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DESTAQUE SUCESSÃO NA VALE

Ricardo Rego Monteiro*, do Rio
rmonteiro@brasileconomico.com.br

Em lugar de substituir o atual
presidente do Conselho de Admi-
nistração da Vale, como era co-
mentado em Brasília nos últimos
dias, o secretário Executivo do
Ministério da Fazenda, Nelson
Barbosa, vai conviver com o atual
ocupante do cargo, o presidente
da Previ, Ricardo Flores. Escolhi-
do em comum acordo por Flores
e o ministro da Fazenda, Guido
Mantega, Barbosa, na verdade,
assumirá a vaga de conselheiro
que pertence ao Banco do Brasil.
O outro assento será ocupado por
um indicado da Previ.

A escolha representa mais um
capítulo no imbróglio iniciado
com a anunciada substituição do
presidente executivo da minera-
dora, Roger Agnelli. O processo
de substituição tem desagradado
até mesmo a interlocutores do
governo — menos por simpatia a
Agnelli do que pelas críticas à
forma rumorosa como ocorre.
Da maneira como têm se dado,
as discussões prejudicam o dia a
dia da mineradora.

A percepção dentro da com-
panhia é que a movimentação em
torno da mudança provoca não só
mal-estar entre executivos, des-
de o ano passado, mas até atrapa-
lhado decisões estratégicas. À es-
pera de mudanças, técnicos e di-
retores evitam assumir compro-
missos que possam contrariar
orientações do novo presidente.

“Não que Agnelli devesse ficar
no comando da Vale, mas que a
sucessão poderia ter ocorrido de
forma menos traumática, não há
dúvidas”, afirma uma fonte, ao
lembrar que o próprio presidente
da Vale teria provocado sua de-
missão com uma série de medi-
das que contrariaram do ministro
Guido Mantega à própria presi-
dente Dilma Rousseff.

Ontem, o Bradesco divulgou
nota na qual nega ter optado pelo
nome de Tito Botelho Martins
para o lugar de Agnelli. Apesar da
nota, interpretada como um sinal
de contrariedade do banco com o
Ministério da Fazenda, o nome do
executivo é mesmo visto com
bons olhos em Brasília. Outro
nome bastante cotado é de Fábio

Barbosa, ex-presidente da Febra-
ban e homônimo do ex-diretor
financeiro da própria Vale.

Era Agnelli
Em dez anos de gestão Roger Ag-
nelli, a Vale teve uma administra-
ção baseada na busca por resul-
tados imposta por um executivo
com formação no mercado fi-
nanceiro. Foi assim com o volu-
me de minério de ferro vendido,
que saltou de 110,7 milhões de to-
neladas, em 2001, para 255 mi-
lhões, em 2010. E com o lucro lí-
quido, que foi de R$ 3 bilhões
para R$ 30 bilhões. O perfil de
negociador agressivo ganhou
evidência quando a Vale impôs ao
mercado internacional outro sis-
tema de precificação, de reajustes
trimestrais em vez de anuais.

Agora, em meio a um turbu-
lento processo de substituição de
Agnelli, o mercado não tem cer-
teza se outro gestor oriundo da
área financeira é a melhor indi-
cação. “O Fábio Barbosa é com-
petente, mas não conhece o mer-
cado de mineração. O Agnelli
também não o conhecia há dez
anos, mas o mercado era outro
naquela época”, diz Rafael We-
ber, da Geração Corretora.

Para alguns analistas, o mais
indicado é colocar alguém com
experiência em mineração dis-
posto a manter as diretrizes de
Agnelli. “Os fundamentos das
empresa são muito bons, o que
faltou ao Agnelli foi jogo de cin-
tura político. Se escolherem al-
guém interno, o impacto na
gestão seria pequeno”, afirma
Pedro Galdi, da corretora SLW.

Insatisfação na Previ
Não é só na Vale que as mudanças
de conselheiros provocam insa-
tisfação. Outras empresas nas
quais o fundo de pensão do Banco
do Brasil detém participações
também tem registrado contra-
riedade com as trocas de repre-
sentantes. Ricardo Flores assumiu
o comando da Previ em maio pas-
sado, um mês depois de sacra-
mentadas as nomeações pelo últi-
mo presidente, Sérgio Rosa. Com
as modificações, pretende colocar
nomes de sua confiança nos pos-
tos hoje indicados pelo anteces-
sor. ■ *colaborou Nivaldo Souza

Saída de Agnelli permite que
o governo aumente participação
em decisões da companhia

Bárbara Ladeia
bladeia@brasileconomico.com.br

Enquanto a polêmica em torno
da saída de Roger Agnelli da
presidência da Vale segue em
evidência, os motivos dessa
mudança ainda são nebulosos.
Para muitos especialistas, anti-
patia ou independência não são
os únicos fatores que pesaram
na decisão. Com maior partici-
pação na gestão dessa grande
empresa privada, a base gover-
nista amplia suas possibilida-
des de ação com o afastamento
do executivo. “A destinação
dos benefícios é a principal

discussão aqui”, afirma Ildo
Sauer, ex-diretor da Petrobras
e cuja oposição ao governo
rendeu sua saída da estatal.

Sauer afirma que, munido
de maior influência na Vale, o
governo ganha a agilidade de
uma empresa privada para tor-
nar viável investimentos e con-
tratações no sentido que me-
lhor lhe convier, sem esbarar
no direito público. “Com al-
guém deles na presidência, eles
decidem para onde vão os pro-
jetos, quem serão as empresas
contratadas, enfim, para onde
vai o dinheiro da companhia”,
diz Sauer, acrescentando que,
após a privatização, a Vale não
precisa mais recorrer a licita-
ções em suas compras.

