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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

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,  31 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 4.
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