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Economia B5

A ascensão e a queda da TVX Gold,
a primeira empresa X de Eike Batista
is.

Assim como ocorreu com as empresas da EBX, a companhia de ouro fez sucesso na bolsa, mas foi vendida por uma fração do valor de pico
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Pioneirismo. Mecanizou a exploração de ouro na Amazônia

Sucesso nos esportes. Em 1991, era conhecido por ser recordista em provas náuticas

Fortuna
precoce.
Negociando
ouro, reuniu
US$ 6 mi
antes dos
30 anos
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Atuação internacional
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Desatando nós

A capacidade de fechar negócios
de Eike foi provada na mina La
Coipa, no Chile. Ele enfrentou
uma briga envolvendo dezenas
de processos judiciais para ficar
com o ativo, hoje ainda em produ-
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tig

À medida que seus negócios davam certo, Eike chamou a atenção de investidores estrangeiros.

Isso lhe rendeu a oportunidade
de se associar à canadense Treasure Valley Explorations, que
mais tarde foi renomeada TVX
Gold.
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Desbravando a selva

Recém-chegado ao Brasil após
temporada de estudos na Europa, Eike foi à Amazônia com US$
500 mil emprestados. Lucrou
US$ 6 milhões vendendo ouro.
Aplicou o dinheiro na mecanização de garimpos.
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US$ 120 milhões, precisava do
mercado para cumprir metas
tão apertadas. Numa entrevista, em maio de 1995, ao extinto
jornal GazetaMercantil,Eikeafirmou que, graças à reputação da
TVX, seria possível levantar
mais US$ 400 milhões com investidores. Na época, a TVX valia US$ 1,2 bilhão na bolsa, mas
o empresário sugeria que o valor da companhia poderia chegar a US$ 3 bilhões em 1998,
quando a expansão estivesse a
todo o vapor.
Assim como na petrolífera
OGXenamineradoraMMX,Eike angariou somas astronômicas e valorizou a TVX com base
em expectativas de produção.
Em1996,aaçãodaempresaatingiu o ápice de US$ 722, o triplo
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de três anos antes. Com mais de
30 anos de experiência no setor
de commodities, John Ing, presidente da empresa de análise
Maison Placements, de Toronto, ainda se lembra do encantamento despertado por Eike.
“Ele é um vendedor nato: dizia
aos investidores exatamente o
que eles queriam ouvir.”

Riscos. O brasileiro também tinha a seu favor a equipe. Assim
comofeznoGrupoEBX,aocontratar ex-funcionários da Vale e
da Petrobrás, havia se cercado
de profissionais confiáveis. Tinha ao seu lado Ian Telfer, uma
das maiores autoridades mundiaisnomercadodeouro.OexecutivoéhojepresidentedoConselho Global do Ouro, entidade

ção nas mãos da Kinross.
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Sem viabilidade

O trabalho foi por água abaixo
quando o empresário apostou
pesado em ativos que não se provaram viáveis, como o complexo
Cassandra, na Grécia. O ânimo
do mercado, que elevou o preço
das ações da TVX a US$ 722 em
1996, evaporou. Eike teve de
abandonar o barco. Em 2011, o
papel da TVX caiu para US$ 0,27.

criada pelas mineradoras do
mundotodoparadiscutiromercado. “A presença de Ian Telfer
na TVX era o atestado de credibilidade de Eike”, afirma o analista da Maison Placements.
No entanto, segundo Ortslan,daTSO&Associates,ocrescimento da TVX foi ancorado
emumgrandenúmerodeprojetos com qualidade duvidosa –
uma manobra arriscada. Minas
de difícil exploração só são viáveis quando o preço do ouro está em um patamar alto. Eike
não levou em conta essa óbvia
variável da mineração.
Entre 1995 e 2000, o período
mais ousado de expansão da
TVX, o preço do ouro só caiu,
inviabilizando parte dos projetos. Em 2001, quando Eike dei-

xou a empresa, o preço médio
do ouro havia sido de US$ 271 –
o mais baixo desde 1978.
Eike desconsiderou também
os riscos políticos, sociais e ambientais. Fez sua maior aposta
no complexo de minas de Cassandra, na Grécia. Quando adquiriu a licença de exploração,
anunciou o projeto como um
“achado”. Cassandra se revelou
um presente de grego. As minas
estãonumaárea deflorestasnativasda Europa, umararidade, e
cercada por sítios arqueológicos. A população local promoveu protestos tão enfáticos que
riscaram a imagem da TVX, que
nunca extraiu um grama de ouro de Cassandra.
Hoje,quando se olhamos ativosatuaisdaKinross,queabsor-
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Desbravador. Na década de 80, buscava jazidas na selva

