
Um blefe bilionário de Eike Batista na OGX 
Roberta Paduan 
 
Os bastidores de uma promessa não cumprida de Eike Batista revelam o caos da petroleira que 
acaba de ir à lona 
 

FERNANDO CAVALCANTI 

 
Eike, na Bovespa: a OGX pediu recuperação judicial no fim de outubro 

 
Nas poucas vezes em que se propôs a comentar sua derrocada, o empresário Eike Batista se 
manteve firme num ponto: ninguém acreditou em seu projeto mais do que ele próprio. As 
coisas deram errado, segundo sua lógica, por questões que estavam fora de sua alçada, como 
a crise internacional ou a imprevisibilidade dos poços de petróleo. 
 
Mas Eike, segue o argumento, sempre acreditou em suas empresas — e esteve disposto a 
botar dinheiro do próprio bolso quando ninguém mais parecia ter coragem. A prova cabal de 
seu otimismo foi dada no dia 24 de outubro do ano passado, após três meses de queda brusca 
das ações de sua petroleira, a OGX, na bolsa. 
 
Em meio à desconfiança que abalava o centro de seu império, Eike se comprometeu a investir 
na OGX até 1 bilhão de dólares do próprio bolso, caso a empresa precisasse, comprando ações 
a um preço fixo de 6,3 reais. A operação, conhecida no mercado financeiro como put, foi 
informada à Comissão de Valores Mobiliários por fato relevante. 
 
Mas, um ano depois, a OGX entregou os pontos e entrou com um pedido de recuperação 
judicial. No caminho, é claro que precisou — e muito — do dinheiro prometido por Eike. Mas a 
OGX não viu um centavo. Tudo, hoje se vê, não passou de um blefe. Que deu no que deu. 
 
A história do blefe de 1 bilhão de dólares é uma das dezenas que marcaram a rocambolesca 
crise que levou o grupo de Eike à situação atual. Mas a história secreta da promessa não 
cumprida é carregada de simbolismos — conhecê-la é uma excelente maneira de entender 
como funcionava, ou não funcionava, o grupo X. 
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Durante nada menos que oito meses, Eike se esquivou de assinar o contrato que daria 
validade legal à sua promessa. Ele cedeu apenas em junho, após a pressão de três 
conselheiros da OGX: os ex-ministros Rodolpho Tourinho Neto (Minas e Energia), Pedro Malan 
(Fazenda) e Ellen Gracie (Supremo Tribunal Federal). 
 
Ao serem informados de que Eike vinha se negando a assinar a put, Tourinho, Ellen e Malan 
pediram uma reunião com o empresário. Internamente, Eike chegou a dizer a seus executivos 
que não assinaria um papel que podia matá-lo. Enviou José Roberto Faveret, diretor jurídico da 
petroleira na época, para que o representasse na reunião com os conselheiros estrelados. Sem 
documento, claro. 
 
Foi quando os três decidiram entregar o cargo. Fizeram, no entanto, uma exigência. Queriam 
ver o contrato da put assinado. Caso contrário, falariam abertamente sobre o assunto. Eike 
assinou o contrato (não que o tenha cumprido, como se verá a seguir). Procurados por 
EXAME, nenhum dos três ex-ministros respondeu aos pedidos de entrevista. Faveret também 
não comentou o assunto, assim como a EBX. 
 
Quase no tapa 
 
A discussão em torno da put dá uma ideia do descontrole interno do grupo X. Em maio, houve 
uma reunião particularmente tensa para debater o assunto. De um lado da mesa, os diretores 
da petroleira argumentavam que precisavam que o controlador aportasse 100 milhões de 
dólares para pagar as contas básicas. 
 
Era a única maneira de pagar os fornecedores que finalizavam as instalações da plataforma no 
campo de Tubarão Martelo, o maior da OGX. A plataforma estava, e está, parada, boiando em 
alto-mar. Do outro lado, diretores da EBX — a holding de Eike e fonte mais provável dos 
recursos para o pagamento da put — diziam que o documento não poderia sequer ser 
assinado. 
 
O que era para ser uma reunião se transformou numa briga ruidosa, em que dois executivos 
quase saíram no tapa. O mais exaltado era o ex-diretor financeiro Otavio Lazcano, que 
defendia que Eike não assinasse o documento. Com quase 2 metros de altura, o ex-jogador de 
vôlei berrou palavrões e colocou o dedo a milímetros do nariz de Roberto Monteiro, então 
diretor financeiro da OGX. 
 
