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Empresas

INTERNACIONAL

Lawrence Summers, ex-secretá-
rio do Tesouro dos EUA, desistiu 
ontem da sua candidatura à pre-
sidência do Fed, o BC americano, 
dizendo acreditar que o processo 
de confirmação no Congresso 
será conflituoso e contra os inte-
resses do país. O mandato de Ben 
Bernanke, o presidente atual, 
termina em 31 de janeiro.

A Chrysler espera solicitar este 
mês aprovação dos reguladores 
dos EUA para uma oferta pública 
inicial de ações, que pode ocorrer 
no início de 2014, disse o diretor-
presidente Sergio Marchionne. 
Ele admitiu que a oferta pode 
adiar a intenção da Fiat de com-
prar os 41,5% que ainda não tem 
na Chrysler. A Fiat vem nego-
ciando, sem sucesso, com o fundo 
de previdência que detém a fatia.

A Lufthansa deve anunciar 
esta semana uma encomenda 
de dezenas de aviões de longo 
alcance que vai dividir entre a 
Boeing e a Airbus, segundo pes-
soas a par do assunto. O objetivo 
da companhia aérea alemã seria 
ter mais flexibilidade ao operar 
modelos diferentes, assim como 
ganhar poder de barganha ao 
estimular a concorrência entre as 
duas fabricantes de aeronaves.

O governo da Mongólia infor-
mou que vai desistir da disputa 
com a mineradora anglo-austra-
liana Rio Tinto, que por anos tem 
ameaçado a operação da Oyu 
Tolgoi, mina de cobre e ouro de 
US$ 6,2 bilhões na qual o governo 
tem 34% e a Rio Tinto o resto. As 
diferenças vão de como maximi-
zar os retornos até a contratação 
de mão de obra estrangeira. 

A Repsol, petrolífera da Espa-
nha, estaria disposta a investir 
até US$ 10 bilhões para com-
prar uma empresa nos EUA ou 
Canadá, de preferência que 
produza mais petróleo do que 
gás, disseram pessoas a par do 
assunto. O objetivo seria ampliar 
sua presença em países mais 
estáveis politicamente e também 
aproveitar o boom energético 
que vive os EUA. Um porta-voz 
da Repsol não quis comentar. 

A Vodafone, telefônica britâ-
nica, informou que assumiu o 
controle da Kabel, já que mais de 
75% dos acionistas da empresa 
alemã de internet e TV a cabo 
aceitaram sua oferta. A aquisi-
ção, que avalia a Kabel em US$ 10 
bilhões, permitirá que a Voda-
fone ofereça serviços de internet 
de alta velocidade sem ter de 
pagar comissão à alemã Deuts-
che Telekom, como faz hoje.

A Japan Display, maior fabri-
cante mundial de telas para 
smartphones e tablets, planeja 
fazer uma oferta inicial de ações 
na bolsa de Tóquio até março, 
segundo pessoas a par do tema. 
Elas acreditam que a empresa 
possa levantar até US$ 2 bilhões.

A União Europeia decidirá nas 
próximas semanas se fará um 
acordo com o Google ou tomará 
ações legais para resolver o que 
considera abuso de poder da 
empresa americana de internet, 
afirmou o comissário antitruste 
do bloco, Joaquín Almunia. A 
UE deve decidir se aceita ou não 
como compromissos vinculantes 
as concessões que o Google pro-
pôs para resolver a disputa.

REGIONAL

A Chevron, dos EUA, fechou 
acordo para pagar R$ 95,2 
milhões em compensações 
socioambientais por vazamentos 
de petróleo ocorridos na Bacia 
de Campos em 2011 e 2012, 
informou na sexta-feira o Minis-
tério Público Federal no Rio de 
Janeiro. Como parte do acordo, a 
petrolífera também pagou mul-
tas de R$ 42,5 milhões ao Ibama e 
R$ 25,3 milhões à ANP.

