
O empresário Benjamin Stein-
bruch, acionista controlador da
Companhia Siderúrgica Nacio-
nal (CSN), reestruturou há duas
semanas — sem alardes — a dire-
toria executiva da empresa. A
mudança, referendada pelo con-
selho de administração no dia
26 de outubro, ocorreu após a fa-
bricante de aço, minério de fer-
ro e cimento perder três executi-
vos peso-pesados.

As renúncias dos diretores
Paulo Penido, Jayme Nicolato e
Alberto Monteiro de Queiroz
Netto aconteceram, conforme
apurou o BRASIL ECONÔMICO junto
a pessoas próximas ao núcleo
de comando da CSN, em função
de descontentamento gerado
pelo estilo de gestão centraliza-
dor praticado por Steinbruch.

A saída de Nicolato, contrata-
do para remodelar a área de mi-
neração, causou surpresa no
mercado em agosto. Isto por-
que, o executivo saiu da Vale
dois anos antes — após dirigir a
área de operações de logística,
para turbinar o projeto da CSN
de se consolidar como a segun-
da maior produtora de minério
de ferro do país. A empresa in-
veste R$ 10 bilhões até 2015 pa-
ra aproveitar a escalada de pre-
ço do insumo no mercado.

Nicolato teria deixado a em-
presa após desentendimento
com Steinbruch. O desencontro
teria ocorrido devido à postura
do empresário de concentrar to-
das as decisões estratégicas, res-
tando a Nicolato o papel opera-
cional da expansão mineral. No
lugar de Nicolato, como diretor
de novos negócios, a CSN colo-
cou Juarez Saliba de Avelar — ex-
presidente da Steel do Brasil.

Articulador financeiro
A falta de autonomia também te-
ria sido o mote da saída do dire-
tor de relações com investido-
res Paulo Penido, que deixou a
CSN em junho. Na ocasião, a
companhia alegou em nota que
o executivo renunciou ao cargo
por “questões pessoais”.

Penido trabalhou com Stein-
bruch por dois anos, após nove

anos no comando das finanças
da Usiminas. Com passagens
por Citibank, Bank Boston e
J.P. Morgan, ele chegou na CSN
em 2009 para substituir Otávio
Lazcano, chamado por Eike Ba-
tista para presidir a LLX.

Responsável pela estratégia
de expansão da CSN em outros
segmentos de mercado, o execu-
tivo articulou o plano de aquisi-
ções na mineradora de carvão
africana Riverdale e o avanço so-
bre papeis da concorrente Usi-
minas na BM&FBovespa.

Em julho, Penido assumiu a
vice-presidência financeira e
de relações com investidores da
Embraer. Ele foi apresentado pe-

lo presidente da Embraer, Fre-
derico Fleury Curado, como
uma “importante contratação”
para a fabricante de aviões de
São José dos Campos (SP).

Diretor por três meses
Penido foi substituído por Alber-
to Netto, que havia deixado o
Banco do Brasil após 26 anos,
em 2009, para a assumir a tesou-
raria da CSN. O conselho de ad-
ministração da siderúrgica che-
gou a confirmá-lo no posto de
Penido em 5 de julho, mas o no-
vo diretor deixou o posto ape-
nas três meses depois.

Netto trocou, em outubro, o
número 3.400 da Avenida Faria Li-

ma pelo 1.355 da mesma via, que
é um dos principais corredores fi-
nanceiros da cidade de São Paulo.
Ele assumiu a diretoria financeira
e relações com investidores da Su-
zano no final de outubro.

O executivo foi apresentado
pelo presidente da fabricante
de celulose e papel, Antônio Ma-
ciel, durante a coletiva de resul-
tados do terceiro trimestre há
duas semanas. Na ocasião, Ma-
ciel classificou a contratação de
Netto como uma “aquisição im-
portante” para a Suzano.

A CSN foi procurada pela re-
portagem do BRASIL ECONÔMICO,
mas não quis se pronunciar sobre
a saída de seus diretores. ■

R$ 10 bi
é o aporte previsto pela
companhia para ampliar a
produção de minério de ferro
entre 2011 e 2015. Meta é produzir
100 milhões de toneladas por ano.
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Estilo de comando de
Steinbruch afasta três
altos executivos da CSN

LUCROLÍQUIDO

DESTAQUE GESTÃO

R$ 2,9 bi
é o acumulado pela CSN de
janeiro a setembro deste ano.
O bom resultado, 38% maior que
no mesmo período de 2010, foi
puxado pelas vendas de minério.

