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Em janeiro deste ano, a prestigia
da revista americana Harvard 
Business Review publicou uma 
lista com os 100 melhores CEOs 

do mundo. Na relação apareciam ape
nas dois brasileiros: o ex-presidente da 
Embraer Maurício Botelho e o carioca 
Benjamin Steinbruch, controlador e 
principal executivo da CSN. Sob o co
mando de Steinbruch, a CSN tomou-se 
uma das siderúrgicas mais eficientes do 
mundo. Hoje, sua margem operacional 
é de quase 45%, enquanto a líder global 
ArcelorMittal registra algo em torno de 
20% (no Brasil, as concorrentes Ger-

dau e Usiminas variam de 25% a 35%). 
Segundo cálculos da Harvard Business 
Review, desde 2002 o valor de mercado 
da CSN cresceu 18 bilhões de dólares, 
atingindo os atuais 40 bilhões de reais. 
Embora tenha prosperado significati
vamente no Brasil, o que lhe garantiu 
prestígio como executivo lá fora, Stein
bruch vem perdendo outra batalha — a 
da internacionalização de sua compa
nhia. O recente episódio envolvendo a 
tentativa de compra da cimenteira por
tuguesa Cimpor, em que a CSN perdeu 
a disputa para a Camargo Corrêa e pa
ra a Votorantim, foi a quarta iniciativa 

malsucedida da empresa de ganhar re
levância no exterior (veja quadro). Ho
je, Steinbruch tem apenas duas siderúr
gicas pequenas fora do Brasil — a 
L L C , nos Estados Unidos, adquirida 
em 2001, e a Lusosider, em Portugal, 
comprada em 2006 —, responsáveis 
por menos de 10% de suas receitas de 
17,9 bilhões de reais em 2009, segundo 
estimativas de consultores. Analistas 
ouvidos por E X A M E calculam que, se 
o empresário tivesse concluído a com
pra das quatro empresas que já estive
ram em sua mira, a CSN teria hoje mais 
que o dobro do tamanho, atingindo um 
faturamento anual de aproximadamen
te 45 bilhões de reais. "No caso da 
Cimpor, tínhamos recursos para pagar 
mais caro, mas seria irresponsável", diz 
Paulo Penido, diretor de finanças e pla
nejamento da CSN. "Por filosofia, pre
servamos o interesse dos acionistas." 

O estilo pouco diplomático de Stein
bruch aparece como um entrave recor-



rente ao avanço da 
empresa fora do país. 
De acordo com fontes 
próximas à CSN, a fal
ta de costura política 
também pesou contra 
ele na negociação pela 
Cimpor. Steinbruch 
entrou na disputa de 

maneira ruidosa sem sequer ir a Portugal 
— fez uma oferta hostil para comprar 
100% das ações da empresa em dezem
bro do ano passado. "'Ele só se sentou 
com representantes da Cimpor depois 
de surpreendê-los publicamente", diz 
um executivo que acompanhou as nego
ciações de perto. A abordagem agressi
va de Steinbruch assustou os portugue
ses. Em sua recomendação aos acionis
tas para que recusassem a oferta da 
CSN, o conselho de administração da 
Cimpor afirmou que a proposta era 
"oportunista" e '"irrelevante". "Algumas 
empresas são ícones em seu país. como 
a Cimpor. Era de esperar que uma ofer
ta hostil gerasse resistência", afirma o 
professor Álvaro Cyrino. da Fundação 
Dom Cabral, especializado em empre
sas transnacionais. Os concorrentes, por 
sua vez, adotaram uma estratégia opos
ta. Havia quase um ano que eles vinham 
conversando com os donos da cimentei-
ra. Juntas, Camargo Corrêa e Votorantim 
tiveram de fechar quatro acordos sepa
rados com grupos de acionistas — e foi 
comendo pelas beiradas que elas conse
guiram garantir uma participação de 
31,2% e 21,2%. respectivamente. 
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A abordagem escolhida pela CSN 
também criou antipatia imediata na dis
puta pela aquisição da siderúrgica an-
glo-holandesa Corus, em 2007. Na 
época, Steinbruch anunciou com estar
dalhaço à imprensa local a oferta de 8,1 
bilhões de dólares — enquanto o india
no Ratan Tata acerta
va a compra da Corus 
nos bastidores (fecha
da por 13 bilhões de 
dólares, 1 bilhão de 
dólares a mais que a 
oferta do empresário 
brasileiro). Contando 
com a vitória, Stein
bruch chegou a decla
rar a jornalistas em 
uma de suas viagens 
a Londres, sede da 
siderúrgica, que pre
tendia se mudar para 
a cidade para ficar 
mais perto da opera
ção. Sua falta de suti
leza colocou a opi
nião pública contra 
ele. Tablóides popu
lares da Inglaterra 
chegaram a se referir 
a Steinbruch como 
"the devil" ("o demô
nio", em português). 

