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FATORES ESTRUTURAIS QUE LEVARAM A DERROCADA DAS 
EMPRESAS DE EIKE BATISTA 

 
1 - RESUMO 

Este trabalho tem como principal objetivo discutir os fatores que levaram a derrocada das 
empresas de Eike Batista. Partiremos para a análise do contraposto entre o que parecia ser 
uma liderança de sucesso e agora a derrocada do empresário. Características apontadas 
como positivas, demonstraram que as mesmas somadas a um ego exacerbado, permitiram 
que erros fatais fossem produzidos. Serão mostrados os tipos de estratégias de negócios na 
atuação de um líder, algumas características de liderança. Contaremos um pouco da 
trajetória de Eike Batista, visando mostrar o início de sua carreira, sua visão, sua queda, e 
os valores que o empresário perdeu com os seus erros. Conclui-se que o empresário 
cometeu vários erros, sendo desde estratégicos como má liderança e contratação de 
pessoas para seguir seu otimismo cego. 

Palavras-chave: Estratégias; Liderança; Trajetória; Erros; Eike Batista. 

2 -  INTRODUÇÃO 

Por vezes organizações ao iniciarem suas atividades, não conseguem 

visualizar a dimensão da evolução dos negócios, apesar de buscarem 

desenvolvimento, crescimento e a longevidade com lucro. Empresas com sucesso 

têm sido observados com cuidado para que sejam exemplos, entretanto, é certo que 

as mesmas estratégias adotadas em situações semelhantes não oferecem o mesmo 

resultado (DRUCKER, 1998). 

Sob esse enfoque, nos últimos anos, um empresário brasileiro tem 

conquistado a atenção do mercado em razão do excepcional desempenho e 

valorização de suas empresas, conferindo a ele o título de empresário do ano em 

2005. 

Quando iniciou a montagem do Grupo X, Eike Batista já tinha 

conquistado o mercado brasileiro, era conhecido no ramo de exploração de minério, 

mas em 2007 com a fundação da OGX para explorar petróleo, viu a oportunidade de 

fazer história e fortuna com a exploração do ouro negro (Petróleo). Com esse 

deslumbre, decidiu abrir capital de ofertas de ações na Bovespa, conhecida como 

IPO, que causou correria entre os investidores e com isso coseguiu captar R$ 6,7 

bilhões. Começou com aquisições de blocos para exploração quando arrematou de 

uma única vez 21 lotes na licitação da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP). Após este acontecimento a empresa decidiu fazer parcerias 

com outras empresas e comprar mais participações em blocos exploratórios. 

A crise começou a se agravar quando a OGX informou não mais 

explorar três poços de petróleo instalados na cidade de Campos no estado do Rio 
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de Janeiro. A companhia concluiu que não existe, no momento, tecnologia capaz de 

tornar economicamente viável o desenvolvimento dos campos de Tubarão Tigre, 

Tubarão Gato e Tubarão Areia e que estava no limite de recursos para continuar a 

produção do seu único campo de exploração que está produzindo, o Tubarão Azul, e 

com isso os investidores entraram em pânico sobre o que seria da empresa e de 

seus investimentos.  

O endividamento da empresa e baixa geração de caixa, (recursos 

obtidos com o lucro da extração de petróleo), que foi comunicado em 2012 no 

complexo de Waimea, na bacia de Campos, fez com que os investidores ficassem 

desapontados e as ações da empresa começaram a cair.  Com a decepção após o 

relatório negativo e com o alto custo para exploração, a petroleira começou a pedir 

mais empréstimos a bancos privados e do governo, a emitir títulos internos e 

externos. Mas no final de 2012 a OGX, fechou o ano com uma dívida de U$ 4,58 

bilhões, mas analistas apostam que a dívida do grupo é muito maior, e para levantar 

mais dinheiro Eike Batista deu como garantia, ativos de outras empresas do grupo X 

e estima-se que a dívida ultrapasse R$ 7,9 bilhões. Mas foi em 2013 que começou 

sua derrocada, após relatórios negativos, baixas na produção e sua credibilidade 

afundando, ficou pior quando várias agências de classificação de riscos rebaixaram 

a nota de seus papéis de investimentos, nota regular que representa a real perda 

que a empresa passa a ter. 