CAIXA

Centralização das decisões estratégicas pelo controlador da siderúrgica leva
cúpula da companhia a abandoná-lo em busca de autonomia e melhores salários

R$ 15,6 bi
A folga robusta da suporte para
investidas sobre empresas como
Usiminas, na qual a CSN comprou
15,1% ações preferenciais e
11,29% das ordinárias neste ano.

Nivaldo Souza
nsouza@brasileconomico.com.br

Rotatividadedediretores
écreditadaaoperfil
centralizadordopresidente
daCSN,BenjaminSteinbruch

PESO BENJAMIN

É o principal acionista da CSN, 
com 51,85% por meio da Vicunha 
e o braço de participações da 
família Steinbruch, a Rio Iaco

VICUNHA SIDERURGIA

RIO IACO PARTICIPAÇÕES

BNDESPAR

OUTROS ACIONISTAS*

PULVERIZADO 

47,86%

3,99%

2,18%

20,47%

24,62%

Fontes: BM&FBovespa e Brasil Econômico
*aproximadamente 10 mil

DANÇA DAS CADEIRAS

OUTROS DESFALQUES

Executivo financeiro, com passagens por Citibank, 
BankBoston e J.P. Morgan. Foi contratado pela 
CSN, em 2009, quando deixou a Usiminas, onde foi 
diretor de finanças por nove anos. A estratégia de 
diversificação de investimento da CSN foi traçada 
por Penido, que articulou a compra de participa-
ção no projeto de mineração de carvão da 
Riverdale, em Moçambique. Coordenou o avanço 
financeiro sobre as ações da Usiminas no início 
deste ano. O executico deixou a companhia de 
Steinbruch em junho e, em julho, assumiu a 
vice-presidência de relações com investidores da 
Embraer

Maria Silvia Bastos
Ex-presidente

Saída:  2002
Onde está: presidente da Icatu 
Hartford (seguradora)

Vasco Dias
Ex-diretor comercial

Saída:  2004
Onde está: presidente 
da Cosan/Shell

Marcos Lutz
Ex-diretor de infraestrutura

Saída:  2007
Onde está: presidente da Cosan

Otávio Lazcano
Ex-diretor de RI

Saída:  2009
Onde está: presidente da LLX

Formado em administração pela Faculdade de 
Ciência Políticas e Econômicas do Rio de 
Janeiro, MBA em Finanças Corporativas pela FGV 
e especialização em Banking pela FEA/USP, 
trabalhou por 26 anos no Banco do Brasil. Em 
2009, assumiu a controladoria da CSN e, em 
julho deste ano, virou diretor financeiro da 
siderúrgica. Netto ficou apenas três meses no 
cargo. Em outubro, migrou para a diretoria de RI 
da Suzano e foi apresentado pelo presidente 
Antônio Maciel como uma “aquisição importante” 
para o processo de sucessão da empresa, após 
aposentadoria de Bernardo Szpigel

Alberto Monteiro de Queiroz Netto
Ex-diretor de RI

Paulo Penido
Ex-diretor de RI

Com larga experiência no setor de mineração, 
incluindo passagem pela Vale como diretor de 
logística, chegou na CSN em 2009. Inicialmente, o 
trabalho de Nicolato consistia em estruturar a 
expansão da produção de minério de fero da 
empresa de Steinbruch. Ele deixou a Vale para 
integrar a equipe da CSN. Mas teria deixado a 
companhia devido à concentração de decisões 
estratégicas pelo chefe Steinbruch. O executivo 
deixou a CSN em julho deste ano, junto com o 
colega Paulo Penido

Jayme Nicolato
Ex-diretor de mineração
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O BRASILECONÔMICOouviu de fun-
cionários da CSN que a saída de
executivos do primeiro escalão
ocorre também em função da
indisposição do empresário
Benjamin Steinbruch de cobrir
propostas salariais robustas re-
cebidas por eles de outras gigan-
tes do mundo dos negócios.

A regra de Steinbruch tem si-
do deixá-los sair. “A rotativida-
de de executivos na CSN sem-
pre foi muito alta e já se tornou
rotineira”, observa Pedro Gal-
di, analista de mineração e side-
rurgia da SLW Corretora.

