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RESUMO 

As reestruturação na economia brasi leira, a partir dos anos 90, def in ida através do 

aprofundamento das l iberal izações, reformas f iscais, abertura comerc ia l e maior atratividade 

de recursos externos ao país, impl icou numa sér ie de al teração na at iv idade industriais. 

Quanto a Companh ia Vaie do Rio Doce, maior empresa mineradora do Brasil sofreu 

a lgumas al terações dev ido a este fenômeno. A empresa foi cr iada e m 1942 pelo governo 

brasileiro, como fruto da necess idade de fornecer minér io de ferro, aos países durante a 

segunda guerra mundia l . Em 1997, e m vir tude das reestruturações ocorr idas na década de 

noventa, foi pr ivat izada, seu controle passou a ser determinado pelo grupo 

Prev i (VALEPAR). Tem apresentado uma trajetória de cresc imento prat icamente ininterrupta 

nos últ imos anos. Está monograf ia tem por objet ivo contr ibuir para estudo do aumento do 

desempenho do segmento de minera is terrosos da Companh ia no período de 1997-2005. A 

pesquisa real izou-se através de pesquisa documenta l (d isponível em livros, sites., teses, 

art igos, gráf icos, revistas específ icas e jornais) , e m busca da história da Companh ia e 

principais e lementos que contr ibuir iam ao seu cresc imento. C o m base nestes dados e os 

concei tos propostos por P E N R O S E (2006), FLECK (2003 e 2004) , e FERRAZ (1997). Foi 

real izada uma anál ise de cresc imento histórico e contábi l da empresa , em relação ao 

período pesquisados. Os resul tados most ram q u e os fatores que mais contr ibuir iam com o 

crescimento da empresa, são der ivados de estratégias do ambiente, determinados pelo 

processo de diversi f icação, iníernacionaí ização, aumento da demanda e reestruturação na 

economia do país. Ass im como queda de custos, aquis ição e fusões e sobretudo o 

aprovei tamento da estratégia compet i t iva pelos gestores. A interpretação e anál ise dos 

dados basearam-se no referencial teórico, fundamentado na revisão da l i teratura, pert inente 

a área de estudo, com auxíl io da Teor ia do Cresc imento da Firma de P E N R O S E (2006) e 

FLECK (2003,2004) . Os dados es tudados no período, most ram a tendência de crescimento 

da empresa, uma vez que apresenta uma s i tuação f inanceira, b e m estruturada contr ibuindo 

para o crescimento na rentabi l idade e maior inf luência do segmento de minério de ferro no 

país. 

v 



1. INTRODUÇÃO 

Nesta monografia foi realizado um estudo histórico do aumento de 

desempenho econômico e financeiro da Empresa Companhia Vale do Rio Doce 

(CVRD), no período pós-privatização, com foco principalmente no segmento de 

minério de ferro. 

A CVRD, foi fundada em 1942, sob as influências do acordo de Washington, 

produzindo minério de ferro para ser exportado aos países americanos durante a 

segunda guerra mundial. Desde a sua criação tem expandido a suas atividades 

aproveitando o crescimento nacional, e as mudanças econômicas em geral. Na 

década de 90 devido as reestruturações ocorridas na economia, precedida através 

da abertura comercial e liberação da economia, a empresa foi privatizada. A partir 

daí seu controle passou a ser realizado pelo grupo (VALEPAR). A busca pela 

expansão tem garantido a Companhia liderança mundial na produção de minério de 

ferro, conferindo-lhe a característica de inovação e contínua ampliação da 

capacidade produtiva, por meio do processo de aquisição & fusões, e crescimento 

orgânico. Nos últimos anos a atuação da CVRD, principalmente em relação ao 

minério de ferro têm se expandido. A tabela-1 apresenta o Ranking das maiores 

produtoras de minério de ferro em 1998-2005 



Tabela-1 Ranking Nacional das Empresa Produtoras de Minério de Ferro 1998-2005 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Participaçãi 

em 2005 

CVRD 98 94 130 143 166 196 213 234 16% 

Rio Tinto 57 56 115 116 118 134 143 171 1 1 % 

BHP Billinton 79 72 79 78 82 91 106 116 8% 

North (a) 46 43 

Caemi (b) 35 32 35 36 36 0% 

Kumba 25 24 26 28 29 30 30 30 2% 

Cleveland Cliffs 41 37 42 26 28 31 36 37 3% 

Feterco ( c ) 18 20 23 0% 

LKAB 21 19 21 19 20 22 22 23 2% 

Sub Total(maiores 
prod. global) 

420 396 471 446 460 503 550 593 4 1 % 

Outros 623 623 620 615 646 717 746 854 59% 

Total 1043 1020 1089 1107 1107 1220 1299 1447 100% 

Fonte: Ame Mineral Economics, Fevereiro de 2005 - PAULA (2005) 
(a) A North foi adquirida pela Rio Tinto no ano 2000 
(b) Em 2002, a CVRD adquiriu 50% da Caemi e em setembro de 2003 comprovou os 50% restantes. 
(C) CVRD adquiriu a Feterco em 2001 

A empresa através do processo de consolidação, fenômeno que vem 

ocorrendo nas empresa mineradoras desde a década de 80, 

CAMPODÓNICO(2002), adquiriu em 2000, quatro empresas mineradoras brasileira, 

a Feterco, Soicomex, (50%) Samarco e Samitri. Estas aquisições estavam 

fundamentadas nos objetivos estratégicos da empresa de aumentar a sua produção 

em relação ao minério de ferro. (CVRD, 2000) 

As operações de minério de ferro atualmente ocorrem em três sistemas, Sul, 

Norte e MBR, cada qual composto por um sistema mina-ferrovia-porto. Em 2005, 

faturou o equivalente R$ 10.443 milhões e manteve a liderança em vendas no Brasil 

e no mundo. Apresenta várias plantas produtivas no Brasil, principalmente no Pará e 



Minas Gerais e têm evoluído sua participação no comércio externo por meio de 

pesquisa mineral e projetos de exploração mineral, possuindo também escritórios 

comerciais no exterior para facilitar o relacionamento com seus clientes. 

Com base nesta trajetória e seguindo as perspectivas das estratégias de 

crescimento expostas por PENROSE(2006) e FLECK (2003 e 2004), este estudo 

busca identificar os principais elementos que conduziram a CVRD ao aumento do 

desempenho contínuo no período analisado. 

O aumento de desempenho da CVRD, envolve expansão orgânica, 

diversificação, internacionalização e formação de alianças estratégicas. A natureza 

da indústria da qual a empresa faz parte, apresenta grande contribuição para o 

desenvolvimento da economia do país. A investigação dos fenômenos que 

implicaram em aumento do desempenho econômico e financeiro da empresa, 

mostram que as reestruturações ocorridas na década de 90, bem como as 

estratégias competitivas dos gestores, implicaram em resultados positivos para a 

empresa no período analisado. 

Está monografia está dividida em seis seções, além dessa introdução. A 

segunda seção consiste no referencial teórico, que engloba conceitos teóricos que 

forma a base para análise do crescimento da CVRD. Estes conceitos estão divididos 

em 6 seções, procurando abranger os temas envolvidos nas estratégias de 

crescimento da empresa. A terceira seção envolve as características históricas e 

estruturais da Companhia, permitindo identificar os principais fenômenos que 

conduziram a empresa a expansão. A quarta seção retrata as condições estruturais 

do mercado de minério de ferro, destacando os fatores estruturais e sistêmicos que 

podem interferir positivamente e negativamente sobre o desempenho das empresas 

de mineração. Na quinta seção, apresenta-se a análise histórica e contábil da 



pesquisa. A sexta seção apresenta a conclusão. E a última seção apresenta os 

anexos com tabelas de PIB anuais cronológico como base para a análise, tabelas de 

estudo da estrutura de mercado do segmento da mineração, interpretação dos 

dados financeiros, tabelas dos dados financeiros, Balanço financeiro, demostrativo 

do exercício e IGP-M. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Está pesquisa tem por objetivo estudar, o desempenho econômico e 

financeiro da Companhia Vale do Rio Doce, no período de 1997-2005, através de 

análise histórica, identificando as respostas utilizadas pela firma aos desafios 

impostos pelo ambiente, num período onde se consolidam inúmeras reestruturações 

na economia brasileira. A fundamentação teórica está amparada em várias 

bibliografias, com destaque as idéias de quatro autores: Edith Penrose, Denise 

Fleck, Alfred Chandler e Michael Porter. A contribuição de Alfred Chandler (1977) 

foram indiretamente obtidas a partir de FLECK (2003), cuja a minuciosa análise da 

obra Dois Motores do Crescimento Corporativo, sintetiza as contribuições de 

Chandler para o fenômeno de crescimento de empresa e indústrias. 

A análise sobre o crescimento da firma realizada por PENROSE (2006, p.72) 

é um importante fio condutor para a análise do crescimento da CVRD, sob uma 

perspectiva histórica. A autora apresenta conceitos importantes para compreensão 

da trajetória de crescimento das firmas, mostrando também os diferentes riscos e 

focos de pesquisa a serem investigados. Esta seção sintetiza, então as 

contribuições de PENROSE (2006), com destaque a disponibilidade contínua de 

serviços produtivos e fatores relacionados a motivação, direção, ritmo e limite ao 

crescimento da firma. 

A segunda parte desta revisão envolve elementos de natureza contábil, para 

mostrar o aumento do desempenho da empresa através de análise econômica-

financeira. Foram destacados alguns conceitos apresentados por SILVA (1999) e 

HOJI (2001) 

A história da Companhia Vale do Rio Doce, absorve um conjunto de distintos 



aspectos teóricos inerentes à sua trajetória de crescimento como privatização, 

aquisição, formação de alianças estratégicas e internacionalização. Destaca-se 

também a relevância da influência do ambiente indústria de mineração. 

2.1 Teoria da Firma 

Historicamente, os primeiros estudos sobre a natureza da firma, não 

apresentavam definições muito clara, sobretudo para os economistas. O foco 

principal de estudo das teorias da firma mostravam que a alocação dos recursos de 

produção eram essencialmente definidos pelo mecanismo de preço. (KUPGER ei.ai 

2002, p.23). Entretanto economistas interessados em estudar a dinâmica da firma no 

mercado, acabam levantando inúmeras críticas. O pioneiro a criticar os fundamentos 

das antigas teorias da firma foi COASE(1937), em seu artigo The Nature ofthe Firm, 

mostrou que a firma na busca de melhor alocação dos recursos de produção 

fundamentava suas escolhas em reação a dinâmica do mercado e a forma 

hierárquica interna a empresa. Nesse sentido COASE(1937) define a firma como um 

sistema onde se organizam a produção de bens e serviços produtivos, através de 

administração da interna de fatores, baseados em relação aos preços do 

mercado.(KUPGER ef. ai. 2002, p.27) 

Na visão de CHANDLER (1992), a firma pode ser definida como uma 

entidade legal onde se estabelecem contratos com "fornecedores, distribuidores, 

empregados e, freqüentemente com clientes". Ela é dirigida por uma equipe de 

administradores que tem por função coordenar e monitorar as diversas atividades 

desenvolvidas em seu anterior. Tais como: produção de bens e serviços, 

planejamento interno, alocação de produção para empreendimentos 



futuro.(KUPGER et.al. 2002, p. 24). Mostrando portanto que a firma é uma unidade 

de análise básica da organização de produção em uma economia de empresas 

privadas. 

Outra autora que teve grande contribuições na definição de teoria da firma foi, 

PENROSE (2006, p.46-49), na obra Teoria do Crescimento da Firma, também 

demostrou sérias criticas aos modelos econômicos das teorias da firma ( Theory of 

the Firm). Ela mostra que as atividades do mercado se diferenciam das atividades 

desenvolvidas na firma, apenas porque na firma existe organização administrativa. 

Em relação a crítica dos modelos históricos da firma, a autora mostra que estas 

teorias não explicam a realidade, em situações onde a firma consegue ampliar e 

modificar o tipo de produto a ser produzido a longo prazo. Sustenta ainda que são as 

organizações administrativas internas, que podem criar novas oportunidades de 

expansão para a firma. Conforme a direção em que os gestores buscam a 

expansão, podem implicar em diversificação, inovação e internacionalização. Em 

condições onde não existe os serviços administrativos, pode ocorrer o risco de 

eliminação da firma do mercado. 