Com o rebaixamento das agências de riscos, a sua credibilidade 

derretendo junto com suas ações, veio o comunicado que a companhia iria parar 

seus projetos de exploração na produção do único campo em exploração o Tubarão 

Azul, com isso os investidores entraram em pânico e as ações por consequência 

despencaram chegando num índice nunca visto por uma empresa listada na bolsa 

de valores, que quando lançada teve uma valorização de 18%, e nesse dia 

01/07/2013, com as informações divulgadas valiam entre R$ 0,10 a R$ 0,30. Com 

indícios que cairiam mais, agências de classificações de riscos rebaixaram mais as 

notas.  

Com a realização desta pesquisa, partimos do seguinte problema: 

Quais erros fizeram um administrador, como Eike Batista, levar suas empresas ao 

colapso financeiro?  
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Objetivo: O objetivo deste estudo é sinalizar os erros na administração 

de suas empresas a fim de identificar o impacto causado na economia interna e 

externa.  

Metodologia: A pesquisa está baseada na trajetória de Eike Batista de 

forma a mostrar sua visão como líder e que riscos seus investidores possuem e até 

mesmos os seus subordinados, para tal será utilizada pesquisa bibliográfica 

contendo livros, revistas e reportagens. .  

 

3 -  ATUAÇÃO DE UM LIDER: ESTRATÉGIAS DE NEGÓCIOS  

Para uma plena atuação de um líder é necessário que ele elabore 

estratégias para alcançar suas metas e objetivos. Tendo em vista que existem 

diversos tipos de estratégias e de significados serão apontados algumas para a 

discussão neste estudo. 

Segundo Maximiano (2002), numa organização de grande porte 

existem quatro níveis de aplicação, para um melhor enfoque da administração 

estratégica. A primeira delas é a estratégia corporativa, ou seja, organizações que 

abrangem os objetivos e os interesses de todos os negócios que atuam em diversos 

ramos de negócios, normalmente as decisões que os executivos precisam tomar são 

as de que tipo de negócio a empresa deve atuar, os objetivos do ramo de negócios e 

como devem os recursos ser alocados para a realização desses objetivos.  

A segunda estratégia é a de ramo ou de unidade de negócios que se 

dá a uma empresa de um grupo de empresas. As decisões mais importantes nesse 

caso são quais as estratégias para competir nesse mercado específico, que produto 

e serviço deverão ser oferecidos, que clientes são prioritários e como deverão os 

recursos ser distribuídos dentro do negócio.  

A terceira refere-se às estratégias funcionais que se aplicam às 

funções da organização, tais como: marketing, produção, finanças, recursos 

humanos e engenharia. Essas estratégias são formas de implementar os objetivos 

definidos para ramo ou unidade de negócios. 

A quarta e última estratégia é a operacional, são aquelas que 

estabelecem diretrizes específicas sobre como dirigir as atividades do dia-a-dia. As 

estratégias operacionais permitem à empresa ser maleável e adaptar-se a 

mudanças rápidas no ambiente, de maneira a definir os meios e realizar as ações 

para atingir seus objetivos de nível mais alto. 
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Diante disso é necessário que um líder tenha uma visão estratégica 

mostrando suas ações com experiência, intuição, julgamento e sabedoria.  

Segundo Gitman (2004), os planos financeiros de longo prazo, 

determinam as medidas financeiras planejadas das empresas e o impacto esperado 

dessas medidas para períodos de dois a dez anos, contudo devem ser revistos 

assim que novas informações importantes surgem.  

O líder precisa ter controle financeiro da organização buscando 

equilíbrio nas contas e bom relacionamento com os investidores, buscar as melhores 

oportunidades que permitam gerar lucros e baixar custos, deve atentar ao 

comportamento do mercado, agindo desta forma, a organização pode estar 

preparada para momentos de crise e buscar a melhor estratégia de gestão. 