A Petrobras anunciou a venda 
de ativos na Colômbia para a 
petrolífera francesa Perenco 
por US$ 380 milhões. A transa-
ção inclui participações em 11 
blocos terrestres de exploração 
e dois oleodutos. A estatal bra-
sileira continuará operando 
na Colômbia, na exploração de 
blocos marítimos e distribuição, 
além de um bloco em terra.

A inflação argentina foi de 
10,5% no período de 12 meses 
encerrado em agosto, informou 
a instituto de estatísticas nacio-
nal, o Indec. O setor privado, 
porém, estima uma alta de 25,2%, 
segundo políticos da oposição 
que têm divulgado os dados 
em nome de economistas que 
temem represálias do governo. 
Em 2011, a Argentina começou a 
multar quem publicasse núme-
ros diferentes dos oficiais.

A Drummond, produtora de 
carvão dos EUA que opera na 
Colômbia, retomou parcial-
mente suas atividades no sábado 
após uma greve de empregados 
por melhores salários que come-
çou em julho, informou o sin-
dicato. O governo colombiano 
ordenou a intervenção de um 
tribunal para resolver a disputa.

Eike culpa executivos da OGX 
e falta de sorte por colapso

Twitter quer evitar erros do Facebook ao abrir o capital
Evelyn M. Rusli, Telis Demos 
eYoree Koh 
The Wall Street Journal

Os executivos do Twitter Inc. 
encarregados da há muito espe-
rada abertura de capital do site 
de microblogs têm uma missão: 
não repetir os erros que estraga-
ram a oferta pública inicial de 
ações do Facebook. 

Embora as duas redes sociais 
ofereçam serviços cada vez mais 
semelhantes, o Twitter está se 
diferenciando do concorrente 
na preparação para a oferta. A 
empresa, por exemplo, agiu com 
cautela ao montar um plano 
de negócios para introduzir a 
publicidade no serviço, foi nota-
velmente discreta sobre a aber-
tura de capital e escolheu um 
banco diferente para liderar o 
processo: o Goldman Sachs Inc.  

O objetivo, segundo uma pes-
soa familiarizada com a linha 
estratégica do conselho e dos 
altos executivos do Twitter, é dis-
tanciar a operação da malfadada 
oferta do Facebook, em maio de 
2012, cujas ações caíram depois 
do lançamento. O plano pode 
ajudar o Twitter a ser visto com 
seriedade por investidores e 

profissionais de marketing à 
medida que tenta se tornar um 
gigante da publicidade. 

Um porta-voz do Twitter não 
quis comentar.

Não está claro como o Twitter 
vai precificar sua ação na estreia. 
Pessoas familiarizadas com os 
planos da liderança do Twitter 
dizem que o preço será mais 
conservador que o do Facebook.

O Twitter quer evitar escolher 
um preço excessivamente alto 
ou oferecer ações em excesso, 
procurando seguir o modelo do 
LinkedIn Corp. e do Workday 
Inc., que viram suas ações dis-
parar após a estreia, disse uma 
pessoa a par do assunto. 

Antes da entrada do Facebook 
na bolsa, seus executivos aumen-
taram o tamanho da oferta e o 
preço da ação. Embora a oferta 
também tenha sido prejudicada 
por problemas técnicos na bolsa 
Nasdaq, críticos atribuíram o 
fracasso da operação à ganância 
da direção do Facebook. 

O Twitter contratou o Gold-
man Sachs para liderar a subs-
crição em vez do Morgan Stan-
ley, que assessorou o Facebook, 
disseram pessoas a par das deci-
sões. O Twitter também vem 

conversando com outros bancos 
que vão participar do processo, 
segundo as pessoas. Durante 
anos, a direção do Twitter vem se 
precavendo contra os problemas 
que afligiram seu maior rival.

