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Ações ordinárias da mineradora valorizam-se 19,8%, somando US$ 13 bi  

O diretor executivo de Finanças da Vale do Rio Doce (CVRD), Fábio Barbosa, disse 
ontem que a companhia concluiu o plano de captações de recursos para este ano 
com a operação de US$ 300 milhões realizada na sexta-feira. Ao todo a empresa 
captou no mercado externo US$ 1 bilhão neste ano. Barbosa também declarou que 
a Vale atingiu o maior valor de mercado de sua história na sexta-feira, alcançando 
US$ 13,052 bilhões.  

Em 31 de dezembro de 2002, o valor de mercado da companhia (soma do valor das 
ações) era de US$ 11 bilhões. De acordo com o executivo, as ações ordinárias da 
empresa valorizaram-se em 19,8% em dólar neste ano, enquanto que o índice das 
ações das companhias internacionais do setor foi de 15,7%. A meta da Vale é 
atingir o valor de mercado de US$ 25 bilhões em 2010. Foi também a primeira vez 
na história da companhias que o valor de mercado passou de US$ 13 bilhões.  

Entre os motivos para a valorização da companhia, Barbosa destacou a negociação 
bem sucedidas com os clientes para o reajuste dos preços do minério de ferro e o 
aquecimento do mercado mundial de minério. O executivo lembrou que as 
importações totais da China (um dos principais mercado do mundo) no primeiro 
semestre de 2003 aumentaram 42% em relação a igual período do ano anterior e 
atingiu a marca de 72 milhões de toneladas.  

Vendas para China foram de 17,5 milhões de Toneladas  

No ano passado, a Vale exportou para a China 17,5 milhões de toneladas de 
minério. A tendência de alta do dólar também beneficiou a companhia, que tem a 
maior parte das receitas em dólares e os principais custos, em reais. Barbosa 
lembrou ainda que o foco na mineração e o êxito na consolidação da companhia no 
mercado internacional também foram responsáveis pelo bom desempenho da 
empresa.  

Quanto às captações externas, Barbosa ressaltou que o volume de captações já 
realizadas neste ano é equivalente ao valor das dívidas com vencimentos neste 
ano. Portanto, as próximas captações, se ocorrerem, serão para o caixa do ano que 
vem.  

- O programa anunciado de captações está encerrado. Continuaremos procurando 
boas oportunidades, mas para o funding de 2004 - comentou.  

Barbosa acrescentou que o prazo médio o perfil da dívida da companhia foi 
alongado de 3 anos para 3,6 anos. A dívida total da companhia em 31 de março 
(último dado disponível) era de US$ 3,3 bilhões.  

Em relação à volatilidade do mercado internacional da semana passada, que foi a 
maior dos últimos 12 meses, segundo Barbosa, o executivo disse que é um 
movimento normal e que não significa que não poderão ocorrer novas captações.  

- Não diria que o mercado de captações está fechado. Houve uma volatilidade 
maior no último mês, mas poderá melhorar nas próximas semanas - acrescentou.  



Somente na semana passada, a Vale realizou duas operações, que totalizaram US$ 
550 milhões. A primeira, na segunda-feira, foi de US$ 250 milhões em uma 
operação de securitização de recebíveis em 10 anos, com remuneração de 4,5% ao 
ano. A segunda, na sexta-feira, foi uma emissão de US$ 300 milhões em bônus de 
10 anos com custo efetivo de 9,25% ao ano.  

Pólo siderúrgico do maranhão está em análise  

De acordo com Barbosa, a Vale foi a primeira empresa privada brasileira a fazer um 
colocação de bônus de 10 anos e com três pontos percentuais abaixo dos juros da 
dívida soberana do País (12% ao ano). O diretor classificou a operação como 
"extraordinária".  

Em relação ao projeto de construção de um polo siderúrgico no Maranhão, o 
executivo disse apenas que a Vale está avaliando o projeto, que, se for confirmado, 
a companhia terá participação minoritária. Ele explicou que a intenção da 
companhia é somente participar como minoritária para atrair outros investidores, 
que aumentarão o consumo do minério de ferro da Vale.  

De acordo com a empresa, foi realizado um estudo de viabilidade para a construção 
de uma planta de produção de placas. Este estudo indicou ainda que o local mais 
apropriado foi o Estado do Maranhão. O balanço do segundo trimestre da 
companhia será divulgado em 13 de agosto.  
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