A autora admite, que os motivos para a existência da firma, podem estar 

relacionados a necessidade de aumentar lucros ou oportunidades de "fazer 

dinheiro"(p.65), para pagamentos de dividendos aos proprietários, assim como pela 

necessidade lucro de longo prazo e crescimento. " o lucro é reinvestido na firma com 

vistas ao seu crescimento de longo prazo"(p.68). Nesse sentido, a busca pelo 

crescimento na firma, ocorrerá somente quando os retornos esperados superarem 

as expectativas dos investimentos. 

Para PENROSE (2006, p.50), a firma é definida como um conjunto entre uma 

administração organizada e recursos produtivos. As diferenças das firmas no 



s 

mercado são oriundas da propensão ao crescimento de cada uma, e da capacidade 

de gerenciar os recursos internos e externos visando melhor alocação da produção. 

As oportunidade de crescimento estão diretamente ligadas a percepção de melhores 

oportunidades produtivas bem como pelo uso eficiente dos recursos. A medida que 

as oportunidades da firma direcionam-se cada vez mais para obtenção de 

conhecimento e tecnologia cuja aplicação pode ser realizada em diversos processos 

produtivos, ela aumenta sua capacidade de expansão. 

As definições de firma, que tiveram maior contribuição para o estudo da 

CVRD foram as expostas por PENROSE (2006) e CHANDLER (1992). Estes autores 

mostram a firma como unidade autônoma, de caráter dinâmico, cujas atividades 

externas são organizadas por gestores administrativos capazes de interferir na 

indústria como um todo, a fim de atingir melhores oportunidades de expansão e 

maior sustentabilidade no mercado. 

2.1.1 Tamanho da Firma 

Entende-se que quando a firma segue uma trajetória de crescimento, 

consequentemente ela está aumentando o seu tamanho, tanto a nível de planta 

como maior atuação no mercado. As contribuições de PENROSE(2006, p.148), em 

relação ao tamanho da firma, implica em estabelecer diferenças entre crescimento e 

tamanho. Para ela "crescimento é um processo e tamanho é estado". O tamanho da 

firma necessariamente deve refletir o valor de todos os recursos produtivos 

existentes na firma. A mensuração do tamanho não deve-se apenas a dados 

contabilizados e apresentados no balanço de pagamentos e nem por recursos 

financeiros demostrados em projeções de fluxos de caixa. PENROSE (2006, p. 152) 



sustenta que na mensuração do tamanho da firma deve ser considerado o valor dos 

recursos humanos. Mostrando que a melhor maneira de medir o tamanho da firma 

seria através dos ativos produtivos da firma. Os ativos produtivos também incluem 

funcionários, operacionais e administrativos. Assim o tamanho da firma deve ser 

mensurado pelo valor presente do total de ativos produtivos considerando-se seus 

produtos potenciais. Entretanto a própria autora percebeu a impossibilidade de 

formulação de uma única unidade de medida de tamanho, podendo ser utilizada um 

conjunto delas conforme o propósito da mensuração. 

Já BETHEM (1999), salienta que o tamanho da empresa pode ser mensurado 

através do faturamento anual da firma. A taxa de crescimento seria obtida através do 

aumento do ano 0 em relação ao anOi Este modelo em períodos onde as economias 

apresentavam sérias instabilidades em suas moedas não poderia ser utilizado, pois 

não eliminava os problemas gerados por inflações. Mas com a implantação do Plano 

Real no Brasil, este problema foi solucionado. No entanto outro problema surgiu, 

quando se comparava o crescimento da firma com as demais firmas da indústria, 

percebia-se que algumas firmas tinham crescido, mas apresentando taxas de 

crescimento inferiores as demais firmas analisadas.(VIEIRA 2007, p. 11) 

Buscando corrigir os principais problemas apresentados nos modelos 

apresentados acima, FLECK (2004, p.87), apresentou um indicador para medir o 

crescimento da firma baseado no faturamento da firma em relação ao PIB nacional. 

Segundo a autora este ajuste poderia eliminar possíveis erros em séries históricas, 

apresentados através de inferências de inflação e da mudança de moedas adotadas. 

Afirma que ocorre crescimento quando as firmas crescem a taxas superiores as do 

crescimento do PIB. Entretanto ela admite que o indicador de tamanho não reflete 

necessariamente, o grau de eficiência da firma. Dessa forma, para verificar a 



evolução do desempenho da empresa, seria necessário um indicador de 

desempenho. Para FLECK (2004), este indicador seria obtido através da razão entre 

entre o lucro líquido da empresa pelo PIB nacional. 

Tabela - 2 Equações de Tamanho e Desempenho 

1. Equação do Indicador de Tamanho : 2 .Equação do Indicador de DesemDenho: 

Vendas Brutas a n o i x 100 Lucro Líquido a n o 1 x 100 

PIB Ano1 PIB Anr ' 

Fonte: Dois Motores para o Crescimento (FLECK 2004, p.87) 

Nesta pesquisa para medir o crescimento histórico da CVRD no mercado foi 

utilizado os indicadores de desempenho e tamanho propostos por FLECK ( 2004). 

Estes indicadores, podem refletir de alguma forma as respostas gerenciais 

implementadas pela Companhia aos desafios do crescimento. 

2.1.2 Teoria do Crescimento da Firma 

Ao mencionarmos a questão de crescimento global da firma, geralmente vem 

a nossa mente empresas, bem administrada onde a alocação de recursos produtivos 

e administrativos ocorre de maneira eficiente. Entretanto nem sempre este fato é 

plausível, pode ocorrer fraudes em apurações de resultados como os ocorridos nas 

empresas como Enron, Parmalat e WorldCom. (MILLER, 1990 apunt VIEIRA 2007, 

p.17) Geralmente firmas que apresentam um processo de crescimento contínuo, 

tornam-se mais atrativas para as pessoas que almejam novas oportunidades de 

carreira. 
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Para PENROSE (2006, p. 143-146), o crescimento é o resultado das 

estratégias dos gestores das firmas, adotadas na alocação de recursos produtivos e 

organização administrativa. Em geral a firma busca pelo crescimento porque 

dispõem de recursos ociosos, afim de transformá-los durante o processo produtivo e 

organizacional. Os gestores administrativos das empresas tem por função preparar 

as firmas para o crescimento através da alocação eficiente de recursos produtivos, 

redução de incertezas e aproveitamento das oportunidades para o crescimento da 

firma. 

Através desta concepção proposta por PENROSE(2006), na CVRD podem 

ser observados algumas atitudes realizadas pela empresa para garantir a presença 

de gestores qualificadas em suas instalações. A Companhia apresenta um processo 

seletivo para trainee, onde anualmente são selecionados novos talentos para 

compor a mesa de executivos da empresa. Estes novos executivos recebem vários 

treinamentos, afim de aumentar a quantidade de conhecimento na empresa. Em 

relação as oportunidades de negócios observa-se que na CVRD, seus executivos 

estão buscando diariamente novos oportunidades, buscando desta forma ampliar 

sua participação no mercado de mineração. 

De acordo com FLECK(2004), o aumento das vendas pela firma só é 

possível, se a firma dispor de grande capacidade produtiva em todas as atividades 

desenvolvidas. Para garantir maior expansão de suas atividades a firma deve 

primeiramente investir em pessoas, matéria-prima, tecnologia e infra-estrutura. 

Aproveitado assim as oportunidades de crescimento. 

As firmas também podem estar interessadas em garantir maior crescimento, 

para poder alcançar maior investimentos externos. Nesse sentido PENROSE (2006, 

p.66), argumenta sobre a simplicidade desde pressuposto que a firma está 



interessada em obter lucros para pagamento de dividendos. A autora contraria está 

hipótese afirmando que os administradores responsáveis pela firma, tem mais 

interesse em alocar eficientemente os recursos para garantir o crescimento. O que 

lhes proporciona satisfação pessoal. Assim, a divisão de dividendos é um custo 

necessário para a manutenção da reputação da firma, atendendo as expectativas 

dos investidores. A motivação principal da firma é garantir a sustentação do lucro no 

longo prazo e conduzir a uma trajetória de crescimento. 

Nesse sentido, a autora mostra que o crescimento da firma depende de 

reinvestimentos e estes dependem da lucratividade das operações, as motivações 

para o crescimento devem ser equivalentes as motivações para alcançar maiores 

lucros, sendo este principal critério para a seleção de novos investimentos na firma. 

Assim, a taxa de direção do crescimento dependem do quão alerta estão os 

gestores administrativos para aproveitar as oportunidades de investimentos 

lucrativos. Os investimentos fora da firma se justificam apenas para aumentar 

recursos financeiros disponíveis para investimentos futuros. 

Segundo PENROSE (2006, p.45-47) não existe limitadores para o tamanho 

da firma. No entanto, em seus estudos observa-se alguns elementos que implicam 

em limitação no crescimento da firma, são eles: (1) Capacidade gerencial; (2) 

Produtividade e forças do mercado; e (3) Incertezas e riscos. 

Estes três fatores podem limitar o crescimento da firma, em condições onde 

os gestores administrativos não possuem capacidade para avaliar as oportunidades 

de negócios. Mas se a situação for inversa,os gestores forem capazes de responder 

aos riscos e incertezas, sistematizando por exemplo, esforços de planejamento o 

que torna o processo de avaliação do risco mais impessoal, e buscando mais 

informação, alocando recursos gerenciais (PENROSE 2006) 



Para CHANDLER(1990), os limitadores ao crescimento tem maior implicação 

para as novas firma que ingressam em mercados já consolidados. Estas firma terão 

mais dificuldades para competir, uma vez que terão mais dificuldades para 

economias de escala e escopo, principalmente em indústrias onde o uso de 

modernas tecnologias é alto, mercado de produtos é intenso. O tamanho da firma 

pode comprometer o crescimento da firma nesta indústria.(FLECK, 2004) 

PENROSE (2006), afirma que sem crescimento, não ocorre mudanças no 

ambiente externo da firma e mudanças no conhecimento. Observa ainda que 

somente em ambientes estáticos, onde o acesso de novos recursos estão 

totalmente restringidos, as firmas podem não alcançar novas oportunidades de 

alocação de recursos. A autora sustenta ainda que através do crescimento a firma 

pode alcançar maior valor do conhecimento, uma vez que através do processo de 

aprendizagem pode acumular maior conhecimento, para uso em novas operações 

que venha a surgir. 

A obtenção do crescimento pode ser motivada por elementos internos e 

externos. Em relação aos fatores externos estes podem ser motivados pelo aumento 

da demanda, alterações tecnológicas que permitam ganho de escala em 

determinada indústria, novas áreas de desenvolvimento, integração vertical como 

forma de criar mecanismos de defesa, integração horizontal, entre 

outros.(PENROSE 2006, p.H8) 

Para garantir o crescimento as empresas podem partir para a estratégia de 

diversificação. PENROSE(2006, p.201), argumenta que o crescimento através de 

diversificação por aquisições, implica em grandes vantagens para a firma. A firma ao 

adquirir outra firma absorve junto nesta transação negócios não relacionados, além 

do patrimônio líquido e equipamentos operacionais ela também absorve gestores e 



funcionários, que tem conhecimento das atividades desenvolvidas nas empresas 

adquiridas. 

Entretanto a firma busca expandir-se através de aquisições somente quando 

o novo negócio implique em maiores retornos e menores riscos, capacidade de 

integração de negócios, e as atividades sejam complementares. A diversificação 

aumenta a complexidade da firma, uma vez que terá uma planta maior para ser 

administrada, assim como atividades distintas daquelas desenvolvidas pela 

firma.(PENROSE, 2006,p.239) 

A diversificação para PENROSE (2006, p.177), pode ocorrer de forma 

relacionada ou não relacionada. A diversificação relacionada pode ser de três tipos: 

1. Entrada em novos mercados com novos produtos usando a mesma base 

produtiva; 

2. Entrada no mesmo mercado com o mesmo produto e usando novas 

tecnologias; e 

3. Entrada em novos mercados com mesmo produto e usando uma nova 

tecnologia. 