Enquanto as ações do Face-
book foram negociadas agressi-
vamente no mercado secundário, 

o Twitter tomou providências 
para conter as suas. Desde o iní-
cio, a empresa impediu vendas 
ao conceder blocos restritos de 
ações para empregados, segun-
do pessoas a par da medida.  

O Twitter exerceu ativamente 
seu direito de primeira recusa 
nas vendas das ações para dire-

cioná-las a um grupo seleciona-
do de compradores preferenciais, 
inclusive os veteranos investido-
res do setor de tecnologia Ron 
Conway, Chris Sacca e Joi Ito. 
Quando permitiu que investido-
res comprassem ações, o Twitter 
também fez com que eles se com-
prometessem a conservá-las por 
um longo tempo, segundo uma 
pessoa a par das transações. As 
negociações desenfreadas com 
ações do Facebook, exacerbadas 
pelo número de donos, forçou a 
empresa a acatar uma lei ame-
ricana que exige que empresas 
com mais de 500 acionistas reve-
le dados sobre suas finanças.   

O Twitter também guardou 
melhor os seus segredos. Enquan-
to os detalhes sobre a abertura 
de capital do Facebook vazaram 
antes da operação, o processo 
do Twitter permaneceu secreto, 
surpreendendo muitas pesso-
as do setor quando, na quinta-
feira, a rede social anunciou no 
seu próprio site que havia envia-
do aos reguladores documentos 
para iniciar o processo para uma 
abertura de capital.

“Eles ficaram de boca fecha-
da”, disse um executivo de banco 
que discutiu uma oferta de ações 

com o Twitter no passado. 
Ao definir o momento da sua 

oferta inicial, o Twitter está pas-
sando uma mensagem diferente 
do Facebook sobre as perspecti-
vas de crescimento da receita.

Quando abriu seu capital, o 
Facebook mostrava uma estag-
nação no faturamento, à medida 
que penava com sua transição 
para a publicidade em disposi-
tivos móveis, o que decepcionou 
investidores receosos de que a 
empresa não seria capaz de fatu-
rar tanto com os usuários desses 
dispositivos.

Já a receita publicitária do 
Twitter, segundo todas as indica-
ções externas, continua subindo, 
especialmente em dispositivos 
móveis. O valor está num docu-
mento confidencial, mas analis-
tas da firma eMarketer estimam 
que a receita com anúncios 
fique um pouco abaixo de US$ 1 
bilhão em 2014, mais que os US$ 
583 milhões deste ano.   

Mesmo tendo chegado a 200 
milhões de usuários, o Twitter 
não se apressou para desenvolver 
seu negócio e decidir abrir o capi-
tal. “A ideia era essa: não abra um 
vinho bom antes da hora”, disse 
uma pessoa a par do assunto. 

John Lyons e Luciana Magalhães
The Wall Street Journal, 
do Rio de Janeiro

O empresário Eike Batista, 
protagonista de um dos maiores 
colapsos financeiros da história, 
está apontando pessoas que ele 
considera responsáveis por sua 
queda.

Em entrevista ao The Wall 
Street Journal — a primeira 
desde que seu império desabou 
no início deste ano —, o ex-pilo-
to de corrida de barcos de alta 
velocidade, de 56 anos, disse que 
os executivos do setor de petró-
leo que ele costumava chamar 
de “Dream Team” o enganaram. 
Ele também disse que seus inves-
tidores saíram do negócio pre-
cocemente. E ele simplesmente 
não teve sorte.

“Eu sou o maior perdedor nisso 
tudo. Eu tentei criar riqueza para 
todos nós. Essa foi a razão de 
levantarmos todo o dinheiro 
— para criar riqueza e dividi-la”, 
disse na sexta-feira o executivo 
em seu escritório no Rio de Janei-
ro. “Eu acreditei nisso. Vivendo 
em um país que tem essas desco-
bertas de petróleo gigantescas, 
por que eu não poderia ter sido 
abençoado com uma delas?”

