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Vale será estudo de caso da UCLA  
 
A Companhia Vale do Rio Doce, maior empresa exportadora brasileira, será estudo de caso do 
curso de MBA (Master in Business Administration) da Universidade da Califórnia (UCLA). As 
operações de logística da mineradora, que vêm crescendo 20% ao ano e a colocaram em primeiro 
lugar no ranking brasileiro do setor, e em segundo na América Latina, serão objeto de estudo do 
programa International Field Studies (IFS) do MBA Executivo da Anderson School, da universidade 
americana.  
 
A CVRD é a primeira empresa da América do Sul a se converter em objeto de estudo no MBA 
Executivo da UCLA, entrando agora para uma lista onde figuram empresas como Microsoft, HP, 
Disney e Nokia.  
 
Mauro Dias, diretor do departamento de comercialização de logística da Companhia, atribuiu a 
escolha ao nível de complexidade que envolve as operações da Vale, maior exportadora mundial 
de minério de ferro e ma ior companhia de mineração diversificada das Américas.  
 
Soluções resultantes do estudo serão aplicados 
As soluções resultantes do estudo a ser elaborado pelos alunos da UCLA serão discutidas entre os 
executivos da Vale e aplicadas: "É como uma consultoria, mas sem custos para a empresa", 
comparou Dias.  
 
Os próprios alunos são executivos de empresas como a Fairchild (aviação), ou especialistas em 
sistemas complexos como o da marinha americana, ou peritos em mídia, como Nathalie Hoffman, 
advogada que há 25 anos mantém negócios com o Brasil, quase sempre no segmento de 
publicidade.  
 
A idéia de escolher a CVRD surgiu em conversas informais entre Dias, que é ex-aluno da UCLA, e 
professores da universidade, em visita do executivo da Vale, no ano passado, a São Francisco, 
onde fica a escola.  
 
- Os alunos farão uma primeira visita ao Brasil em março, logo após o carnaval, quando 
começarão a pesquisa que deverá estar concluída em julho, com a apresentação das 
recomendações elaboradas a partir do estudo.  
 
Jorma Ollila, presidente da Nokia, empresa de telecomunicações finlandesa que fatura US$ 9 
bilhões por ano, que foi estudo de caso do IFS, mostrou-se satisfeito com os resultados.  
 
- O setor de telecomunicações é complexo e de rápidas mudanças. Fiquei impressionado com o 
fato de os alunos terem conseguido desenvolver uma profunda compreensão do setor em prazo 
tão curto - disse.  
 
No caso da Nokia, os alunos do MBA Executivo da UCLA trabalharam em cinco tópicos diferentes, 
entre questões de recursos humanos até a análises da indústria mundial de multimídia. "Ficamos 
felizes com as apresentações do projeto feitas em Helsinki, para a alta administração da Nokia", 
disse o presidente da empresa.  
 
Números de gestão logística da empresa impressionam 
Um dos maiores grupos privados nacionais, a Vale do Rio Doce exibe números respeitáveis na 
gestão e operação de ferrovias, terminais e portos. A mineradora possui pátios, armazéns, 



terminais e complexos portuários nos Estados do Maranhão, Sergipe, Pará, Espírito Santo, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Brasília.  
 
Os sistemas de informação e de administração da cadeia logística dispõem de 17 mil quilômetros 
de malha ferroviária, 8 terminais portuários, 16% da movimentação de carga no Brasil, 42% da 
movimentação de cabotagem de carga geral, 65% da movimentação portuária brasileira de 
granéis sólidos, 68,1 milhões de toneladas de cargas diversas embarcadas pelo Porto de Tubarão, 
53,3 milhões de toneladas embarcadas pelo Terminal de Ponta da Madeira e 19,5 milhões de 
toneladas de carga geral movimentadas nos terminais portuários.  
 
Um dos alvos do estudo deverá ser a comunicação com clientes, público, comunidade, 
investidores, ferrovia e mídia, antecipou o diretor do departamento de comercialização de logística 
da Companhia.  
 
Entre as megaoperações da empresa hoje, estão o transporte de cal para o Chile para a 
Votorantim, e a importação de coque de petróleo do Golfo Pérsico para a Lafarge (Cimento Mauá 
no Brasil).  
 
Empresas que já receberam recomendações: 
 
Microsoft Interactive Media Division  
 
Cisco Systems  
 
Sun Microsystems  
 
L'Air Liquide, maior produtor mundial de gás industrial, com sede em Paris  
 
Nokia, gigante filandesa de telecomunicações com faturamento de US$ 9 bilhões  
 
Samsung, maior empresa da Coréia do Sul  
 
CRH, maior indústria da Irlanda  
 
Suntory, maior fabricante de alimentos do Japão  
 
Sony, gigante japonesa da indústria eletrônica  
 
Os alunos farão uma primeira visita ao Brasil em março, quando começarão a pesquisa que 
deverá estar concluída em julho.  
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