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Resultado atinge R$ 10,4 bi e exportações líquidas chegam a 14,1% do superávit comercial do 
País. 
 
A Vale do Rio Doce registrou ano passado lucro líquido recorde de R$ 10,4 bilhões, 
correspondendo a R$ 9,07 por ação. Este resultado superou em 61,7% o de 2004, quando o lucro 
líquido da Companhia chegou aos R$ 6,4 bilhões. O resultado foi fortemente influenciado pelo 
reajuste do minério nos contratos anuais com a Ásia e a Europa, que chegou a 71,5%, na esteira 
do aquecimento de demanda provocado pelo crescimento da siderúrgica na China. O ano passado 
foi o primeiro na história em que a Ásia superou os demais continentes na produção bruta de aço. 
 
A receita bruta da Vale também foi recorde e totalizou R$ 35,4 bilhões. De acordo com a 
consultoria Economática, o lucro é o maior já registrado por uma empresa privada de capital 
aberto na América Latina. Sem considerar a propriedade do capital, entre os resultados já 
divulgados, apenas a Petrobras superou este patamar, com R$ 23,7 bilhões. No exercício passado, 
a CVRD se consolidou como a maior exportadora líquida brasileira, no total de US$ 6,339 bilhões, 
contribuindo com 14,1% do superávit recorde do Brasil, de US$ 44,8 bilhões. O desempenho 
destaca a posição da Vale como maior exportadora líquida do Brasil.  
 
A companhia completou em 2005 o terceiro ano consecutivo de obtenção de recordes 
operacionais e financeiros. Apesar disso, dado o otimismo crescente com os resultados da 
companhia entre os analistas de bancos de investimento, o resultado divulgado ontem (R$ 9,07 
por ação) ficou pouco menos de 5% inferior às projeções compiladas pela Bloomberg (R$ 9,468) 
para o papel. 
 
R$ 3,1 bi de dividendos e juros distribuídos no ano passado  
 
A companhia distribuiu aos seus acionistas R$ 11,4 bilhões sob a forma de dividendos e juros 
sobre o capital próprio no período 2001-2005. O valor distribuído em 2005, de R$ 3,1 bilhões, 
equivalente a R$ 2,68 por ação, foi outro recorde alcançado no ano. Em 2005, o retorno total para 
o acionista, medido em dólares americanos, foi de 53,3%, tendo alcançado a média anual de 
41,7% ao longo dos últimos cinco anos. Para 2006, a Diretoria Executiva submeterá ao Conselho 
de Administração proposta para pagamento de remuneração mínima ao acionista no valor de US$ 
1,3 bilhão. 
 
A capitalização de mercado da CVRD ultrapassou a barreira dos US$ 50 bilhões, mais de cinco 
vezes seu valor ao final de 2001, de US$ 9 bilhões, consolidando-se como uma das quatro 
maiores empresas de mineração do mundo e a maior das Américas. 
 
Em 2005, a companhia lançou o programa Vale Investir, que permite o reinvestimento automático 
do valor dos dividendos e juros sobre capital próprio recebido pelos acionistas em ações da 
companhia. O Vale Imvestir reduz os custos de transação para pequenos volumes transacionados, 
estimulando a poupança e o investimento de longo prazo. 
 
As ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), Vale ON e Vale PNA, 
apresentaram valorização de 26,5% e 30,6% em 2005, respectivamente, contra 27,7% do índice 
Bovespa. Os preços dos ADRs transacionados na New York Stock Exchange (Nyse), RIO e RIO PR, 
tiveram alta de 41,8% e 48,7%, respectivamente, superando o desempenho do MSCI Metals & 
Mining, representativo dos preços das ações da indústria global de mineração e metais, que teve 
aumento de 33,0%. 
 
 



A maximização da produção - com recordes no minério de ferro, pelotas, minério de manganês, 
bauxita, alumina, alumínio primário, potássio e caulim - foi viabilizada pela conclusão de projetos, 
operação a plena capacidade de quase todas as suas unidades e pela realização de importantes 
ganhos de produtividade. Ao mesmo tempo, 2005 foi o primeiro ano integral de operação da mina 
de cobre do Sossego, onde a produção alcançou novo recorde.  
 
O crescimento da demanda global por minérios e metais e o desequilíbrio que se formou nesses 
mercados, expresso por preços mais elevados, permitiram que a excelência operacional se 
traduzisse também em excelência na performance financeira, com a obtenção de recordes de 
receitas, lucro operacional, lucro líquido e geração de caixa. 
 
