




A discussão sobre quem vai ocupá-la tornou-se pública. Um nome despon
ta como favorito na bolsa de apostas: Fabio Barbosa, presidente do conselho de 
administração do banco Santander. Outros prováveis aspirantes ao cargo se
riam Rossano Maranhão, ex-presidente do Banco do Brasil, hoje no comando 
do banco Safra, e Luciano Coutinho, presidente do BNDES. "Não se encontra 
em discussão a substituição do diretor presidente da companhia", informou a 
Vale em uma nota oficial. Mas a bolsa de valores acusou o golpe. No dia seguin
te à nova onda de rumores, os papéis preferenciais da Vale chegaram a recuar 
1,59% na Bovespa. No fim do pregão, terminaram em queda de 0,82%, cotados 
a R$ 50,90. "Toda vez que esse assunto veio à tona, houve estresse nas bolsas", 
diz Antonio Emilio Bittencourt Ruiz, analista de mineração do Banco do Brasil. 

Nos dez anos à frente da companhia, Agnelli imprimiu uma velocidade de 
crescimento sem paralelo na história de 68 anos da Vale. Comprou concorrentes 
no Brasil e no exterior, diversificou atividades, entrando nos promissores setores 
de fertilizantes e carvão, investiu bilhões em tecnologia e logística e revelou-se 
um grande negociador, puxando o preço do minério de ferro de um patamar de 
US$ 20 para US$ 140 a tonelada. Fez a festa de acionistas e diretores, frequen
temente premiados com bônus milionários. Mas, depois de uma década notável 
à frente da mineradora, parece ter superestimado seu poder. Agnelli comprou 
briga com quem não podia e se enfraqueceu. A queda de braço com o governo e 

a quebra de alianças importantes com 
a oposição produziram um isolamen
to político que agora pode lhe custar 
o cargo. "Não briguei com ninguém. 
Talvez tenham brigado comigo", 
disse Agnelli, em entrevista a Época 
NEGÓCIOS. "Minha obrigação é a de 
CEO, de tocar a empresa. Muitas vezes 
o interesse da companhia não coin
cide com o interesse dos políticos." 

A grande preocupação no momen
to é com a interferência do governo em 
um possível processo sucessório de 
uma empresa privada. Teme-se um 
impacto negativo na imagem e, por 
consequência, nas ações da compa
nhia. Um estudo do banco de investi
mentos Merrill Lynch estimou perdas 
de US$ 20 bilhões em valor de merca
do para a Vale por conta do que chama 
de risco político. Segundo o banco, os 
sinais de interferência federal pesam 
sobre as ações da mineradora, fazendo 
com que tenham um desempenho in
ferior ao das rivais BHP Billiton e Rio 
Tinto. Impressões como esta explicam 
por que investidores internacionais 
de peso, como George Soros, decidi
ram se desfazer das ações da empresa, 
hoje listadas nas bolsas de São Pau
lo, Nova York, Madri e Hong Kong. 



De acordo com Leonardo Alves, 
analista de mineração da corretora 
Link, Agnelli já teria recebido apoio 
de representantes do conselho de ad
ministração da companhia. "Ele as
sinou, no final do ano passado, uma 
renovação de contrato até 31 de de
zembro de 2012. É isto que a empresa 
tem nos dito", afirma Alves. A Vale 
esclarece que a mencionada renova
ção é mera extensão do contrato de 
trabalho. Se os acionistas decidirem 
substituí-lo, esse documento pode 
ser cancelado. "A versão que circula 
agora é a de que Agnelli terminaria 
o atual ciclo de investimento, en
quanto os acionistas preparariam 
uma sucessão suave", afirma Alves. 

INDISPENSÁVEL?_A discussão 
sobre uma eventual troca de comando 
na Vale levanta questões intrigantes. 
Até que ponto Agnelli é indispensá
vel para a Vale? Que outro executivo 
teria condições de imprimir o mesmo 
ritmo de crescimento? O momento do 
mercado de minério de ferro, com a 
demanda chinesa aquecida, e a recu
peração dos preços do níquel devem 

assegurar à Vale mais um ano de lucros recordistas. Estima-se que os preços do 
minério encerrem 2011 acima de US$ 200 a tonelada, hoje cotada a US$ 186. Isso, 
por si, já deixaria um substituto com boas perspectivas de apresentar números 
satisfatórios em curto prazo. "Mas seria uma análise rasa demais achar que as ci
fras da empresa vêm apenas dos bons ventos chineses. Há gestão ali, alguém que 
soube aproveitar como poucos a retomada da economia", afirma um executivo 
que por anos atuou na área de mineração e já foi concorrente direto de Agnelli. 
Causa arrepios aos investidores a simples menção a nomes como o de Luciano 
Coutinho, por exemplo. "Se Roger for substituído por alguém com uma indicação 
política, as ações vão cair, pode apostar", afirma Ruiz, analista do Banco do Brasil. 

Mas de que qualidades um executivo precisaria para substituir o presidente 
da Vale sem cair, ele próprio, no fogo cruzado entre investidores e políticos? Aci
ma de tudo, a capacidade de agradar a gregos e troianos. Daí, talvez, porque tantos 
olhares se voltem para o presidente do conselho do Santander. Fabio Barbosa, um 
administrador de empresas paulistano, de 55 anos, é bem-visto pelo Planalto e ad
mirado pelo mercado. "Ele não é exatamente um empresário político, mas circula 
bem no governo, e seu nome é prestigiado na equipe de Dilma. Não por acaso, foi 
cogitado para ocupar ministérios e a presidência do BC", afirma Sérgio Lazzarini, 



professor de estratégia empresarial do Insper e autor de Capitalismo de Laços, obra 
que versa sobre as relações nem sempre claras entre os setores público e privado. 

Analistas enxergam em Fabio Barbosa similaridades com Agnelli. A m 
bos fizeram carreira no setor financeiro, têm liderança reputada e trans
formaram para melhor as empresas que comandam. Barbosa realizou um 
trabalho modelar à frente do A B N Amro Real. Tão bom que acabou na pre
sidência do Santander quando o banco espanhol adquiriu o Real, em 2007. 
Os espanhóis viram nele, naquele momento, um administrador reconheci
damente talentoso, com uma capacidade incomum de gerir pessoas e de va
lorizar a marca com base em conceitos de responsabilidade socioambiental. 
Sob seu comando, o Real desenvolveu linhas de financiamento para compa
nhias interessadas em melhorar seus padrões ambientais, criou "produtos 
sustentáveis" para pessoas físicas e lançou programas de microcrédito. Em 
dezembro, porém, o Santander anunciou sua migração da presidência exe
cutiva para o conselho de administração. Barbosa teria "caído para cima", 
devido a uma discordância com a matriz sobre os rumos da filial brasileira, 
desalinhada com a estratégia global. No mês passado, ele deixou também a pre
sidência executiva da Febraban, abrindo espaço para uma mudança de casa. 

Em tese, seu modelo soft de ad
ministração não combina bem com a 
máquina de bater metas em que Ag
nelli transformou a Vale. Há quem 
especule que, se tiver tempo, Barbosa 
poderá injetar credibilidade na área 
ambiental da empresa e criar uma di
nâmica interna mais interessante no 
que diz respeito aos relacionamentos 
interpessoais. Mas será que é disso 
que uma mineradora necessita? "Num 
banco, é importante ter funcionários 
felizes e motivados, porque a intera
ção com o público final é grande. Já na 
mineração, a operação é bruta, focada 
em tecnologia, engenharia e processo", 
diz João Baptista Brandão, especialista 
em liderança da FGV Procurado por 
Época NEGÓCIOS, Barbosa disse não 
ter o que comentar sobre o assunto. 