A diversificação não relacionada, ocorre quando a empresa atua em novos 

mercados, com produtos distintos e novas tecnologias. Segundo PENROSE(2006), 

se a empresa não apresentar conhecimento eficiente sobre o novo negócio que irá 

desenvolver, este tipo de diversificação poderá comprometer a trajetória de 

crescimento da empresa. 

Quanto ao processo de diversificação por aquisição na CVRD, este procedeu-

se a princípio com o objetivo de garantir maior valor aos acionistas. A companhia 

procurou adquirir negócios nos quais ela já detinha boa base tecnológica e de 

conhecimento, as principais aquisições realizadas pela empresa foram direcionadas 



a produção de minério de ferro, mostrando que procederam-se de forma 

concêntrica, ou seja, diversificação relacionada a empresa procurou ampliar sua 

participação em mercados onde já atuava. Entretanto nos últimos anos a 

diversificação está se direcionando a participação de novos mercados, com novos 

produtos, porém a produção envolve basicamente a mesma base tecnológica. 

Outra alternativa de diversificação utilizada pela firma refere-se ao processo 

de diversificação geográfica, onde a firma passa a participar da produção em outras 

regiões. PENROSE (2006), afirma que este processo de diversificação deve ser 

tomado pela empresa quando está possui conhecimento necessário. Ou seja, 

gestores com experiências internacionais, e conhecimento de produto, operadores 

com conhecimento em línguas estrangeiras, conhecimento da cultura da região, 

entre outros. Em caso onde a firma não apresenta estas características poderá 

comprometer seus negócios. 

Segundo HITT et al (2001) citado PAULA (2005 p.11), o processo de 

internacionalização da firma pode se proceder de duas formas, vendas de produtos 

em mercados externos aos da firma, e por meio de exportações. 

Em relação a venda em mercados externos esta ocorre devido a vários 

motivos, como por exemplo pela necessidade de recursos, diminuição dos custos de 

fatores de produção, o aumento da integração vertical das operações, uso de 

tecnologias mais modernas que permitam economias de escala dentre outros. Se 

estes fatores forem bem alocados pela firma, ela poderá alcançar melhorias na 

rentabilidade, o aproveitamento de economias de escala e escopo e vantagens 

locacionais para a expansão. 

Em relação ao processo de internacionalização, na CVRD este, desenvolveu-

se tanto a nível de abertura de plantas produtivas no exterior, assim como através 
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de exportações, alianças estratégicas e formação joint ventures. O tipo de 

investimento predominante foram investimentos diretos no exterior, dispersão 

geográfica (número/países) e integração vertical das operação. A empresa 

desenvolve desde a década de oitenta inúmeras parcerias com o exterior, 

principalmente no que se refere ao aumento da participação no mercado 

transoceânico de minério de ferro. 

2.1.3 Estrutura do Mercado 

O mercado é o local onde a concorrência atua, suas características são 

determinantes ao desempenho positivo ou negativo da firma 1. É através da dinâmica 

do mercado que se definem as posição das firmas que nele atuam em relação ao 

poder relativo em nível tecnológico, tamanho da firma, alocação de recursos e tipo 

de produto a ser produzido. Algumas características que tem o mercado são 

oriundas de fatores externos a estes, podendo ser representados por alterações 

ambientais, elementos jurídicos, políticas culturais, políticas sociais e fenômenos 

naturais. (POSSAS et.al 2006) 

Mediante a dinâmica do mercado pode ocorrer estímulos a competitividade 

das firmas, prevalecer à ocorrência de economias de escala e de escopo, maior 

renovação dos parques industriais, através do uso de equipamentos modernos e 

modernas tecnologias. O comportamento instável da demanda também pode afetar 

0 mercado. Em condições onde o crescimento é acompanhado por alto consumo 

produtivo, a firma é estimulada a garantir a qualidade de seus produtos atingindo 

1 As estratégias de crescimento das firmas, visando obter maiores rendimentos e posições mais 
competitivas, sofrem influências das características do mercado em que atua. (POSSAS et. al. 
2006) 
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eficiência produtiva. Essa característica representa os setores petroquímicos, 

siderúrgicos, minerais,etc. (COUTINHO 1995) 

No mercado predomina à demanda por um grupo de produtos substitutos 

entre si. Quanto as empresas diversificadas, abrange também outros ambientes 

concorrenciais, onde pode atuar definidos pelas áreas de comercialização. Assim o 

mercado é um espaço de concorrência cuja a delimitação não é fixa em relação a 

definição do produto, nem quanto as decisões concorrências de expansão. 

(KUPFER 2002, p. 35). 

2.1.4 Competitividade da Firma 

Embora a competitividade da firma seja uma expressão bastante difundida nas 

análises e discursos atuais, o entendimento preciso dos elementos que a definem 

não é objeto de consenso. A controvérsia em torno do conceito de competitividade 

se, por um lado, revela as lacunas teóricas e empíricas associadas a estudos sobre 

estruturas e políticas industriais, por outro implica sérios desafios metodológicos 

para trabalhos que têm por objetivo diagnosticar a situação competitiva de setores 

ou complexos industriais específicos. 

O conceito teórico de competitividade industrial retratado nos estudos mais 

recentes têm por base as características relacionada ao desempenho ou eficácia 

técnica e alocativa apresentada por firmas e produtos. Considerando a 

competitividade das nações como elemento agregador destes resultados. (PORTER 

1989) 

A competitividade pode ser definida como capacidade da firma em formular e 
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implementar estratégias de concorrência2 que lhe permitam aumentar e assegurar 

de forma duradoura uma posição no mercado, visando ao mesmo tempo 

permanecer lucrativa e garantir sua sustentabilidade.(COUTINHO 1995, PORTER 

1989). 

O processo competitivo das firma pode ser determinado e influenciado pelo 

mercado onde ela esta inserida, mediante os fatores de natureza estruturais, 

sistêmicos e concorrências, através das características internas a firma, condições 

estruturais do mercado e situações do mercado concorrencial. A influência destes 

fatores pode definir a posição de cada firma no mercado em relação à dinâmica e 

interação econômica entre oferta e demanda.(COUTINHO et.al 1995) 

Os fatores empresariais são aqueles sobre os quais a firma detém amplo 

poder de decisão, são controlados ou modificados mediante as próprias ações da 

firma, sendo elementos fundamentais para a tomada de decisão. Podem ser 

representados pelo estoque de recursos acumulados pela firma, através das 

estratégias de ampliação desses recursos visando alcançar algumas áreas de 

competência por meio de eficácia da gestão, capacitação e desempenho produtivo, 

capacitação tecnológica, métodos eficientes de organização da produção, controle 

de qualidade e produtividade de recursos humanos. (FERRAZ et aí. 1997, p.10) 

Em relação ao mercado, os fatores estruturais podem ser caracterizados 

através das taxas de crescimento, distribuição geográfica e em faixas de renda, grau 

de sofisticação tecnológica, oportunidades de acesso a mercados internacionais etc. 

A competitividade da empresa pode aumentar através da utilização de alguns 

instrumentos econômicos essências. Investimentos em pesquisas e 

2 Concorrência: Processo seletivo de mercado segundo a literatura Neo Schumpeteriana, sem 
período de tréguas ou fim previsível no capitalismo. (POSSAS 2006) 
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desenvolvimento, inovações tecnológicas, integração da infra-estrutura entre outros. 

(FERRAZ et al. 1997, p.10) 

Os fatores sistêmicos são aqueles nos quais a firma quase não pode intervir. 

Neste processo as decisões são influenciadas por inúmeras variáveis conforme 

apresenta a tabela - 3. 

Tabela - 3 Fatores Sistêmicos que Influenciam a Competitividade da Firma 

Macroeconômicas Infra-estruturais Regulatórias Ambiental Sociais Políticas Institucionais 

taxa de câmbio. transportes, políticas de proteção à ambiental da defesa qualificação de mão- políticas tributaria e 

oferta de crédito e telecomunicações, propriedade industrial, da concorrência e de-mão, políticas de tarifária, regras para o 

taxa de juros; energia, tecnologia. preservação proteção ao educação, trabalhistas poder se compra do 

serviço em geral; consumidor; e de minorias, Estado e os programas 

seguridade social, nível de fomento ao 

de exigência dos desenvolvi mento 

consumidores; tecnológico;regionais -

distribuição espacial da 

produção, políticas 

fundiária, áreas de 

proteção e reservas; e 

Fonte: (FERRAZ et al. 1997, p.12, POSSAS 1999, p.31). 

A natureza da competição no mercado pode ser determinada por cinco forças 

competitivas: "ameaças de novas firmas, ameaças de novos produtos ou serviços, 

poder de barganha dos compradores e a rivalidade entre competidores existentes". 

A atuação destas cinco forças é variável no mercado e pode definir a lucratividade 

da firma, porque podem fixar os preços que as empresas podem cobrar, os custos 

que têm de suportar e o investimento necessário para competir. (PORTER 

1989,p.45) 

Em relação a completividade na CVRD, pode se identificar dos tipos de 

análises em relação ao mercado. A primeira diz respeito as características expostas 
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por POSSAS (2006), FERRAZ et.al (1997) e COUTINHO (2005) Estes autores 

apresentam os principais elementos empresariais, estruturais e sistêmicos que 

implicam sobre a concorrência da firma no mercado. Em relação a CVRD, os 

fatores de maior implicação são oriundos de aspectos macroeconômicos, políticos e 

internacionais. Baseando-se na análise tradicional apresentada por PORTER (1989), 

observa-se que elementos como rivalidade entre os competidores bem como poder 

de barganha dos clientes tem sérias implicações no desempenho das empresas 

mineradoras no mercado. 

2.1.5 O Ambiente e a Firma 

A firma pode sofrer influências ou influenciar o ambiente onde está inserida. 

Como este fenômeno ocorre é uma atividade extremamente complexa. De acordo 

com SALANCK e PFEFFER (1978) anput OLIVEIRA (2006, p.15) o ambiente pode 

ser definido como conjunto de inter-relações disponíveis no mundo. Estes autores 

afirmam que nem todas as alterações ambientais interferem na firma. A firma 

poderia influenciar o ambiente por meio de redução de sua vulnerabilidade diante os 

recursos escassos. A forma de atuação neste caso, poderia ocorrer através do 

processo de verticalização e/ou diversificação. Entretanto o controle de recursos 

escassos e formas de atuação da firma no ambiente, são definidos por gestores 

administrativos. 

PENROSE(2006, p.303) afirma que as grandes empresas podem alterar as 

condições do ambiente para alcançar vantagens em suas operações. 

Caracterizando o ambiente como fenômeno de ação da indústria a qual a firma está 

inserida e as atividades que possam estar influenciando tecnologicamente ou 
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transformando o comportamento das pessoas. Ela afirma que os elementos que 

influenciam a firma se expandir, são provenientes de fatores externos. Caso estes 

elementos atuem de forma positiva, implicaram em aumento de rentabilidade e 

viabilidade nos empreendimentos desenvolvidos pela firma. 

De acordo com PORTER (1989, p.87) a análise do ambiente ocorre através 

do posicionamento de competidores, novos entrantes substitutos e clientes. Bem 

como através de características físicas do ambiente, alterações naturais, situações 

macroeconômicas e política, envolvendo questões do ciclo econômico, legislação 

tributária e trabalhista, e evolução dos indicadores sociais e de risco. 

O ambiente pode influenciar as estratégias de atuação das firmas, devido a 

sua característica dinâmica. Pode acontecer de novas organizações estarem 

ingressando ou saindo do ambiente; prevalecer recursos escassos e alterações 

políticas que podem prejudicar o desempenho da firma. Entretanto como afirma 

FECK(2004, p.84), se a firma possuir capacidade de estabelecer influência 

prolongada sobre o mercado, permitindo "capturar, explorar, e reconfigurar recursos 

valiosos. Ela poderá transformar consideravelmente seu ambiente de negócios. 