Primeira empresa brasileira a obter o grau de investimento  
Paralelamente aos recordes registrados, a Vale conseguiu o grau de investimento. Com a quebra 
de um paradigma, segundo o qual a classificação de risco de uma empresa era limitado pelo risco 
soberano, (remuneração exigida em mercado para títulos do país), a companhia se tornou a 
primeira empresa controlada por acionistas brasileiros a obter o investment grade e a única no 
Brasil a ser reconhecida nessa posição por três entre as mais importantes agências de rating do 
mundo: Standard & Poor"s (BBB), Moody"s (Baa3) e Dominion Bond Rating Services (BBBlow).  
 
A relevância dessa conquista deriva de suas implicações para a redução do custo de capital, fator 
crítico na indústria de mineração, que possui característica intensiva em capital, concorrendo para 
melhorar as condições de financiamento da expansão das atividades da CVRD. A geração de valor 
tem permitido que nos últimos cinco anos os empregos diretos proporcionados pela companhia 
tenham crescido à taxa média anual de 17,1%. Nesse período, suas exportações colaboraram 
liquidamente com US$ 20 bilhões para o superávit comercial brasileira posicionando a Vale como 
a maior exportadora líquida do Brasil. As ferrovias da Vale transportaram 127 bilhões de 
toneladas quilômetro útil de carga geral (excluindo minério de ferro e pelotas) para clientes. 
 
Em 2005, a receita bruta da Vale totalizou R$ 35,350 bilhões, a mais elevada da história da 
companhia, e 21,8% acima da obtida em 2004. Os minerais ferrosos foram responsáveis por 
70,3% da receita total da CVRD em 2005, enquanto que os produtos da cadeia do alumínio 
responderam por 10,9%, os serviços de logística, 9,3%, os minerais não ferrosos, 4,9% e os 
produtos siderúrgicos, 4,3%. 
 
No ano passado, a Vale foi responsável por exportações brutas no valor de US$ 7,021 bilhões, 
26,9% acima do total de 2004. As receitas de vendas para a China passaram de R$ 3,079 bilhões 
em 2004 para R$ 5,154 bilhões em 2005.  
 
Contudo, a Vale continua a dispor de boa diversificação geográfica de suas vendas. As Américas 
se constituíram no principal destino das vendas, com 37,1%, tendo em vista o mercado brasileiro, 
com 22,8% de participação no total da receita, e os EUA, com 7,5%. A Ásia, que em 2005 
produziu pela primeira vez mais aço do que todas as demais regiões do mundo, vem em seguida 
com 29,2%, tendo ultrapassado a Europa, cuja fatia na receita total corresponde a 27,3%. A 
receita bruta da Vale no quarto trimestre do ano passado (4T05) foi de R$ 9,204 bilhões, 18,2% 
acima da realizada em igual período do ano anterior (4T04).  
 
Os serviços de logística geraram receita bruta de R$ 3,291 bilhões, 9,3% do total da companhia e 
8,8% acima do montante de 2004 (R$ 3,025 bilhões). O transporte ferroviário de carga geral 
contribuiu com R$ 2,405 bilhões, os serviços portuários com R$ 490 milhões e a navegação de 
cabotagem e os serviços de apoio portuário com R$ 396 milhões.  
 
Os Recordes do ano passado  
 
Vendas 
252,189 milhões de toneladas de minério de ferro e pelotas 



5,6 milhões de toneladas de bauxita  
1,738 milhão de toneladas de alumina  
498 mil toneladas de alumínio primário  
1,218 milhão de toneladas de caulim  
 
Logística 
28,4 bilhões de toneladas quilômetro útil (tku) em transporte ferroviário de carga geral para 
clientes. 
30,5 milhões de toneladas de movimentação de carga nos portos para clientes. 
R$ 35,4 bilhões de receita bruta. 
 
Exportações 
US$ 7,021 bilhões foram as exportações consolidadas, 26,9% mais que em 2004.  
US$ 6,339 bilhões foi o saldo externo líquido (exportações menos importações), 37,3% acima do 
registrado em 2004 
 
Resultados 
 
R$ 14,5 bilhões foi o lucro operacional, medido pelo EBIT (lucro antes de juros e impostos). 
42,8% foi a margem EBIT. 
R$ 16,7 bilhões foi a geração de caixa, medida pelo EBITDA (lucro antes de despesas financeiras, 
impostos e depreciação) 
R$ 10,4 bilhões foi o lucro líquido, igual a R$ 9,07 por ação. 
44,6% foi o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE). 
US$ 4,2 bilhões foram os investimentos totais 
US$ 2,6 bilhões foram os investimentos em crescimento orgânico 
US$ 757 milhões foram os investimentos na sustentação das operações existentes 
US$ 800 milhões foram os investimentos em aquisições 
R$ 3,1 bilhões (equivalente a R$ 2,68 por ação) foram os dividendos e juros sobre o capital 
próprio 
 
