
Cade inicia hoje julgamento do caso Vale 
Vera Saavedra Durão, Francisco Góes e Juliano Basile  
 
Mineradora é acusada por siderúrgicas de concentração de poder na produção e transporte de 
minério 
 
O Cade inicia hoje o julgamento de um dos maiores casos de disputa concorrencial da sua 
história. A briga envolve dois grandes setores da economia brasileira e companhias de peso. As 
siderúrgicas nacionais, através do Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS), aproveitaram um 
parecer da Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça, divulgado em janeiro, 
para tornar pública as criticas que já eram feitas à atuação da Companhia Vale do Rio Doce. 
 
Após o descruzamento de participações cruzadas entre a Vale a a Companhia Siderúrgica Nacional 
(CSN), em 2001, a mineradora ampliou seu poder na produção e transporte de minério de ferro. 
Ela comprou uma série de mineradoras e ampliou sua participação nas ferrovias que transportam 
minério. As siderúrgicas vinham acompanhando com preocupação a movimentação da Vale e 
aproveitaram o parecer da SDE para esquentar a disputa. Em abril, a Procuradoria do Cade 
divulgou um parecer sugerindo uma série de restrições à Vale. A mineradora reagiu e deu início a 
um tiroteio entre os setores, com destaque para a CSN do lado das siderúrgica. 
 
Existem dois cenários prováveis para o julgamento e ambos passam pela imposição de condições. 
O primeiro é o Cade impor "remédios" viáveis à Vale. Este cenário contemplaria a venda do 
excedente de minério da Casa de Pedra, de propriedade da CSN, apenas para o mercado externo 
e a esterilização dos direitos políticos da Vale na MRS superiores a 20%. 
 
A Vale continuaria com os 38% que detém na MRS, mas votaria como se tivesse apenas 20%. 
Isso significaria, na prática, que a companhia deixaria de eleger dois membros do conselho de 
administração e o poder de veto seria estendido a todos os acionistas. Se chegar a essa equação, 
são grandes as chances de o Cade evitar uma disputa com a Vale na Justiça. 
 
Já o segundo cenário abarca restrições que levariam a companhia à Justiça: a perda do excedente 
da Casa de Pedra, redução de 18% ou até do total das ações da companhia na MRS, a criação de 
uma subsidiária para administrar a Estrada de Ferro Vitória-Minas e a venda de alguma 
mineradoras. 
 
A Vale já reiterou que não está disposta a perder parte de sua participação na MRS, pois trata-se 
de um investimento estratégico. A Vale é responsável por 80% da geração de caixa e por 65% da 
produção da MRS, calcula o advogado da companhia, Bolívar Moura Rocha. O excedente de 
minério produzido em Casa de Pedra também é considerado essencial. A Vale pretende pedir 
indenização na Justiça, caso perca o excedente. 
 
As apostas em torno do julgamento são muitas no mercado. Para os torcedores da mineradora o 
resultado será três a três com o exercício do voto de minerva da presidente do Cade, Elizabeth 
Farina, considerado uma incógnita. Os que se postam do lado da CSN acreditam numa vitória da 
siderúrgica por quatro a dois. O certo é que não haverá resultado "monobloco" (sem restrições) 
como atesta uma fonte, ou seja, a Vale não sairá ilesa desse confronto. 
 
O Valor apurou que até ontem o presidente da mineradora, Roger Agnelli, ainda mantinha contato 
com a presidente do Cade. Agnelli é encarado pelo mercado como "linha dura", pois não aceita 
que a Vale perca ativos e nem sua posição societária na MRS . Pode ser que um entendimento 
com Elizabeth leva a uma postura mais flexível da mineradora, numa conjuntura que, na 
avaliação de especialistas do mercado de concorrência, parece pouco simpática à Vale. Do outro 
lado, Benjamin Steinbruch, da CSN, é visto como "otimista radical" por já contar antecipadamente 
com uma "vitória" no Cade. 
 



Os cinco conselheiros do Cade têm perfis diversos e não se pode prever como votarão. Para 
marcar posições, Vale e CSN travaram uma verdadeira "batalha" de petições junto ao órgão. A 
Vale encaminhou cinco petições no período e nove pareceres de consultores contratados, 
enquanto a CSN enviou duas petições e um parecer contratado. Desde o dia 1º deste mês, 
conselheiros do Cade gastaram pelo menos sete horas e meia ouvindo enviados dos dois lados. Se 
nenhum conselheiro pedir vista, a decisão será conhecida hoje. 

