
INDICAÇÃO de M u r i -
lo Ferreira para a presi-
dência da Vale, na noite 
da segunda-feira 4, pôs 
fim a uma batalha que 
se a r ras tava desde as 
eleições de 2010 e trans-

formou uma sucessão corporativa natural 
em uma disputa política. A condução ao 
cargo de um ex-diretor da própria empresa 
e a reação favorável dos investidores, den-
tro e fora do Brasil, devolveram a questão 
ao devido lugar. Executivo talentoso, Roger 
Agnelli, tanto por ação própria quanto pe-
las circunstâncias, personificou-se como 
o último guardião do legado de eficiência 
da privatização, como se sua troca pudesse 
significar a retomada do controle estatal. 

Mas o alarmismo do noticiário econômi-
co não se alastrou além dos bunkers ideo-
lógicos de sempre. A escolha de Ferreira 
foi bem recebida no mercado e seu currí-
culo dissipou o temor de que o governo fa-
ria uma indicação política ou, na melhor 
das hipóteses, de um executivo fraco. Com 
30 de seus 58 anos vividos na Vale, Ferrei-
ra é considerado um profundo conhecedor 
da companhia. Em 2006, como diretor de 
novos negócios, conduziu a compra da ca-
nadense Inco, considerada o grande mar-
co da internacionalização da companhia. 
"O mercado parece convencido de que ele 
vai responder ao interesse dos acionistas", 
afirma Cristiane Mancini, analista de side-
rurgia e mineração da consultoria Lafis. 

Até os tri lhos das estradas de ferro da 
Vale sabiam das divergências de Agnelli 
com o governo. Dilma Rousseff, que con-



seguira contornar o desagrado de Lula com 
o executivo após os cortes de quadros no 
auge da crise internacional, em 2008, nun-
ca o recebeu no palácio. Em um momento 
decisivo da campanha presidencial de 2010, 
Agnelli quis minimizar rumores sobre sua 
demissão e saiu-se com uma declaração de 
efeito inverso: "Tem muita gente procuran-
do cadeira. E, normalmente, é a tu rma do 
PT. Em toda eleição acontece isso". 

O tempo fecharia de vez para Agnelli em 
fevereiro, quando Dilma soube que, ao lan-
çar a pedra fundamental da ferrovia Trans-
Guiné, o executivo fez críticas ao governo e 
ao PT. O ministro da Fazenda, Guido Man-
tega, foi enviado para conversar com o pre-
sidente do conselho de administração do 
Bradesco, Lázaro de Mello Brandão, que 
concordou em substituir Agnelli. 

Surpreende que a influência do governo 
sobre uma companhia como a Vale seja en-
xergada como intervenção ou ingerência, 
repetindo os termos mais empregados pe-
los defensores de Agnelli. O bordão "maior 
empresa privada do Brasil" ignora que o 
governo, via fundos de pensão públicos e 
BNDES, detém 60,5% das ações com direi-
to a voto da mineradora. "O dono da Vale é 
o governo, e foi dele a decisão de manter a 
gestão privada na empresa", afirma o dire-
tor da Coppe-UFR J, Luiz Pinguelli Rosa. 

E acrescenta: "De uma empresa do por-
te da Vale é de se esperar um papel maior 
no desenvolvimento do País, e não só a re-
muneração mais elevada aos acionistas". 
De acordo com o diretor da Coppe, o Brasil 
tem-se reduzido ao papel de fornecedor de 
produtos básicos, e o governo pode e deve 
usar a Vale como indutora da industriali-
zação. "Sem desabonar o presidente atual, 
espero que o próximo siga a orientação do 
governo e não dê ênfase apenas à exporta-
ção. Tanto a empresa quanto Agnelli cum-
priram ciclos naturais no capitalismo." 

Nem mesmo os desafetos negam o suces-
so de Agnelli à frente da Vale. Os acionis-
tas, em especial, não têm do que reclamar. 
Durante a sua gestão, os papeis da mine-
radora tiveram um ganho real superior a 
830% e o valor de mercado se multiplicou 
por 13, alcançando 271 bilhões de reais. Em 
2010, a companhia embolsou um lucro re-
corde de 30,1 bilhões de reais, 42,6% supe-
rior ao obtido em 2008. O executivo obte-
ve conquistas importantes, como o histó-
rico reajuste de 71,5% no preço do minério 
em 2005, e liderou a aquisição de mais de 
dez companhias no Brasil e no exterior. 

Contudo, atribuir ao desempenho pes-
soal do executivo todo o crescimento da 
empresa é ignorar as profundas mudan-
ças pelas quais passou o mercado de mine-
ração na última década. Impulsionado pe-
la demanda chinesa, o preço do minério su-
biu mais de 500% desde o ano 2000 (grá-
fico à pág. 21). E, segundo previsões, deve-
rá se manter em elevação pelos próximos 
15 a 20 anos. A Vale, é bom lembrar, detém 
as maiores reservas de minério do mundo, 
ativo desprezado à época da privatização. 