Crescimento da demanda provoca recorde de vendas  
 
O vigoroso crescimento da demanda global por minério de ferro e pelotas e a expansão da 
produção da Vale, proporcionada pela conclusão de projetos e ganhos de produtividade, têm 
permitido a obtenção de sucessivos recordes dos volumes de vendas. Assim, a quantidade desses 
produtos embarcada em 2005, de 252,189 milhões de toneladas, cresceu 8,9% ante 2004, 
constituindo-se em novo recorde. As vendas do 4T05, de 67,611 milhões de toneladas, foram 
recorde trimestral. Em 2005, as vendas de minério de ferro somaram 213,338 milhões de 
toneladas, crescimento de 11,9% ante 2004. As vendas de pelotas, 38,851 milhões de toneladas, 
ficaram em linha com o volume vendido em 2004. 
 
A China comprou da Vale, em 2005, 56,530 milhões de toneladas de minério de ferro, 22,4% do 
volume total de vendas. O Japão absorveu 25,250 milhões de toneladas, representando 10,0% 
das vendas, a Alemanha 24,555 milhões de toneladas (9,7%), seguida da França com 4,7%, 
Coréia do Sul com 4,2% e Itália com 3,9%. As vendas para as siderúrgicas e produtores de ferro 
gusa do Brasil somaram 45,644 milhões de toneladas, 18,1% dos embarques totais. As receitas 
produzidas pelos minerais ferrosos - minério de ferro, pelotas, manganês e ferro ligas - em 2005 
foram de R$ 24,856 bilhões, com incremento de 41,0% em relação a 2004, quando atingiram R$ 
17,631 bilhões. 
 
Já a receita bruta proporcionada pelas vendas dos produtos da cadeia do alumínio atingiu R$ 
3,857 bilhões, 10,9% do total da Vale em 2005. No entanto, ficou 4,9% abaixo da receita obtida 
em 2004, R$ 4,056 bilhões. No anúncio do resultado, a companhia atribui o fato à apreciação da 
moeda brasileira em relação ao dólar. 



 
Em 2005, primeiro ano integral de funcionamento da mina do Sossego, as vendas de concentrado 
de cobre totalizaram 398 mil toneladas, contra 269 mil toneladas em 2004, quando a mina operou 
por sete meses. A receita bruta somou R$ 937 milhões, refletindo também o aumento dos preços 
de cobre verificado durante 2005. As vendas de potássio somaram 640 mil toneladas em 2005, 
apresentando aumento de 10 mil toneladas em relação às efetuadas no ano anterior. A receita 
bruta com as vendas de potássio foi de R$ 359 milhões. A conclusão do projeto de ampliação de 
capacidade de produção de Taquari-Vassouras para 850 mil toneladas permitirá o crescimento de 
vendas em 2006.  
 
Em 2005, as ferrovias da Vale - Carajás, Vitória a Minas e Centro-Atlântica - transportaram 
28,379 bilhões de TKUs de carga geral, em linha com o ano anterior, quando foram transportadas 
28,214 bilhões de TKUs. 
 
Investimentos somam R$ 10,1 bilhões  
 
No ano de 2005, a CVRD investiu R$ 10,1 bilhões, um recorde histórico e que envolveu dispêndios 
de R$ 6,5 bilhões na promoção do crescimento orgânico - R$ 5,8 bilhões em projetos e R$ 700 
milhões em pesquisa e desenvolvimento - e R$ 1,8 bilhão na sustentação das operações 
existentes e R$ 1,8 bilhão em aquisições. Entre 2001 e 2005, a CVRD investiu R$ 28,4 bilhões, 
consolidando-se como a empresa privada que mais investe no Brasil.  
 
Diversos projetos foram concluídos, destacando-se as novas minas de minério de ferro, Fábrica 
Nova e Capão Xavier, e a de cobre do Sossego, a planta de pelotização de São Luís; expansões de 
capacidade de produção de minério de ferro de Carajás, da mina de potássio de Taquari-
Vassouras, de bauxita em Trombetas e da refinaria de alumina da Alunorte; a conversão da planta 
de ligas de Mo I Rana, na Noruega; a construção de quatro usinas hidrelétricas (Funil, Porto 
Estrela, Candonga e Aimorés) e do píer III do terminal marítimo de Ponta da Madeira. Os 
investimentos em logística aumentaram a capacidade de movimentação de cargas das ferrovias - 
Carajás, Vitória a Minas e FCA - e dos terminais marítimos da companhia. Nos últimos três anos, a 
CVRD adquiriu 11.565 vagões e 262 locomotivas. 
 