Não se sabe, portanto, se ele quer 
a Vale - nem se a Vale o quer. Mas há 
indícios confiáveis de que Brasília de
seja tê-lo na companhia. Em círculos 
do Planalto, duas soluções vêm sendo 
debatidas. A primeira seria pleitear a 
substituição de Agnelli. É consenso 
que o governo não deseja, de maneira 
nenhuma, influenciar a sucessão no 



sentido de nomear um sindicalista. 
Reconhece-se, porém, que há pou
cos executivos brasileiros capazes de 
sentar naquela cadeira. Época NE
GÓCIOS apurou que Fabio Barbosa 
é o nome que mais agradaria à pre
sidente Dilma. A outra alternativa 
seria manter Agnelli na presidência 
executiva, concentrado na operação 
da mineradora, e transformar o presi
dente do conselho em uma espécie de 
chefe de Estado e porta-voz da compa
nhia. Quem conhece Agnelli diz que 
não há hipótese de ele aceitar um pla
no como este, que o faça submergir, 
atendo-se a questões operacionais. 

N A T U R E Z A HÍBRIDA_Para 
entender as relações políticas que per
meiam a Vale, uma empresa privada, 
é preciso voltar no tempo. Em 1997, no 
início do governo FHC, a então cha
mada Companhia Vale do Rio Doce 
virou estrela do Programa Nacional 
de Desestatização. Um consórcio for
mado pelo Bradesco, pelo empresário 
Benjamin Steinbruch, um dos sócios 
da CSN, e por investidores internacio
nais venceu o leilão de privatização. 
Ao longo de quase uma década e meia, 
sua composição acionária passou por 

um processo de mutação que fez da Vale uma organização de natureza híbrida, 
que combina capitais e culturas públicos e privados. Seu controle pertence à Vale-
par, dona de 53% do capital votante. Esta holding, por sua vez, tem 48,79% de suas 
ações nas mãos do Litel, um consórcio de fundos de pensão que reúne caixas de 
previdência de três estatais federais (Previ, Funcef e Petros) e uma estadual, a Fun
dação Cesp, de São Paulo. O restante dos papéis da holding está assim dividido: 
21% para o Bradesco, 18% para a japonesa Mitsui e 11,5% para a BNDESPar. Tudo 
considerado, a maior fatia do capital é a dos fundos de pensão, que se tornaram tão 
poderosos que há muito são dirigidos por quadros políticos, indicados pelo go
verno da vez. Essas poderosas fundações só não controlam diretamente a compa
nhia porque um acordo de acionistas deu ao Bradesco o direito de indicar Agnelli 
para a presidência. Na prática, o banctrdá as cartas na gestão executiva da Vale 
graças a um mecanismo para evitar que a companhia fique sob orientação estatal. 

"O que essa empresa precisa é dar resultado para os acionistas, e isso a ges
tão do Roger Agnelli fez. Se ele traz bons resultados, como justificar sua saí
da?", diz o deputado federal Geddel Vieira Lima (PMDB-BA). Para ele, a parti
cipação de fundos de pensão no capital da Vale não dá ao governo o direito de 
interferir na companhia. "Ela não é a Petrobras." A este raciocínio contrapõe-
se uma ponderação ouvida nos anos Lula, que segue válida no governo Di l -



ma. Por ter participação pública significativa em seu capital, a Vale deve, sim, 
satisfação ao Estado. Agnelli tem uma explicação prática para a bola dividi
da. "É que a Vale, assim como empresas de energia e telecomunicações, é uma 
concessão pública", afirma. Na teoria, é até um pouco mais complicado do que 
isso. "Em empresas dessa natureza, existe uma linha tênue entre o que é de 
fato ingerência política e o que é cobrança de responsabilidade pública", afir
ma Lazzarini, do Insper. No caso das 1,5 mil demissões anunciadas pela Vale 
em dezembro de 2008, por exemplo, a grande grita do governo era justamente 
quanto a essa responsabilidade. Um executivo que acompanhou de perto o epi
sódio conta que o ministro Guido Mantega chegou a propor uma alternativa 
aos cortes: "Ele disse que, se o Roger tivesse informado que a situação era tão 
grave, o governo poderia ter adotado alguma medida em caráter emergencial e 
transitório para desonerar o setor de minério, de modo a evitar as demissões". 

Durante quase oito anos de sua década à frente da Vale, Agnelli conduziu com 
maestria as negociações políticas. Estabeleceu uma relação afetuosa com Lula, 
ajudou a pagar a reforma do Alvorada, recrutou diretores nos quadros do gover
no e tornou-se figura fácil nas celebrações do Planalto. Não foram poucos os que 
o advertiram sobre os riscos da relação cada vez mais estreita com o poder. Uma 
frase murmurada por diretores da mineradora resumia bem essa preocupação 
interna: "Quem chega muito perto do sol corre o risco de se queimar". Quadros 

da oposição, sobretudo do PSDB, res
mungavam contra essa proximidade. 
Mas Agnelli tinha seus trunfos. Além 
de despejar investimentos generosos 
em Minas Gerais, terra de Aécio Ne
ves, montou uma equipe de diretores 
que circulava bem entre tucanos. À 
frente desse time, sempre esteve Carla 
Grasso, ex-mulher de Paulo Renato, 
ministro da Educação na era FHC, e 
ex-secretária da Previdência Com
plementar durante o governo tucano. 

Carla é diretora de Serviços Com
partilhados, Compras, RH e TI. En
trou na Vale quando a companhia era 
gerida por Benjamin Steinbruch, logo 
após a privatização. Agnelli transfor
mou-a em seu braço direito. Sob seus 
cuidados está um orçamento anual de 
R$ 40 bilhões. Outro executivo simpá
tico ao PSDB era o diretor financeiro 
Fábio Barbosa. Homônimo do execu
tivo do Santander, ele foi secretário do 
Tesouro na gestão FHC. Para não dei
xar ponta solta, Agnelli recrutou Guto 
Quintella, executivo com trânsito fácil 
junto a figuras influentes do PMDB, 
como José Sarney e Renan Calheiros. 
"O lucro do minério é tão grande que 
a Vale tinha caixa para engordar o 
dividendo dos acionistas e agradar a 



políticos, levando obras importantes 
para seus estados", diz um ex-diretor. 

A lua de mel com o governo du
rou até as demissões de 2008. Dali 
em diante, Lula passou a cobrá-lo, 
demandando um olhar mais atento 
aos interesses nacionais. A priori
dade, na concepção governista, de
veria ser dada a investimentos no 
país - e não a aquisições no exterior. 
Em vez de exportar matéria-prima, 
a Vale deveria produzir aço, agre
gando valor a suas vendas exter
nas e gerando empregos no Brasil. 