São muitos os significados de liderança, Harry Truman, presidente dos 

Estados Unidos, dizia que liderança é a capacidade de levar homens e mulheres a 

fazer o que não gostam e que passem a gostar de fazê-lo.  

A Teoria dos traços da personalidade refere-se às características que 

se sobressaem em uma pessoa mostrando um diferencial, uma capacidade de 

influenciar pessoas com sua maneira de agir, pensar, executar. Segundo essa teoria 

cada pessoa tem uma forma diferente de liderar e mostrar seu diferencial aos seus 

subordinados (MAXIMIANO, 2005).   

A teoria sobre estilos de liderança estuda em termos de estilos o 

comportamento do líder em relação aos seus subordinados, mostrando o que o líder 

realmente pratica. Nessa teoria existem três estilos de liderança a autocrática, liberal 

e democrática, (WHITE e LIPPITT Apud CHIAVENATTO, 2000). 

Na Liderança Autocrática o líder toma as decisões, elas são 

centralizadas e sem nenhuma participação dos liderados. Observa-se que nessa 

liderança ha dificuldades de relacionamentos e que os liderados são desmotivados e 

tem seus desempenhos comprometidos. 

Na Liderança Liberal o líder posiciona as decisões e as execuções dos 

trabalhos para os liderados, não á posicionamento do líder em relação às decisões, 

nota-se então fortes descasos do trabalho, executados sem qualidade, e os 

liderados se tornam individualista e insubordinados. 

Na Liderança democrática o líder conduz e orienta seus liderados, mas 

também é flexível a participação dos mesmos e construído um ambiente agradável 
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aonde às tarefas são executadas com excelência e satisfação dos seus liderados 

(CHIAVENATO, 2004). 

A Teoria situacional de liderança busca adequar a liderança ao estilo 

da situação, cada organização tem sua cultura, suas regras e valores e seus 

colaboradores possuem formações e opiniões diferentes é preciso conhecer a 

individualidade de cada situação para se obter êxito na liderança. 

Segundo Maximiano (2004), para ser eficaz o estilo tem que se ajustar 

a situação, é a essência da teoria da liderança situacional.  

Em um mundo totalmente globalizado onde a inovação é a chave para 

o sucesso organizacional, a palavra estratégia torna-se imprescindível e 

indispensável nas organizações que buscam posicionamento e desenvolvimento em 

um mercado totalmente competitivo. Um dos conceitos de estratégia é a 

necessidade de realizar os objetivos de concorrência.  

Para Maximiano (2005), o plano estratégico é a forma para se obter 

respostas e oportunidades e que cada organização utiliza estratégias diferentes 

segundo suas necessidades, umas se posicionam de uma forma mais reservadas e 

outras mais agressivas.  O risco é um evento que pode ocorrer em qualquer 

empresa ou projeto.  

O risco deve ser eliminado pela equipe, alterando os planos dos 

projetos, eliminando o risco e protegendo os seus objetivos, podem-se usar 

estratégias alternativas, como também proteger e melhorar a comunicação.  

Segundo Gitman (2010), sobre risco financeiro, é preciso inicialmente 

conhecer o custo de capital. O custo de capital é a taxa de retorno que uma empresa 

precisa obter nos projetos em que investe, para manter o valor de suas ações no 

mercado. Caso o risco seja mantido constante, os projetos com taxa de retorno 

superior ao custo de capital aumentará o valor da empresa e o que estiver com taxa 

de retorno inferior estará com valor inferiorizado perante o mercado. Pressupõe-se 

que o risco financeiro seja a incapacidade de honrar com seus compromissos 

financeiros (juros, aluguéis, dividendos preferenciais).  

Observando os tipos de investimentos que o empresário Eike Batista 

faz percebe-se que ele é um investidor arrojado por esse motivo ele foi um dos 

homens mais ricos do mundo e o mais rico do Brasil, situação contrária a atual, 

exatamente por ser um investidor arrojado ele está sujeito a grandes perdas, o que 

aconteceu recentemente que o fez perder o título de maior ganhador para o maior 
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perdedor, por ser um administrador ditador que não absorve opiniões de pessoas 

envolvidas em relação a riscos inerentes ele perdeu grande parte da fortuna dele. 

