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OSX tem prejuízo
de R$ 149,1 milhões
A OSX, empresa de construção
naval do Grupo EBX, do empre-
sário Eike Batista, registrou um
prejuízo líquido de R$ 149,1 mi-
lhões no segundo trimestre,
contra um resultado negativo
de R$ 5,1 milhões em igual perío-
do do ano passado.

Em fase pré-operacional, a
OSX ainda não tem receitas. Já
o Ebitda – lucro antes de juros,
impostos, depreciação e amorti-
zação – ficou negativo em R$
100,1 milhões no período, rever-
tendo um resultado positivo de
R$ 15,1 milhões apurados entre
abril e junho de 2012.

No final do segundo trimes-
tre, a empresa detinha um caixa
de R$ 799,5 milhões. A cifra re-
presenta uma redução de R$
504,8 milhões em comparação
ao saldo de 31 de março. No ba-
lanço, a companhia justifica a
redução do caixa ao pagamento
de dívidas de curto prazo e pe-
los investimentos realizados ao

longo do trimestre.
Entretanto, lembra que a que-

da foi compensada também pe-
lo recebimento de 80% do valor
acordo com a OGX, que decidiu
interromper a encomenda da
unidade WHIP-1. O motivo pa-
ra a desistência por parte da
OGX foi a falta de petróleo para
explorar. As outras duas plata-
formas já em construção para a
OGX, a OSX-3 e a WHP-2, rece-
berão US$ 314 milhões da em-
presa para sua conclusão.

O restante dos recursos
oriundos do acordo rompido pe-
la OGX foi recebido pela OSX
ao longo de julho e só entra no
balanço referente ao terceiro
trimestre do ano.

A OSX informou ainda que fe-
chou o segundo trimestre com
um endividamento consolida-
do da empresa na casa dos R$
5,3 bilhões, contra os R$ 5,5 bi-
lhões apurados no último dia 31
de março.

● Fundo

Eike vende LLX para fundo americano
e OGX tem prejuízo de R$ 4,7 bilhões

Saída. Grupo EIG, fundo de investimentos em energia com sede em Washington, vai investir R$ 1,3 bilhão e será o controlador da
empresa de logística do grupo; balanço trimestral da petroleira OGX aponta endividamento de R$ 8,7 bilhões e caixa de R$ 722 milhões

Sabrina Valle
Irany Tereza / RIO

O desmantelamento do Gru-
po X ganhou ontem mais um
capítulo, em meio à divulga-
ção de prejuízos bilionários
de suas principais empresas.
Depois da MPX, negócio de
energia do grupo que passou
às mãos dos alemães da
E.ON, a LLX, companhia de lo-
gística, também deixará se
ser controlada por Eike Batis-
ta. O Grupo EIG, fundo de in-
vestimentos com sede em Wa-
shington, dedicado à energia,
vai investir R$ 1,3 bilhão na
empresa e, ao fim da opera-
ção, será o novo controlador.

A venda da LLX foi divulgada
apenas algumas horas antes
dos balanços trimestrais das
empresas OGX, de óleo e gás, e
da OSX, empresa de construção
naval do grupo. O caso mais dra-
mático é o da petroleira, que re-
gistrou entre abril e junho um
prejuízo de R$ 4,7 bilhões. A em-
presa, que já foi a principal apos-
ta de Eike Batista, terminou o
trimestre com uma dívida (em-
préstimos e financiamentos)
de R$ 8,7 bilhões e um caixa de
R$ 722 milhões (redução de
72% em relação a março).

Em mensagem assinada no
comunicado do balanço, o presi-
dente da OGX, Luiz Carneiro,
lembrou que o segundo trimes-
tre foi marcado “pela decisão
de otimizar portfólio para focar
nos melhores ativos”. O executi-
vo se referia à suspensão de pro-
dução em três campos e à esti-
mativa de encerramento da pro-
dução em Tubarão Azul. Carnei-
ro disse que a companhia está
adaptando suas operações e
que vai anunciar o desenvolvi-
mento de um novo plano de ne-
gócios.

Juntas, as três empresas do

grupo que divulgaram balanço
até as 23h30 de ontem (OGX,
OSX e MPX) somavam um pre-
juízo de R$ 5 bilhões e uma dívi-

da de quase R$ 20 bilhões. Se-
gundo informações da agência
de notícias Dow Jones, a petrolei-
ra de Eike Batista acabou de con-
tratar o Blackstone Group co-
mo consultor no processo de
reestruturação. O que pode in-
cluir, segundo fontes, a venda
de ativos.

Logística. No caso da LLX, Ei-
ke permanecerá como acionis-
ta relevante, com participação
não divulgada. Sairá do coman-
do, mas manterá o direito de in-
dicar um representante para o
conselho de administração da
companhia, que tem como prin-
cipal projeto a construção do

Superporto do Açu, no municí-
pio de São João da Barra, no Rio.

