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Se conseguir fechar a compra da Xstrata, a Vale será a mineradora mais valiosa do mundo. 
Falta só acertar o preço 
 
Na última semana, um batalhão de executivos fez plantão na sede da Vale, no Rio de Janeiro. 
A qualquer momento, poderia ser fechada a compra da mineradora suíça Xstrata, por um valor 
entre US$ 89 bilhões e US$ 100 bilhões. Se o negócio fosse confirmado – o que não aconteceu 
até as 14h da sexta-feira 22, quando esta edição da DINHEIRO foi enviada à gráfica –, seria 
preciso deflagrar uma operação de guerra para comunicá-lo a investidores do mundo inteiro. E 
o termômetro era o próprio Roger Agnelli, presidente da empresa. Na quarta-feira 20, ele 
parecia otimista. Havia acabado de fechar com seus principais clientes um reajuste de 65% no 
preço do minério de ferro, o que dava fôlego à Vale para bancar a aquisição. Um dia depois, no 
entanto, os suíços continuavam endurecendo as negociações e exigiam um preço maior. Na 
sexta, Agnelli retomou as conversas. Se a operação sair, será um fato histórico para o Brasil. 
Jamais uma empresa nacional fez uma aquisição tão alta – o recorde anterior era da própria 
Vale, com a compra da canadense Inco por US$ 17 bilhões. “O negócio com a Xstrata será a 
prova definitiva de que o Brasil entrou no jogo dos BRICs”, disse à DINHEIRO um banqueiro 
envolvido no negócio. Isso significa que empresas nacionais passariam a assombrar o mundo 
com suas aquisições, assim como fazem concorrentes da Rússia, da Índia e da China, os 
demais BRICs. 
 
  
ASCENSÃO RÁPIDA: dez anos atrás, a empresa valia US$ 500 milhões. Hoje, a mineradora 
suíça já é a sexta do ranking mundial  
 
A aquisição da Xstrata traria outros benefícios. Ela pode fazer com que a Vale se torne, ao 
menos temporariamente, a mineradora mais valiosa do mundo, chegando a US$ 220 bilhões 
(leia quadro abaixo). A empresa brasileira só perderia a primeira posição se a australiana BHP 
conseguisse adquirir a inglesa Rio Tinto – o que, até agora, esbarra no preço. Além disso, o 
negócio também teria repercussões internas. Para superar algumas restrições colocadas pelo 
governo brasileiro, que influi na Vale por meio do BNDES e dos fundos de pensão, a 
mineradora assumiu o compromisso de investir numa grande siderúrgica no Pará. O anúncio 
foi feito pelo diretor de assuntos corporativos da empresa, Tito Mendes. Outro aspecto positivo 
seria a vitória da lógica empresarial sobre a xenofobia. Se a aquisição sair, a Vale continuará 
sendo brasileira, mas um dos seus acionistas será a suíça Glencore, com cerca de 15% do 
capital – e a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, vinha apontando esse “risco” como 
argumento para tentar bloquear a operação. 
 
Qualquer que seja o desfecho do negócio, a Vale foi responsável por outro fato importante na 
semana passada. Com o reajuste de 65% do minério de ferro, economistas passaram a 
enxergar que a demanda mundial continuará aquecida, a despeito da possível recessão 
americana. Isso significa que os preços das principais commodities devem seguir altos por um 
bom tempo. “A demanda tem crescido rápido demais”, avalia Francisco Blanch, diretor de 
pesquisas do banco de investimentos Merrill Lynch. Para o Brasil, essa é uma notícia mais 
positiva do que negativa. Só o aumento de preços da Vale garantirá uma receita extra de US$ 
10 bilhões em 2008. Ao mesmo tempo, a tendência de valororização do real se acentuou na 
semana passada – na quinta-feira 21, o dólar fechou a R$ 1,71, menor valor desde 1999, o 
que pode prejudicar outras exportações. 
 



 

 
 
Fonte: IstoÉ Dinheiro, ano 11, n. 543, p. 32-33, 27 fev. 2008.  