O mercado avalia a substi-
tuições rotineiras como uma
potencial trava à execução de

projetos da companhia, que
investe pesado para ampliar a
produção de minério de ferro
e para ganhar musculatura
em cimento para construção
civil. A crítica é de que a CSN
pode perder foco estratégico
sem executivos de peso para
tocar os projetos, em meio à
carência por profissionais de
alto nível no mercado. “Isso
acaba fazendo a empresa ape-
lar ao pessoal operacional pa-
ra ocupar cargo de diretoria”,
avalia Galdi.

Essa carência já afeta a CSN,
que reestruturou seu quadro
executivo com solução caseira.
A empresa elevou David Moise
Salama da gerência de contro-
ladoria para a diretoria-execu-
tiva de relações com investido-
res em outubro. ■ N.S.

CSN é apontada como
a siderúrgica mais bem

resolvida no país, com plano de
expansão em minério de ferro e
cimento. Para isso, a companhia
tem R$ 15,635 bilhões em caixa.

Conhecido como um empresá-
rio bom de briga após adquirir a
ex-estatal CSN e torná-la a fa-
bricante de aço brasileira com
os melhores fundamentos de
longo prazo no segmento — e a
passagem polêmica pelo bloco
de controle da Vale —, Benja-
min Steinbruch perdeu mais do
que ganhou nas quedas de braço
para comprar outras empresas.

Desde 2000, quando a CSN
elaborou seu plano de interna-
cionalização, o empresário ten-
tou comprar oito companhias.
Mas o estilo apontado como
agressivo pelo mercado fez
Steinbruch ter êxito em ape-
nas duas tentativas: uma lami-
nadora de aço em Terre Haute
(EUA) e a portuguesa Lusosi-
der, perto de Lisboa.

Em 2007, Steinbruch perdeu
a disputa pela anglo-holandesa
Corus para a indiana Tata Steel.
A unidade seria um passo im-
portante para a CSN se tornar a
quinta maior siderúrgica do glo-
bo. A Tata arrematou a Corus
por US$ 13 bilhões. No mesmo
ano, a investida sobre a colom-
biana Acerías Paz Del Rio foi
barrado pela Votorantim Me-
tais, que pagou por US$ 485 mi-
lhões pela maior produtora de
aço daquele país.

O lance mais dramático,
contudo, foi tentativa de com-
prar a cimenteira portuguesa
Cimpor. Em disputa longa,
Steinbruch perdeu para Voto-

rantim e Camargo Corrêa, que
se uniram para frear o avanço
do novo concorrente no merca-
do de cimento. A Cimpor seria
um braço forte para a CSN ga-
nhar presença na Europa e na
África, áreas de atuação da
marca portuguesa.

A investida internacional ga-
nhou novo capítulo em dezem-
bro de 2010, em acordo firma-
do com a espanhola Alfonso
Gallardo para adquirir ativos
da produtora de cimento e
clínquer Balboa. A negociação
envolvia também as siderúrgi-
cas Azpeitia — produtora de
vergalhões, e a Lasao — fabri-
cante de telas metálicas. A
transação de € 352 milhões foi
sustada em setembro pela Al-
fonso. Na Espanha, comenta-
se que ela teria chegado à con-
clusão de que o valor proposto
pela CSN está abaixo do ideal
para os ativos. As empresas se-
guem conversando.

Em 2011, o alvo de Steinbru-
ch é a concorrente em aços pla-
nos Usiminas. O controlador
da CSN desenhou como estraté-
gia comprar ações da siderúrgi-
ca mineira disponíveis no mer-
cado para forçar sua entrada
no conselho de administração.
Depois, segundo rumores de
mercado, fez oferta de R$ 5 bi-
lhões pela participação detida
por Votorantim e Camargo Cor-
rêa na Usiminas. A novela se-
gue sem final. ■ N.S.

●

Murillo Constantino Divulgação

Perfil linha-dura
atrapalha aquisições

Salários pesam
na decisão de sair

➤

CSN tentou comprar oito empresas desde 2000, quando elaborou
plano de internacionalização, mas só teve sucesso em duas tentativas

Indisposição de cobrir propostas
recebidas por executivos
também desfalca a CSN

Avanço sobre
a Usiminas foi
a última cartada de
Benjamin Steinbruch.
Empresário teve
oferta de aquisição
cancelada pelo grupo
siderúrgico espanhol
Alfonso Gallardo.
Analistas dizem que
postura agressiva
das propostas é trava
à expansão da CSN

NOVOS NEGÓCIOS

Os¤352milhõesoferecidospela
CSNporativosdaAlfonsoGallardo

foramrecusados.Espanhóis
consideraramovalormuito baixo
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 4-5.
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