Desde então, Agnelli luta para se 
recuperar das derrapadas políticas e 
reabrir canais com o PT. Já se reuniu 
com Antônio Palocci e Guido Mante
ga, buscou conselhos de José Dirceu e 
Luiz Gushiken. Atendeu a várias de
mandas de Lula. Prometeu, por exem
plo, investir em projetos siderúrgicos 
no Rio de Janeiro, Ceará, Espírito San
to e Pará. Rancores antigos, porém, 
não desaparecem facilmente. Um ex-
diretor da companhia relata um epi
sódio ocorrido durante a negociação 
para a construção de uma siderúrgica 
no Pará. Reunidos na sede do governo 
paraense, representantes de primeiro 
escalão da Vale e do governo federal 
discutiam com a então governadora 
Ana Júlia Carepa. Agnelli discorria 
sobre os desembolsos a cargo da Vale 
e sobre a parcela que, para ele, deveria 
ficar sob responsabilidade dos gover
nos federal e estadual. A cada tenta
tiva sua de empurrar investimentos 
para a esfera pública, Dilma, então mi
nistra da Casa Civil , rebatia com da
dos sobre o cofre recheado da Vale. O 
pinga-fogo persistiu até que, cansada 
da discussão, a atual presidente afir
mou: "Roger, meu filho, a coisa vai ser 
feita da forma que estou te dizendo". 

DOAÇÕES DE C A M P A N H A . 
De acordo com um dos principais 
caciques do PT, Agnelli entrou num 
perigoso isolamento político jus
tamente no momento em que mais 

precisava de alianças. Por ser uma concessionária de serviços públicos, a Vale é 
legalmente impedida de contribuir com caixas de campanha. A holding, no en
tanto, usa subsidiárias como Caemi, Urucum e Minerações Brasileiras Reunidas 
para fazer doações. Até 2006, sua política era financiar diretamente as campa
nhas de candidatos a cargos públicos. Nas eleições daquele ano, o grupo ajudou 
a eleger 46 deputados, numa operação que somou R$ 5,3 milhões. Em 2010, po
rém, as subsidiárias da Vale reformularam sua sistemática de contribuição. As 
doações passaram a ser centralizadas em partidos e não mais em candidatos. A 
mudança desagradou a dezenas de políticos, que contavam com o apoio direto 
da mineradora. Estariam eles por trás da aceleração das discussões no Congres
so para taxar a exportação de minério e aumentar os royalties da atividade? "Não 
acredito nisso. Seria um tiro no pé", afirma Fábio Spina, diretor jurídico da Vale. 

O próprio Agnell i não se arrisca a dizer se, afinal, fica ou não fica na 
Vale. "Sou passivo nessa história. Dependo da decisão dos acionistas", afir
ma ele. Interlocutores frequentes sugerem que, dada a pressão sobre ele, 
seria legítimo jogar a toalha. "Se eu fosse o Roger, deixaria a presidência 
da Vale. É um desgaste que não compensa", diz uma amiga do executivo. 

Esta é, talvez, a questão derradeira deste imbróglio. Agnelli precisa da Vale? 
Em tese, não. Tido como um trator de estilo visionário, não lhe faltaria gás, aos 51 
anos, para seguir conquistando fama e fortuna em empreendimentos próprios 
ou à frente de companhias globais. "Hoje a Vale precisa mais de Roger do que ele 
da Vale", diz um interlocutor do executivo. Ao longo de sua gestão, Agnelli conso
lidou uma preciosa rede de relacionamentos internacionais. É um dos 100 CEOs 
globais convidados para as recepções promovidas por Bill Gates, fundador da 
Microsoft, e é recebido em casa pelo magnata indiano Lakshmi Mittal, CEO da 
Arcelor Mittal. Tem acesso a ministros africanos e asiáticos e, quando a agenda 
lhe permite, fuma um Cohiba na companhia de colegas europeus e concorrentes 
australianos. "Agnelli fora da Vale não fica um dia inativo", diz um headhunter 
ouvido por Época NEGÓCIOS. A questão, segundo amigos do executivo, é que ele 
adora a mineradora. Seus olhos ainda brilham quando fala de uma nova mina, 
do centro de tecnologia que está montando no Brasil ou das viagens internacio
nais para prospectar negócios. "O Roger é, no fundo, um desenvolvimentista. 
Isto aqui [a Vale]é uma eterna obra em construção para ele", afirma Carla Grasso. 

Mas há Brasília. Incontornável. "Agnelli é um CEO de mentalidade privada 
numa companhia com fortes nuances políticas", diz o mencionado interlocutor 
do executivo. O que ele fez foi estabelecer uma espécie de cinturão produtivo para 
blindar a companhia das influências externas. Ainda que fosse um exímio polí
tico, Agnelli estaria na berlinda. "O problema não é ele, é a cadeira em que senta." 

Com reportagem de Raquel Salgado e Elisa Alves Campos 



AEXPECTATIVAERADEUMENCONTROTENSO, SOBRETUDO DEPOIS DO AVISO 
de que Roger Agnelli, presidente da Vale, não falaria sobre temas delicados. 
Neste momento, entenda-se por assuntos difíceis a suposta queda de braço com 

o governo nos bastidores da maior empresa privada do país e os rumores sobre sua saí
da do comando da mineradora. Agnelli, em princípio, faria apenas um balanço de seus 
dez anos à frente da Vale - período em que a empresa obteve os melhores resultados fi
nanceiros e operacionais de sua longa história. Ele próprio, no entanto, encarregou-se de 
quebrar o protocolo. Às três e quinze da tarde do último dia 25, Agnelli entrou na peque
na sala de reuniões localizada no 17° andar da sede da Vale, no centro do Rio, desculpou-
se pelos 15 minutos de atraso e, sorridente, perguntou: "Vamos conversar sobre o quê?". 

Vestia terno cinza escuro, camisa branca, gravata azul-marinho e sapato 
preto, com uma discreta fivela cromada. O sinal de que chegou aos 51 anos vem ape
nas de uns poucos fios de cabelo branco já visíveis. De resto, conserva a aparência jo
vial. É inquieto e mexe-se na poltrona enquanto conversa. Num encontro cara a cara, 
desmonta a imagem de arrogância e intransigência propalada por políticos, rivais 
de mercado e ex-funcionários. Em duas horas de entrevista, Agnelli tratou, sim, de 
seu legado à frente da mineradora. Mas também falou de quase todo o resto: da fa
mília, das relações com o governo, do diz que diz que em torno de sua sucessão e da 
polêmica sobre o modelo de gestão da Vale. Ao final da conversa, saiu-se com esta: 
"Se eu ficasse quieto, era até melhor, mas nunca fugi de perguntas. A Vale que está 
nos jornais não é a Vale que eu conheço". A seguir, os principais trechos da conversa: 

> A Vale precisa mais do Roger Agnelli 
do que o Roger Agnelli da Vale?_Ah, gen
te, isso é difícil de responder! Eu sou apai
xonado por esta companhia. Com o nível 
de qualidade que temos aqui, em pessoas, 
processos e tecnologias, dá para tornar 
realidade vários sonhos. Será que um dia 
a Vale poderia ser a maior mineradora do 
mundo? Nós estamos quase lá. E temos 
as maiores e melhores reservas de miné
rio de ferro, de níquel, de fertilizantes. Isso 
tudo foi conquistado com trabalho interno. 
Lembro que. quando fui aprovar a primeira 
mina de cobre da Vale, um grande empre
sário brasileiro foi ao Bradesco[um dos 
principais acionistas da companhia] dizer 
para o"seu" Lázaro Brandão [presidente 
do conselho do banco] que eu ia quebrar a 
empresa. O mundo inteiro dizia que a Vale 
não tinha condições de produzir cobre. E 
hoje estamos numa posição maravilhosa 



em cobre. Quando compramos a Inco[no Canadá], também di
ziam que não ia dar certo. Que não saberíamos nos comportar lá 
fora. Vá até a África e pergunte para qualquer moçambicano o que 
é a Vale. Eles têm orgulho de nos ter por lá. Vá até Zâmbia, até a Gui
né, e pergunte a mesma coisa. Hoje somos vistos como parceiros 
de países, geradores de oportunidades. Por isso sou absolutamen
te apaixonado pela Vale. 

