
De infra-estrutura a grande negócio 
Simone Gugliotta 
 
A Companhia Vale do Rio Doce encontrou no segmento de logística um grande filão e está 
investindo fortemente na compra de locomotivas e vagões para expandir participação no setor. 
Serão aplicados US$ 290 milhões em logística, principalmente na compra de 3,5 mil vagões e 66 
locomotivas entre este e o próximo ano. A empresa esbarra, no entanto, na restrição regulatória 
do Governo que limita sua participação em ferrovias em 20%, já que o segmento não é seu 
principal foco de negócio. 
 
Ainda assim a Vale, no ano passado, registrou recorde em transporte ferroviário de carga geral, 
crescendo a uma média anual de 9,4% desde 1999, quando transportou 17,7 bilhões de toneladas 
de carga geral. Em 2000 foram 20,1 bilhões e em 2001, foram 21,3 bilhões que subiram para 
23,2 bilhões, no ano passado.  
 
- Temos demanda de serviço garantida para as novas aquisições de vagões e locomotivas. Estes 
serviços já estão identificados e contratados. A integração entre ativos e corredores de transporte 
nos mostra que o setor de logística pode crescer muito ainda - observa o diretor Financeiro da 
Vale, Fabio Barbosa. 
 
No último ano, segundo Barbosa, a agricultura foi o setor que mais contribuiu para o aumento do 
volume de cargas transportadas nas ferrorias controladas pela Companhia Vale do Rio Doce 
(CVRD). O total transportado foi maior até do que o próprio produto setorial, o minério de ferro. 
 
O diretor de relações com investidores, Roberto Castelo Branco, estima que pelas ferrovias da 
Vale passam 10% de toda da soja produzida no Brasil. "Em logística, o transporte de grãos, entre 
os produtos agrícolas, é o que mostra maior potencial para crescer e nós transportamos cerca de 
mil quilômetros partindo da produção até os portos". 
 
Além do crescimento do transporte de produtos agrícolas, a empresa identifica como fontes de 
crescimento para o setor de logística a entrada em novos mercados, como o automobilístico, o 
transporte intermodal e uma oferta de serviços mais ampla. 
 
- Queremos investir mais em logística porque é importante para a Vale: adiciona valor à empresa 
que já cresce mais que o PIB nacional. O que falta é licença das autoridades para expandir o 
segmento. Por causa dessas limitações, este ano vamos comprar 1,85 mil vagões e deixar o 
retastante para o ano que vem - disse Barbosa. 
 
Os vagões e as locomotivas novas são da Maxion e há negociações com a Usiminas e outras 
fornecedoras para as demais aquisições. Segundo Barbosa, há baixa oferta de vagões no mercado 
e os projetos da Vale de ampliar a atuação no setor de logística são de conhecimento público e a 
companhia está aberta a propostas de outros fornecedores. 
 
A Vale é proprietária integral de duas ferrovias brasileiras, a Estrada de Ferro Carajás (EFC), com 
892 quilômetros, no Sistema Norte, e a Ferrovia Vitória-Minas, de 905 quilômetros, que opera a 
companhia no Sudeste. 
 
A companhia tem participação em outras ferrovias brasileiras, entre as quais, a Centro-Atlântica 
(20%), cujo volume de carga geral transportado pela Vale subiu de 5,3 bilhões em 1997 para 
23,2 bilhões no ano passado. A Vale possui ainda particiapação na Malha Nordeste (30%), na 
Malha Paulista (18,7%) e na MRS Logística (9,6%). As concessões para as ferrovias em que a 
Vale tem presença vão até 2028. 
 
 
 



Além do transporte da própria produção de minério de ferro e pelotas, a Vale transporta produtos 
agrícolas, aço, carvão, minério de outros grupos e materiais industriais. Os fretes cobrados de 
terceiros e a economia de custos com o transporte de sua produção contribuem significativamente 
para a receita companhia que, no exercíco passado, foi de R$ 15,26 bilhões (receita bruta 
consolidada). O lucro líquido da empresa no período foi de R$ 2,04 bilhões. 
 
A integração das instalações de produção e distribuição é outro ponto forte da Vale. A mineradora 
controla o Porto de Ponta da Madeira, no Maranhão e o de Tubarão, no Espírito Santo, além da 
transportadora Navegação Vale do Rio Doce, a Docenave. 
 
Investimentos em Energia não objetivam a auto-suficiência 
Em relação aos investimentos em energia, de acordo com Fábio Barbosa, a intenção da Vale não é 
chegar à autosuficiência. "Temos que estar protegidos, no Brasil, dos riscos no setor de energia. 
Mas se a situação brasileira se normalizar não vamos avançar muito nesse ponto", afirma. 
 
Maior consumidor de energia do País, a Vale respondeu por 4,5% da energia nacional utilizada no 
ano passado - cerca de 13 milhões de megawatts (MW). Atualmente, a empresa participa de dez 
projetos de criação de energia até 2006. Três plantas - Igarapava, Porto Estela e Funil - já estão 
com as operações iniciadas e, segundo Barbosa, atendem a 10% do consumo da companhia.  
 
- Os sete projetos restantes ainda não foram concluídos, mas a expectativa é de que cinco 
projetos prontos correspondam a 50% do que consumimos até 2010 - estimou Barbosa. 
 
As usinas de Candonga e Aimorés que somadas chegam a quase 500 MW de capacidade devem 
entrar em funcionamento ainda este ano. 
 
O segmento em números 
US$ 290 milhões 
em investimentos no biênio 2003-2004 
3,5 mil  
vagões serão adquiridos no período 
66 
locomotivas serão compradas até o próximo ano 
22,976 mil  
vagões já compõem os trens da mineradora 
710  
locomotivas compõem a frota 
23,3 bilhões* 
de toneladas de carga transportada no ano passado 
9,4% 
de Crescimento médio anual de carga transportada 
 
* Total relativo a carga geral transportada (produtos próprios e de terceiros) 
Fonte: a mineradora 
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