Além da análise histórica do desempenho da empresa do mercado, outra 

análise com grande contribuição para verificação do crescimento interno da firma, 

poderá ser obtido através de investigações utilizando as ferramentas da análise 

econômica e financeira da firma. Através dos índices utilizados nesta análise é 

possível identificar o grau de solvência da firma quanto a liquidez, suas estruturas de 

capitais, os resultados positivos das operações da empresa, assim como a atração 

de capitais externos para financiar empreendimentos . 



2.2 Análise Econômica e Financeira 

A análise financeira e econômica é feita basicamente através de dados do 

balanço patrimonial e da demonstração de resultados, entretanto a utilização de 

outros mecanismos como pareceres de auditores também auxiliam na análise 

financeira. Ao realizar a análise de balanço, primeiramente deve-se tomar a 

seguintes providência, reclassificação das demostrações contábeis e eliminação das 

dos efeitos inflacionários das demonstrações contábeis por meio da utilização de 

índices de correção, podendo ser utilizado o dólar, Correção Monetária Integral 

(CMI), IGP-M (índice geral de preço de mercado) entre outros (SILVA 1999) 

Análise vertical, tem por função facilitar a avaliação da estrutura do Ativo e 

do Passivo, bem como participação de cada item da Demonstração de resultados na 

formação de lucro ou de prejuízo. O cálculo do percentual da participação relativa 

dos itens do ativo e do passivo é feito dividindo-se o valor de cada item total do ativo 

ou do passivo. O cálculo de percentual de participação relativa dos itens da 

Demonstração de resultados é feito dividindo cada item pelo valor da receita líquida 

que é considerada como base. (SILVA 1999) 

A Análise horizontal tem por finalidade mostrar a evolução dos itens da 

demonstração contábeis, por períodos. Calcula-se os números índices 

estabelecendo o exercício mais antigo como índice-base. Podem ser calculados 

também aumentos anuais. Está técnica apresenta limitações em condição onde o 

valor do item correspondente no exercício do ano base é nula, ou quando apresenta 

número negativo.(HOJI 2001) 

A análise através de índice, consiste em relacionar contas e grupos de 

contas para extrair conclusões sobre a tendência e situação econômica financeira da 



empresa. Os índices mais utilizados pelos analistas estão relacionados abaixo: 

• Os índices de Liquidez mostram a situação financeira da empresa. Quanto 

maior o índice melhor será a posição da empresa. 

• A Liquidez Imediata: Relaciona o disponível da empresa com o passivo 

circulante. Os parâmetros geralmente aceitos estão entre 0,10 a 0,25. Indica 

o quanto a empresa possui de recursos imediatamente disponíveis para 

liquidar compromissos de curto prazo. 

• Liquidez Seca: relaciona o ativo, menos os estoques que são parte com 

menor Liquidez do circulante, com o passivo circulante. Visa medir o grau de 

excelência da situação da empresa. 

• Liquidez Corrente: Relaciona o ativo circulante com o passivo, mostra a 

capacidade da empresa em liquidar suas dívidas de curto prazo. Ou seja 

mostra a capacidade de pagamento da empresa . 

• Liquidez Geral : Relaciona o ativo circulante e o realizável a longo prazo com 

o passivo circulante e o exigível de longo prazo: Mostra a capacidade de 

pagamento de dívidas de longo prazo. 

• Os índices de estrutura de capital são bastante úteis em análise de estrutura 

de capital. Os índices são calculados relacionando-se entre as fontes de 

capitais entre si com o Ativo permanente. Indicam o grau de dependência da 

empresa em relação a capital de terceiros e o nível de imobilização do capital. 

"Quanto menor o 'índice, melhor" (HOJI 2001) 

• Participação no Capital de Terceiros - Endividamento: Relaciona a 

quantidade de capitais de terceiros com o capital próprio. Mostra que para 

cada R$ 100 de capital próprio a empresa tomou emprestado x $ 

• Composição das Exigibilidades: Mostra a composição das dívidas da 
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empresa, indica quanto da dívida total vence no curto prazo. 

• Imobilização de Recursos Próprios: Indica a parcela de recursos próprios 

investidos no Ativo Permanente. 

• Capitalização: Relaciona o capital próprio com o ativo total. Mostra quanto do 

capital próprio financia o ativo da empresa. 

• Os índices de rentabilidade medem quanto está rendendo os capitais 

investidos. São indicadores muito importantes, poi evidenciam o sucesso (ou 

o insucesso) empresarial. Estes índices são calculados, geralmente, sobre as 

receita líquidas, mas em alguns casos, pode ser calculados sobre as Receita 

Brutas deduzidas somente das Vendas Canceladas e Abatimentos (SILVA 

1999) 

• Margem Líquida: Relaciona o lucro líquido com as vendas líquidas, mostrando 

qual o valor das vendas líquidas da empresa. 

• Rentabilidade do Ativo: Relaciona o lucro líquido com o ativo da empresa. È 

uma medida da capacidade da empresa em gerar lucro líquido e assim 

capitaliza-se. 

• Rentabilidade do Patrimônio Líquido: Relaciona o lucro líquido com o capital 

próprio empregado na empresa e mostra a taxa de rendimentos do capital 

próprio. 

• Produtividade ou Giro do Ativo: Relaciona as vendas líquidas com o ativo da 

empresa. Mede o volume de vendas em relação ao capital investido. 

• índice lucro por Ação: Representa a parcela do resultado líquido final da 

empresa> permite a avaliação dos resultados apresentados pela empresa em 

relação as ações em seu poder. Mede o potencial das ações dado o lucro que 

o lucro do exercício não é todo distribuído. (LPA: lucro líquido/número de 
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ações emitidas). FREIRE (1996, p. 75) 

• Valor Patrimonial da Ação: Este índice mostra a parcela do capital próprio da 

empresa que compete às ações emitidas. Apresenta a expressão de quanto 

do capital caberia a cada fração do total do capital social , supondo-se que 

todos os valores componentes do ativo, assim como todas as obrigações 

fossem liquidadas. De acordo com os saldos informados no Balanço 

Patrimonial. (VPA: patrimônio líquido/ número de ações emitidas). FREIRE 

(1996, p.76) 

• Relação Preço/Lucro: Mostra o número de anos necessário para o investidor 

obter o retorno do capital aplicado em aquisição de ações. Permite avaliar a 

cotação da ação em relação ao lucro por ação. (Preço Lucro: valor de 

mercado da ação/ Lucro da ação. FREIRE (1996, p. 79) 

• Relação Preço/ Valor Patrimonial da Ação: relaciona o preço e o valor 

patrimonial da ação. 



3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PRODUTIVA DA COMPANHIA VALE DO 

RIO DOCE 

A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), foi fundada em 1942, durante o 

governo de Getúlio Vargas sob as influências do acordo de Washington, foi 

privatizada em 6 de maio de 1997. É a maior mineradora da América Latina e ocupa 

o terceiro lugar como maior indústria global de mineração e metais, com 

capitalização no mercado em 2005 de aproximadamente US$ 44,4 bilhões. Todas 

as ações da Vale são negociadas em bolsa de valores. A empresa atua no mercado 

interno e externo na produção e exportação de minerais não ferroso ( minério de 

ferro e pelotas); Cadeia do Alumínio (Bauxita, alumínia, e alumínio primário); 

minerais não-ferrosos (cobre, potássio, caulim, manganês e ferro liga) e; carvão e 

níquel. (CVRD 2006) 

Está presente em 14 estados brasileiros3 e nos cinco continentes, opera em 

mais de 9 mil quilômetros de malha rodoviária e 10 terminais portuários próprios. É 

a maior produtora de minério de ferro e pelotas do mundo, e segunda maior 

produtora de manganês e ferroliga, atuando também como maior operadora logística 

do país. Seus produtos são utilizados em empresas siderúrgicas do mundo inteiro. O 

sistema de exportação do minério de ferro no Brasil ocorre através de três sistemas 

integrados, cada um formado por mina, ferrovia, usina de pelotização e terminal 

marítimo. 

Quanto a estrutura organizacional interna a CVRD é organizada em 

atividades produtivas em várias plantas produtivas. Refere-se aos processos de 

atuação em inúmeros mercados por meio do processo de fusão e aquisição visando 

3 Localização Nacional da CVRD (anexo -1) Relatório SEC p. 



a diversificação da produção, expansão para novas áreas geográficas para atingir 

mercados externos. Garantindo melhor posição no mercado de mineração. 

Visando atingir maiores retornos em suas operações e garantir uma posição 

sustentável no mercado a CVRD realiza grandes investimentos em infra-estruturas 

para o transporte marítimo e ferroviário, constantemente realiza modificações nas 

estruturas administrativas da empresa, diversifica a produção atuando em diversos 

setores industriais, possui projetos de desenvolvimento social e ambiental no país. 

Procura criar várias estratégias de crescimento para se proteger de crises no 

mercado internacional, oscilações na taxa de câmbio, políticas tributárias e políticas 

ambientais. 

"A estratégia de crescimento adotada pela empresa é direcionada para a 

criação de valor para os acionistas com ênfase ao crescimento orgânico, sendo esta 

a principal alavanca para de constituição de valor" (CVRD 2006) 4. Outra mecanismo 

de crescimento da Companhia, fundamentou-se na diversificação da produção, 

através do processo de aquisições e fusões, alianças estratégias e relações através 

de joint ventures, assim como grandes investimentos em pesquisa e exploração 

mineral. 

Neste capítulo, apresenta-se um breve histórico da atividade de mineração de 

minério de ferro pela CVRD, destacando os principais elementos de atuação 

competitiva da empresa assim como organizações do processo produtivos, 

influência dos acionistas na empresa e principais investimentos realizados em 

infraestrutura, projetos sociais e recursos ambientais. 

3.1 Constituição da Empresa Vale do Rio Doce 

4 Documento: Fact Sheet. Acesso 27/07/2007 
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A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) foi criada em 01 de julho de 1942, 

através do decreto de lei 4.352°, cuja função era desenvolver a atividades de 

exploração mineral no eixo Minas Gerais - Espírito Santo, que na época era 

explorada por companhias estrangeira, que comercializavam, transportavam e 

exploravam minério de ferro no Brasil. A princípio a diretoria da Vale foi composta 

por cinco membros: um presidente e dois diretores brasileiros mais dois diretores 

norte-americanos, ligados ao Eximbank. (CVRD 1992, p.188) 

A companhia foi fundada em conformidade com os compromissos do Reino 

Unido, de contribuir com as minas de ferro de Itabira, e dos Estados Unidos da 

América, de proporcionar financiamentos para aquisição de equipamentos 

ferrovários para a mineração. (CVRD 1992, p.187) 

O Principal objetivo da criação da CVRD, pautou-se na necessidade de 

organizar a produção e exportação de minérios de ferro, através do Sistema Sul, 

com finalidade de ajudar a entender as necessidades estratégicas de matérias-

primas durante a 2 a guerra mundial.(CVRD 1992, p.186) 

Até 1950, a empresa era administrada por executivos brasileiros e norte-

americanos. Mas a partir daí, o governo brasileiro, conseguiu controle definitivo da 

empresa. A produção de minério de ferro começou a se expandir pouco a pouco. 

Neste período a empresa extraía apenas cerca de 3 a 4 milhões de toneladas de 

ferro/ano, representando um pequeno faturamento, dado o baixo valor do mineral 

bruto. O país possuía grandes reservas minerais, mas a demanda pelo insumo ainda 

era extremamente baixa. A empresa atuava praticamente como fornecedora de 

matéria-prima para as empresas siderúrgicas nacionais, sendo a maior delas a 

5 "Decreto de lei aue definiu as bases em que seria organizada a atividade de mineração no Brasil". 
(CVRD 1992) 



Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). (CVRD 1992) 

A partir de 1961 a empresa passa a expandir sua produção para o resto do 

mundo, através do projeto, do então presidente da Vale Eliezer Batista, de 

exportação do minério de ferro ao Japão. Nesta época o Japão precisava expandir 

seus parques industriais siderúrgicos, completamente destruídos depois da segunda 

guerra mundial. Foram assinados em 1962, contratos de exportação, válidos para 

15 anos, com 11 siderúrgicas japonesas, num total de 5 milhões de toneladas/ano, 

quase dobrando a produção da Vale. Neste ano a empresa produziu cerca de 8 

milhões de toneladas de minério de ferro. 

