
Por que a Vale
cresce tanto
Estrela da bolsa, a mineradora ameaça a
liderança da Petrobras e está perto de se transformar
na empresa mais valiosa do Brasil
AMAURISEGALLA

H Á APENAS UM ANO, NINGUÉM IMA-
ginava que alguma empresa pode-
ria ameaçar a posição da Petrobras

como o maior grupo do país. A estatal aca-
bara de anunciar, em abril de 2006, a auto-
suficiência do Brasil em petróleo e estava
avaliada em R$ 240 bilhões pelo mercado
financeiro - quase o dobro da segunda
maior empresa, a Companhia Vale do Rio
Doce, cujo total de ações valia R$ 140 bi-
lhões no fim de 2006. Em apenas dez meses,
a Vale tirou a diferença. Na semana passada,
as duas empresas tinham praticamente o
mesmo valor, por volta dos R$ 300 bilhões.
A Vale chegou a ultrapassar a Petrobras, no
dia lfl de outubro, quando suas ações de-
ram um salto de 6% num único dia. Depois,
num movimento natural de realização de
lucros, muitos investidores venderam seus
papéis da Vale, e a Petrobras voltou a passar
a mineradora. Mas a tendência é que a Vale

se firme, nas próximas semanas, como a
empresa mais valiosa do Brasil.

Ela foi destaque de capa na edição da sema-
na passada da revista americana Newsweek,
em reportagem sobre empresas de sucesso
em países emergentes. Segundo um estudo
realizado pela consultoria americana Boston
Consulting Group, as cem maiores compa-
nhias originárias de nações emergentes cres-
cem num ritmo dez vezes maior que os gran-
des grupos americanos e 24 vezes superior ao
observado por empresas japonesas.

O crescimento da Vale é o exemplo per-
feito desse fenômeno. Em 2000, seu valor
de mercado era apenas um terço do da Pe-
trobras. Em dólares, a valorização das ações
da empresa na bolsa foi de 140% neste ano.
Nos últimos quatro anos, seus lucros cres-
ceram 556%. Desde que foi privatizada, em
1997, sua cotação na bolsa passou de US$
10 bilhões para US$ 167 bilhões. Quem ti-
vesse comprado R$ 100 em ações da Vale

Um crescimento extraordinário A transformação da Vale do Rio Doce, depois de sua privatização



Os sinais de força
da bolsa brasileira

Em setembro, a Bovespa
recebeu R$ 3,8 bilhões do

exterior, o maior valor até hoje

A penas um mês após o susto nos merca-
dos financeiros mundiais, provocado pela

crise nos créditos hipotecários dos Estados
Unidos, a Bolsa de Valores de São Paulo deu
uma mostra de força: recebeu R$ 3,8 bilhões
de investimentos estrangeiros. Foi o maior
valor da História. Esses recursos ajudaram a
Bovespa a recuperar todas as perdas infligidas

em 1997 teria hoje R$ 1.670. Esses resulta-
dos garantiram à Vale o posto de 16a maior
empresa das Américas e 31a do mundo, à
frente de ícones do capitalismo mundial,
como a fabricante de computadores IBM e
o banco de investimentos IP Morgan Cha-
se. O que explica a evolução da Vale?

"Enquanto, em uma década, a Petrobras
permaneceu submetida ao interminável ra-
merrame político, a Vale transformou-se de
maneira radical", diz a analista financeira
Tereza Fernandez, sócia da consultoria MB
Associados. A Vale começou sua virada em
1997, quando foi privatizada. Antes, embo-
ra fosse um exemplo de estatal bem-sucedi-
da, a falta de recursos para investimentos e a
burocracia oficial impediam a companhia
de competir em condições de igualdade
com os gigantes mundiais do setor de
mineração. "A privatização da Vale mar-
cou o início de uma nova fase, a do Brasil
moderno", diz Roger Agnelli, presidente
da companhia. Os números comprovam
a evolução. Em 1997, era a oitava maior
mineradora do mundo. Hoje, é a segunda,
atrás apenas da australiana BHP Billiton.
No primeiro semestre de 2006, a Vale foi
a empresa brasileira que mais teve ações
negociadas na Bolsa de Nova York.

Sob o comando do executivo paulista
Roger Agnelli, de 48 anos, ex-Bradesco, a
Vale adotou um estilo de tomada de deci-
sões por colegiado. Em vez das negociações
políticas que a caracterizavam nos tempos
de estatal, agora dez diretores-executivos
resolvem as principais questões da compa-

nhia em conversas rápidas. Isso deu à Vale
agilidade para aproveitar oportunidades.
Nos últimos cinco anos, ela investiu US$ 3,4
bilhões em aquisições ou tecnologia, mais
que o total dos 30 anos anteriores.

A investida mais ousada foi a
compra, no ano passado, da canadense
Inco, por US$ 13 bilhões, o maior negócio
já feito por uma empresa latino-americana.
A expansão além-fronteiras também faz
parte do projeto de diversificação de pro-
dutos. Historicamente, a Vale concentrou
seus negócios na exploração de. minério de
ferro. Hoje, aposta em outros metais, como
níquel e cobre. A aquisição da Inco, líder na
extração de níquel, contribui para dimi-
nuir a dependência do minério de ferro. A
estratégia de concentrar-se em projetos de
grande escala mundial deve-se também à
dificuldade de diversificar seus negócios
no Brasil, onde as oportunidades de aqui-
sição no setor são escassas. Não havia outro
caminho. Era sair do país ou morrer. Isso
não quer dizer que ela tenha deixado de
investir aqui. Na quarta-feira, a Vale arre-
matou um trecho de 720 quilômetros da
ferrovia Norte-Sul, entre o Maranhão e o
Tocantins, por R$ 1,4 bilhão.

As aquisições não são apenas parte da
política de crescimento. A Vale aposta no
conhecimento que adquire junto com as
empresas. Desde 2001, ela criou 19 cen-
tros de pesquisa tecnológica pelo mundo.
É um modo de reconhecer, incentivar e
incorporar a inovação. ^

pela crise, em julho e agosto. Ela passou, nos
últimos dias, a marca simbólica dos 60.000 pon-
tos. Em seguida, como é comum em pregões,
sofreu um retrocesso, num movimento natural
de realização de lucros. Mas já há estimativas de

que a bolsa chegue aos 65.000 pontos até o fim
do ano. Até o dia 2 de outubro, o índice Bovespa

havia se valorizado 39% no ano.
O primeiro motivo para esse desempenho é a

recuperação que se deve à ação enérgica do Fed,
o banco central americano, que cortou a taxa de
juros em meio ponto percentual (de 5,25% ao
ano para 4,75%). Quando os juros abaixam, os
investidores são tentados a aplicar na produção.
E um dos locais preferidos para investidores do
mundo todo é o Brasil. "Compre ações dos Bric",

recomendou na semana passada o banco de
investimentos americanos Merrill Lynch a
seus clientes. Bric é a sigla que reúne os países
emergentes mais badalados: Brasil, Rússia,
índia e China. A recomendação não é gratuita.
Ocorre porque os fundamentos da economia
brasileira - estabilidade da moeda, inflação
baixa, dívida externa insignificante etc. - dão
hoje motivos para os investidores se sentirem
seguros. Por isso, os estrangeiros respondem
por 30% das operações realizadas na bolsa.
Há, também, um movimento forte de trans-
parência e confiança das empresas brasileiras
no crescimento do país, que tem levado a um
número recorde de processos de abertura de
capital. E, portanto, mais investimentos. *
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