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O orçamento recorde de US$ 24
bilhões programado pela Vale pa-
ra este ano saiu do radar da mine-
radora. Ontem, o presidente da
companhia, Murilo Ferreira, ad-
mitiu que os investimentos vão
somar, no máximo, US$ 19 bi-
lhões até o final do ano.

Mas, diferentemente do que
ocorreu em 2009, quando a Va-
le cortou investimentos para se
ajustar à queda na demanda por
insumos, desta vez o executivo
atribui a revisão a atrasos no
processo de licenciamento am-
biental de alguns projetos.

A crise, porém, apesar de não
ser responsável pela alteração
do cronograma de investimen-
tos, alterou a estratégia comer-
cial do grupo. “O mercado euro-
peu está mais fraco. Já tivemos
alguns cancelamentos (de con-
tratos na Europa). Nada muito
significativo”, revelou o diretor
de marketing, vendas e estraté-
gia da Vale, José Carlos Mar-
tins.

China. Para driblar essa retra-
ção de demanda, a companhia
tem desviado para a China par-
te das vendas inicialmente pro-
gramadas para a Europa.

“São dois ou três navios (em-
barcados com minério de ferro)
a mais por mês”, contou o execu-
tivo. Além da Europa, a compa-
nhia sentiu um arrefecimento
de demanda por minério de fer-
ro também no Brasil.

A estratégia de focar mais na
China segue o modelo adotado
durante a crise de 2009, quando
o país asiático chegou a repre-
sentar cerca de 60% do fatura-

mento da mineradora. Atual-
mente, a fatia chinesa gira em
torno de 35%.

“Essa é destinação natural to-
da vez que se tem uma queda de
mercado nas áreas onde a Vale
tem participação grande, como
no Brasil e na Europa”, explicou
Martins. A calibragem na área

comercial não tirou o otimismo
dos executivos da Vale. Tanto
que Ferreira é categórico ao des-
cartar corte de produção e ain-
da garante que a sobra do orça-
mento de 2012 será gasta já no
primeiro trimestre de 2012.

Apesar da retração na Euro-
pa, o executivo pondera que a
situação hoje é bem diferente
da vivida em 2009, quando a
companhia promoveu demis-
sões e reduziu produção no Bra-
sil e no exterior. Tanto que a
companhia trabalha com uma
recuperação no preço do miné-
rio de ferro no curto prazo.

Investimentos. Durante a tele-
conferência, Ferreira informou
que o orçamento da companhia
para 2012 será divulgado no dia
28 de novembro, durante o Vale
Day, em Nova York. Para agili-
zar a obtenção de licenças am-
bientais, processo que vem atra-
sando os projetos do grupo, a
Vale criou um comitê executivo
para tratar do assunto. O grupo
vai se reunir semanalmente e já
elaborou um guia de procedi-
mentos para obtenção dessas li-
cenças.

Além disso, revelou, a minera-
dora pretende fazer uma análi-
se de risco em 20 projetos consi-
derados mais críticos para a
companhia. Segundo ele, o obje-
tivo de passar uma lupa por es-
ses projetos é diminuir as incer-
tezas em torno de prazos ou cus-
tos que influenciem no crono-
grama e orçamento.

Ferreira explicou ainda que a
análise de risco deve incluir até
uma comparação com os custos
de produção de outras concor-
rentes. Entre os projetos que se-
rão analisados estão projetos co-
mo o de Serra Sul, em Carajás,
no Pará, Apolo, em Minas Ge-
rais, e também na Indonésia.

Além disso, o presidente
adiantou que, no próximo ano,
a Vale vai alterar a sua metodolo-
gia e divulgará os números ape-
nas dos projetos cujas licenças
ambientais já foram aprovadas.

Vale vai investir 20%
menos que o previsto

● Dirigente de RH
João Dornellas
(Nestlé)

● Empresário de Destaque
de RH
Rubens Rela Filho
(Sama Minerações)

● Jovem Talento de RH
Monica Santos (Google)

● Profissional de Vendas -
Empresa Fornecedora
Luis A. Blotta (N. Raduan)

● Empresário de Destaque -
Empresa Fornecedora
Oswaldo Melantonio (Ticket/
Edenred)

● Top de Responsabilidade
Social
Edson Camargo Vieira
(EcoRodovias)

● Top de Gestão de Pessoas
Marcelo Cardoso (Natura)

● Top em Programas de
Benefícios
Alfredo Bottone (CPFL Energia)

● Top em Educação
Corporativa
Denise Asnis
(Natura Logística e Serviços)

● Top em Uso de Tecnologia
Eunice Rios
(Embraer)

● Top em Promoção de
Saúde
Monica Longo (BDF-Nívea) e
Paulo Fernando Amorim
(Dell Computadores)

● Top em Programas de
Retenção de Talentos
Eduardo Pellegrina
(Itautec)