Em 1962 com a criação da Docenave, empresa de navegação da CVRD, e 

inauguração do Porto de Tubarão, ocorre um grande crescimento na empresa, 

ampliando a produção de 10 milhões de toneladas/ano em 1966, para 18 milhões 

em 1970 e atingindo a marca de 56 milhões de toneladas/ano em 1974. Ano em que 

a empresa ocupa a liderança mundial na produção e comercialização de minério de 

ferro. (CVRD 1992, p.285) 

Em 1970, a Companhia e a United States Steel Corporation inicia, uma 

associação visando a exploração dos depósitos de minerais de minério de ferro e de 

alta qualidade, localizadas em Carajás, no Estado do Pará, na região norte do Brasil. 

Após ter adquirido a participação da United States Steel Corporation na sociedade, 

em 1977, a Companhia começou a construção do complexo de mineração de ferro 

Carajás, bem como da estrada de ferro Carajás, relacionada ao complexo, com 

financiamento junto a várias instituições multilaterais e financeiras comerciais 

incluindo dentre elas, o Banco Mundial e a Comunidade Européia de carvão e aço. 

O complexo de mineração de carajás e seus respectivos serviços de transportes 

entram em operação, em escala comercial, em 1987. (COELHO et.ai 1997) 



Na segunda metade da década de 90 devido o processo de globalização, 

abertura da econômica brasileira, o então Presidente brasileiro Fernando Henrique 

Cardoso, inclui a Vale do Rio Doce no programa de desestatização do governo, ou 

seja, vendas de estatais brasileiras, principalmente as estatais siderúrgicas e 

petroquímicas. Neste período a Vale já era uma grande empresa mineradora, 

apresentava-se como uma empresa eficientemente lucrativa, que detinha grande 

infra-estrutura, incorporando navios, portos e ferrovias. 

A companhia foi privatizada no dia 6 de maio de 1997, em leilão realizado na 

Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, tendo o Consórcio Brasil (Valepar) adquirido 

104.318.070 ações ordinárias, equivalente s a 41,73% do capital votante, pelo valor 

de R$ 3.338.178.240,00. A partir daí a empresa passou a funcionar por meio de 

investidores privados. (CVRD 2006) 

A empresa opera a partir de três sistemas produtivos mina-ferrovia-porto, 

instalados em diferentes regiões do país. A CVRD é hoje um conglomerado de 

explorações e beneficiamento de recursos naturais e transportes, navegação que 

inclui operações de ferrovias e portos, além da navegação marítima nacional e 

internacional. Participa de um conjunto de empresas no setor siderúrgico e ferro-

ligas e esta presente em outras áreas de maior revelância como o alumínio, cobre, 

carvão, níquel e potássio. 

A CVRD decidiu estender ao mercado a carga geral a mesma eficiência com 

que movimento o minério de ferro que exporta. Nesse sentido, em 1999 foi criada 

uma diretoria de serviços específica para coordenar estes serviços. Essa diretoria 

administra terminais marítimos para, em conjunto com ferrovias próprias 

associadas, aumentar a confiabilidade e eficiência no embarque e desembarque das 

mais diversas cargas de contêineres, granéis sólidos e líquidos de cargas em geral. 
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O objetivo é ampliar a participação da CVRD no setor, oferecendo serviços de 

logística de forma eficiente e integrada. (CVRD 2005) 

Todo esta gama de atividades deu a CVRD extraordinário peso de 

desenvolvimento do país. Por está razão, seu crescimento e desenvolvimento, além 

de constituir-se de motivo de orgulho para seus empregados, parceiros, acionistas, 

refletem a capacidade da empresa de organizar e gerir uma empresa que é hoje 

sinônimo de eficiência competitiva e competitividade nas mais diversas regiões do 

mundo. Através da Fundação Vale do Rio Doce (FVRD) a empresa foca apoio na 

educação, e também da suporte a iniciativas nas áreas de meio ambiente, saúde, 

infra-estrutura e desenvolvimento econômico, realizando importante papel para 

melhorar as condições de inúmeras comunidade localizadas em suas regiões de 

influência. 

Os anos 2000 e 2002, foram anos de grande representividade na história da 

Companhia Vale do Rio Doce, neste período a empresa alcançou três importantes 

resultados: 

1. Lançou o (ADRS) American Depositary Receips, na Bolsa de Valores de 

Nova York. Esta operação envolve desde a extração de minérios até a 

negociação das ações da Companhia nos mercados de capitais. Este 

empreendimento só foi alcançado através de uma gestão moderna e 

inovadora. Envolvendo funcionários comprometidos e bem motivados, a 

administração tornou-se mais transparente, e dinâmica e mais eficiente. 

2. Captou recursos através de bônus, no valoi de US$ 300 milhões e prazo de 

investimento de 5 anos. Esta operação garantiu a empresa a classificação de 

Risco BAA2 pela agência Moody s. Esta classificação corresponde ao grau de 

investimento da empresa (Investment grade) e tem nível 5 acima a atribuída a 



dívida soberana do Brasil. 

3. Término da terceira e útima etapa do programa de privatização da empresa, 

através da oferta global e venda de 78.787.838 ações ordinárias de 

propriedade do Tesouro Naciobal e do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômco (BNDES). Esta operação realizou-se com grande êxito a demanda 

pelas ações da Vale superou a oferta em mais de três vezes. As ações foram 

vendidas para investidores de 17 países(Brasil, EUA, Canadá, Reino Unido, 

Irlanda, Alemanha, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Kwait, 

Luxemburgo, Suécia, Suíça, Austrália e China( Hong Kong))e 792.433 para 

pessoas físicas no Brasil. Incia-se a comercialização das ações da Vale na 

NYSE sob a forma de American Depositary Receipts(ADRs) em 21/03/2002, 

indentificada pelo símbolo RIO. 

O resultado positivo destas operações, mostrou a grande credibilidade dos 

investidores estrangeiros e brasileiros em relação ao desempenho da CVRD. As 

modificações estruturais administrativas implicaram na criação de estratégicas de 

longo prazo bem definidas, excelente governança corporativa e operacional, grande 

liderança no mercado de minério de ferro e pelotas, e grandes oportunidades de 

crescimento em minerais ferrosos e não-ferrosos, além da cadeia do alumínio, 

serviços logísticas e de energia elétrica, contribuído com o objetivo da empresa, 

crescer de maneira diversificada para garantir maior valor aos seus acionistas. 

3.2 Estrutura Organizacional e Produtiva da Vale 

3.2.1 Estrutura Organizacional 



A partir de 2001, devido as reestuturações internas ocorridas na Companhia 

Vale do Rio Doce, a estrutura organizacional da empresa passou a apresentar as 

seguintes configurações: 

Figura 1- Estrutura Organizacional da CVRD 

Diretor 
Presidente 

Diretoria 
Diretoria Diretoria Diretoria Executiva de 

Executiva de Executiva de Executiva de Participações | 
Ferrosos Logística Não Ferrosos e Desenvolv. 

Negócios 

Diretoria 
Executiva Diretoria Diretoria 

Executiva 
de Finanças 

de Recursos Executiva de Diretoria 
Executiva 

de Finanças Humanos Planejamento 

Diretoria 
Executiva 

de Finanças e Serviços e Gestão 

Diretoria 
Executiva 

de Finanças 

Executivos 

Fonte: CVRD 2007 - Acesso 27/07/2007 

Apresenta uma diretoria central, e mais sete diretorias executivas: 

ferrosos, logística, não-ferrosos, participações e desenvolvimento de negócios, 

recursos humanos e sistemas corporativos e planejamento e gestão. Estas diretorias 

executivas estão divididas em outras subdiretorias e departamentos, conforme 

apresentado na figura-2 abaixo. 
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Figura 2- Estrutura Organizacional do Segmento de Minério de Ferro 

Diretoria 
do Depto. 
Comercial 

Gerentes 
Gerais 

Gerentes de 
Área 

Técnicos 

Diretoria 
Executiva 

de Ferrosos 

Diretoria do 
Depto. De 

Ferrosos Norte 

Diretoria do 
Depto. De 

Ferrosos Sul 

Coordenação 
de Planejamento 

e Gestão 

Diretoria do 
Depto. De 
Pelotização 

Fonte: CVRD 2007- Acesso 27/07/2007 

"A diretoria Executiva e de Planejamento e Gestão, tem por função estabelecer as estratégias 
em conjunto com as área se de negócio, as quais serão discutidas no Comitê Estratégico e 
posteriormente aprovadas pela administração. Tais objetivos expressam os objetivos de valor 
e retorno dos acionistas para cada negócio da CVRD". (PFIFFER 2004) 

Em situação onde as diretrizes são aprovadas, são realizados planos 

estratégicos afim de atender os interesses dos acionistas, são estabelecidas 

análises na indústria em geral, procura-se avaliar a posição competitiva da CVRD 

em relação a disponibilidade de recursos e competências essênciais para garantir e 

sustentar maior desempenho (PFIFFER 2004) 

3.2.2 Estrutura Produtiva 

Uma das principais atividades de mineração desenvolvida na CVRD, 

envolvem o minério de ferro, o qual é integrado em três sistemas integrados de 



35 

primeira linha no Brasil, O sistema Norte, o sistema Sul e o sistema MBR. Cada um 

destes sistemas estão formado por minas, ferrovias e porto. 

O sistema Sul possui base nos estados de Minas gerais e no Espirito Santo, 

formado por quatro complexo de mineradores (Itabira, Mariana, Minas Gerais e 

Minas do Oeste que englobam 15 minas localizados no quadrilátero ferrífero em 

Minas Gerais). Apresenta um total de reservas de 4,5 bilhões de toneladas, com 

capacidade de produção atual nas minas de aproximadamente 160 milhões de 

toneladas/ano. 

Figura 3- Estrutura Produtiva do Sistema Sul 

f uh;iniu 

Fonte: CVRD 2005 - Sistema Sul - Relatório Sec, p.32 

O sistema Norte com base nos estados do Para e Maranhão, composto pelo 

complexo minerador Serra do Carajás e pelo terminal marítimo de Ponta da Madeira. 

Contém um total de reservas de minério de ferro prováveis de aproximadamente 2,1 



36 

bilhões de toneladas, com capacidade de produção de 85 milhões de toneladas/ano. 

Figura 4- Estrutura Produtiva do Sistema Norte 

F'.!r> •r.h.r- * I N \ Ü 
rmt W I I V S 

Fonte: CVRD 2005 - Sistema Norte- Relatório Sec Acesso 17/07/2007,p.33 

O sistema MBR de produção de minério de ferro, têm as operações 

desenvolvidas através da Mineradora Reunidas do Brasil (MBR), desenvolve 

atividades no quadrilátero ferrífero em Minas Gerais e as exportações ocorrem 

através de seu próprio terminal marítimo na Ilha de Guaíba, Bacia de Sepetiba, 

estado do Rio de Janeiro. Na MBR, as operações ocorrem em quatro minas 

Tamanduá, Pico, Jangafa e Capão Xavier. 
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Figura 5- Estrutura Produtiva do Sistema MBR 

Fonte. CVRD 2005 - Sistema MBR - Relatório SEC 2005 p.34 

Em 2005 a empresa operava dez usinas de pelotização das quais quatro são 

propriedade direta e seis delas estão organizadas com Joint Ventures com parceiros 

internacionais, produtores de aço. Participa com 50% no capital social da Samarco, 

que possui e opera duas usinas de pelotização. Dentre as empresas internacionais 

das quais a empresa tem aliança destaca-se a Companhia Ítalo-Brasileira de 

Pelotização (ITABRASCO), a Companhia Hispano-Brasileira de Pelotização 

(HISPANOBRÁS), a Companhia Coreano Brasileira de Pelotização (Kobrasco) e a 

Companhia Nipo-Brasileira de Pelotização (NIPOBRASCO). Estas empresas em 

conjunto possuem capacidade produtiva de 35 milhões de toneladas/ano. 

