
Arcelor aceita fusão com a Mittal e cria gigante de US$ 60 bilhões  
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Produção de aço do novo grupo chega a 110 milhões de toneladas por ano, mais que o triplo 
do vice-líder  
 
Ao final de uma dura batalha que durou quase cinco meses, o grupo siderúrgico europeu 
Arcelor aceitou finalmente a oferta de compra feita pela Mittal Steel, líder mundial na produção 
de aço. A oferta final da Mittal foi melhorada em 10%. Essa fusão, uma vez efetivada, criará 
um gigante mundial do aço, com uma produção de cerca de 110 milhões de toneladas por ano, 
mais que o triplo da produção da agora segunda colocada no ranking, a Nippon Steel. 
 
A receita combinada das duas empresas supera os US$ 60 bilhões, e elas empregam em todo 
o mundo mais de 320 mil pessoas - são 96 mil empregados da Arcelor e 225 mil da Mittal. No 
Brasil, a Arcelor controla as siderúrgicas CST, Belgo-Mineira e Vega do Sul. 
 
A oferta aceita ontem pela direção da Arcelor é de 25,8 bilhões, ou 40,40 por ação da Arcelor. 
É uma proposta muito superior à primeira oferta, apresentada pela Mittal em 27 de janeiro: 
18,6 bilhões, ou 28,21 por ação da Arcelor. O novo grupo a ser formado com a fusão deve se 
chamar Arcelor Mittal, anunciou ontem o presidente do conselho de administração da Arcelor, 
Joseph Kinsch. "A sede e o centro de decisão do grupo vão ficar em Luxemburgo", assegurou, 
por sua vez, o ministro da Economia de Luxemburgo, Jeannot Krecké. 
 
A nova oferta da Mittal Steel foi estudada detalhadamente ontem pelos administradores do 
grupo Arcelor, que se reuniram durante nove horas para escolher entre a oferta de compra da 
Mittal e uma proposta de fusão com o grupo russo Severstal. Apesar de a administração da 
Arcelor ter decidido que a proposta da Mittal era melhor, a empresa deve seguir negociando 
com os russo no âmbito industrial, disse Kinsch. 
 
A Mittal terá 43% do novo grupo e não poderá em nenhuma hipótese superar os 45% de 
participação, assegurou uma fonte próxima à Arcelor. Kinsch assegurou, por sua vez, que o 
"modelo Arcelor" será mantido no novo grupo. Segundo as primeiras informações disponíveis, 
a Mittal aceito as cessões de ativos considerados pela Arcelor como pouco produtivos, 
especialmente os localizados nos Estados Unidos. Também aceitou a imposição do limite de 
45% de participação na nova sociedade. A princípio, a empresa do indiano Lakshmi Mittal 
queria ficar com o controle. 
 
A Arcelor deu realmente um giro de 180 graus em sua estratégia, depois de ter se esforçado 
durante meses para evitar a ofensiva da empresa que considerava sua maior rival. Para fazer 
frente à proposta da Mittal, a Arcelor propôs no fim de maio uma fusão com o grupo russo 
Severstal, controlado pelo bilionário Alexei Mordashov. 
 
A proposta, porém, revelou-se um erro estratégico, já que não previa a rejeição que poderia 
provocar entre os acionistas e os próprios executivos da empresa. Essa negativa acabou 
obrigando a direção da Arcelor a mudar sua posição e começar a negociar com o grupo Mittal. 
 
Mas a Severstal já sinalizou ontem com a possibilidade de batalha legal, dizendo que irá rever 
todas as suas opções. "Nós temos um acordo legal, obrigatório, de fusão que teve o apoio da 
diretoria da Arcelor. Ela o apoiou unanimemente até o momento, consistentemente afirmando 
a lógica industrial, o melhor senso de negócios e o mais alto valor de criação por trás do nosso 
acordo em várias ocasiões", disse a Severstal em um comunicado. 
 
"Diante disso estamos muito surpresos que a diretoria não tenha nos convidado para discutir 
nossa proposta revisada nem oferecer a nós a oportunidade de responder como pedimos. Nós 
estamos agora revendo todas as nossas opções." 
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A Arcelor já tinha rejeitado várias concessões feitas pela Mittal desde que a primeira oferta 
hostil de compra foi apresentada, em janeiro. A siderúrgica européia também chegou a propor 
a recompra de suas ações ante a possibilidade de uma mudança na estrutura de controle da 
companhia. 
 
Com isso, houve um significativo aumento no valor das ações da empresa. Na quinta-feira, o 
preço das ações da Arcelor chegou a superar a casa dos 35, quando as negociações com 
papéis da empresa foram suspensos. As bolsas européias decidiram suspender os negócios 
enquanto a direção da Arcelor não se pronunciasse a respeito das propostas da Mittal Steel e 
da Severstal. 
 
Apesar do anúncio de ontem, são os acionistas da Arcelor, na verdade, quem decidirão se 
aceitam trocar suas ações pela oferta da Mittal. Mas eles devem sair como os grandes 
vencedores dessa batalha: a ação da Arcelor estava cotada a 22 em 26 de janeiro, véspera da 
primeira oferta feita pela Mittal. 
 
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 junho 2006. Economia, p. B10. 