“Uma empresa estatal sem-

Nelson Barbosa,
da Fazenda, será
conselheiro da Vale
Esse é mais um capítulo na turbulenta troca de comando da
mineradora, que começa a atrapalhar o dia a dia da companhia

Em dez anos de
gestão Roger Agnelli,
a Vale teve uma
administração
baseada na busca
por resultados.
Foi assim que o
lucro líquido passou
de R$ 3 bilhões
para R$ 30 bilhões

Mudança pode
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pre tem sua flexibilidade muito
restrita”, diz Alcides Leite, pro-
fessor da Trevisan Escola de Ne-
gócios. Neste sentido, é aplica-
do o que o Leite chama de “ca-
pitalismo de estado”. “A Vale
pode passar a atender a interes-
ses políticos, investir mais em
uma região do que na outra.
Como uma empresa grande,
com larga capacidade de inves-
timentos, tem poder para inter-
ferir diretamente em estados de
base governista”, afirma.

A manobra não agrada ao
mercado internacional, acres-
centa o diretor de Ciências Polí-
ticas do Instituto de Tecnologia
de Massachusetts (MIT), Ri-
chard Locke. “Misturar as es-
tratégias federais às privadas
nunca é bom negócio”, diz.

“Em todo o mundo estão olhan-
do o posicionamento do gover-
no brasileiro e estão se pergun-
tando ‘que estão fazendo?’. To-
dos sabem que a empresa é bem
gerida, isso vai prejudicar a
imagem do governo.”

Locke, que se declara fã do
governo brasileiro, em especial
do Partido dos Trabalhadores
(PT), se diz decepcionado com o
que tem visto em relação às mu-
danças na companhia. “É um
gasto de energia desnecessá-
rio”, afirma.

Outra vertente
“Não vejo o governo brasileiro
utilizando a Vale exclusiva-
mente como uma ferramenta
de manobra política. No atual
nível de maturidade da compa-

nhia, isso já não é mais viável”,
afirma Evaldo Alves, professor
da faculdade de Administração
e Economia da Fundação Getu-
lio Vargas (FGV). Para o profes-
sor, a ação do governo sobre a
Vale é uma forma de tentar se
apropriar do sucesso interna-
cional da empresa.

Segundo Alves, a imagem
do Brasil no exterior é uma
grande preocupação da presi-
dente Dilma Rousseff, mas ele
não concorda com a ingerência
sobre a empresa e com o modo
como a troca do comando da
Vale está sendo conduzido.
“Está faltando uma explicação
clara do governo sobre qual é o
conceito mercadológico que
sustenta esse interesse deles na
gestão da companhia.” ■

Preço das ações recuou
5,1% no mês em razão

da indefinição no comando da
Vale, enquanto concorrentes
mundiais apresentam
melhor desempenho.

Novo presidente deverá
enfrentar pressões

políticas crescentes, visto que
o governo quer ampliar sua
participação nas decisões da
companhia, segundo o mercado.

Acionistas minoritários
consideram legítima

a condução das negociações
para a troca do presidente
da empresa, mas não há uma
posição oficial sobre o assunto.

Antonio Mlena

A falta de habilidade política
de Roger Agnelli é vista como

motivo de sua saída da Vale

“Com alguém
do governo na
presidência, eles
decidem para
onde vai o dinheiro
da companhia

Ildo Sauer,
ex-diretor da Petrobras

2001-2007
● Executivo de carreira do
Bradesco, Roger Agnelli assumiu
a presidência da Vale em 2001,
quando inicia a reestrutura
da ex-estatal, intensificando a
internacionalização da empresa.
● O lucro líquido da mineradora
salta de R$ 3 bilhões, em 2001,
para R$ 30 bilhões, em 2010.
O desempenho faz Agnelli cair
nas graças de Lula, que coloca
o executivo como referência
empresarial. A proximidade
rende ao presidente da Vale
a livre circulação em Brasília.

2008
● Vale demite 1,3 mil como ação
anticrise. Até então, Lula tinha
a mineradora como exemplo
de superação da crise mundial.
● Agnelli é criticado por Lula, e a
relação dele com Brasília balança,
mesmo após a empresa afirmar
ter contratado naquele ano
mais pessoas do que demitiu.

2009
● Lula cobra maior presença
da mineradora em siderurgia.
● Acusado de não agregar valor
ao minério, Agnelli anuncia
pacote de US$ 21 bilhões para
quatro projetos siderúrgicos.
● A compra de 12 navios de
carga da chinesa Rongsheng, por
US$ 1,6 bilhão, desagrada Lula,
que acusa a Vale de não fomentar
a indústria naval brasileira.

2010
● A Vale oferece R$ 2 bilhões
pela Paranapanema. Os acionistas,
em especial os fundos de pensão,
queriam oferta maior, mas Agnelli
barrou e a compra fracassou.
● Em meio ao bombardeio
com o governo, Agnelli teria
assinado acordo para estender
seu mandato até 2012.
● Agnelli diz que o PT pleiteia a
presidência da Vale. A afirmação
feita em outubro, durante o
segundo turno das eleições, pode
ter selado a decisão do governo
de tirar o executivo do cargo.

2011
● Agnelli tenta uma última
aproximação junto ao Planalto,
participando da posse da
presidente Dilma.
● Vaza na imprensa conversa do
ministro Guido Mantega com Lázaro
Brandão, presidente do Conselho
de Administração do Bradesco,
pedindo o cargo de Agnelli.
● Em 19 de abril acontecerá a
assembléia dos acionistas da Vale,
que deverá escolher um novo
presidente para a companhia.

EMBATES LULA-AGNELLI

Visto por Lula como referência
empresarial até 2008, Agnelli
virou desafeto após uma sucessão
de choques com o Planalto

ampliar participação estatal
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