
'É um desafio saber o que os outros precisam'  
Silvio Vaz 
por Amelia Gonzalez 
 
Diretor-presidente da Fundação Vale fala sobre as parcerias público privadas e sociais da 
empresa 
 
Na edição de outubro de 2006, o Razão Social publicou uma entrevista com a então diretora da 
Fundação Vale Olinta Cardoso. Na época, a executiva do braço social da segunda maior 
mineradora do mundo falou sobre os passivos na relação com as comunidades de uma 
empresa cujo passado, segundo Cardoso, “foi construído longe das regras de responsabilidade 
social porque não existiam tais regras”. Quatro anos depois, o novo diretor-presidente da 
Fundação Vale, Silvio Vaz, no cargo há dois anos e meio, também falou sobre passivos sociais 
nesta entrevista. Parece impossível não tocar em temas árduos quando o que está em jogo é 
uma espinhosa relação entre uma poderosa empresa e comunidades que só têm como poder o 
de não dar licença para operar. Na ficção, vimos isso recentemente em “Avatar”, de James 
Cameron. Na vida real, a própria Vale vive isso em vários locais onde precisa se instalar. E 
está repensando seu modo de ação: “Roger Agnelli quis de mim um comprometimento. Ele me 
disse: Como é que a gente muda nossa maneira de ser?”, disse Vaz. A aposta atual é na 
Parceria Publico Privada Social, uma versão da Agenda 21, documento publicado na Rio-92. 
“Estamos conseguindo aplicar realmente agora. A ficha caiu”, disse Vaz. Ficamos na torcida. 
 
O GLOBO: Existe alguma relação entre a Agenda 21, documento lançado na Rio-92 
que previa justamente a parceria entre empresas, governo e sociedade, e o PPS que 
a Vale está lançando agora nos municípios?  
 
SILVIO VAZ: Quando a gente fala em desenvolvimento sustentável cada setor tem um 
entendimento diferente. O que vai fazer a mudança real é a prática, a operacionalização das 
ideias. 
 
O GLOBO: A qual mudança o senhor se refere?  
 
SILVIO VAZ: Hoje a pressão acontece em todos os níveis, a consciência está num outro nível 
em todos os stakeholders. Nesse sentido, a Vale também. Saímos de uma posição de ações 
pontuais de curto prazo e pouca visibilidade para ações mais estruturantes que não se faz 
sozinho e que precisam de organização, articulação e planejamento para conseguir executar. 
Saímos da lógica do balcão, pontual, para uma lógica de desenvolvimento territorial. Para isso, 
precisamos fazer um diagnóstico com um foco bem claro de quais são as dificuldades e as 
prioridades. 
 
O GLOBO: Mas este diagnóstico já foi feito há muito tempo... 
 
SILVIO VAZ: Sim, foi feito em 2006 (na época da entrevista com a então diretora da 
Fundação Olinta Cardoso). E a gente percebeu que tem coisas que todo mundo quer. E se 
temos convergência, como montar uma articulação de compromisso junto? 
 
Assinamos então um protocolo de intenções com 53 prefeitos de Minas, Pará e Maranhão. 
 
O GLOBO: Mas então a demanda partiu da Vale, não da sociedade... 
 
SILVIO VAZ: Sim, mas não tão assim. Eu chego e digo para o prefeito: "Você, como eleito 
por voto popular, tem um feeling do que a população quer..." 
 
O GLOBO: Tem certeza disso, de que todo prefeito sabe o que a população quer? 
Onde fica a participação social, o Terceiro Setor? 
 
SILVIO VAZ: A maioria dos prefeitos tem este feeling, sim... O Terceiro Setor está em toda a 
pesquisa e demanda que conversemos com todas as lideranças, todos os pontos de conflito 
que existem... 