● Agência de Temporários
e Efetivos
Luandre

● Benefício em Farmácia
Droga Raia

● Conservação e Limpeza
Grupo Brasanitas

● Consultoria de Benefícios
N.Raduan Consultoria

● Consultoria de
Remuneração
Hay Group

● Consultoria de RH
Soulan

● Convênio - Assistência
Médica
Unimed

● Convênio - Assistência
Odontológica
Odontoprev

● Convênio - Refeição
Ticket

● Educação a distância
FGV Online

● Empresas de Treinamento
e Desenvolvimento
Senac São Paulo

● Empresa de Controle de
Frequência
Dimep

● Espaço para Eventos
Corporativos
Hotel Transamérica São Paulo

● Medicina Ocupacional
Omnia Saúde Ocupacional

● Palestrante
José Luiz Tejon e Prof. Gretz

● Segurança Patrimonial
Graber

● Seguro-saúde
Bradesco Saúde

● Serviços de Alimentação
Coletiva
GRSA

● Sistemas de Folha de
Pagamento
Apdata do Brasil

● Site para Recrutamento
Catho Online

● Tecnologia para Gestão
de RH
Senior Sistemas

● O diretor executivo de marke-
ting, vendas e estratégia da Vale,
José Carlos Martins, garantiu
que a companhia está preparada
para disputar preços do minério
de ferro no mercado à vista
(spot). “Não temos dogmas na
companhia com relação a isso”,
afirmou. Mas o executivo deixou
claro que, se os clientes força-
rem o fim do atual sistema de
reajuste trimestral não haverá
mais volta. “Se for escolhida uma
mudança, valerá para o futuro.
(...) Não dá para trabalhar com
preço à vista quando o preço cai
e um contrato fixo quando o miné-
rio sobe. Se mudar para spot,
será na queda e na subida.”

Martins conta que as siderúrgi-
cas chinesas são as mais dispos-
tas a migrar para um sistema de
preços à vista. Ele aproveitou pa-
ra negar que a estratégia da com-
panhia de desviar mais navios
para a China seja responsável
pela atual queda no preço do in-
sumo no mercado à vista chinês,
como disse esta semana um dire-
tor da rival Rio Tinto. “Não são
dois ou três navios que vão ter
impacto no preço na China.”

Segundo ele, esses navios adi-
cionais representam um volume
de 500 mil ou 600 mil toneladas
por mês, o que, para o executivo,
é pouco diante de um mercado
que movimenta 1 bilhão de tone-
ladas. / M.C. e F.G.
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‘Estado’
premia os
destaques
em RH
‘Top of Mind Estadão de RH’, uma parceria
com a Editora Fênix, chega à 14ª edição

‘Se mudar para
o spot, será na
queda e na subida’

Festa. Edson Vieira (ao centro), da EcoRodovias, venceu a categoria Responsabilidade Social

Mineradora diz que
maior problema é a
dificuldade em conseguir
os licenciamentos
ambientais das obras

Os profissionais e empresas
que mais se destacaram na
área de recursos humanos em
2011 receberam ontem o prê-
mio Top of Mind Estadão de
RH. Os vencedores das 33 cate-
gorias foram anunciados em
evento realizado no HSBC Bra-
sil, em São Paulo. Essa é a 14ª

edição do prêmio, que é pro-
movido em parceria pelo ‘Esta-
do’ e pela editora Fênix.

O prêmio é um reconhecimen-
to da importância das atividades
de recursos humanos para a so-
ciedade, segundo o diretor exe-
cutivo de mercado anunciante
do Grupo Estado, Fabio Costa.

“O RH é muito importante não
só no desenvolvimento dos gru-
pos, mas também no desenvolvi-
mento social e econômico do
País. O trabalho de identificar e
desenvolver talentos se reflete
em toda a sociedade.”

Os vencedores são escolhidos
pelos próprios profissionais da

área. Numa primeira fase, cerca
de 10 mil pessoas indicam empre-
sas que mais se destacaram em
cada categoria. Os cinco nomes
com mais recomendações parti-
cipam da segunda fase. Os profis-
sionais de recursos humanos vo-
tam no candidato que mais se
destacou por categoria.

Um dos premiados foi o dire-
tor-geral da Sama Minerações,
Rubens Rela Filho, escolhido o
“Empresário de Destaque em
RH”. A mineradora aposta em
uma política de RH ativa para
elevar o engajamento dos pro-
fissionais e a retenção de talen-
tos. “Seguir pura e simplesmen-

te as obrigações trabalhistas é
pouco e deixa a desejar em ter-
mos de qualidade de vida para o
trabalhador. As empresas preci-
sam fazer algo a mais”, disse o
executivo.

Mais negócios. Para empresas
que prestam serviços no ramo
de recursos humanos, o reco-
nhecimento dos profissionais
da área pode impulsionar os ne-
gócios. “O prêmio é o ‘Oscar do
RH’. Os vencedores ganham
prestígio no mercado”, afirma
José Carlos Gonçalves, um dos
sócios da editora Fênix.

A consultoria N.Raduan foi
mais procurada pelos clientes
depois que recebeu o prêmio, de
acordo com o fundador da em-
presa, Nagib Raduan. A empresa
foi a mais votada neste ano, pela
segunda vez consecutiva, nas ca-
tegorias “Consultoria de Benefí-
cios” e “Profissional de Vendas -
Empresa Fornecedora”.

“Aumenta a visibilidade do
trabalho desenvolvido pela em-
presa. Depois de ganhar, você
entra no radar dos executivos e
corporações que têm interesse
em receber bons serviços de re-
cursos humanos”, disse o em-
presário.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 out. 2011, Economia & Negócios, p. B15.