» O senhor fica ou não fica na Vale?_Sou passivo nessa história. 
Dependo da decisão dos acionistas. O que tenho feito neste momen
to é trabalhar. Agora, o que me dá prazer em estar aqui dentro é ver 
que o sonho que temos cultivado nestes últimos dez anos pode ser 
realizado. O sonho de ser uma 
empresa que dá orgulho ao país 
é o sonho que estamos conse
guindo concretizar. O sonho de 
ter uma empresa com mentali
dade inovadora e conquistado
ra já é realidade. Eu digo com a 
maior tranquilidade do mundo 
que eu e todos os diretores es
tamos tranquilos. Mais do que 
dinheiro, mais do que qualquer 
tipo de reconhecimento, o fato 
de ter participado até aqui já é 
um privilégio. 

» O senhor teve alguma 
sinalização dos acionistas a 
respeito de uma eventual su
cessão?_Não. Zero. O conselho 
apoia a diretoria. E acho que 
nem cabe entrar nesse mérito. 

» Como é trabalhar em meio 
à pressão que reverbera na im
prensa, com seu nome sempre na berlinda?_É continuar fazendo o 
que sempre fiz, e até aqui tem dado certo. É trabalhar, trabalhar, tra
balhar. O resto é o acionista que tem de decidir. Essa fofoca que sai 
nos jornais não me interessa. A única coisa que eu fico triste de ver na 
imprensa é uma Vale que eu não conheço. 

» Como é hoje a sua relação com o governo?_Acho que a relação 
sempre foi muito positiva, pelo lado do crescimento e da importância 
da Vale. Sempre foi e continua sendo muito boa. Não tem nenhuma 
pendência. Evidentemente que existem momentos e momentos. 
Mas diria que, nesses anos, a convergência de visão e de ação foi mui
to grande, bem maior do que eventuais divergências. O presidente 
Lula queria investimento. A Vale foi a empresa privada que mais inves
tiu. O presidente Lula falou que queria criar as multinacionais brasi
leiras. AVale foi a primeira grande multinacional brasileira e se lançou 

no mundo inteiro. 0 presidente Lula queria olhar para a África e olhar 
mais para a América do Sul. Nós ocupamos os espaços todos que 
existiam nas duas regiões. O Brasil precisava investir em infraestrutu-
ra. A Vale é, disparado, a empresa que mais investiu em infraestrutura. 

> E as pressões para voltar à siderurgia?_Essa era a estratégia des
de o ano 2000, anunciada e divulgada. O que o presidente Lula suge
riu foi uma siderúrgica no Pará, e eu concordei. Todos os acionistas da 
companhia concordaram com a sugestão, que é positiva para o esta
do e positiva para a Vale. 

> Aprimeira opção não era o Maranhão?_Sim. Por estar mais per
to da costa, portadas as razões 
técnicas e econômicas. O Lucia
no Coutinho [presidente do BN
DES] tez um estudo para a Vale 
e t ambém para o governo do 
Pará, mostrando que era mais 
viável investir no Maranhão. 
Depois, quando o Lula disse que 
o governo poderia pensar na 
construção do porto, ele deso
nerou a siderúrgica desse inves
timento na área de logística. En
tão, fazer a siderúrgica passou a 
ser muito mais viável. 

> Há relatos de que o senhor 
estaria isolado politicamente. 
Que teria brigado com o PT, 
com o PSDB, com o PMDB..._ 
Eu não briguei com ninguém. 
Talvez tenham brigado comigo. 
Trato todos muito bem. A Vale 
hoje é tão grande que jamais 
pode ser ignorada. É impos

sível ter isolamento político nesta companhia. Não tem como es
conder um elefante. O relacionamento vai bem. Agora, depende do 
ponto de vista. Depende de em qual chapéu você está. Eu diria que 
a empresa é bem-sucedida em tudo. Eu tenho trânsito em Brasília 
com a maior tranquilidade porque represento a Vale. Minha posi
ção é a de presidente executivo, de tocar a empresa. Muitas vezes o 
interesse da companhia não coincide com o interesse de políticos. 
Tenho o dever, a obrigação, de dizer o que interessa para esta com
panhia e o que não interessa. E em todas as decisões que tomei, 
mesmo as mais sensíveis, o conselho de administração esteve ao 
meu lado. Nunca, repito, nunca me faltou apoio do conselho de ad
ministração nas horas mais ou menos sensíveis. 

> Quem o apoia?_Estou falando de todos. O presidente do BN DES, 
Luciano Coutinho, sempre esteve aqui. O Sérgio Rosa, enquanto pre-



sidente da Previ, sempre esteve aqui. Assim como o conselheiro da 
Mitsui, que é o Oscar de Camargo Filho. E o do Bradesco, que é o Má-
noTeixeira. Nunca me faltou apoio em nenhuma das decisões. Estou 
muito tranquilo. Tudo aqui é registrado. Não houve nenhuma decisão 
tomada unilateralmente, que não tivesse sido compartilhada com to
dos os diretores da companhia e com todos do conselho. Qual o meu 
papel?Trabalhar,continuartrabalhandoe incentivando a empresa. 
Estou fazendo o meu papel. 

» E a presidente Dilma?_Dilma sempre nos deu um apoio muito 
grande. Isso tem de ficar claro. Fomos colegas de conselho na Pe-
trobras. Ela sempre nos deu apoio, tanto como ministra das Minas e 
Energia quanto como ministra da Casa Civil. 

» O senhor fez carreira no Bradesco e tem uma relação especial 
com o banco e com Lázaro Brandão, não é?_ É... [pausa. Agnelli fica 
visivelmente emocionado]Tenho uma admiração muito grande e uma 
gratidão imensa ao"seu" Brandão. Ele sempre me apoiou em tudo, e o 
banco sempre foi maravilhoso comigo. Uma passagem marcou minha 
vida para sempre.Tive um problema de saúde muito sério. Entre 1993 
e 94, fiz três cirurgias de coluna. Quem me salvou foi o "seu" Brandão. 
Um dia fui almoçar com o Mathias Machline[fundadordaSharp, mor
to em1994], que sentiu que eu não estava bem. Ele telefonou para o 
"seu" Brandão, que me ligou imediatamente, perguntando por que eu 
não ia aos Estados Unidos. Àquela altura, eu já havia feito duas cirur
gias no Brasil, que não tinham sido bem-sucedidas. "Seu" Brandão in
sistiu para que eu fosse aos Estados Unidos. Minha ida foi providencial. 
No dia seguinte à minha chegada lá, eu já não me mexia mais. Fui para 
uma cirurgia de emergência, correndo risco de ficar paralítico. No fim, 
deu tudo certo. Tenho enorme gratidão pelo "seu" Brandão. 