 
Nós precisamos do Terceiro Setor para conhecer o território e ver os pontos de divergência, de 
conflito. Por que as pessoas reclamam? Tem algo real e algo imaginário por trás das 
reclamações, e se for real vamos agir imediatamente e consertar. Por exemplo: lá em Vitória o 
pó de ferro vai para as casas das pessoas. Isso é nosso, vamos resolver. Fizemos Wind Fence 
(uma espécie de cerca que reduz a velocidade do vento). É uma decisão política, não importa o 
quanto custa. Mas já tem outras coisas como: "a Vale polui Itabira"... Isso não é real. 
 
O GLOBO: O investimento em ecologia e meio ambiente traz retornos também... 
 
SILVIO VAZ: Traz riscos e oportunidades. A empresa é aplaudida um, dois anos. Pagamos 
nosso déficit social, e o que vai acontecer? Depois de dois anos, a comunidade vai dizer que a 
gente não fez nada, porque o déficit é muito maior. Como é que a gente monta uma estratégia 
de sustentabilidade, alinhada às políticas públicas, apoiando o desenvolvimento sustentável? 
Temos R$ 48 bilhões de investimento na região (do Pará), não vamos ficar no curto prazo, 
vamos para cinco anos. Vamos pagar R$ 17 bilhões de impostos, vamos causar aumento da 
receita municipal. Sabemos que a região tem um déficit tremendo, de R$ 4 bilhões de reais, 
em infraestrutura e sabemos que há grandes programas de governo que podem ser utilizados, 
alinhados. 
 
O GLOBO: Aí vocês fazem a parceria. É fácil? Quais são os desafios? 
 
SILVIO VAZ: Não é fácil. É um desafio conhecer os outros, saber o que eles precisam, o que 
eles querem. 
 
O GLOBO: Acompanho esta estrada da Vale no caminho da sustentabilidade há algum 
tempo, em 2007 o presidente Roger Agnelli nos deu entrevista falando sobre seu 
desejo de ser responsável nos negócios. E só agora estamos vendo essa parceria 
acontecer. O que houve? Caiu a ficha agora?  
 
SILVIO VAZ: Acho que a Vale está saindo em primeiro lugar. Concordo com você que o 
processo de implementação é uma outra história, a ficha caiu bem antes. O próprio Roger ficou 
muito atento a isso, precisamos das pessoas, e de pessoas comprometidas, que caminhem 
junto. Se nós não tivermos um foco, articulação política de convergências para buscar o 
desenvolvimento, nós não vamos avançar. 
 
O GLOBO: Vocês também não terão licença para operar... 
 
SILVIO VAZ: Não é só licença para operar, é contribuir para que as coisas aconteçam, 
fazendo projeto, apoiando nos projetos. Tem municípios muito carentes que o governo até 
gostaria de ajudar, mas não consegue porque eles não têm projetos. 
 
O GLOBO: Um filme como "Avatar", que mostra uma mineradora como vilã numa 
comunidade indígena incomoda quem trabalha com mineração, como você?  
 
SILVIO VAZ: Fiquei alegre. Vi que estamos no caminho certo. A Vale está buscando 
internamente, com a conscientização dos próprios diretores, o entendimento desse processo, 
começar a ver que não somos vilões. 
 
Hoje temos uma posição de comprometimento com o desenvolvimento, com o território. Não 
dá mais para mitigar, pagar. 
 
O GLOBO: O que o presidente Roger Agnelli pediu ao senhor quando o convidou para 
o cargo?  
 
SILVIO VAZ: Ele quis este comprometimento, este legado. Como é que a gente cuida desse 
passivo, como é que a gente muda nossa maneira de ser. Estávamos gastando muito dinheiro 
e não estávamos resolvendo nada. 
 



O GLOBO: Quanto em dinheiro que estavam gastando?  
 
SILVIO VAZ: O investimento social da Vale em 2008 foi de R$ 400 milhões, 1% do que a Vale 
investe vai para a Fundação. 
 
Fonte: Razão Social, Rio de Janeiro, n. 93, p. 4-5, 20 abr. 2010. 