No curto espaço de tempo 
de um ano, o empresário foi da 
posição de sétimo homem mais 
rico do mundo, com uma fortu-
na estimada de US$ 30 bilhões, à 
exclusão da lista de bilionários, 
uma das maiores e mais rápidas 
implosões financeiras dos tem-
pos modernos.

As ações das suas seis empre-
sas de capital aberto caíram, em 
alguns casos, 90% este ano depois 
que a petrolífera do grupo não 
conseguiu produzir a maior parte 
dos 10 bilhões de barris de petró-
leo que Batista disse que tinha 
potencial de atingir. De Nova 
York ao Rio de Janeiro, detento-
res de cerca de US$ 10 bilhões em 
dívidas emitidas pelas empresas 
de Batista estão se esforçando 
para encontrar formas de recu-
perar seu dinheiro em uma das 
maiores reestruturações de dívi-
da em andamento no mundo.

A queda de Batista tem se tor-
nado uma parábola sobre exces-
sos do boom dos mercados emer-
gentes que ergueram o Brasil nos 
últimos dez anos. Durante uma 
corrida que durou cinco anos, 
investidores respeitados como  
Black Rock Inc., Pacific Investment 
Management Co. e o fundo sobe-
rano de Abu Dhabi investiram 
no grupo de empresas novatas. 
Batista gostava de chamar esses 
ativos como “à prova de idiotas”. 
Mas anos após levá-los ao merca-
do, nenhum deles deu lucro.

Enquanto ele falava, as luzes 
de uma de suas plataformas 

marítimas brilhavam na Baía 
da Guanabara. Os detentores de 
títulos de dívida esperam que 
ela esteja intacta e possa ser ven-
dida para que sejam reembolsa-
dos pelo dinheiro investido.

Batista disse que poderia levan-
tar US$ 1 bilhão vendendo suas 
plataformas de petróleo. Mas deu 
poucos detalhes sobre a série de 
negociações em andamento.  Em 
Nova York, detentores de US$ 3,6 
bilhões de títulos de dívida da 
OGX, que agora valem centavos 
de dólar, tentam obrigar Batista 
a injetar mais US$ 1 bilhão na 
petrolífera. O empresário, por 
sua vez, está pedindo aos credo-
res que coloquem mais dinheiro 
na OGX. Ele disse que eles prova-
velmente vão assumir o controle 
da empresa. Se não chegarem a 
um acordo, o caso pode acabar 
nos tribunais brasileiros.

Embora as perspectivas para a 
OGX pareçam sombrias, dizem 
analistas, Batista tem conseguido 
vender partes de algumas outras 
empresas do grupo EBX em uma 
enxurrada de negociações nas 
últimas semanas. Em agosto, a 
EIG Management Co. concordou 
em investir até US$ 560 milhões 
por uma participação majoritá-
ria da empresa de logística LLX. 
Em julho, vendeu o controle da 
geradora de energia MPX para à 
alemã E.ON. A mineradora MMX 
vendeu o Porto Sudeste para a 
Trafigura Beheer BV e o Mubada-
la Development Co., num negó-
cio de US$ 400 milhões.

O empresário diz que esses 
acordos indicam que parte do 
seu conglomerado é mais saudá-
vel do que os investidores acredi-
tam. “Essas coisas são de algum 
modo à prova de idiotas porque 
você pode vendê-las mesmo num 
mercado louco”, disse.

Batista deu aos investidores 
uma forma de participar da 
impressionante história do cres-
cimento econômico do Brasil em 
um momento em que eles busca-
vam alternativas para a desace-
leração das economias europeia 

e americana. A bolsa brasileira 
esteve entre os mercados acio-
nários com melhor desempenho 
no mundo por vários anos segui-
dos e o país resistiu bravamente 
à crise financeira de 2008. Para 
completar, o Brasil encontrou 
os maiores campos de petróleo 
em águas profundas de todos 
os tempos quando o preço do 
petróleo estava subindo.