Cabe destacar ainda que a partir de 2002, entra em operação uma nova 

planta produtiva na Urucum Mineração S.A., cuja capacidade produtiva é de 7 

milhões de toneladas ano. O minério de ferro produzido por esta empresa é 

destinado para as siderúrgicas argentinas. 
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As operações com o Manganês e ferro liga ocorre através das controladas 

Sidra, urucum e Rio Doce Manganése (França). A produção ocorre em dois 

sistemas: 

O Sistema Sul, composto pela usinas de Urucum, Ouro Preto e Barbacena e 

Santa Rita e a Mina da Unidade do Morro e Urucum, que operam na produção de 

ferro-silíco-manganês e abastece principalmente o mercado interno. 

Enquanto o Sistema Norte, abrange as usinas Mina Azul, Núcleo Bahia, 

RDMN e RDME, produzem ferro-manganês-alto. As vendas neste complexo são 

destinadas ao mercado externo, principalmente para a Europa 

A Atuação da empresa nos mais variados portifólios de minerais consiste com 

o objetivo da empresa garantir o crescimento de modo diversificado, garantindo o 

crescimento orgânico e maior valor aos seus acionistas. 

Em relação aos produtos comercializados pela CVRD, quanto ao minério de 

ferro, são desenvolvidos de acordo com as espessuras e medidas e tendências de 

uso da indústria siderúrgica. Mesmo que haja variações em função das 

características físicas e de metalúrgica, geralmente ele é classificado por quatro 

tipos de acordo com a sua granulometria, conforme apresenta a tabela-4(PFIFFER, 

2004) 
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Tabela 4 - Classificação do Minério de Ferro Quanto a Granulometria 

T i p o 

Granu lado 

Finos de 

minério de Ferro 

(pellet feed) 

Ca rac te r í s t i ca 

Minério de ferro cujas as partículas mais grossas var iam de 6,35 m m a 

50 m m de diâmetro. Pode ser ut i l izado como carga direta nos altos-

fornos. 

Refere-se ao minér io de ferro com part ículas que var iam de 0,15 m m a 

6,35 m m de diâmetro. Uti l izado para sinter ização. 

Ultrafinos de 

minério de ferro 

Partícula de minér io de ferro f inas (0 ,15mm a 6,35 mm) e ultrafinas 

(Inferior a 0,10 mm) geradas pela mineração, classif icação, 

manipu lação e t ransporte de minér io de ferro, sem apl icação prática 

direta na indústr ia s iderúrgica, exceto quando o mater ial é agregado 

e m pelotas através do processo de ag lomeração. 

Bolas de partículas f inas e ultraf inas ag lomeradas de minério de ferro, 

com tamanho e qual idade apropr iados para processos específ icos de 

siderurgia. O tamanho das pelotas da C V R D varia de 8 m m a 18 mm. 

Fonte : PFIFFER (2004), p.86 

Pelotas 

3.3 Empresas Adquiridas pela CVRD no Brasil 

A partir de 2000 seguindo a tendência do mercado de consolidação de 

empresas, para aumentar o poder de atuação no mercado. A CVRD inicia seu 

processo de aquisições de empresas, os quais implicaram em aumento da 

companhia no mercado. 

Em 2000 a CVRD adquiriu o controle acionário da S.A. Mineração da 

Trindade, conhecida como Samítri. Está empresa foi adquirida por aproximadamente 

US$ 70,5 milhões, que foram financiados com o fluxo de caixa operacional da 

empresa. A estratégia para aquisição desta empresas baseou-se no poder de 

atuação dela no mercado, bem como pela disponibilidade de reservas e capacidade 

de produção. A empresa tinha reservas provadas e prováveis de 6 9 1 milhões de 
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hematitas de alto teor assim como um depósito de minerais de 11,6 bilhões de 

Itabirito. No ano de 2000 foi responsável pela produção de 14,5 milhões de 

toneladas/ano. Através desta aquisição a CVRD adquiriu também, 50% das 

operações da Samarco Mineração S.A. 

A aquisição de 100% da Feterco Mineração S. A. em 2001 Thyssen Krupp 

A.G. por aproximadamente US$ 523 milhões. Também pautou-se na estratégia da 

empresa de adquirir empresas com alto poder de competição no mercado. A Feterco 

é uma das maiores empresas produtoras de minério de ferro do Brasil com 

capacidade de produção de 15 milhões toneladas/ano, possui uma reserva estimada 

de 263 milhões de ferro hematita e itabirito com qualidade similar ao do sistema Sul. 

Tem capacidade de produção de 4 milhões de toneladas/ano. No ano em que foi 

adquirida foi responsável por 2% da produção mundial de minério de Ferro. A 

Feterco detém ainda 9,8% do capital total de MRS logística S.A uma companhia 

ferroviária brasileira. 

A aquisição da Soicomex em 2000, também pautou-se na diversificação na 

mesma base produtiva da CVRD. A Soicomex tinha como principal atividade a 

produção e comercialização de minério de ferro, extraídos da Mina de Gongo Sôco, 

com reservas provadas de aproximadamente 75 milhões de toneladas ano. Nesta 

aquisição a CVRD, procurou agregar uma reserva de hematita de alto teor aos seus 

ativos no quadrilátero ferrifero, aumentando a produtividade e melhorando a 

qualidade de seus produtos no sistema sul. 

O processo de aquisição da Caemi, ocorreu em dois momentos, o primeiro 

ocorreu em 2001, quando foram adquiridas 50% das ações com direito a voto da 

Caemi e 16,82% do capital total. O segundo período refere-se a 2003 quando ocorre 

a aquisição da participação de Mitsui na Caemi por US$ 424 milhões. A Caemi é a 
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quarta maior produtora de minério de ferro a nível mundial e também produtora de 

caulim. Detém 84,75% do capital da Mineradora do Brasil Reunidas (MBR), 

produtora de minério de ferro onde a CVRD tem 5% de participação. A Caemi possui 

indiretamente, através da MBR 27,91 do capital da MRS Logística S.A. Companhia 

ferroviária com capacidade de transportar anualmente 100 milhões de tonelada de 

carga. A aquisição da Caemi consolida o processo de aquisições realizados pela 

CVRD no mercado transoceânico de minério de ferro. 

3.4 Influência dos Acionistas sobre o Desenvolvimento da CVRD 

As firmas com participação no mercado de capital, buscam alocar seus 

recursos de forma eficiente, afim de garantir lucros maiores a longo prazo. Neste 

sentido o crescimento do lucro implica em garantir pagamento maiores de 

dividendos aos seus acionistas. Parte dos lucros alcançados são reinvestidos na 

empresa, buscando atrair mais investidores como fonte de recursos futuros. 

(PENROSE 2006) 

Os lucros alcançados pelas firmas geralmente estão sobre o controle da 

administração central que é responsável pela decisão de reinvesti-los. O lucro passa 

a ser apenas o mecanismo de condutor do crescimento, para poder garantir maior 

valor aos acionistas e garantir parcela maior de dividendos. (PENROSE 2006) 

A empresa busca criar estratégias corporativas afim de alcançar maior valor 

aos seus acionistas De acordo com o estatuto social da Companhia está 

assegurado um dividendo de 25% do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos 

da legislação societária. As ações preferencias gozam de direito de recebimento de 

dividendos estatutários, não inferiores ao obrigatório e não cumulativos, 
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correspondendo a 43,86% do capital social da empresa em 2005. 

Figura 6- Composição Acionária da CVRD 
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Fonte: CVRD - Relatório 2005 - Acesso 17/07/2007 

Os principais acionistas controladores são o grupo Bradespar e Previ, em 

conjunto com outros fundos de investimento formam o fundo de investimento 

denominado VALEPAR: "governo federal, estadual e municípios, devido a 

arrecadação de impostos pela CVRD, fornecedores de equipamentos, industrias 

siderúrgicas, principalmente clientes e empregados da Companhia, e a sociedade 

como um todo." (PIFFER 2004) 

As decisão de investimentos na CVRD é focada na criação de valor aos seus 

acionistas, a CVRD busca oportunidades em qualquer parte do globo para garantir 

maiores retornos aos acionistas. Assim, as motivações para efetuar investimentos 

maiores e mais rentáveis, dependerão de fatores empresariais, relacionados com 

fatores do tipo da estrutura do capital, aversão a riscos e principalmente trajetória 

passada, quanto fatores estruturais, referentes a dinâmica competitiva da indústria, 



43 

como economias de escala, novas tecnologias . 

O capital da CVRD é alocado de forma eficiente buscando atingir o foco 

estratégico e atratividade de investimentos contemplados, viabilizando maiores taxas 

de retorno sobre os investimentos na indústria global de mineração e de metais. 

Neste sentido o mercado tem reconhecido as estratégias da empresa implicando 

em aumento das ações nas bolsas de valores, decorrentes da alta capitalização da 

empresa no mercado e menor custo de capital ofertado pela companhia. 

3.5 Vendas de Minério de Ferro no Período de 1997-2005 

A CVRD comercializa uma variedade de produtos de minério de ferro, os 

quais são desenvolvidos de acordo com as espessuras e requisitos determinados 

pela tendência de uso na indústria siderúrgica. 

Nos últimos anos o mercado transoceãnico de minério de ferro vem 

enfrentando uma forte pressão da demanda. Em relação ao cenário nacional este 

processo tem se intensificado nos últimos 3 anos, devido a projetos de instalações 

de novas siderurgias no país. Aproveitando as condições do mercado global, em 

2005 a demanda dos clientes por minério de ferro e pelotas superou a capacidade 

de produção da CVRD, continuando a tendência que havia no segundo semestre de 

2002. 

A evolução da demanda em ritmo acelerado, permitiu a CVRD atingir um 

novo recorde na comercialização de minério de ferro e pelotas em 2005, alcançando 

um volume embarcado de 252,186 milhões de toneladas e gerando um receita de 

aproximadamente R$ 23,4 milhões, equivalente a 66% da receita total da 

companhia. Os principais mercados da CVRD foram o mercado asiático, União 
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Européia, e mercado brasileiro. Conforme apresenta a tabela-5. 

Tabela - 5 Principais Demandantes de Minério de Ferro na CVRD em 2005 

País Quant idade (Mi lhões/T) Part ic ipação(%) 

China 56,530 22,4 

Japão 25,250 10,0 

A lemanha 24,550 9,7 

Franca 11,85 4,7 

Coréia do Sul 10,59 4,2 

Itália 9,84 3,9 

Brasil 45 ,644 18,1 

Outros 68,09 -27 

Total 252,186 100 

Fonte: Elaboração Própria Dados - CVRD ( Relatório Sec e Relatório Anual) 

3.6 Investimentos em Recursos e Ambientais Infra-estrutura 

As empresas em geral, tem como principal compromisso, garantir a sua 

própria continuidade e expansão, garantindo também a fidelidade com seus clientes 

usuários, acionistas e colaboradores. Buscando dessa forma garantir 

empreendimentos sustentável. (BARRETO 2001) 

Nesse sentido, a sua condição de permanência depende menos da jazida 

que explora, finita por definição do que seu relacionamento equilíbrio com o 

ambiente humano e natural que o cerca. 

Desde os anos 90, as políticas empresarias para o meio ambiente estão 

sobrendo alterações significativas, com a criação de sistemas de gestão ambiental 

que possibilitem o controle ambiental gerados por atividades econômicas no sentido 
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de sua preservação. Assim, o comportamento adotado pelas empresas de 

mineração vem sendo caracterizado por ações voluntárias e preventivas, com uma 

postura de atitude pró-ativa. (FERRAZ et.al 1997) 

Os projetos ambientais desenvolvidos pela CVRD, têm como objetivo o 

atendimento a legislação ambiental, aplicável a cada atividade da empresa em nível 

federal, estadual e municipal e a redução dos impactos ao meio ambiente e as 

comunidades nas áreas de influências diretas destas atividades. São investimentos 

realizados para a melhoria da qualidade do ar, qualidade da água, para 

aperfeiçoamento da gestão de recursos, replantiu e recuperação de áreas 

degradadas. 

Através do cumprimento das leis ambientais, todas as áreas de operação da 

empresa, realizam recuperação das áreas degradadas com base no Plano de 

Recuperação de áreas degradadas constante na licença ambiental. 

O processo de recuperação das áreas degradadas ocorre através de três 

processo: a hidrossemeadura, o plantio direto de mudas e semente e o replantio 

induzido pela disposição do lixo orgânico (lixo verde), tomando como base o tipo de 

relevo a ser recuperado. 