ERROS E ACERTOS DE EIKE NO MERCADO DO OURO

ão

“Quem não pode se lembrar do
passado está condenado a repeti-lo.” A frase do filósofo espanhol George Santayana é desgastada, mas ajuda a explicar os
atuais dissabores do empresário Eike Batista com o Grupo
EBX. Nos anos 80 e 90, Eike viveu a ascensão e a queda de outro negócio: a empresa TVX
Gold, listada nas Bolsas de Toronto, no Canadá, e de Nova
York, nos Estados Unidos.
Como principal acionista e
presidenteexecutivodaempresa desde a sua criação, em 1985,
Eike transformou a TVX numa
das dez maiores empresas de
ouro do mundo. Captou milhões de dólares para projetos
que nem sempre vingaram e
vendeu a empresa em 2001, por
uma fração do que chegou a valer, para a Kinross, mineradora
também canadense.
No auge, as ações da TVX foram negociadas por incríveis
US$ 722. Pouco antes da venda,
eram cotadas a míseros US$
0,27. “Com a EBX, Eike repetiu
exatamente os mesmos erros
cometidos na TVX”, afirma Terence Ortslan, diretor-geral da
TSO & Associates, de Toronto,
empresa de pesquisa e análise
nos setores de ouro, mineração
e fertilizantes.
Essa parte da trajetória do
empresário é pouco conhecida
no Brasil não só pelo tempo que
se passou, mas porque teve como principal cenário o Canadá.
Dono de importantes reservas
de urânio, zinco, níquel, petróleo, gás e carvão, o país possui
uma estrutura sofisticada para
extrair riquezas do solo e multiplicar seus ganhos e benefícios.
O Canadá tem até a sua Wall
Street:aBayStreet,ondeseconcentra a elite financeira e a Bolsa de Toronto, referência na
captação de recursos para a mineração em escala global.
Osprofissionais commaisestrada nesse efervescente ambiente não esquecem uma derrapagem no setor. Muitos ainda
têm o pé atrás com Eike. “Há
bancos internacionais que não
investiram na EBX porque se
lembram do que ocorreu na
TVX”, diz um executivo de um
banco internacional que não
quer ser identificado.
A história no Canadá há mais
de dez anos tem muitas semelhançascom o queseviuno Brasil recentemente. Em 1995, Eike
empreendeu um projeto de expansão que pretendia colocar a
TVXentre asseismaioresmineradoras dasAméricas em pouco
menos de quatro anos. AnunciouUS$ 480 milhõesem investimentos na Europa, Canadá,
Estados Unidos, Peru e Equador.
Como tinha em caixa apenas

na

Alexa Salomão
Fernando Scheller
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Fase comedida à frente da empresa conquistou mercado
O primeiro capítulo da história
da TVX aparece em vídeos oficiais da EBX: são os dez anos
iniciais de Eike no setor de ouro, marcados por expansão comedida e belas tacadas que lhe
renderam o respeito de seus pares. O próprio Eike contou em
entrevistasqueseuinteressepelo ouro surgiu no fim dos anos
80, ao ler reportagem sobre a

vida de garimpeiros na Amazônia. Ele acabara de retornar ao
Brasil, após 12 anos estudando
nas melhores instituições da
Alemanha e da Bélgica. Empolgado, o jovem se embrenhava
na mata, comprava pepitas de
garimpeiros e as revendia.
Aos 22 anos, tinha US$ 6 milhões. Reinvestiu tudo em um
projeto inovador de mecaniza-

ção dos garimpos na selva que
lhe deu projeção. Eike passou a
fazersociedadescominvestidores locais e estrangeiros e chamou a atenção da canadense
Treasure Valley Explorations.
Ele se associou aos canadenses
e se tornou acionista majoritário, com 15% de participação.
Como presidente do conselho,
mudouo nomedaTreasure Val-

ley para TVX Gold, sigla que já
representava o negócio na bolsa de valores. Nascia assim a
sua primeira empresa X.
Seugrandefeito,queconquistou a admiração do mercado,
foi viabilizar a exploração de La
Coipa, uma das jazidas de ouro
mais cobiçadas do mundo. Encravada no deserto do Atacama, no vizinho Chile, a mina era

inatingívelporcausadeumadisputa de terras com um emaranhado de 40 processos. Por cerca de um ano e meio, Eike negociou com os envolvidos e desatou o nó. La Coipa entrou para a
história como uma das melhores minas da América Latina.
Em 1990, Eike uniu a TVX ao
braço de mineração de ouro da
Inco, num negócio considera-

veu a TVX, é possível perceber
que boa parte das minas tinha
problemas. “Além do fracasso
naGrécia,ativosanunciadoscomo importantes, como a New
Britannia, estão fora de operação–foi porisso quea TVXnunca esteve entre as minhas recomendações”, diz Ing.
Tanto Ortslan quanto Ing dizemqueahistóriadaTVXélembrada como um fracasso no Canadá – apesar de, oficialmente,
a EBX vender a história como
um êxito. “Pela sua aquisição, a
Kinross fez uma troca de ações
no valor de US$ 800 milhões,
mas esse dinheiro não foi parar
nas mãos de Eike”, diz Ortslan.
Procurado, o Grupo EBX não
quiscomentarapassagemdeEike no comando da TVX.

do de mestre. A parceria durou
dois anos.
Eike era, até então, avesso à
publicidade. Não gostava de falar dos negócios. Atraía mais
atençãoporservencedordecorridas náuticas e marido da modeloLumadeOlivera.Masapartir daí, adotou o estilo que se
tornaria sua marca pessoal à
frente não só da TVX, mas também da EBX: o de empresário
bem-sucedido em grandes projetos, com alto potencial de riscos – e de retornos.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 ago. 2013, Economia & Negócios, p. B5.

DESEMPENHO DO MERCADO IMOBILIÁRIO
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Adquira a nova edição do Relatório Anual e tenha em mãos o
retrato do crescimento da indústria da construção civil da
Grande São Paulo. Séries históricas que alcançam 28 anos.
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Desde 1977 acompanhando o
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