O EIG, que tem sob gestão,
em todo o mundo, US$ 12,8 bi-
lhões, já investiu em 33 países,
incluindo Brasil. É acionista no
País, por exemplo, da gestora
de sondas Sete Brasil, na qual
investiu cerca de R$ 500 mi-
lhões num aumento de capital.
Também tem participação na
mineradora Manabi.

O negócio foi fechado direta-
mente com Eike, sem a interme-
diação do banco BTG, que parti-
cipa da reestruturação do gru-
po como consultor financeiro.
Segundo uma fonte ouvida pelo
Broadcast, serviço em tempo

real da Agência Estado, o EIG ha-
via sido convidado a avaliar a
mineradora MMX, mas, no pro-
cesso, acabou achando a LLX
um ativo mais interessante.

O EIG tem escritórios em Wa-
shington, Houston, Londres,
Sidney e Hong Kong. No Brasil,
a sede está estabelecida no Rio e
é comandada por Kevin Corri-
gan, um americano que fala por-
tuguês com fluência e que tem
participação ativa nas empre-
sas em que o fundo investe. On-
tem, estava em Nova York para
o fechamento do negócio.

O anúncio foi feito pelo CEO
do grupo EIG, Blair Thomas,
que destacou em comunicado

priorizar investimentos de lon-
go prazo. “A administração da
companhia e seus parceiros
compartilham da mesma visão
de que existem poucos exem-
plos no mundo de projetos
cujas características sejam tão
favoráveis quanto o Superpor-
to do Açu”, disse Thomas.

Por parte da LLX, o comunica-
do foi assinado pelo presidente,
Marcus Berto. “Este compro-
misso assumido pelo Grupo
EIG demonstra a capacidade da
LLX em atrair líderes globais es-
pecializados nos setores de
energia e infraestrutura, e con-
firmam o reconhecimento das
vantagens competitivas ofereci-
das pelo Porto do Açu.”

Modelo. O acordo foi fechado
por um termo de compromisso
e ainda precisa de aprovação de
reguladores e participantes.
Nos mesmos moldes em que foi
feito o acordo com a E.ON, na
MPX. O investimento será feito
por um aumento de capital,
com emissão de ações no valor
de R$ 1,20.

O comunicado foi divulgado
ontem no fim do dia, mas as
ações ordinárias tiveram valori-
zação desde a manhã e acumula-
ram alta de 17% no encerramen-
to do pregão. Em agosto, a valo-
rização chega a 57%.

Acionistas minoritários te-
rão direito de preferência para
participação no aumento de ca-
pital. Os aportes, com as linhas
de crédito existentes da LLX,
deverão “prover a companhia
com os recursos necessários na
execução do plano de investi-
mento” do Superporto do Açu.

Entre seus clientes, a EIG
tem fundos de pensão, compa-
nhias seguradoras, fundações,
fundos soberanos nos EUA,
Ásia e Europa. / COLABOROU

MÔNICA CIARELLI

US$ 12,8 bi
é o valor dos ativos que o EIG
têm sob gestão no mundo

R$ 500 mi
foi que o fundo americano inves-
tiu na gestora de sondas brasilei-
ra Sete Brasil. O EIG também
tem participação na Manabi

BALANÇO

INFOGRÁFICO/ESTADÃOFONTE: EMPRESAS 

MPX
Geração termoelétrica
É a empresa de Eike que possui 
os ativos mais firmes. 
A empresa foi beneficiada 
principalmente pela 
descoberta de gás pela OGX na 
Bacia do Parnaíba. Lá foi 
desenvolvido um projeto de 
térmicas na boca do poço

OGX
Petroleira
Empresa âncora do grupo EBX. 
Contrata equipamentos de 
exploração e produção da 
empresa de construção naval do 
grupo, a OSX, e fornece gás para 
a empresa de energia elétrica, a 
MPX. A principal aposta da OGX 
era o campo de Tubarão Azul

OSX
Estaleiro
Foi idealizado para atender 
preferencialmente às encomendas da 
OGX. Em construção, no porto do Açu, 
no Rio, suas dimensões o colocam 
como um dos maiores estaleiros do 
País. Os fracassos exploratórios na 
Bacia de Campos obrigaram a 
empresa a rever o projeto

PRINCIPAIS 
EMPRESAS

R$ 4,7 bi R$ 149,1 mi R$ 233,2 mi

R$ 722 mi R$ 799,5 mi R$ 149,5 mi

R$ 8,7 bi* R$ 5,3 bi R$ 5,7 bi

PREJUÍZO

CAIXA

DÍVIDA

● Ontem, as principais empresas 
do grupo EBX divulgaram os 
resultados do 2º trimestre

*Empréstimos e financiamentos
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 ago. 2013, Economia & Negócios, p. B13.