» O senhor tem outros amigos assim no mundo dos negócios?_ 
Tem algumas pessoas de quem eu devo gostar mais do que elas gos
tam de mim. Há vários casos assim, de gente de quem eu gosto muito 
e que tal vez não goste tanto de mim. 

> Políticos, por exemplo?_Não tenho exemplos. O que estou dizen
do é que quando gosto de alguém, gosto sinceramente. 

> O que o senhor trouxe do Bradesco para a Vale, além da sala 
compartilhada portados os diretores?_A questão da ética, da retidão, 
de trabalhar muito, de ser persistente, de ser consistente. E a questão 
da equipe. Ninguém faz nada sozinho. Alguma coisa veio comigo. Foi a 
minha única escola.Trabalhei lá durante 21 anos. 

> E de casa, trouxe alguma coisa? Ser filho de Sebastião Agnelli 
foi uma boa escola?_Uma escola maravilhosa. Ele estudou só até o 
primeiro ano primário. Depois, teve só um professor de matemática. 
E ele mudou do interior para São Paulo, fez a vida e virou um grande 
empresário. Tinha a indústria dele, de laminação de madeira, era fa
zendeiro, foi muito bem-sucedido. Imagine um rapaz do interior, que 

nunca tinha ido a São Paulo, de malinha na mão. O primeiro trabalho 
delefoi para o Abraão Kasinski, da Cofap. Serviço de marceneiro. Ele 
foi lá consertar uma porta do Kasinski, que na época tinha a 3 Leões, 
uma loja de autopeças. Depois viria a Cofap. Adureza da disciplina, de 
persistir, eu aprendi com ele e aprofundei no banco. Pede para Nos
sa Senhora e não corre atrás para ver o que acontece. Não acontece 
nada. Pode pedir ajuda, mas tem de correr atrás. 

> É possível traçar um paralelo entre a meritocracia da Vale e, por 
exemplo, a da AmBev?_São negócios muito distintos. A nossa é uma 
empresa de engenheiros, de geólogos e de processos. A AmBev é 
uma empresa de comércio, de administradores, de relações-públi-
cas. Cobrança tem de ter em qualquer empresa. Em toda companhia 
bem-sucedida você vê gestão por resultados, por meritocracia, por 
disciplina, por cobrança. Éo modelo Vale. É o "Vale wayofdoingbusi-
ness "[o jeito Vale de fazer negócios]. 

> Qual é sua carga de trabalho hoje?_Durante muitos anos, traba
lhei mais de 14 horas por dia. Ho|e já consigo planejar melhor. 0 que 
pega são as viagens. Estamos falando em média de 60,70 horas por 
mês, o que desgasta. Mas é uma carga de trabalho prazerosa, cada dia 
em um lugar diferente, fazendo coisas diferentes. 

> O senhor não para muito por aqui, não é? "Tenho voado entre 800 
e mil horas por ano. Para a África e a Ásia, principalmente. Mas tam
bém para Nova Caledônia, Austrália, Indonésia, Omã. Gosto de visitar 
todos os projetos, conversar com o pessoal. A Vale hojeé uma empre
sa bem mais complexa do que era no passado. É uma empresa linda. 

> Qual o papel da África para a Vale?_É a última fronteira de recur
sos naturais em grande escala que há no mundo. Hoje já mineramos 
em todos os países da América do Sul. AÁfrica é onde há projetos de 
porte ainda intocados. E a África tem muito a ver com o Brasil. Aori-
gem, a raiz do povo brasileiro está lá. Somos uma ex-colônia, como 
a maioria dos países africanos. O desafio que eles têm, degerar uma 
evolução no padrão de vida, é o mesmo que temos aqui. Temos ex
periência para levar para lá. A estratégia do presidente Lula de olhar 
para a África, que no começo foi criticada, é acertada. Perfeita. Essa 
ligação mais estreita com a África certamente vai trazer um retor
no grande para o Brasil. Muita gente critica sem nunca ter ido até lá. 
Quando você pousa em Zâmbia, na Guiné, vê que é exatamente igual 
a estar pisando em Brasília. A topografia é igual, a terra é igual, tudo é 
igual. A Vale se posicionou bem na África, melhor que as concorren
tes. E acho que temos um futuro enorme por lá. Vou à África sete ou 
oito vezes por ano. Converso com todos os presidentes. AVale é bem-
vista por ser uma empresa brasileira. É uma vantagem comparativa 
em relação a outras mineradoras. 

> O senhor consegue visitar as cidades por onde passa, fazer algu
ma coisa extratrabalho?_Para ser sincero? Não. Porque no tempo que 
teria para fazer isso já estou indo para outro lugar. Sábado e domingo, 



normalmente, eu passo dentro do avião. Aproveito essas viagens e 
faço reuniões com diretores. 0 avião tem internet, tem tudo. 

> Qual é a sua resposta a quem critica o clima da Vale, diz que 
os diretores não param, que o senhor não fez sucessor?_lsso é 
dito por quem? Por quem saiu? O que conta são aqueles que es
tão aqui. E aqueles que estão aqui são os que construíram a Vale 
na maior parte desse período todo. Os que saíram, eu confesso a 
você com muita franqueza, não deixaram saudades. A não ser por 
um ou dois: Fábio Barbosa [ex-diretor financeiro]e Luís Lancaster 
[ex-presidente da divisão de não ferrosos]. Agora, ex-mulher falar 
de ex-marido é complicado, né? Muito provavelmente você não vai 
ouvir coisa boa. Quem saiu gostaria de ainda estar aqui. 

» Até que ponto o ciclo de crescimento da demanda por com-
modities colaborou para o desempenho da Vale na última déca-
da?_Muita gente diz que a Vale cresceu porque o ciclo foi bom. Mas 
o ciclo foi bom para todo mundo. A Vale era a sétima mineradora há 
dez anos. Hoje é a segunda e caminhando firmemente para ser a pri
meira. Há algum diferencial nisso. E acredito que o diferencial são as 
pessoas que trabalham na Vale. 

» A natureza da Vale, de algum modo, propicia ingerência políti
ca ?_Sabe o que é? É que a Vale, assim como empresas de energia, 
de telecomunicações, de aviação, de transportes, é uma concessão 
pública. Então, quer você queira ou não, vai estar sempre se relacio
nando com ogoverno. A Vale, em cada um dos estados em que atua 
- Minas Gerais, Pará, Espírito Santo -, é a maior empresa. É a maior 
exportadora do Brasil. E a que mais investe. Inevitavelmente, ela vai 
estar exposta às questões dogoverno. Movimentos cíclicos na quali
dade do relacionamento político sempre existem. Tudo depende da 
fase da companhia. Eu diria que temos feito muito por Minas Gerais. 
Que temos feito muito pelo Pará, pelo Mato Grosso do Sul, por Ser
gipe. Isso, claro, é o ponto de vista da companhia. Do ponto de vista 
político, sempre vão achar que podemos fazer mais, que eles podem 
tirar mais. Sempre vão achar que deveríamos ter feito mais. Faz par
te do mundo dos negócios. 

» O senhor disse uma vez: "O PT quer a minha cadeira. Não se 
conforma até hoje com a privatização da Vale". O senhor se arre

pendeu da declaração?_Não. Aquela resposta foi absolutamente 
consciente. Respondi a insistentes perguntas de jornalistas que di
ziam queo PT falava isso, que tinha gente do PT falando aquilo. Então 
eu disse: "Essa gente do PT está querendo a minha cadeira". 

