sendo construída
em Cingapura, e da plataforma

WHP-2, em construção pela Te-
chint. Somente quando o campo
começar a produzir, o que está pre-
visto para o fim de 2013, a Petronas
pagará US$ 500 milhões à OGX.
Outros US$ 100 milhões serão pa-
gos mediante aumentos na produ-
ção de óleo. Observadores e analis-
tas apontam como de difícil solu-
ção a dívida da empresa já que a
previsão de receita representada
pela produção de petróleo é incer-
ta no campo de Tubarão Azul e a
companhia só tem 60% do campo
vizinho (Martelo) que foi vendido
para a Petronas. A companhia tem
R$ 645,64 milhões em dívidas que
vencem até 13 de janeiro de 2014 .
E tem bônus de US$ 3,57 bilhões

que vencem em 2018 e 2022.
A MMX, empresa de mineração

do grupo, informou que, ao fim do
primeiro trimestre, tinha dívida de
R$ 3,1 bilhões, sendo R$ 1,2 bilhão
de curto prazo e R$ 1,9 bilhão de
longo prazo. A posição de caixa da
companhia era de R$ 1,2 bilhão. A
MMX está em negociações com a
Glencore Xstrata e com mais duas
empresas, o que poderá resultar na
venda de participação na compa-
nhia. Hoje, Batista tem 59,3% da
MMX. Fontes próximas à minera-
dora consideram difícil, embora
não impossível, a companhia ven-
der só o Porto do Sudeste, o princi-
pal ativo da empresa. O porto en-
tra em operação no fim deste ano.

Carlos Gonzalez, presidente da
MMX, disse, na divulgação de re-
sultados do trimestre, que “o porto
não se negocia isoladamente”. A
MMX já anunciou o atraso no cro-
nograma do projeto de expansão
da mina de Serra Azul para além de
2015. No mercado, surgiram ru-
mores de que Serra Azul poderia fi-
car para 2017, mas a empresa não
fala sobre datas. Disse que espera
retomar as obras e todas as nego-
ciações de financiamentos para o
projeto Serra Azul tão logo os pro-
cessos de licenciamento ambien-
tal pendentes estejam concluídos.
A MMX está em fase de revisão de
seu plano de negócios.

A LLX, empresa de logística do
grupo, informou que mantém ne-
gociações com o BNDES e com o
Bradesco para extensão do prazo
de pagamento de duas dívidas:
uma com o BNDES no valor de R$
527 milhões, com vencimento em
15 de setembro, e outra com o Bra-
desco, de R$ 356,8 milhões, com
data de 19 de fevereiro de 2014. A
LLX já investiu R$ 3,8 bilhões na
construção do porto do Açu em
parceria com a Anglo American.

A empresa informou que ainda
falta executar até o ano que vem R$
1,2 bilhões em investimentos no
Açu. Segundo a LLX, os recursos
vão sair, em parte, do caixa da
companhia, que tinha R$ 764 mi-
lhões disponíveis no fim do pri-
meiro trimestre. A empresa conta
ainda com liberação de emprésti-
mo do BNDES para a LLX Minas-
Rio, parceria com a Anglo Ameri-
can. Os recursos deverão ser apor-
tados na LLX Açu, responsável pelo
projeto do porto, e a Centennial
(empresa de Batista) poderá
acompanhar o investimento com
até R$ 155 milhões. Este ano três
empresas ligadas à indústria de
petróleo devem começar a operar
no Açu: Nov, Technip e Intermoor.

Arranjo com
E.ON alivia
situação da
elétrica MPX
Marta Nogueira
Do Rio

Uma das empresas mais anti-
gas de Eike Batista, fundada em
2001, a MPX Energia é tida como
uma das menos problemáticas
do grupo. Os papéis em negocia-
ção na bolsa são os que menos
preocupam, devido a um pedido
de oferta inicial de ações em an-
damento, no qual o BTG Pactual
deu uma garantia firme de colo-
cação na operação que soma R$
1,2 bilhão. O BTG fixa o valor de
R$ 10 da ação de MPX na oferta,
independentemente da cotação
atual da companhia, que hoje
está abaixo disso, principalmen-
te devido a influências das ações
das outras empresas do grupo.

Para não ter a sua participação
diluída, a alemã E.ON (acionista
da empresa) garantirá R$ 366,7
milhões na oferta se os papéis
saírem a pelo menos R$ 10, com-
prando 69,4% dos papéis da ofer-
ta inicial, sem considerar lotes
suplementar e adicional, que ge-
ralmente são necessários quan-
do há excesso de demanda. Ini-
cialmente serão emitidas 120 mi-
lhões de novas ações, que pode
ser acrescida de lotes extras.

O B N D E S Pa r, que tem hoje
10,34% da MPX, não decidiu ainda
se participa da operação, de acor-
do com o prospecto da oferta.
Após a conclusão da oferta inicial,
Eike Batista — que não acompa-
nhará o aumento de capital — fica -
rá com 24% de participação na em-
presa, a E.ON com 35,23% e o BN-
DESPar, com 8,5%. Se der a garan-
tia, o BTG ficará com 11,93%.

O registro da oferta na Comis-
são de Valores Mobiliários (CVM)
acontecerá no dia 12 de julho e o
início da negociação das ações na
BM&FBovespa será no dia 15.