A partir de 2006, Batista emi-
tiu ações de uma série de empre-
sas de commodities interligadas 
que ele montou para lucrar com 
a promessa do Brasil. 

“O Brasil era o mercado favori-
to de todos. É fácil atirar pedras 
agora, mas ninguém colocou 
uma arma na cabeça de ninguém 
e disse você tem que comprar”, 
diz Will Landers, que cuida dos 
fundos de ações da América Lati-
na da Black Rock, maior gestora 
de recursos do mundo. Landers 
diz que a Black Rock vendeu 
grande parte dos ativos que 
tinha do grupo EBX, mas que 
ainda estava entre os maiores 
acionistas da OGX.

Batista disse que reconhece 
agora que o aumento dos pre-
ços do petróleo era uma bolha 
que o ajudou a crescer. Ele ainda 
acredita que o otimismo ligado 
à economia do Brasil não era um 
exagero. “O Brasil é esse gigante 
que supostamente vai cair num 
buraco e nunca cai porque ele é 
sempre maior que o buraco.”

Vestindo um terno de risca e 
uma camiseta cinza durante a 
entrevista, Batista estava com os 
cabelos desalinhados e os olhos 
cansados. Ele disse que estava 
cansado das intensas rodadas de 
negociações, que algumas noites 
vão até às 4 da manhã. 

No auge de sua ascensão, 
nenhuma das empresas do grupo 
EBX causou mais agitação do 
que a OGX. Para criá-la, Batista 
montou um grupo de altos exe-
cutivos vindos da Petrobras, que 
os investidores acreditavam ser 
ideais para selecionar os melho-
res campos de petróleo. Agora 

Batista diz que esses executivos 
eram bons em encontrar petró-
leo, não produzi-lo. E que eles 
não conheciam a geologia com 
a qual a OGX lidava. Pior, afirma, 
eles lhe entregavam relatórios 
brilhantes para convencê-lo a 
pagar gordos bônus. “A moti-
vação não era necessariamente 
me apresentar a verdade”, disse. 
Vários ex-executivos da OGX não 
quiseram comentar.

Eike diz que se sente à vontade 
para culpar os gestores da OGX, 
já que, como um executivo do 
setor de mineração, ele não tinha 
conhecimentos da indústria de 
petróleo para questionar os rela-
tórios que eles apresentavam.

“Sou dono de um grande grupo. 
Eu sozinho não posso fazer isso. 
Eu poderia ser o dono de um hos-
pital, mas sem 50 cirurgiões das 
suas respectivas áreas você não é 
nada. Não tenho o conhecimento 
específico. Você não pediria ao 
dono de um hospital para operar 
o seu rim”, disse.

Batista acredita em sorte e 
superstições. “Se você olhar para 
o meu mapa astral, esse perío-
do não foi favorável para mim”, 
disse. “A boa fase? Ela já começou, 
literalmente, este mês.”

Ele já prevê um retorno. Profis-
sionais do mercado que o encon-
traram nos últimos dias dizem 
que ele fala incessantemente 
sobre a história do empreende-
dor americano Elon Musk, funda-
dor da empresa de pagamentos 
Paypal, da companhia de viagens 
espaciais SpaceX e da fabricante 
de carros elétricos Tesla Motors.

Ao longo da entrevista, ele 
citou várias vezes Musk como 
um empreendedor que foi desa-
creditado pelos investidores e 
depois mostrou que eles esta-
vam errados. Ele acredita que vai 
ter o mesmo triunfo quando seu 
porto, sua mina e outras partes 
do grupo se tornarem rentáveis.

“Musk disse que começar uma 
empresa é como comer vidro”, 
disse. “Eu estou comendo vidro.”

(Colaborou Loretta Chao.)

BLOOMBERG NEWS

Ações à venda
O valor de mercado do Twitter subiu nos últimos 
anos em transações privadas e de capital de risco

The Wall Street JournalFontes: VentureSource; informações dadas por funcionários 
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