» É uma cadeira cobiçada, não?_É. Mas não sei se quem cobiça 
sabe o tamanho do pacote que vem junto. 

» Como o senhor se vê? Como um negociador?_Em 2005, 
consegui negociar um aumento de 71,5% para o preço do minério. 
Imagine o que teve de gente falando "bem" de mim naquela época. 
Depois vieram os reajustes trimestrais. 

> O senhor é mais focado em gente ou em resultados?_Eu pen
so mesmo é no longo prazo. Quando tinha 18 anos, eu me imaginava 
com 50. Não com 20 ou com 30. É uma coisa engraçada: não sabia o 
que seria com 20 anos, mas tinha certeza do que queria para minha 
vida quando tivesse 50. 

> E está satisfeito com onde chegou?_Acho que deixei muita coisa 
pessoal por fazer. Gosto de ter projeto, me sinto cúmplice. Quer me ver 
louco é não medardesafio. Essa cumplicidade com projetos e com as 
pessoas que estão nos projetos é que me atrai. Todos aqui na Vale têm 
cumplicidade com um sonho. É isso que move a Vale. 

> O senhor pensa em voltar ao setor financeiro algum dia?_Não 
penso, não. Penso no que estou fazendo hoje. Minha cabeça está 
em 2020, quando eu gostaria de estar em Angra dos Reis, olhando 
meus filhos, dando gás para os dois. Eles estão indo bem. Mas eu os 
cobro. É meritocracia em casa. Outro dia falei para meu filho [João, 
21 anos]: "Isso não está bom, tem de melhorar". Ele está montando 
uma empresa, e estou dizendo que está devagar. Já devia estar pro
duzindo. É assim que eu me vejo. 

> Sem trabalhar?_Sem trabalhar, a minha mulher não aguenta, né? 
Quero fazer algo ligado a planejamento, estratégia. Se puder integrar 
isso com o terceiro setor, alguma fundação, será maravilhoso. Me de
dico muito à fundação da Vale. Estamos fazendo uma revolução social. 
E não é apenas dinheiro. Dinheiro nãofalta no mundo, o que falta é inte
ligência em projetos sociais. 



A movimentação era incomum na sede da Vale em dezembro de 2008. 
O mundo vivia o auge da crise econômica, a demanda por matérias-
primas diminuía drasticamente e as grandes siderúrgicas, sobre

tudo as chinesas, haviam cancelado as encomendas de minério de ferro da 
companhia brasileira. Os pedidos andavam escassos desde outubro, mas a 
Vale mantivera a produção de 1 milhão de toneladas por dia. Quando os na
vios dos clientes pararam de vez de vir buscar a mercadoria, a mineradora 
acumulava 30 milhões de toneladas sem destino. "No meio de dezembro, v i 
mos que não havia um navio sequer para retirar minério no mês seguinte", 
afirma seu presidente, Roger Agnelli . Uma reunião foi convocada às pres
sas. Agnelli discutiu o assunto por algumas horas com os diretores e deci
diu bancar o risco de uma solução inusitada: "Vamos comprar frete e colocar, 
por nossa conta, o minério no mar. Temos os 45 dias de viagem até a China 
para negociar toda a carga do navio". Diante dos olhares um tanto céticos, fe
chou questão: "É o único jeito. Vamos virar mascates de minério de ferro". 

A favor da estratégia havia o fato de o preço do frete ter despencado, de US$ 
100 para US$ 8 a tonelada. Armadores ociosos também fecharam contrato com 
a mineradora. Em pouco tempo, uma fila de mais de 100 navios partia para a 
Ásia. Enquanto estocava a mercadoria em pleno oceano, Agnelli destacou 20 
de seus melhores executivos brasileiros para se juntarem aos funcionários do 
escritório chinês da mineradora, em Pequim. "Fomos a todos os clientes possí

veis, dos maiores aos pequenos pro
dutores de aço", afirma José Carlos 
Martins, diretor de vendas e marke
ting da Vale, um dos convocados para 
a operação de guerra. "Conseguimos 
vender tudo." A partir daquele mês, a 
Vale mudou radicalmente o seu mo
delo de negócios. Desde então, passou 
a ser a empresa que leva o produto até 
a porta do cliente. Em março, chegam 
ao Brasil os primeiros cargueiros de 
4 0 0 mi l toneladas encomendados 
num estaleiro na Coreia do Sul. "O 
minério da Vale tinha uma desvanta
gem de US$ 20 em relação aos com
petidores australianos, justamente 
por conta do custo do transporte para 
os clientes", diz Aldo Musacchio, pro
fessor associado da Harvard Business 
School. "Com o novo modelo, a Vale 
reduz essa diferença para US$ 2." 



A operação de guerra é contada 
com entusiasmo na sede da Vale. Os 
diretores conhecem cada detalhe do 
dia em que Agnel l i pagou para ver 
com os chineses. "Podíamos ficar 
como as outras mineradoras, espe
rando a economia melhorar. Mas ha
via uma chance de sair na frente das 
rivais e fomos buscá-la", afirma Fá
bio Spina, o diretor jurídico da Vale. 
Spina, que já trabalhou com craques 
como Jorge Paulo Lemann e Marcel 
Telles, na InBev, e com David Feffer e 
Antonio Maciel Neto, na Suzano, de
fine Agnelli como um executivo bri
lhante e altamente intuitivo. "Poucos 
fariam o que ele fez nesse episódio 
do minério estocado em alto-mar." 

Agnelli é movido a números. Sob 
seu comando, a Vale saltou de uma 
receita operacional de US$ 4 bilhões 
em 2001 para cerca de US$ 40 bi
lhões em 2010 (a cifra exata será co
nhecida neste mês, quando o balanço 
anual da companhia for divulgado). 
No mesmo período, o lucro líquido 
passou de US$ 3 bilhões para algo em 
torno dos US$ 15 bilhões. Tudo o que 
diz respeito à Vale tornou-se super
lativo. Em meados de janeiro, a em
presa desbancou a Petrobras como 
a maior exportadora do país, regis
trando US$ 24 bilhões em vendas 
externas no ano passado, ante US$ 18 
bilhões da petroleira. "Desses, US$ 
23 bilhões são saldo líquido para a ba
lança comercial, já que a Vale importa 
apenas US$ 1 bilhão por ano", afirma 
José Carlos Martins, diretor de mar
keting, vendas e estratégia da Vale. 

Não há dúvidas de que a alta con
tinuada da cotação do minér io de 
ferro tem um papel importante nas 
conquistas da mineradora. O pró
prio Agnelli costuma dizer, em tom 
de brincadeira, que reza todos os dias 
para a China manter o ritmo de cres
cimento do PIB em dois dígitos ao 
ano. Mas alguns dados estatísticos da 
última década, levantados pela com
panhia, mostram que a conjuntura 

benigna não conta a história toda. Enquanto o preço do minério subiu 753% 
no período, o valor de mercado da Vale aumentou 1.973%. Dito de outro modo, 
a cotação atual é 7,5 vezes maior que a de uma década atrás. E o valor da Vale, 
19,7 vezes superior. "Tem algo aí, além do preço e da demanda", afirma Spina. 