 
 
Leia Mais 
 
Mineradora recorrerá se decisão for desfavorável 
Vera Saavedra Durão   
 
Consultores e juristas envolvidos no processo não descartam que a Vale do Rio Doce corre o risco 
de ser obrigada a ter de desfazer-se de alguns ativos que poderão lhe acarretar perdas 
econômicas. Para o diretor da área de ferrosos da Vale, José Carlos Martins, a companhia 
pretende resistir a ser retalhada. "Se o Cade decidir pela venda de ativos, vamos recorrer", 
declarou. 
 
Na sua análise, a Vale "não cometeu nenhum crime para ser julgada", apenas responde a um 
processo por atos de concentração, ocorrido após o descruzamento societário com a CSN, em 
2000. Na época, a mineradora fez uma série de aquisições que contribuíram para aumentar seu 
patrimônio, como as minas da Samitri, Soicoimex, MBE e Ferteco. Também ampliou sua presença 
nas ferrovias, já que "o tripé mina, ferrovia e porto é a base do negócio mineral". 
 
"A conjuntura era completamente diferente, o minério estava em baixa, em 2001. As minas foram 
oferecidas a Gerdau e a CSN que poderiam tê-las comprado. Houve aumento de capital na MRS 
que a Gerdau não acompanhou. Agora é outra coisa. Muita gente que não se interessou, agora 
está interessada e vêem numa decisão contrária à Vale (pelo Cade) uma oportunidade de voltar a 
disputara estes ativos e estão batalhando para isto", acusou Martins. 
 
O executivo avalia que estas aquisições não prejudicaram clientes e consumidores de minério no 
Brasil. "Todos os números que temos e todas as informações demonstram que a concentração não 
teve impacto negativo nos setores de demanda. A siderurgia brasileira nunca ganhou tanto 
dinheiro quanto ganhou agora, afirmando sua competitividade a nível internacional", defendeu. 
 
Mas os pareceres de órgãos de concorrência como a Secretaria de Direito Econômico (SDE) não 
compartilham dessa opinião. O parecer da SDE recomenda venda de minas e o fim do direito de 
preferência na mina de Casa de Pedra da CSN. A SDE também é a favor de que a Vale venda os 
18% na MRS. 
 
A mineradora considera o direito de preferência de Casa de Pedra como uma questão de princípio, 
como reafirmou Martins. "É um direito adquirido pela Vale que vai até 2031, baseado num 
entendimento entre as duas partes, que assinaram um contrato de boa fé, sem coação. Se 
Benjamin (presidente da CSN) o considerava prejudicial à CSN, não deveria tê-lo assinado", 
disparou. 
 
A Vale não tem intenção de abrir mão desse direito e mesmo que ele lhe seja retirado para 
vendas domésticas, exigirá indenização da CSN. "O direito de preferência tem um valor, tem um 
impacto econômico para a Vale que precisa ser quantificado", argumenta. 
 
No âmbito do direito exercido sobre as vendas externas, o argumento é que o Cade não pode 
legislar sobre a área internacional. Aliás, este ponto é o verdadeiro pomo da discórdia entre as 
partes, pois a CSN quer ser exportadora do minério de Casa de Pedra. 
 



 
"Nossa política é vender só para o consumidor final. Evitamos venda para traders, pois ele estoca 
e manipula preço. Vendemos minério para quem o consome", explicou. Indagado se a CSN seria 
uma ameaça a Vale no mercado externo, mesmo que exportasse apenas 10 milhões de toneladas 
no médio prazo, ante 190 milhões colocadas anualmente pela Vale, Martins respondeu: "A CSN 
tem uma mina para fazer aço e deveria fazer aço e existe um grande potencial de crescimento na 
área siderúrgica". 
 
No tocante a MRS, a Vale enviou aditivo ao Cade renunciando ao direito de veto na ferrovia, que 
seria estendido a todos os acionistas. 
 
