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"Cada um de nós tem seu pedaço no Pico do Cauê / Na cidade toda de ferro", escreveu Carlos 
Drummond de Andrade no poema Itabira, uma entre tantas referências à sua terra natal, em 
Minas Gerais. O pico, que originalmente tinha 1.372 metros, hoje é apenas uma cava, de onde 
foram extraídas toneladas de minério de ferro. A mina está praticamente esgotada.  

A seu lado, o Pico de Conceição, de onde o minério começou a ser retirado há 20 anos, segue 
caminho idêntico.  

Na proporção inversa à redução dos montes da cidade, a Companhia Vale do Rio Doce se 
consolida como a mais rentável empresa privada do País. De 1997, ano da privatização, até a 
semana passada, quando foi anunciado lucro semestral recorde de R$ 2,44 bilhões, seu valor de 
mercado havia crescido 345%. Passou de R$ 8,7 bilhões para R$ 39 bilhões. Foi o melhor 
resultado no período dentre as cinco maiores companhias nacionais.  

Chegar a este nível é um feito que, até agora, só havia sido alcançado pela Petrobrás, a maior 
empresa brasileira, que também teve valorização expressiva no período. Embora seu valor de 
mercado ainda seja bem superior, R$ 65 bilhões, a variação da estatal foi muito menor: 130%.  

A Vale vive momento especial, saldo da conjugação de fatores positivos:  

concentração de negócios em minério; boa cotação do produto; investimentos em logística e 
energia. A exportação ficou mais competitiva, aquecendo as vendas para a Ásia, no quintal de sua 
principal concorrente, a anglo-australiana BHP-Billiton. Também ampliou a exploração, em busca 
de metais mais nobres.  

"Desde criancinha ouço falar em mineração. A gente cresce com esse espírito por aqui. E estar na 
Vale num momento como este é o que todo mundo que está na escola sonha", resume a geóloga 
Valéria Eliane Ribeiro, que passou num concurso para trainee, depois de ter feito tese de 
mestrado com análises em Carajás. Empolgada, responde com exatidão o tempo que tem de 
empresa: "Oito meses e dois dias".  

Cabe a ela desenvolver o estudo exploratório de longo prazo da mina de Fazendão, do complexo 
de Mariana, também em Minas, que hoje produz 1 milhão de toneladas. Ela acredita que a mina 
tem potencial para 17 milhões de toneladas de hematita, minério com um dos mais altos teores 
de ferro.  

Perspectivas assim estão fazendo com que o mercado projete um resultado em 2004 ainda 
melhor. "Os bons resultados da Vale e o valor de mercado recorde não surpreendem por causa 
dos fundamentos da empresa", diz o analista do banco Pactual, José Miguel Vilela.  

Ao centrar sua atuação na chamada "atividade-fim", a Vale tornou-se, nos últimos anos, uma das 
maiores compradoras do mercado. Uma a uma, incorporou grandes concorrentes: Samarco, 
Samitri, Ferteco, Caemi. Num segmento com dezenas de mineradoras, a Vale domina 60% do 
mercado de minério de ferro.  

Não é um monopólio. Mas chega bem perto.  

"Não se pode considerar que a empresa é monopolista", rebate o presidente da companhia, Roger 
Agnelli. "A negociação dos preços do minério é feita anualmente, com clientes gigantes, como a 
Arcelor. Só ela produz o que todo o Brasil faz. Diante do poder de barganha dessas siderúrgicas, o 



poder de manipulação das mineradoras é mínimo", diz, atribuindo o bom resultado à "excelência 
da pesquisa, disciplina de custos e qualidade dos ativos".  
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