Eike disse que não tem medo de investir e isso trouxe grandes conquistas para sua 

vida, já falhou em certos investimentos na sua carreira e se diz feliz por ter 

cometidos erros, pois os erros ajudam a crescer, vários investimentos já deram 

errado como a empresa automotiva (JPX) 1990 e com a (EBXexpress) ambos 

empreendimentos não foram para frente, Eike Batista diz que assumir o erro 

engrandece e se diz ousado em arriscar em outras áreas fora do seu conhecimento. 

Por esse motivo ele partiu para a exploração de petróleo, o que o fez perder grande 

parte de sua fortuna.     

 

4 -  A LIDERANÇA DE EIKE BATISTA 

Eike Batista iniciou seu império como vendedor de seguros,  ganhando 

uma porcentagem por cada apólice vendida. Com determinação e persistência  

adquiriu conhecimento e experiências e  descobriiu um talento que o levaria a 

lugares maiores. Vislumbrou no ouro uma nova oportunidade para o crescimento 

financeiro, passou a ser revendedor, mas não obteve muito êxito, pois o seu sócio 

levou todos os lucros e dinheiro investidos. Eike confiava em sua intuição e não 

desistiu de acreditar, novamente consegue a confiança de um novo empréstimo. 

Após obter conhecimento sobre o ramo que queria atuar, Batista buscou uma 

sociedade com o dono do garimpo. Cria a empresa de compra e venda de ouro 

Autram Aurem, seu primeiro empreendimento, em 15 meses a Autran Arem 

movimenta cerca de U$$ 60 milhões e tem lucro de U$$ 6 milhões. 

Logo mais Batista torna-se acionista majoritário e presidente da TVX 

GOLD, mas Eike era inovador e sentiu que a TVX se tornara pequena para ele, com 

seu espírito inovador buscou algo novo onde ninguém tivesse obtido resultado. 

Então em 1998 o empresário cria a AMX, empresa que atua no 

fornecimento de água para a mina La Coipa, no Atacama, onde muitos 

desacreditavam, Eike viu solução. 

Continua a expansão do seu império e inicia o projeto que originou a 

MMX, empresa de minério de ferro do grupo EBX.  Adquire a mina de ouro de 

Amapari, em Amapá e cria a OGX em 2007, companhia de óleo e gás, e a LLX 

empresa de logística do grupo EBX. 
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Segundo Batista (2011), uma empresa era gerada em função de 

auxiliar a outra em suas necessidades. Acreditando em seu país como um país de 

oportunidade e que é possível obter grandes negócios, Eike cria também a empresa 

REX criada para identificar oportunidade no segmento imobiliário. Adquiriu também 

o Hotel Glória no Rio de Janeiro e se associa com Mr. Lam especialista em comida 

chinesa no Rio de Janeiro. 

Eike Batista deixa bem claro que seus negócios seguem um padrão de 

administração que ele chama de visão 360 graus, onde se constrói pilastras de 

referências para seu controle. São nomeadas de engenharias onde são divididas em 

nove partes distintas: engenharia de pessoas, engenharia financeira, engenharia 

jurídica, engenharia política, engenharia de logística, engenharia ambiental e social, 

engenharia de comunicação, engenharia de saúde e engenharia de segurança. 

Eike Batista sempre com seu estilo arrojado de adquirir novos negócios 

apostou alto, fluente em cinco línguas, adquiriu um império de empresas em 

diversos segmentos, do petróleo ao entretenimento. 

Para economistas, a crise que está enfrentando o Império de Eike 

Batista ganhou força quando os investidores perceberam que os resultados não 

correspondiam às promessas feitas pelo empresário. 

Analisado por Léo (2014) existe alguns defeitos que poderiam ter sido 

evitados ao colapso do grupo EBX que é a falta de conhecimento de mercado, 

otimismo excessivo em relação aos possíveis resultados e incapacidade de atender 

às promessas, feitas não raramente para atrair consumidores ou investidores, talvez 

se houvesse um pouco de atenção nestes itens o destino do grupo teria sido 

diferente neste momento. 