Tanta impetuosi
dade está relacionada 
à própria personali
dade do empresário, segundo executi
vos próximos à empresa. Diferente
mente de algumas grandes companhias 
brasileiras, a CSN não tem uma equipe 
exclusivamente dedicada a fusões e 
aquisições, com a missão de rodar o 
mundo em busca de oportunidades. A 
Camargo Corrêa, que se tornou o maior 
acionista individual da Cimpor. por 
exemplo, criou em novembro de 2007 
uma área para estudar fusões e aquisi
ções que hoje conta com cerca de uma 
dezena de profissionais. No caso da 
CSN, esse papel é centralizado na fi
gura do próprio Steinbruch. "É ele 
quem busca as empresas-alvo e traça a 
estratégia de negociação", diz um ban
queiro de investimentos. 

O desfecho das negociações com a 
Cimpor contrariou os planos de Stein
bruch, mas representou um alívio para 
analistas. Depois que a CSN fez a ofer
ta de aquisição, o valor de suas ações 
caiu quase 10% em apenas uma semana. 
Os papéis só voltaram a valorizar quan-

do a CSN perdeu a chance de ficar com 
a cimenteira. "A companhia não tem 
tradição no setor. A compra da Cimpor 
comprometeria sua capacidade de apro
veitar oportunidades em siderurgia", 
afirma o analista de mercado Francisco 
Schumacher, da consultoria Raymond 

James. Apesar do ceticismo de investi
dores e analistas. Steinbruch ainda não 
desistiu totalmente da disputa e pediu 
ao Cade, órgão regulador da concorrên
cia no Brasil, para suspender os efeitos 
da aquisição no mercado brasileiro — 
hoje, Camargo e Votorantim detêm 49% 

de participação, e a 
Cimpor, outros 10%. 

Daqui para a fren
te, Steinbruch terá de 
enfrentar dois grandes 
desafios para fazer 
seu grupo crescer. De 
acordo com executi
vos próximos, ele tem 
uma estratégia seme
lhante à do empresá
rio Eike Batista, do 
grupo EBX. O dono 
da CSN pretende fa
tiá-la em cinco em
presas independentes 
— siderurgia, minera
ção, logística, energia 
e cimento — para, en
tão, listar cada uma 
delas separadamente 
na bolsa. Dessa ma
neira, o grupo conse
guiria multiplicar a 
percepção de valor de 
seus ativos. No caso 
de Steinbruch, a maior 
promessa é a área de 
mineração, com a Ca

sa de Pedra, uma gigantesca reserva de 
minério de ferro. Seu IPO deve sair de
pois que a CSN concluir a ampliação da 
capacidade de produção de minério de 
ferro de 16 milhões de toneladas para 
40 milhões de toneladas por ano — algo 
previsto para acontecer no final de 2010. 
O segundo dilema se refere à expansão 
internacional. "A CSN é a siderúrgica 
mais rentável do mundo, mas isso pode 
não bastar no longo prazo", diz o ana
lista de siderurgia Leonardo Alves, da 
Link Investimentos. "Caso não consiga 
ganhar espaço lá fora, a empresa pode 
se tornar alvo de aquisição." Para evitar 
que isso aconteça, Steinbruch terá de 
reescrever o enredo em suas próximas 
batalhas no exterior. 
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