Nos dez anos à frente da Vale, Agnelli cultivou a fama de exímio negociador. 
Em 2005, emplacou um aumento de 70,5% no preço do minério, quebrando o 
padrão dos ajustes anuais a conta-gotas. No ano passado, introduziu o sistema 
de reajustes trimestrais. "Roger é extremamente agressivo, e é assim que se deve 
ser no mercado de mineração. A concorrência internacional é fortíssima", afirma 
Tito Martins, diretor da área de minerais não ferrosos da companhia. "Não é por 
acaso que a Vale hoje é a segunda mineradora do mundo. Era a sétima em 2001." 

Agnelli personifica o sucesso da empresa. Leva crédito pelos excelentes re
sultados e pelas grandes ideias. "Ele é um ótimo vendedor. De minério e da pró
pria imagem", afirma um concorrente. Quem já atuou ao seu lado o define como 
um profissional de personalidade forte, que gosta de centralizar as decisões. 
Executivos que deixaram a Vale o acusam de dar pouca importância à diretoria e 
de estimular um clima pesado de competição interna. "Isso é chiadeira de quem 
não conseguiu ficar aqui, de quem não performou num sistema baseado na me-
ritocracia", diz Carla Grasso, a diretora de Serviços Corporativos e RH que é 
considerada o braço direito de Agnelli. O próprio Agnelli ironiza os críticos: "Já 
viu ex-marido falar bem de ex-mulher ou vice-versa?". Para o mercado, alheio às 
relações do executivo com seus comandados, o que chama a atenção é a ausência 
de uma política de sucessão interna, para o caso de o presidente executivo deixar 
a companhia. Desde que aumentaram os rumores sobre uma troca de comando, 
não se falou em ninguém na Vale com chances reais de assumir a função. Agnelli 
e o conselho da Vale não teriam se preocupado em apontar um sucessor. "A Vale 
prepara substitutos para todas as posições", rebate Agnelli, sem dar detalhes. 

O INÍCIO_Roger é um dos três filhos de Maria Valdeci e de Sebastião Ag
nelli, um descendente de italianos que deixou o interior de São Paulo para 
tentar a vida na capital, como marceneiro. "Ele cursou apenas o primário, 
chegou à cidade só com uma malinha de mão e conseguiu, com um serviço 
aqui e outro ali, juntar dinheiro e montar uma laminadora de madeiras", diz 
Agnelli. "Foi muito bem-sucedido." Um dos serviços que abriram caminho 
para o sucesso de Sebastião foi a reforma de uma porta na casa de Abraão Ka-
sinski, ex-dono da Cofap. O empresário gostou do resultado, recomendou 
o marceneiro aos amigos e a coisa foi adiante. "Meu pai era muito disciplina
do e persistente, duas características que herdei dele", diz Agnelli. O sonho 
de Sebastião era que o filho tomasse conta da madeireira. Mas o garoto esta
va determinado a seguir o que achava ser sua vocação, o mercado financeiro. 

Formado em Economia pela Fundação Armando Álvares Penteado, a pau
listana FAAP, Agnelli começou sua carreira no Bradesco. Em março de 1981, 
então com 22 anos, conseguiu um estágio na área de investimentos do banco. 
Passou pelo overnight, trabalhou na emissão de títulos, cuidou de aplicações 
financeiras e chegou à tesouraria. Dali para a cúpula do Bradesco foi um pulo. 
Aos 38 anos, Agnelli tornou-se o mais jovem diretor executivo do então maior 
banco privado do Brasil. Sua fluência em inglês, numa casa em que poucos do
minavam o idioma, ajudou um bocado. "Ele aproveitava as férias para aperfei
çoar o inglês", diz um conselheiro da Vale, amigo de longa data de Agnelli. A 
facilidade de se comunicar com estrangeiros fez dele um funcionário vital para 
o banco num momento em que a integração mundial dos mercados financeiros 



já era uma realidade. Na primeira apresentação do Bradesco para estrangeiros 
em Wall Street, foi Agnelli quem falou para uma plateia de mais de 300 pessoas. 

Seu perfil de negociador agressivo e sua capacidade de comunicação chama
ram a atenção do então presidente do banco, Lázaro de Mello Brandão. Desde 
então, Agnelli tornou-se um dos protegidos do chefe, de quem fala até hoje com 
carinho. Um dos ensinamentos que guarda de "seu Brandão" é o de que não se 
deve ser esperto, mas persistente e disciplinado. Deve vir daí seu temperamen
to obsessivo, que lhe rendeu o apelido de "ideia fixa" entre os colegas de banco. 

VALE X CSN_Agnell i representou o Bradesco nos conselhos de adminis
tração de empresas como CSN, Cofap, Metal Leve e Brasmotor. Participou da 
criação da VBC Energia e do processo de reestruturação do setor de autopeças 
no Brasil. Também integrou a equipe do banco que montou o consórcio de in
vestidores para comprar a Usiminas - na primeira grande privatização do país, 
em 1991 - e teve papel decisivo no primeiro lançamento de papéis de uma com
panhia brasileira na bolsa de Nova York, como assessor da Aracruz, em 1992. 

No ano seguinte, porém, tentou deixar o Bradesco. Sua ideia era montar 
um banco de investimentos em sociedade com Manoel Horácio Francisco da 
Silva, então presidente da Telemar, a caminho de criar o banco Fator. Decidi
do, Agnelli deu a notícia a Mário Teixeira - àquela altura diretor do Bradesco, 
atual presidente da Bradespar e sempre um de seus grandes amigos. Teixeira 
o mandou procurar Alcides Tápias, um dos vice-presidentes do banco naque
la ocasião, que o despachou ainda um degrau para cima, com uma pruden
te recomendação: "Melhor falar com o seu Brandão". Agnelli foi e ouviu uma 
resposta curta e definitiva: "Não sai". Resultado? Manoel Horácio ficou sem 
sócio, e o pupilo de Brandão passou a cuidar das participações do grupo Bra
desco em empresas não financeiras (divisão que mais tarde adotaria o nome 
de Bradespar). Estava aberto o caminho que o levaria à presidência da Vale. 

Agnelli integrou a equipe que articulou a formação de um consórcio com a 
CSN e com investidores internacionais para comprar a então chamada Compa
nhia Vale do Rio Doce (CVRD) no leilão de privatização realizado em 1997. Dois 
anos depois de batido o martelo, Vale e CSN deram início a um intrincado pro
cesso de descruzamento acionário. E a capacidade de negociação de Agnelli foi 
colocada à prova. Benjamin Steinbruch, o controlador da CSN, não queria abrir 
mão de sua fatia na Vale. Via uma perfeita sinergia entre o negócio de mineração 
e a produção de aço. O Bradesco, por sua vez, acreditava que o melhor caminho 
era a concentração de cada empresa em sua atividade principal. O embate durou 
mais de um ano, com discussões sobre avaliação de ativos, planejamento estraté
gico e um complicado acordo de acionistas. No início de 2000, o Bradesco abriu 
mão de sua participação na CSN, e Steinbruch desligou-se da CVRD. As relações 
entre os executivos envolvidos no descruzamento, contudo, ficariam estremeci
das para sempre. "Não convidem Steinbruch e Agnelli para a mesma mesa. É 
briga na certa", afirma uma executiva que acompanhou de perto as negociações. 