A turma do deixa -disso interveio, evitando que Monteiro, lutador de jiu-jítsu, revidasse. Tudo 
aconteceu no 22o andar do elegante edifício Serrador, na região da Cinelândia, no centro do 
Rio. Entre os presentes estavam ainda Luiz Eduardo Carneiro e José Faveret, da OGX, e 
Marcelo Horcades e Joel Rennó Júnior, da EBX, todos já fora do grupo. Eike não participou do 
arranca-rabo. 
 
Enquanto Eike e os executivos de sua petroleira não se decidiam, a situação da empresa só 
piorava. Ricardo Knoepfelmacher (o Ricardo K), da gestora de private equity Angra Partners, 
chegou em agosto para reorganizar o grupo. Ele deixou claro várias vezes que os diretores da 
OGX não deveriam exercer a put. Mas a situação da empresa foi se deteriorando, e a pressão 
sobre os diretores, aumentando. 
 
Cabia apenas a eles, afinal, dizer se a empresa precisava ou não do dinheiro do controlador. 
Se não o fizessem, poderiam ser processados por acionistas — acusados de não cumprir seu 
dever de proteger os interesses da empresa. No dia 6 de setembro, com o caixa da OGX 
secando, a diretoria enviou um e-mail a Eike dizendo que exigia o pagamento de pelo menos 
100 milhões de dólares. 
 
O empresário ficou furioso. Passou o dia enfurnado numa reunião com Ricardo K para decidir o 
que fazer. Ao fim do dia, enviou à CVM um comunicado informando que poderia contestar a 
validade da put numa corte arbitral. Em 40 dias, havia demitido todos os diretores da 
petroleira, menos o de operação. 
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Naquela época, os credores da OGX tinham alguma esperança de que seria possível chegar a 
um acordo com Eike. Mas as conversas foram para o vinagre. Em setembro, os diretores da 
OGX negociavam com os principais credores, donos de 3,6 bilhões dólares em títulos da 
empresa. 
 
Segundo o executivo de um grande fundo de investimento com sede em Nova York, as 
negociações estavam bem encaminhadas. Os credores estavam dispostos a aceitar um 
desconto de 2,6 bilhões de dólares nos 3,6 bilhões. Em troca, ficariam com 95% da empresa. 
Eike continuaria dono dos outros 5%. 
 
Eles também exigiam que a OSX, empresa de construção e afretamento naval do grupo de 
Eike, reduzisse de 2,5 bilhões para 1 bilhão de dólares a dívida cobrada da OGX. Mas Ricardo K 
considerou o acordo ruim para Eike e o convenceu a suspender a negociação e a demitir 
Roberto Monteiro, seu diretor financeiro, pelo telefone, ainda em Nova York, cortando seu 
celular e o e-mail corporativo. 
 
Os credores, entre os quais os fundos americanos Blackrock e Pimco, sentiram-se 
desrespeitados com a demissão de seu interlocutor. Enviaram um e-mail a Eike dizendo que 
ele estava faltando com respeito às maiores potências financeiras do planeta. Recomendaram 
também que recontratasse o diretor financeiro demitido. Dito e feito. 
 
Três semanas depois, Monteiro voltaria à mesa com os credores, dessa vez como consultor da 
OGX. Mas, mais uma vez, Eike mudou de ideia no meio do caminho. Avisou que um novo 
investidor estava interessado na petroleira e interrompeu as negociações. Dessa vez, o 
demitido foi Luiz Eduardo Carneiro, presidente da OGX, também enquanto estava em Nova 
York, por telefone. 
 
O novo investidor não apareceu. Num episódio esdrúxulo, a OGX comunicou ao mercado que 
negociava com a gestora Vinci e outros interessados — mas a Vinci negou “categoricamente” 
que estivesse no páreo. Foi o último suspiro das ações da OGX, que chegaram a subir mais de 
120% em uma semana. Mas durou pouco. 
 
Em 30 de outubro, a OGX entrou com pedido de recuperação judicial, apenas cinco anos 
depois de fazer o maior IPO do país. Caso seja aceito pelos juízes que avaliarão o caso, a OGX 
protagonizará também a recuperação judicial mais complexa da história do país. Até o 
fechamento desta edição (em 5 de novembro), a Justiça não havia julgado o pedido.  
 
Fonte: Exame. [Portal]. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/revista-
exame/edicoes/1053/noticias/um-blefe-bilionario?page=2>. Acesso em: 11 nov. 
2013. 
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