Agnelli assumiu o comando em 2001, 
depois que a Companhia Siderúrgica Na-
cional (CSN), de Benjamin Steinbruch, seu 
antecessor, vendeu sua participação na Va-
le ao Bradesco e à Previ, que se tornaram 
os maiores acionistas da mineradora. Ag-
nelli era, então, presidente da Bradespar, 



b r a ç o de i n v e s t i m e n t o s do b a n c o . 
Uma fonte do governo conta que Ag-

nelli, embora or iundo dos tempos de 
FHC e ligado ao tucanato, manteve o 
prestígio com o presidente Lula e a en-
tão minis t ra de Minas e Energia, Dil-
ma Rousseff. Em público, os desenten-
dimentos começaram a transparecer no 
fim de 2008, com o estouro da crise in-
ternacional. Enquanto tentava conven-
cer o País a manter o otimismo, Lula as-
sistiu à Vale demit i r 1,3 mil funcioná-
rios. Uma atitude que, na visão do pre-
sidente, não cabia a uma empresa senta-
da sobre lucros bilionários e com grande 
participação do governo. "O Lula nunca 
engoliu que Agnelli, com 30 bilhões de 
reais nas mãos, fosse o primeiro a demi-
tir", disse um assessor da Presidência. 
Além disso, o executivo relutava a cum-
prir o compromisso de construir a side-
rúrgica de Marabá, no Pará. 

O fim da lua de mel ocorreu, entretan-
to, meses antes da eclosão da crise interna-
cional. No fim de 2007, a mineradora bra-
sileira tornou público o seu interesse na 
compra da concorrente anglo-suíça Xstra-
ta, quarta maior do setor. Seria, de longe, 
a maior tacada da carreira de Agnelli, um 
negócio de 80 bilhões de dólares. Para se 
ter uma idéia, a aquisição da Inco, de longe 
a maior operação até aquele momento, exi-
giu o desembolso de 18 bilhões de dólares. 

Além de catapultar a Vale para a primei-
ra posição do ranking mundial, a operação 
alteraria drasticamente a composição acio-
nária da companhia. Para bancar a oferta, 
a empresa brasileira conseguiu levantar 50 
bilhões de dólares com um pool interna-
cional de 12 bancos. Outros 30 bilhões de 
dólares seriam cobertos por ações a serem 
emitidas pelo grupo em nome da Glenco-
re, trading de commodities que controla a 
Xstrata e, com a venda, assumiria uma po-
sição relevante na Vale. 

O contrato, portanto, diluiria a par-
ticipação dos demais sócios e tiraria do 
governo a garantia da posição majoritá-
ria, com mais de 50% das ações. Agnelli 
insistiu por um bom tempo na operação, 
mas o veto do presidente Lula sepultou 
as tratativas, em março de 2008. A dife-
rença foi que, à época, Lula preferiu não 
trazer a público o seu descontentamen-
to com a postura do dirigente da Vale. 

No fim do mesmo ano, a crise derrubou 
o valor de mercado da Xstrata para uma 
fração do que a Vale teria desembolsado. 
Ainda assim, Agnelli não perdoou o fato de 

Ferreira, à frente da operação da Vale Inco 
(hoje Vale Canada), ter se posicionado con-
tra a aquisição. O ruído na relação entre os 
dois chegou ao auge quando partiu do Bra-
sil a ordem para a demissão de 900 funcio-
nários da Vale Inco e o fechamento de uma 
mina, em meio à crise internacional. Foi o 
pano de fundo para o mal-estar relaciona-
do ao estresse de que Ferreira foi vítima no 
fim de 2008, determinante em seu pedido 
de desligamento da companhia. 

"Ele escolheu sair por razões pessoais. 
Provavelmente, quer passar mais tempo 
com a família", minimizou, à época, o 
porta-voz da Vale Inco no Canadá, Cory 
McPhee. Mais recentemente , quando 
perguntado sobre as desavenças com ex-
diretores da empresa, entre eles Ferrei-
ra, Agnelli afirmou que o executivo "pe-
diu para sair". Dois anos depois, o convi-
te ao ex-comandado para substituí-lo de-
ve ser lido como um corte definitivo dos 
vínculos de Agnelli com a companhia. 

Uma fonte próxima ao executivo afirma 
que Ferreira é "extremamente técnico, es-
tudioso e dedicado". E considerado um 
CEO sóbrio e discreto, uma antítese do per-
fil intuitivo e personalista de seu anteces-
sor. Agnelli não pensava duas vezes antes 
de expor executivos com quem se indispu-



nha e responder aos questionamentos com 
campanhas publicitárias, o que levou mui-
tos, no governo, a criticar seus gastos com 
promoção pessoal. Ferreira deverá adotar 
uma postura mais conciliadora. Mas não se 
devem esperar mudanças significativas na 
disposição da Vale para investir em aço, por 
exemplo, como gostaria o governo federal. 
Ferreira é um profissional de mercado. 