Em 2012 enquanto a economia brasileira esfriava, a empresa OGX, a 

principal empresa do grupo EBX reduziu suas expectativas de produção e os 

investidores começaram a deixar a empresa. 

Segundo Campos (2014), a OGX com sua dívida de 3,6 bilhões de 

dólares com credores internacionais, entra com um pedido de recuperação judicial e 

deixou de ser cotada nos índices da Bolsa de São Paulo. Os problemas continuam 

com outras empresas do grupo a mineradora MMX vendeu seus ativos no Chile à 

chilena Inversiones Cooper Mining. 

Segundo Campos (2014), a teoria que pode ajudar nesta análise é a 

teoria neoliberal das Relações Internacionais, para ela a interdependência complexa 
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e as relações transnacionais são conceitos que fazem parte a essa teoria e que 

podem trazer respostas por que as ações de uma empresa no Brasil afetam o 

Sistema Internacional.  

O comunicado da OGX ao mercado, um “fato relevante” no Jargão 

financeiro, havia mostrado realmente grande possibilidade de existir boas reservas 

de óleo. Os especuladores que pensavam o contrário sabiam que o grupo EBX, já 

havia devolvido o campo (bloco da bacia de santos) e logo o preço das ações 

cairiam.  

Eike fez uma proposta para montar a petroleira, e Ladim havia 

prometido que pensaria assim que voltasse ao Brasil. Eike entusiasmado prometeu 

a Ladim 1% de toda EBX, escrevendo em um bilhete de papel avulso. Anos após, o 

mesmo bilhete serviria como prova em um processo judicial contra o “amigo”, sócio 

de Eike. 

Em julho de 2007, era criado a OGX, com o ex-presidente da 

Petrobras, Francisco Gros e o ex-gerente executivo de exploração e produção da 

estatal, Paulo Mendonça, geólogo há 34 anos da Petrobras que acompanhara as 

pesquisas que resultaram na descoberta das gigantescas bacias de petróleo leve 

abaixo da camada de sal. Mendonça também conhecia as estratégias previstas pela 

estatal para atuar nos leilões de exploração dos blocos pela ANP. Na saída de 

Mendonça da Petrobras e alguns colegas, houve uma crise na estatal, então, o atual 

diretor de Exploração e Produção, Guilherme Estrella, convocou uma reunião com o 

Presidente Luis Inácio Lula da Silva e os ministros de Energia, para mostrar a 

importância do Petróleo na chamada camada do pré-sal. 

Com essa reunião, foi decidido então que seriam tirados do leilão 41 

blocos vizinhos às áreas já identificadas do pré-sal. Eike então teve que mudar de 

planos.  Segundo um conselheiro do empresário na época, o anúncio da retirada dos 

blocos desanimou muitos que acompanhavam Eike. 

Segundo Collins (2010), as grandes corporações passam por cinco 

estágios até sua falência, excesso de confiança por grande sucesso, a busca 

indisciplinada por crescer mais, negação dos riscos e perigos eminentes, a luta pela 

salvação e a entrega por final à irrelevância ou à morte. 

Segundo os princípios dos cinco estágios de Collins (2010), Eike 

Batista passou por todas muito rapidamente, pois teve muito sucesso, teve negação 

de que o seu grupo X estava em perigo eminente, e nem teve tempo pela a luta de 
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salvação, e a irrelevância ou a morte veio de forma arrasadora, grandes empresa 

não passam do sucesso do dia para a noite. É por isso que a história do empresário 

Eike Batista chama tanta a atenção. Nunca se viu uma queda tão rápida como a do 

grupo EBX. Sob a ótica de Collins (2010), o que levaria décadas para um grupo de 

empresa ir á lona (falência), o grupo EBX conseguiu em meses, levar suas 

empresas a derrocada causando enormes prejuízos ao mercado e acionistas. 