Com a CSN fora, Agnelli assumiu a presidência da Vale. O movimento surpre
endeu o mercado, que estranhou a indicação de um executivo desconhecido para o 
comando de uma das mais importantes companhias brasileiras. Havia pelo menos 
três nomes de peso cogitados para a vaga. Mas os acionistas da CVRD apostaram 
na visão de longo prazo esboçada já na época por Agnelli e, ainda impressionados 
com seu trabalho no leilão de privatização da companhia, bancaram a nomeação. 

Um dos primeiros movimentos de Agnelli foi acabar com os resquícios da 
burocracia estatal no dia a dia da companhia e estabelecer um novo padrão de 

remuneração e cobrança de resulta
dos. Carla Grasso, diretora executiva 
da Vale desde os tempos de Benja
min Steinbruch, pilotou o processo. 
"As decisões naquela época estavam 
concentradas nas mãos de poucos, 
os salários da diretoria eram altís
simos e ninguém gostava de prestar 
contas", diz ela. "Adotamos a meri-
tocracia, revimos os salários, mu
damos o programa de benefícios e 
passamos a fazer avaliações 360° de 
todos os funcionários." A faxina na 
política de RH provocou baixas, mas 
atraiu para a companhia executivos 
acostumados a trabalhar com metas. 
Outra medida de Agnelli foi repro
duzir na Vale uma prática conhecida 
do Bradesco: reunir toda a diretoria 
em uma única sala, em busca de agi
lidade na comunicação e rapidez na 
solução de problemas. Para qualifi
car a equipe gerencial, firmou acor
dos com escolas de negócios como 
Insead e IMD, ambas da Europa, e 
com a Sloan, pertencente ao Mas-
sachusetts Institute of Technology 
(MIT). "Conseguimos trazer para 
dentro da companhia uma mentali
dade de inovação", afirma o executivo. 

Não faz muito tempo, em um de
poimento à publ icação alemã The 
Focus, Agnelli listou os principais tó
picos de seu estilo de administração 
nos primeiros anos como presidente 
da Vale. O primeiro diz respeito aos 
critérios para a tomada de decisões. 
Uma lista de perguntas, a serem fei
tas em cada reunião de diretoria ou 
do conselho, foi elaborada para servir 
de parâmetro para medição da efeti
vidade de cada escolha. Esse inves
timento nos levará ao cumprimento 
de nossas metas de longo prazo? 
Criará valor para os acionistas? Está 
em linha com nossas aspirações? O 
que pareciam questões óbvias eram, 
segundo o executivo, exercícios cri
teriosos para minimizar os riscos 
de insucesso ao perseguir o objetivo 
que a companhia havia t raçado: a 



de se tornar uma das maiores, se
não a maior, mineradora do mundo. 

M A D A M E XIE_Naquela época, a 
China começava a viver sua grande 
onda de aceleração econômica. Numa 
viagem à Ásia, Agnelli encontrou-se 
com uma empresár ia que acabaria 
mudando a história da Vale. Madame 
Xie, presidente da Baosteel, a maior 
siderúrgica chinesa, recomendou ao 
brasileiro que se preparasse para uma 
grande virada no mercado de minério. 

A China já estava produzindo algo 
em torno de 100 milhões de toneladas 
de aço por ano e chegaria a 250 mi
lhões de toneladas até 2005, segundo 
suas contas. "Ela me disse que a única 
coisa que poderia brecar o crescimen
to da indústria de aço era a oferta de 
minério", conta Agnelli. "E eu acredi
tei em Madame Xie." De acordo com 
o executivo, a presidente da Baosteel 
foi a grande responsável pelo cresci
mento da siderurgia chinesa, graças 
a seu trabalho de convencimento 
dos fornecedores de matéria-prima. 

Havia, então, um plano estratégi
co concentrado na integração entre 
mineração e logística, aproveitando 
ao máximo a extensa malha ferro
viária e os terminais marí t imos da 
Vale. Em busca de foco, uma das 
primeiras medidas foi a venda de 
negócios periféricos nos setores de 
papel, celulose, florestas, fertilizan
tes e siderurgia. A operação refor
çou o caixa e possibilitou a compra 
de alguns dos maiores produtores 
nacionais de minério, como Caemi, 

Samarco, Samitri e Ferteco, que ampliaram a musculatura da Vale. "Ganha
mos escala, sinergia e participação de mercado", diz Agnelli. A ideia inicial era 
chegar a um valor de mercado de US$ 25 bilhões em 2007, partindo de cer
ca de US$ 10 bilhões em 2001.O aumento de produção na atividade principal 
da companhia abriu espaço para o segundo ponto da lista de prioridades: a in
vestida em novos segmentos, como o de cobre, e a ampliação dos negócios com 
manganês e alumínio. Este último, cuja produção exige muita energia, estimu
lou uma terceira oportunidade. A de investir em hidrelétricas, de modo a ga
rantir geração de energia suficiente para a expansão da companhia. "Em 2005, 
o valor de mercado da Vale já ultrapassava os US$ 60 bilhões", diz Agnelli. 

Aquisições internacionais também entraram no radar da empresa. A mine-
radora formou uma equipe de geólogos e pesquisadores para correr o mundo 
atrás de novas reservas. Surgiram minas de carvão em Moçambique, ferroliga 
na Noruega, minério de ferro no Bahrein. No final de 2006, a grande aquisição: 
US$ 17,6 bilhões na canadense Inco, a maior mineradora de níquel do mundo. 
Hoje, a Vale atua em 38 países, com explorações minerais em 21 deles. "Eliezer 
Batista [ex-presidente da mineradora] levantou as fundações para as estratégias in 
ternacionais da Vale, que foram bem potencializadas pelo Roger", diz David Fe-
ffer, presidente da Suzano Holding. (Leia reportagem sobre a Suzano na página 84.) 

De 2001 a 2009, a mineradora investiu, em média, US$ 4 bilhões por ano, 
excluindo as aquisições. Apenas para comparação, em seus primeiros 54 anos 
de atividades a média anual não passava dos US$ 500 milhões. "Agnelli baseou 
sua gestão numa geração de caixa extremamente positiva, que o ajuda a finan
ciar seus projetos, e num baixo índice de endividamento", avalia Leonardo A l 
ves, analista de mineração da corretora Link. "É uma estratégia acertada para 
financiar investimentos e lidar com um setor tão cíclico quanto a mineração." 

Neste ano, a Vale anunciou investimentos de US$ 24 bilhões, recordistas 
na história da companhia. O dinheiro, segundo Agnelli, virá apenas do pró
prio caixa. "São 50 e tantos projetos, de mais de US$ 450 milhões cada um, 
que já estavam em curso e serão concluídos e expandidos", afirma. "Até 2013, 
teremos concluído tudo." "A demanda por minério de ferro está muito forte, 
sobretudo por conta da China, que responde por 45% da produção mundial de 
aço. Só neste ano, os preços da commodity já subiram 8%, atingindo US$ 186, e 
ainda devem subir", diz Pedro Galdi, analista de mineração da SLW Corretora. 

A Vale, segundo ele, fez a lição de casa. Desenvolveu novos proje
tos, que começaram a maturar no ano passado, e outros que ficam pron
tos neste ano. "Na África, ú l t ima fronteira a ser explorada, a compa
nhia investe numa mina com riqueza similar à de Carajás", afirma Galdi, 
referindo-se à mina paraense que produz 100 milhões de toneladas por ano. 

É neste cenário que se discute a virtual sucessão na presidência da Vale. 

Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 4, n. 48, p. 69-83, fev. 2011.