Seria in jus to a f i r m a r que Agnelli 
não fez concessões para agregar valor 
à produção de minério de ferro. A par-
ticipação da Vale foi fundamenta l pa-
ra a construção da Companhia Siderúr-
gica do Atlântico (CSA), maior investi-
mento no setor desde 1986, com capaci-
dade para produzir até 5 milhões de to-
neladas de aço ao ano, no Rio de Janei-
ro. Além disso, envolveu-se em outros 
três projetos de siderurgia, com capa-
cidade para produzir anualmente mais 
13,5 milhões de toneladas. Um deles é a 
Aços Laminados do Pará (Alpa), que a 
mineradora prevê concluir até 2014. 

No entanto, a prioridade é a minera-
ção, uma atividade de longe mais rentável 
do que a siderurgia. Nos próximos anos, a 
companhia deverá investir mais de 40 bi-
lhões de dólares em novos projetos de mi-
nério de ferro. Com isso, pretende ampliar 
em 50%, de 300 milhões para 450 milhões 
de toneladas, a extração da matéria-prima. 

Mesmo nessa área, a atuação de Agnelli 
passou a desagradar ao Planalto. Dilma 
Rousseff, que até então tentava contem-
porizar, aborreceu-se com a engenharia 
tributária feita pela Vale para reduzir os 
impostos pagos a estados e municípios 
por conta dos royalties da mineração. O 
contencioso com o Fisco foi parar na Jus-
tiça, e envolve 4 bilhões de reais. 

A presidenta havia manifestado seu in-
teresse em intervir na questão, por conside-
rar que a Contribuição Financeira pela Ex-
ploração de Recursos Minerais (CFEM) é 
muito importante para os municípios, des-
truídos em termos ambientais pela mine-
ração e que passam a ter nela sua principal 
receita. Dilma não gostou de ver a Vale ar-
rochando os municípios num momento em 
que o governo é obrigado a fazer o mesmo. 

O interesse do Planalto em rediscutir 
a taxação imposta à atividade minerado-
ra não pode ser considerado extemporâ-
neo. Os principais produtores de com-
modities estão atentos à tendência de al-
ta na demanda por commodities metáli-
cas. E não se trata apenas de abocanhar 
uma fatia maior do lucro crescente das 
empresas do setor, mas também de con-
trolar a exploração de riquezas finitas. 

A parte movimentos mais extremados, 
como a nacionalização de ativos de petró-
leo e gás promovida por Venezuela e Bo-
lívia, a discussão, mesmo nos países mais 
liberais, é intensa (quadro à pág. 20). O 
Canadá, um dos maiores exploradores de 

metais do Hemisfério Norte, exige royal-
ties de até 15% e estuda aumentar a sua co-
ta. No Brasil, onde essa taxa é de 2%, mes-
mo no pior cenário (para as mineradoras) 
imaginado pelos analistas a nova alíquota 
apenas se igualaria à canadense. 

Aumentos da carga tributária sobre o se-
tor também são discutidos por outros pro-
dutores, como África do Sul, Zâmbia, Co-
lômbia, Indonésia e Austrália. Nesse últi-
mo, a proposta do governo prevê elevar a 
taxação dos atuais 39% para 54%. Em re-
portagem sobre a demissão de Agnelli, o 
Wall Street Journal lembrou a declaração 
do presidente do conselho da BHP, Jacques 
Nasser, após ver frustrada pelo governo 
canadense, em novembro último, sua ten-
tativa de abocanhar uma concorrente na-
quele país. "O mundo está mudando. Cha-
me de protecionismo ou nacionalismo, 
certamente há uma tendência de o pro-
cesso ficar mais difícil quando se trata de 
grandes transações entre fronteiras." 

Outra evidência a enterrar a tese da poli-
tização da saída de Agnelli é o fato de ele ser 
o presidente com mais tempo acumulado 
no cargo entre seus pares nas cinco maio-
res mineradoras do mundo. À exceção da 
Vale, nenhuma delas manteve um dirigen-
te por mais de dez anos no passado recente. 
Com a sua saída, o CEO mais longevo passa 
a ser Mick Davis, da Xstrata. A anglo-aus-
traliana BHP Billiton, líder do setor, é diri-
gida por Marius Kloppers desde outubro 
de 2007. Seu antecessor, Chip Goodyear, 
permaneceu no posto por quatro anos, lo-
go após o fracasso da tentativa de adquirir 
a anglo-australiana Rio Tinto, terceira do 
ranking (logo atrás da Vale). 

Text Box
Fonte: Carta Capital, São Paulo, ano 16, n. 641, p. 18-21, 13 abr. 2011.