A operação já estava prevista
no acordo fechado em março
com a E.ON para a capitalização
da companhia. A alemã concluiu,
em maio, o aporte de R$ 1,4 bi-
lhão na empresa, por meio da
compra de 141,5 milhões de pa-
péis que pertenciam a Eike, por
R$ 10 cada um. Nesta operação, a
E.ON aumentou sua participação
na MPX de 11,7% para 36,2% e Ei-
ke reduziu de 53,5% para 29%.

A MPX tem hoje cinco usinas
em operação, que somam mais de
1.750 megawatts de capacidade
instalada. São quatro termelétri-
cas, sendo duas a carvão, uma a
gás natural, uma a óleo diesel,
além de uma usina solar. Até o
fim do ano, a empresa planeja co-
locar em operação outras quatro
unidades, incluindo mais 1.114
MW de capacidade instalada.

No prospecto definitivo da
oferta pública inicial, em 2007, a
MPX apresentou projetos com
capacidade instalada total de
9.647 MW até 2018. A expectati-
va da empresa era alcançar
1.177 MW de capacidade em
projetos em operação em 2011 e
5.047 MW no fim deste ano.

Grupo coloca à venda ativos imobiliários da REX
Paola Moura
Do Rio

Enquanto as ações das empre-
sas de capital aberto do grupo
EBX derretem na bolsa e a hol-
ding renegocia suas dívidas, a
Real Estate X (REX), braço imobi-
liário das empresas de Eike Batis-
ta, coloca à venda a parte de seus
ativos que ainda não geram ren-
da. Além do Hotel Glória, o gru-
po está negociando no mercado
imóveis como os dois terrenos
que possui na Barra da Tijuca.
São 700 mil metros quadrados
do Terra Encantada, comprada
em 2012, e mais 30 mil metros
quadrados na Avenida das Amé-
ricas, no mesmo bairro. A REX já
vendeu um terreno de 2,5 mi-
lhões de metros quadrados que
possuía em Biguaçu, no Estado

de Santa Catarina, onde seria
construído o estaleiro da OSX.

Em nota, a REX afirma que está
em busca de parcerias para viabi-
lizar a continuidade de alguns de
seus projetos. Atualmente, são
cinco em desenvolvimento urba-
no que, segundo a empresa, es-
tão avaliados pelo Banco Itaú em
R$ 1,5 bilhão. Há também cinco
ativos destinados a geração de
renda avaliados em R$ 1 bilhão.

Segundo fontes ouvidas pelo
Va l o r , no início, a REX comprou
vários terrenos na cidade do Rio
sem saber direito o que iria fazer
com eles, alguns deram muito
certo, outros tiveram projetos
equivocados e não saíram do pa-
pel. No entanto, com o boom do
mercado imobiliário na cidade,
a empresa não perdeu dinheiro,
já que a maioria dos terrenos te-

ve valorização acima de 100%.
É o caso da área de 30 mil me-

tros quadrados na Avenida das
Américas na Barra da Tijuca. No
ano passado, o próprio Batista
chegou a anunciar que faria um
shopping voltado para a classes
A e B. No entanto, o que o em-
presário ignorava é que a legis-
lação inviabiliza a construção
desse tipo de empreendimento
na área, já que não permite
construções altas.

“Mas ele (Batista) não perdeu
dinheiro, comprou a área por
cerca de R$ 80 milhões. Pagou
caro na época, mas hoje vale pe-
lo menos três vezes mais”, afir-
ma um empresário do setor, des-
tacando ainda que o terreno es-
tá localizado ao lado do condo-
mínio de casas de luxo mais va-
lorizado do Rio, o Malibu.

Outra aquisição do grupo, o
parque Terra Encantada também
tinha um projeto inovador para a
região. Eike anunciou que cons-
truiria uma nova “I p a n e m a”, um
bairro com esquinas e botequins,
segundo o empresário, que falta-
ria na Barra. Mas hoje, o que se vê
na região, são prédios comerciais
e hospitais. Apesar disso, tam-
bém é uma das áreas mais valori-
zadas da Barra, próximo ao Par-
que Olímpico e de frente ao
Shopping Via Parque.

Entre os negócios que deram
certo e não estão à venda aparece
o R3X, um prédio comercial lan-
çado em 2009 e localizado no Le-
blon, sobre o shopping de mes-
mo nome. O bairro hoje tem o
metro quadrado mais valorizado
do Rio de Janeiro, mais caro até
que Manhattan, em Nova York. O

aluguel do metro quadrado no
prédio ultrapassa os R$ 300.

A empresa também construiu
na Barra da Tijuca o MDX. Um
centro médico no qual a compa-
nhia investiu R$ 50 milhões e ofe-
rece ao médicos serviços de labo-
ratório, espaços clínicos e trata-
mentos de saúde e beleza.

Fora do Rio, a REX vendeu a
área de 2,5 milhões de metros
quadrados que herdou da OSX
em Biguaçu, em Santa Catarina.
Lá seria construído um estaleiro.
Com a desistência da construção,
a REX anunciou que faria ali um
complexo logístico, com área in-
dustrial, comercial, de distribui-
ção e hotéis. No entanto, ela já foi
vendida a um grupo que estuda
entre manter o projeto da REX ou
fazer um resort, já que se trata de
uma área de frente para o mar.

Fonte: Valor Data. *Não inclui a MPX, cujos passivos não são mais consolidados no grupo EBX desde maio.

Endividamento
Passivo de curto prazo das empresas X — em RS millhões
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21, 22 e 23 jun. 2013, Empresas, p. B6.