A CVRD vêm desenvolvendo diversos programas de recuperação em áreas 

degradas por suas atividades com destaque aos seguintes projetos: 

- Barragem de contenção de rejeitos mina de ferro Timbopeda em Ouro 

Preto Minas Gerais; 

- Alteamento baragem do Igaraé Gelado em Carajás; 

- Construção e replantio de tanques de contenção de rejeitos na Mina Ouro 

de Igarapé Bahia e Carajás. 

Nos últimos anos os volumes de investimentos direcionados pela CVRD em 
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recuperação ambiental tem sido crescentes. Implicando em aumento da capacidade 

produtiva da empresa através da recuperação ambiental. 

FERRAZ et.al(1997), afirma que em geral as empresas que atuam no 

mercado de mineração realizam altos investimentos em transporte ferroviários, 

rodoviários, marítimo e em energia elétrica. Dessa forma ela pode garantir o 

escoamento mais rápido de suas produção, facilitando a comercialização no 

mercado. 

Neste contexto, a CVRD a fim de garantir sua competitividade no mercado de 

mineração dispende altos investimentos em melhorias das infra-estruturas 

rodoviárias, ferroviárias e marítimas e de energia elétrica do país. A empresa possui 

vários projetos direcionados as melhorias infra-estruturais, destaca-se como os 

principais: 

- Projeto de amplização de dois principais corredores Centro-Norte, 

ampliando a malha ferroviária nestas regiões; 

- Ampliação das ferrovias, especialmente a Estrada de Ferro Carajás; 

Estrada de ferro Minas e ferrovia Centro-Atlântica; 

- Recuperação e ampliação da frota de vagões e locomotivas; 

- Implementação de Usinas Hidrelétricas, dessa forma a empresa possui 

participação em consórcio de nove usinas hidrelétricas; 

- Projeto de Implantação de novas usinas hidrelétricas como o caso da 

Usina Capim Branco II no Rio Araguari 

- Além de um forte programa de redução de energia elétrica em todas as 

plantas operacionais e administrativa da empresa. 

Ao investir em energia elétrica a Vale se protege contra a volatilidade dos 

preços e garante aumento da competitividade de suas operações, e supre a sua 



necessidade em relação a energia elétrica, visto que a atividade de mineração, 

absorve grande quantidade de energia elétrica. A empresa ao participar com 

investimentos na geração de energia consegue reduzir consideravelmente seus 

custos em relação e esse fator. 
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4. ESTRUTURA DO MERCADO ONDE A EMPRESA A CVRD ATUA 

O setor de minerais, principalmente minerais ferrosos e não ferrosos, tem 

apresentado resultados importante para a história, economia e sociedade brasileira. 

O Brasil é o maior país da América do Sul. Possui empresas de mineração bem 

estruturadas, diversificadas e bem gerenciadas, entre elas a Companhia Vale do Rio 

Doce (CVRD), a maior produtora de minério de ferro do mundo. (MILIOLIef.a/ 2004) 

As empresas que atuam no segmento de insumos metálicos, são altamente 

competitivas, necessitam de amplas áreas de recursos naturais para a exploração. 

O Brasil apresenta grandes áreas de reservas minerais favoráveis para a exporação, 

implicando acesso a matérias-primas a preços mais competitivos. Em geral as 

empresas que atuam neste mercado realizam elevados investimentos na exploração 

das minas, no transporte ferroviário, no sistema portuário e no setor de energia. 

Buscando, minimizar os possíveis problemas que venham a surgir devido a 

indisponibilidade destes fatores de produção.(FERRAZ 1997) 

A demanda por produtos minerais até o final da década de 90 era bastante 

sazonal, mas a partir dos anos 2000, a demanda teve um forte crescimento, em 

especial o minério de ferro, principalmente devido ao crescimento das economias 

asiáticas e americanas. Assim como o uso dos minerais metálicos nas indústrias 

em geral, principalmente nos segmentos de siderurgia. 

As empresas que atuam neste setor apresentam um portifólio diversificado 

de minerais. As estratégias de crescimento das empresas são fundamentadas nas 

projeções de demanda dos principais produtos, principalmente, minério de ferro. A 

maioria da produção é direcionada para o mercado externo. Entretanto as empresas 

com maior vantagem neste mercado acabam alcançando melhores resultados 
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( FERRAZ 1997) 

Destre outros fatores, isso se deve a tendência do mercado mineral 

brasileiro, em destinar mais de 60% da produção de minerais para o mercado 

externo, implicando em fraca demanda pelos produtos minerais na indústria 

nacional. Conforme explica FERRAZ et. al.(1997), ao longo de 1980/94 a indústria 

brasileira aprofundou o seu grau de internacionalização, principalmente através do 

aumento das exportações, parcela mínima de importações e crescentes 

investimentos no Brasil e uma parcela baixa de investimentos no exterior. 

Entretando a partir do ano 2000, os investimentos no exterior, principalmente em 

relação a pesquisa mineral, tem se intensificado. 

Neste capitulo será apresentado as estruturas produtivas do mercado de 

mineração de ferrosos, destacando a reestruturação do setor ocorrida na segunda 

metade da década de 90; a demanda por minerais no Brasil e no mundo; assim 

como a características estruturais do mercado de mineração, fatores sistêmicos de 

maior influência e Política mineral. 

4.1 Reestruturações no Mercado de Mineração 

A partir do início dos anos 90, a economia brasileira começou a sofrer 

inúmeras alterações. A primeira fase de modificações compreende a 2 a metade dos 

anos 90, período em que se consolida as reformas econômicas, de abertura, de 

liberação nas economias latino-americanas e de maior integralização internacional, 

maior fluxo de investimentos direcionados à América Latina, principalmente os 

direcionados ao setor minerai. Provocando um processo de concentração da 

indústria mineral por meio do processo de privatização, fusões e aquisições e 
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formação de alianças estratégicas. (VALE et al 2003) 

Segundo, CAMPODÓNICO(2002) a crescente abertura econômica somada 

as desregulamentações das economias latino-americanas, bem como a trajetória de 

queda dos preços das commodities, baixa rentabilidade das empresas de 

exploração mineral, baixo crescimento em relação aos demais setores da economia, 

reduzida capitalização no mercado, pouca atratividade pelo ouro e elevados custos 

operacionais e financeiros, impulsionaram uma série de alteração na economia 

mineral. 

Em âmbito global, as grandes empresas que atuam no setor de mineração, 

exigem que seus investimentos sejam direcionados à países com ampla base 

tecnológica, com políticas ambientais e políticas minerais estáveis, abrangendo a 

propriedade de terras para as mineradoras, maior estabilidade social e infra-

estrutura, bem como maior volume de investimentos para as áreas de exporação 

mineral, prospecção mineral e pesquisa mineral. (BNDES 2001) 

Segundo publicações do BNDES (2001), nos últimos anos o setor de 

mineral, principalmente nos países desenvolvidos como Estados Unidos (EUA), 

Reino Unido, Canadá e África do Sul têm ampliado o volume de investimentos 

direcionados para a área de pesquisa e prospecção de vários minérios em países 

com ampla área de geodiversidade, crescente demanda por commodities, no 

mercado interno e externo, custos operacionais reduzidos, infra-estrutura sólida e 

boa disponibilidade de energia. Dessa forma, conforme dados da tabela - 6, as 

regiões da América Latina, Austrália e Canadá, estão recebendo crescentes 

volumes de investimentos diretos na mineração, tanto na forma de aquisição de 

unidades como para a exploração de novas reservas. 
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Tabela - 6 Investimentos Externos no Setor de Mineração 

Or igem do Capital Austra lás ia Amér ica Latina Demais 

EUA 8 8 % 2 0 % 1 4 % 

Japão 7 7 % 1 9 % 4 % 

Reino Unido 7 6 % 4 % 2 0 % 

Europeus 6 9 % 1 5 % 16% 

Fonte: Congresso Brasileiro de Mineração; BNDES - n°45 

Neste sentido, o Brasil, segundo MINERALNEGÓCIO(2006), acabou 

recebendo grande volume de investimentos externos. O país possui ampla 

geodiversidade com extenção de aproximadamente de 8.541 bilhões de km 2 , 

ocupando uma posição previlegiada, apresentando vantagem comparativa de suas 

jazidas e minas em relação ao demais paises com exploração mineral. Garantindo 

boa competitividade no mercado internacional de commodities minerais, ao lado da 

Austrália, Canadá, China e África do Sul, seus principais concorrentes. O país se 

destaca com projetos das Províncias minerais de Carajás, Mapuera, Estanífera de 

Rondônia e Quadrilátero Ferrifero. A produção mineral brasileira ocorre em amplas 

jazidas minerais, de boa qualidade (volume e teor), custos operacionais reduzidos e 

disponibilidade de energia garantindo a competitividade do setor no mercado . 

A fim de garantir maior participação no mercado e obter alto grau de 

concorrência, as mineradoras, tomam como indicadores essenciais, a obtenção de 

economias de escala e de redução de custos, aumento de produtividade e a 

diminuição de riscos. Em relação a exploração mineral a estratégia adotada baseou-

se em aquisição de direitos de propriedade mineral (área, prospecto, jasidas), como 

forma de minimização de riscos, redução de custos e minimizar as dificuldades de 

captação de recursos em bolsa de valores. Promovendo alta concentração da 
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indústria de mineração. Destaca-se neste contexto inúmeras transações e parcerias 

realizadas por algumas empresas mineradoras com vistas a alcançar melhores 

macro-regiões metalogenéticas e garantir crescentes investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento e inovações no setor de mineração. (VALE et al 2003) 

A movimentação das grandes empresas minerais devido a globalização,e a 

necessidade de crescentes escalas de produção, associadas as inovações e 

integralização tecnológicas, expande-se para fora das fronteiras geográficas, 

implicando na formação de conglomerados transnacionais por processo de fusão & 

aquisição e formação joint ventures. Estas operações cresceram a nível mundial 

30% no primeiro sementre de 2005, alcançando US$ 1,2 bilhões. No quadro, estão 

relacionadas as principais fusões e aquisições ocorridas no período de 1997-2005. 

(MINERALNEGÓCIOS 2006) 

Figura - 7 Fusões e Aquisições e Formação de Joint Ventures 1997-2005 
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Conforme publicações no jornal, VALOR ECONÔMICO, 13/07/2004 além das 

http://
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questões regulatória e de preços outros fatores também impulsioram as 

reestruturação no setor de mineração mundial. Sendo definidos pela ampliação do 

controle de mercado por algumas empresas e a busca de sinergia. Ou seja as 

empresas aumentam sua participação no segmento onde já atuam. Este fato pode 

ser contemplado em 2002, quando a norte americana Newmont transformou-se na 

maior produtora mundial de ouro ao comprar a austrialiana Normandy. Em relação a 

indústria de alumínio, no mesmo ano, a Alcoa Comprou a Reynolds Metals, ao 

passo que a Alcan adquiriu a Algroup. Em 2003, a Alcan obteve o controle acionário 

da Pechiney, por meio de um take-over hostil. Essas três transações totalizaram 

U$$ 13,5 Bilhões. Seguindo as estratégias do mercado na busca por posições 

privilegiadas, a CVRD vêm empreendendo desde 2000, inúmeras aquisição na 

mineração de ferro. A empresa comprou a Samitri (e 50% da Samarco) a Socoimex, 

a Ferteco e a Caemi, no Brasil e 50% da GIIC, no Bahrein. Destaca-se neste 

processo a aquisição da North pela Rio Tinto, em 2000. 

No entanto, nem todo o rearranjo patrimonial conseguiu alcançar maior 

controle de mercado e busca de sinergias operacionais. Devido o objetivo das 

empresas de reduzir a dependência de um único mineral ou de um país em 

particular, nesse sentido, no âmbito da mineração, algumas transações ocorreram 

através do processo de diversificação. Destaca-se neste processo a fusão entre a 

australiana BHP e a britânica Billinton, originando a BHP Billinton, em março de 

2001, que passou a contar com um portifólio bastante amplo de produtos, composto 

por alumínio, ferro, petróleo e gás, diamantes, prata, chumbo e zinco. A transação 

ocorrida entre CVRD e Noranda pautou-se no processo de diversificação, a CVRD 

buscou reduzir o custo de capital, visto que a Noranda possui uma avaliação melhor 

de riscos junto as agências de rating alcançando maior poder negociai nos contratos 
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de exportação, redução dos custos operacionais através do incremento da economia 

de escala e aumento da sinergia do complexo operacional. (Valor Econômico 

13/07/2004). 