Eike Batista era conhecido como criador de empresas e ficou notório 

como um mau gestor de empresas, seu otimismo exagerado fez que suas empresas 

não conseguissem crescer como esperado. Seu erro começa pagando o maior ágio 

da história dos leilões de petróleo do Brasil por uma área de exploração, a mesma 

comprovada mais à frente que não daria retorno investido e começa a demonstrar o 

quanto sua autoconfiança e seu “querer impressionar os investidores” estava com 

dias contados. 

Supondo que contratando colaboradores com salários superiores ao 

dos concorrentes, estaria à frente de todos, mais foi o contrário, contratou pessoas 

que nunca ficariam na sua frente tentando conter seus limites. 

Criou um grupo de empresas total 16, OGX (óleo e gás), MPX 

(energia), MMX (mineração), LLX (logística), OSX (indústria naval offshore), CCX 

(mineração de carvão), REX (incorporação imobiliária), AUX (aeroportuário), IMX 

(eventos esportivos), Gloria Palace Hotel, Marina da Gloria, Mr Lam (gastronomia), 

Pink Fleet (barco para turismo), RJX (equipe de volei), SIX (soluções em tecnologia) 

e NRX (catering), sendo que na grande maioria delas não tinha conhecimento 

técnico sobre elas, deixando nas mãos de colaboradores que estavam apenas 

preocupados com suas ações e como ganhar dinheiro com elas. 

Pessoas que trabalham ou que já trabalharam com Eike Batista o 

definem como um exímio vendedor (Revista Exame), e como não sabe administrar, 

esquece-se de consolidar suas empresas pela ambição do se tornar o mais 

poderoso do Brasil e do mundo por tabela. 

Eike Batista falou em entrevista ao Fantástico da Rede Globo, 

(01/01/2012), que seria o homem mais rico do mundo entre 2015 e 2016, na verdade 

o que ele conseguiu de fato é ser reconhecido como o pior administrador da história 

do Brasil e ter uma das quedas mais históricas do mundo corporativo e empresarial.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho partiu da questão: Quais erros fizeram um administrador, 

como Eike Batista levar suas empresas ao colapso financeiro? E teve como objetivo 

sinalizar os erros na administração de suas empresas a fim de identificar o impacto 

causado na economia interna e externa. 

Nossas conclusões apontam que Eike Batista não se aprimorou na 

prática administrativa, falhou ao tentar conseguir resultados positivos prometendo 

aos colaboradores o mundo, achando que com isso alcançaria as metas da 

organização. 

Em nossa análise, existem alguns erros que poderiam ter sido evitados 

pelo executivo a não levar ao colapso do grupo EBX, que foram: a falta de 

conhecimento de mercado, otimismo em relação aos possíveis resultados, 

incapacidade de atender as promessas e o principal, diversificou demais em áreas 

desconhecidas por ele, e apostou em pessoas que a confiança não foi recíproca e 

contratou pessoas a peso de ouro dos concorrentes para administrar suas empresas 

e essas pessoas estavam preocupadas com suas ações e como ganhar dinheiro 

com elas. 

Para que um líder tenha uma plena atuação é necessário que ele 

elabore estratégias para alcançar suas metas e objetivos. Erros como, não pensar 

em riscos que poderiam ocorrer não protegendo suas empresas, não ter estratégias 

definidas e confundir otimismo com ganância por não desenvolver de suas 

empresas foram importantes para a derrocada. 

Conclui-se que houve uma oportunidade de aprendizagem significativa 

com este estudo, e que será de grande valia para futuros administradores. 

Recomendamos um estudo aprofundado sobre o tema nas áreas 

corporativas, focando no desenvolvimento dos lideres atuais, de como motivar e 

influenciar seus colaboradores. 

Com certeza a discussão não se esgota aqui, assim fica em aberto, 

para que outros trabalhos poderão dar continuidade à saga de um empresário que 

teve coragem e ousadia, que ao mesmo tempo o levou a glória como a atual derrota, 

decepcionando milhares de pessoas que ousaram acreditar em um império sem 

fundamentação sólida. Os próximos anos dirão se a crise foi fatal ou se ainda pode 

se esperar uma surpresa nas ações desse ousado empresário e ex-milionário. 
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