O clima hoje é de contencioso entre a mineradora e as siderúrgicas, apesar da Vale ter recebido 
apoio do dono da siderúrgica Barra Mansa, Antonio Ermírio de Moraes. Para Martins, não há uma 
posição coesa das siderúrgicas em torno da CSN, nesta queda de braço. "O que está em jogo 
neste caso são dois interesses: da CSN querendo se livrar do compromisso que assumiu com a 
Vale e a Gerdau querendo comprar as ações da Vale na MRS", resumiu. 

 
 
Leia Mais 
 
CSN diz que monopólio ameaça as siderúrgicas 
Francisco Góes Do Rio  
 
"Para a CSN, fica claro que a concentração da produção de minério e da logística chegou a um 
nível que ameaça a competitividade da siderurgia porque a Vale tem nas mãos, estruturalmente, 
o poder de aumentar o preço do minério muitas vezes", avalia o diretor executivo de infra-
estrutura e energia da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Marcos Lutz. A constatação leva 
Lutz a considerar que devem ocorrer restrições às aquisições feitas pela Vale, no julgamento do 
tema no Cade, pois caso contrário, a siderurgia brasileira ficaria sujeita a um grande risco (o 
monopólio na estrutura de produção e transporte de minério). 
 
Neste quadro, a CSN considera-se como uma das siderúrgicas mais "blindadas" porque possuiu 
uma mina (Casa de Pedra) e um porto (o terminal de carvão, Tecar, em Sepetiba). "O mercado 
brasileiro teria um problema e a CSN um problema menor (em caso de manutenção do 
monopólio)", avaliou Lutz. Como exemplo do poder da Vale, ele citou o fato de que a mineradora 
tem acesso às condições dos contratos, em termos de volumes, prazos e preços, fechados pela 
CSN, em Casa de Pedra, na venda de cerca de 8 milhões de toneladas anuais de minério para 
Açominas, Cosipa e Belgo.  
 
A Vale também compra minério da CSN. Tudo por força do direito de preferência que a Vale tem 
no excedente das vendas da mina de Casa de Pedra. O acordo sobre Casa de Pedra foi assinado 
quando do descruzamento acionário entre Vale e CSN e a siderúrgica de Volta Redonda alega que 
não teve outra alternativa, no momento, senão assiná-lo. 
 
Logo depois, com a compra da Ferteco e da Caemi, pela Vale, a situação ficou insustentável, na 
visão da CSN. A Vale passou de 67% para 100% do mercado nacional de pelotas de ferro; de 
29% para 84% do mercado nacional de minério de ferro granulado; e de 41,5% para 88% do 
mercado nacional de fino de minério (sinter feed).  
 
Em nota, a CSN afirmou que essa concentração "é sem precedentes, mesmo em âmbito mundial, 
e no Brasil muito superiores aos casos emblemáticos como os da AmBev e Nestlé." De acordo com 
a empresa, o caso é muito relevante por "estar diretamente ligado a um setor estratégico para a 
economia como o siderúrgico.  
 



A mineração é um setor que tem impacto brutal na competitividade nacional, tendo resultados em 
setores como automotivo, de embalagens, linha branca, construção civil, entre outros", diz a nota 
da empresa. E completa: "A aprovação dos atos de concentração em análise, mesmo 
parcialmente, teria um importante impacto negativo na atratividade para investimentos em 
siderurgia no Brasil." 
 
Lutz citou ainda o caso da MRS, que também é objeto de análise no processo do Cade. A queixa 
das siderúrgicas, representadas pelo Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS), é de que a Vale não 
pode participar das decisões estratégicas da MRS e, ao mesmo tempo, deter o controle da Estrada 
de Ferro Vitória a Minas (EFVM), dois corredores ferroviários concorrentes no escoamento do 
minério de ferro. A proposta das siderúrgicas é que a Vale saía completamente do capital da MRS.  
 
A fatia da mineradora seria comprada pelos demais sócios, defendeu Lutz. Gerdau, Usiminas e 
CSN têm interesse no negócio. Em relação à afirmação do presidente da CSN, Benjamin 
Steinbruch, de que todas as aquisições da Vale devem ser reprovadas pelo Cade, fontes do setor 
avaliam que, dificilmente, a mineradora venderia esses ativos para a CSN. 
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