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A Vale lança ambicioso programa para aprimorar seus funcionários. "Acabou a era do tricô e do 
crochê. De cursos na selva. De atendimentos no varejo." Com tal definição, Dayse Azevedo 
Gomes, gerente-geral de Desenvolvimento de Pessoas da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), 
define a mais recente iniciativa da companhia para aprimorar sua força de trabalho: a 
Universidade Corporativa Vale - Valer.  
 
Lançado em junho passado, o projeto entra em prática agora em novembro, quando todos os 
empregados farão uma auto-avaliação, a ser analisada pelos superiores imediatos. O consenso 
entre chefe e subordinado definirá as competências que cada trabalhador deverá perseguir ou 
aprimorar.  
 
O trabalho de traçar o mais amplo perfil da força de trabalho dos cerca de 15 mil funcionários da 
empresa, todo informatizado, será a base para a formatação de um modelo de desenvolvimento 
profissional ancorado nos quatro pilares estratégicos da Vale: excelência em gestão, atuação 
global, capacidade empreendedora e responsabilidade social e ambiental.  
 
A ser concluído em janeiro de 2004, esse mapeamento norteará toda a logística da área de 
Recursos Humanos (RH) da empresa, com objetivos bem claros.  
 
Usar os conhecimentos adquiridos pelos profissionais da Vale - e não disponíveis no mercado na 
maioria dos casos -, transferindo-os para a formação de novos talentos, criando condições para o 
surgimento de novas lideranças. É como criar um selecionado quadro de carreiras em que os 
prêmios mais cobiçados são as diretorias executivas da empresa e a presidência, hoje nas mãos 
de Roger Agnelli. Ou seja: a Valer começa a preparar pessoas que possam substituir, quando 
chegar a hora, os atuais dirigentes da mineradora. Além, é claro, de prover a Vale de um corpo de 
profissionais altamente qualificado para a operação cotidiana de suas mais diferentes áreas.  
 
As avaliações de cada trabalhador dão partida ao processo, para estabelecer competências e 
necessidades profissionais  
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Iniciativa ajudará a fazer subir o valor de mercado da empresa. Depois de prontas as avaliações 
de cada trabalhador a Valer iniciará um amplo programa de treinamento e especialização, 
buscando aprimorar pontos que vão tornear o perfil dos novos líderes. Isso será feito por meio de 
cursos, palestras e treinamento à distância, via internet, por pessoal da própria Companhia Vale 
do Rio Doce e profissionais contratados, especializados em áreas onde há necessidade de um 
aprofundamento no aprendizado.  
 
"Como não havia um claro entendimento sobre as necessidades profissionais de cada um, pessoas 
faziam cursos por acharem que isso seria necessário para seu aperfeiçoamento profissional", 
conta a gerente Dayse Azevedo Gomes, uma das responsáveis pela gestação e nascimento da 
Valer. "Muitas vezes, essa visão era equivocada. Com o mapeamento das competências de cada 
um, pode-se otimizar recursos e dirigir esforços para aquilo que realmente pode acrescentar de 
conhecimento ao funcionário".  
 
A Valer já deu passos concretos nesse sentido. Na segunda-feira, começou em Belo Horizonte um 
curso de formação de engenheiros ferroviários – que durará seis meses –, com aulas ministradas 
por técnicos da área de Logística da Vale e profissionais de fora. São 25 engenheiros - sete 
mulheres -, recrutados de uma legião de 4,5 mil candidatos. Com a expansão da malha logística 
da Vale, ficou faltando engenheiro especializado; os profissionais existentes ou estão lá mesmo ou 



trabalham em outras companhias, régiamente pagos. A solução foi formar internamente pessoal 
qualificado.  
 
Outro passo foi a preparação do Fórum de Liderança Empreendedora CVRD que reunirá neste mês 
– de 26 a 28 –, em outubro e novembro, grupos de 150 diretores e gerentes da Vale, durante três 
dias de cada um desses meses, em dois hotéis do Rio. O objetivo é pavimentar o caminho com 
noções e conceitos que ajudem a forjar novas lideranças. A Vale tem como parceira no Fórum a 
Fundação Dom Cabral, de Minas Gerais, que ministrará palestras junto com especialistas dos 
Estados Unidos.  
 
Também está em curso um programa de trainees para 50 jovens, selecionados entre 12 mil 
candidatos, voltados, em sua grande maioria, para a área comercial. Todos, independentemente 
do interesse, vão conhecer todas as áreas da Vale. Além disso, os melhores ganham como 
prêmio: um estágio no Japão, na sócia e parceria da Vale, a Mitsui. Quatro, dos quais duas 
mulheres, já estão lá e retornam no mês que vem. Outros quatro seguem viagem também em 
outubro, quando quatro estagiários japoneses desembarcam na Vale para um estágio de quatro 
meses.  
 
O programa de Gestão de Competências e Plano de Desenvolvimento da Valer, que começa a 
nascer no início de novembro, tem como missão "potencializar ações e atitudes de 
desenvolvimento, fortalecendo as competências necessárias para viabilizar as estratégias do 
grupo CVRD". Na vida prática, a Valer pretende ser um dos instrumentos para que a atual 
diretoria atinja o objetivo de fazer o valor de mercado da Vale subir à casa dos US$ 25 bilhões, 
pouco mais do dobro do valor atual, da ordem de US$ 12 bilhões.  
 
Inicialmente restrito aos 15 mil funcionários da Vale, o programa da Valer busca estender seu raio 
também às empresas controladas e coligadas e aos outros integrantes da cadeia, como 
fornecedores, clientes e parceiros. No próximo dia 24, dirigentes da Caemi estarão no RH da Vale 
para conhecer o programa. "Nossa intenção é começar a levar no ano que vem o programa às 
empresas controladas. Mas isso vai depender de adequações de sistemas e outros pontos que 
vamos começar a colocar na mesa", finaliza Dayse.  
 
kicker: A Valer já deu a partida na bateria de cursos, encontros e convênios  
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