A companhia adquiriu por pouco mais de US$ 700 milhões a totalidade do capital da Canico, 
empresa de mineração canadense, proprietária do projeto de níquel laterítico Onça Puma, situado 
no estado do Pará. Este projeto começará a ser desenvolvido pela Vale em 2006 e possui uma 
série de sinergias com o Vermelho, o primeiro projeto de níquel que está sendo desenvolvido pela 
Vale, localizado também em Carajás.  
 
Em janeiro deste ano, ocorreu o primeiro carregamento de carvão antracito, com a chegada ao 
terminal marítimo de Praia Mole, no estado do Espírito Santo, de uma carga de 40 mil toneladas 
do produto, proveniente da operação da Henan Longyu Energy Resources Co. Ltd., localizada na 
China, uma joint venture entre a Vale e empresas locais.  
 
Em 2005 foi efetuada a venda por US$ 126 milhões da participação que a Caemi Mineração e 
Metalurgia S/A, subsidiária da Vale, detinha na Quebec Cartier Mining Co., empresa produtora de 
minério de ferro e pelotas no Canadá. A operação atendeu a exigências das autoridades antitruste 
da União Européia. No início de 2006 foram alienadas também as participações na Nova Era 
Silicon, produtora de ferro-ligas em Minas Gerais, e no consórcio para construção e operação da 
usina hidrelétrica de Foz do Chapecó, no sul do Brasil. 
 
Para 2006, a Companhia programa investir R$ 11,8 bilhões, sendo R$ 7,8 bilhões em novas minas 
e plantas e na expansão de capacidade de ativos já existentes, R$ 1,3 bilhão será dedicado à 
pesquisa e desenvolvimento e R$ 2,7 bilhões alocados para a manutenção da base de ativos já 
existentes.  



A CVRD investirá US$ 350 milhões em pesquisa e desenvolvimento em diversos países na América 
do Sul, África, Ásia e Austrália, buscando a identificação de novas jazidas de minérios e na 
realização de estudos de viabilidade do desenvolvimento de depósitos minerais já identificados. 
 
Entre os projetos contemplados pelo orçamento de investimentos, destacam-se seis expansões de 
capacidade de produção de minério de ferro, em Carajás, estado do Pará, e no Sistema Sul, em 
Minas Gerais, a construção de duas novas plantas de pelotização (Itabiritos e Tubarão VIII, 
respectivamente em Minas Gerais e Espírito Santo), a mina de cobre 118, a mina de bauxita de 
Paragominas, as minas de níquel do Vermelho e Onça Puma, a terceira ampliação da capacidade 
produtiva da refinaria de alumina da Alunorte - todos no estado do Pará -, e a construção de duas 
usinas de geração de energia hidrelétrica, Capim Branco I e Capim Branco II, ambas em Minas 
Gerais. 
 
Empresa contribui para a expansão do setor siderúrgico 
 
Simultaneamente às suas ações diretas, a CVRD tem procurado atrair para o País investimentos 
na indústria do aço, fomentando o consumo doméstico de minério de ferro e colaborando para o 
desenvolvimento da indústria siderúrgica brasileira. Nesse contexto, estão avançando dois 
projetos para a produção de placas de aço, com investimento total estimado em US$ 2,8 bilhões a 
ser realizado ao longo dos próximos três anos, os quais produzirão relevantes efeitos econômicos 
e sociais nas regiões em que se localizarão, nos estados do Ceará (Ceará Steel) e do Rio de 
Janeiro (Companhia Siderúrgica do Atlântico). 
 
Os investimentos em responsabilidade social corporativa se revestem de caráter estratégico. Com 
diversas iniciativas, a Companhia busca melhorar o ambiente de negócios nas regiões onde opera 
e assegurar a preservação de sua competitividade no longo prazo. Em 2005 os investimentos em 
proteção ao meio ambiente somaram R$ 147 milhões, estando previstos para este ano dispêndios 
no valor de R$ 380 milhões. 
 
Os investimentos em ações sociais - educação, desenvolvimento comunitário, educação 
ambiental, educação musical, alfabetização de jovens e adultos, melhoria do ensino e da estrutura 
escolar, inclusão social e a construção de infra-estrutura urbana básica - atingiram R$ 172,1 
milhões em 2005. Os estados do Pará, com R$ 47,9 milhões, Minas Gerais com R$ 39 milhões; 
Espírito Santo com R$ 19 milhões; e Maranhão com R$ 9,6 milhões, foram os principais 
beneficiários desses dispêndios. 
 
Para este ano, estão programados investimentos em responsabilidade social de R$ 502,4 milhões, 
dos quais R$ 231,3 milhões em ações diretamente vinculadas a investimentos em energia e 
mineração nas regiões menos desenvolvidas do país. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 7 mar. 2006, Economia, p. A-2 
 