Entretanto, o processo de fusões & aquisições (F&A), teve como resultado, 

alta concentração da indústria de mineração em nível mundial. As operações de 

F&A no período de 1997-2001, aumentaram consideravelmente a concentração do 

setor principalmente em torno das três maiores empresas. (CAMPODÓNICO 2002) 

O segundo período compreende o início dos anos 2000 até os dias atuais. 

Neste período as mineradoras recuperaram seu desempenho próprio. O crescimento 

econômico das grandes potências mundiais, como alguns países europeu, bem 

como dos Estados Unidos, mas especialmente a China, intensificou o aumento da 

demanda mundial por produtos minerais principalmente no mercado transoceânico, 

acelerando o crescimento no setor de mineração no mundo, principalmente, devido 

ao aumento da demanda por commodities minerais. As grandes nações 

econômicas, aumentaram a demanda pelos produtos minerais, impulsionando o 

aumento de preços no mercado. Como pode ser verificado na tabela-7 Entre 2000¬

2005, os preço minério de ferro apresentou uma variação de 112% no período. 

(PAULA 2005) 

Tabela - 7 Taxas de Crescimento dos Preços de Minério de Ferro 2000-2005 

Taxa de 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var iação 

2000-2005 

Preço do Minério de ferro j r _ ^ j r . „ _, _ n n n 
v 15,9 15,6 15,3 16,7 19,7 33,8 112,3% 

(US$ FOB/t) 

Fonte: Paula et.al 2005, a partir de dados da LME, da CVRD e BVN 2000-2004 



Além disso algumas empresas com poder de mercado passaram a realizar 

grandes investimentos direto (IDE), em países com grande áreas geológicas e 

reservas naturais. Destaca-se neste processo a CVRD que através de alianças 

estrangeiras com outras empresas ou consolidação de empresas no exterior teve 

seu portifólio mineral bastante alterado, implicando em maior crescimento da 

empresa no setor e garantia de acumulação maior de capital. A Companhia adquiriu 

empresas nos Estados Unidos, Bahrein e Noruega. A empresa também realizou a 

compra da canadense Canino e vem realizando várias alianças estratégicas 

internacionais. 

As restruturações ocorridas no mercado de minerais, contribui para que as 

mineradoras aumentassem sua atuação no mercado externo e interno, obtendo 

maior controle da produção por parte das empresas mineradoras. Garantindo 

vantagens comparativas no mercado mundial, possibitando a redução da produção 

e aumento de preços, com os quais podem financiar a reduzida produção. 

(CAMPODÓNICO 2002) 

Observa-se portanto, que a tendência mundial, no setor de mineração, é que 

os investimentos diretos sejam direcionados á projetos de exploração e pesquisa 

mineral, por meio de processos de diversificação da produção. Através do 

aprofundamento dos processos de fusão e aquisições. 

Entretanto, segundo a GAZETA MERCANTIL 19/09/2005, a indústria de 

mineração no Brasil, necessita de um plano estratégico de longo prazo. Ainda que a 

mineração tenha apresentado resultados consideráveis, atingindo em 2005, segundo 

dados do IBGE, um crescimento de 17,5% em relação ao período anterior. Os 

fatores que impulsionaram este crescimento foram a alta de preços no mercado 

externo e o aumento da demanda de commodities, principalmente em direção a 



China. Mesmo que o país dispõe de um grande potencial de reservas produtivas e 

tenha alcançado crescimento positivo nos últimos anos. É necessário que se 

realizem políticas para atrair mais investidores de longo prazo, pensar em novas 

formas para democratizar investimentos no setor mineral, investimentos em 

tecnologias mais modernas, visando menor custos de insumos e menor custo 

ambiental. 

4.2 Características Estruturais do Mercado de Mineração 

As jazidas de minério de ferro, são encontradas no mundo todo, porém em 

relação a qualidade do ferro (alto teor), as reservas estão localizadas em poucos 

países. Quanto a quantidade, as maiores reservas de ferro, situam-se na Ucrânia, 

Rússia e China, nestes países são encontradas mais de 50% de toda reserva 

mundial de ferro. No entanto em relação a qualidade, teor do ferro, países como 

Austrália e Brasil, concentram as melhores jazidas. As reservas de ferro nestes 

países apresentam teor médio entre 60 a 62% superando a média mundial, que é 

de 47,2%. (DNPM 2006). Na tabela-8 encontram-se os 10 maiores detentores de 

reservas minerais de ferro do mundo. 



Tabela - 8 Países Detentores das Maiores Reservas de Minério de Ferro em 2005 

Discr iminação Reserva (10 6 

f Produção (10 3) 

Países 2005"" % 2004"" 2005"" % 

Brasil 26.474 7,2 261.674 281.430 18,5 

África do Sul 2.300 0,6 39.000 40.000 2,6 

Austrália 40.000 10,8 231.000 280.000 18,4 

Canadá 3.900 1,1 28.000 30.000 2,0 

Cazaquistão 19.000 5,1 20.000 19.000 1,3 

China 46.000 12,4 310 000 310.000 20,4 

Estados Unidos 15.000 4,1 55.000 55.000 3,6 

índia 9.800 2,6 121.000 140.000 9,2 

Irã 2.500 0,7 17.000 17.000 1,1 

Mauritânia 1.500 0,4 11.000 11.000 0,7 

México 1.500 0,4 12.000 12.000 0,8 

Rússia 56.000 15,1 97.000 95.000 6,3 

Suécia 7.800 2,1 22 000 23.000 1,5 

Ucrânia 68.000 18,4 66 000 69.000 4,5 

Venezuela 6.000 1,6 22 000 22 000 1,4 

Outros Países 64 226 17,4 27.326 115.570 7,6 

Total 370.000 100,0 1.340.000 1.520.000 100,0 

Fonte: DNPM/DIPEM; USGS-United States Geological Survey (mineral Commodities Summaries -

2006 (1) Reservas medidas e Indicadas; (e) Dados estimados exceto Brasil 

Em relação a produção, os países que apresentam melhor qualidade nas 

reservas, acabam produzindo maior volume de minério de ferro, estima-se que mais 

de 90% da produção de ferro é demandado pelo setor siderúrgico. De acordo com o 

Departamento Mineral de Produção Mineral (DNPM), a produção de minério de 

ferro em 2005 alcançou 1.520 bilhões de toneladas, expandindo-se 20,63% em 

relação a 2004. O DNPM mostrou ainda, que o Brasil ocupa desde 2000 a primeira 

posição como maior produtor de minério de ferro do mundo, enquanto a Austrália 

ocupa a segunda posição, em conjunto estes países foram responsáveis por 56,4% 
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de toda a produção mundial. Segundo PFIFFER(2004), a posição favorável destes 

países deve-se aos menores custos de investimentos adicionais, uma vez que 

apresentam boa intra-estrutura, o que permite escoamento mais rápido de suas 

produções. 

Quanto os preços, estes são definidos, de acordo com a lei da demanda, 

oferta e pelo ciclo econômico do aço. A negociação ocorre entre os produtores de 

minério de ferro e as respectivas empresas siderúrgicas demandantes do minério. A 

decisão mundial de preços pelo lado da oferta, atualmente são tomadas através da 

CVRD, Rio Tinto e BHPBillinton. Quanto a demanda, destacam-se as seguintes 

siderúrgicas: Nippon Steel Corporation, JFE Steel Corporation, Sumitomo Metais 

Industries, Kob Steel Ltda e Nisshin Steel Co. No Japão, e Acelor, Thussen Krupp 

Stahsl e outras, na Europa. De acordo com publicações VALOR ECONÔMICO 

03/03/2005, a CVRD conseguiu renegociar os preços de minério de ferro fino, para 

2005 com aumento de 71,5%, em relação em 2004, e de 86,67% para pelotas (FOB 

Tubarão), em relação a 2004. 

Na definição de preços, leva-se em consideração as alterações na dinâmica 

global por aço, o volume de vendas, além de fatores como teor do ferro (tamanho da 

partícula, nível de contaminantes) e custos de transportes. Os preços têm 

diferenciais em relação a espessura do minério de ferro. (PFIFFER 2004) 

Geralmente as negociações de preços contratuais ocorrem de novembro a 

fevereiro do próximo ano, em mercados asiáticos e europeus. Mas os preços 

renegociados passam a vigorar em períodos distintos nestes mercados. Em relação 

a Ásia os preços renegociados passam a vigorar a partir do mês de abril do ano em 

curso até março do próximo ano. Na Europa os preços renegociados passam a 

vigorar de janeiro a dezembro do mesmo ano. 
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O principal demandante de minérios de ferro é a indústria siderúrgica. Em 

estudos realizados em 2007, PAULA afirma, que existe uma perspectiva de uma 

grande elevação na produção mundial de aço, principalmente devido ao crescimento 

da produção siderúrgica chinesa, assim como pelo crescimento produtivo nas 

siderurgias no Japão e Europa. Este fato tem implicado na efetivação de inúmeros 

contratos de longo prazo entre as siderúrgicas e mineradoras mundiais. Neste 

contexto, a CVRD para garantir o fornecimento de minérios para a indústria 

siderúrgica tem assinado inúmeros contratos para produção a longo prazo. 

A indústria de minério de ferro tem alta capacidade de produção, nos últimos 

anos devido a forte demanda por minérios, houve ampliação da capacidade 

produtiva das grandes empresas mineradoras. As estratégias para aumento da 

capacidade produtiva ocorreram através de três mecanismos: Formação de alianças 

estratégias, processo de fusão & aquisição e aumento das plantas produtivas, estas 

estratégias tem implicado em aumento da concentração no indústria mineradora. 

Em relação aos parâmetros ambientais, as empresas mineradoras, afim de 

evitar os aspectos negativos advindo do uso inadequado dos recursos naturais, 

deverão apresentar soluções técnológicas eficientes, buscando criar oportunidades 

de renovação dos recursos naturais na base produtiva. Uma atitude de preservação 

ambiental maior pela empresa pode implicar a longo prazo em vantagens 

competitivas destas empresas no setor. (FERRAZ er a/. 1997). Nesse sentido, a 

CVRD, está tem desenvolvido inúmeros projetos de recuperação ambiental. 

4.3 Fatores Sistêmicos com Grande Influência nas Empresas Mineradoras 

De acordo com FERRAZ et. al. (1997), identifica-se que os principais 
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elementos sistêmicos que interferem na competitividade da empresa são derivados 

de fatores políticos, econômicos, demográficos e sócios culturais. Através de 

estudos realizado por PFIFFER (2004) e estudos disponíveis no Relatório SEC da 

CVRD, percebeu-se que os fatores sistêmicos de maior influência na indústria de 

mineração são derivados de fatores políticos e econômicos. O impacto destes 

fatores refletem em impactos positivos e/ou negativo para o desenvolvimento da 

indústria de mineração. Os dados desta pesquisa encontram-se no anexo-2 

Em relação aos aspectos positivos, a atração de novos investimentos à 

indústria siderúrgica brasileira, a partir de 2004, tem sinalizado melhoras para a 

indústria de mineração, a medida que se intensificam novos projetos siderúgicos no 

Brasil, principalmente na região nordeste. Os aspectos que estão contribuindo para 

o avanço das empresas siderúrgicas no país são oriundos das condições 

macroeconômicas do país. A economia a mais de três anos vem se mantendo 

estável, com tendência declinante no risco país medido pelo indicador (EMBI - JP 

Morgan), controle das taxas de inflação, redução na volatilidade do câmbio, maior 

rigor em âmbito fiscal, superávits comerciais expressivos, principalmente no setor 

de minerais. Conforme publicação do DNPM em 2005 o superávit comercial 

proveniente da indústria extrativista mineral, em relação ao minério de ferro, 

alcançou US$ 7,2 bilhões representando 55% a mais na pauta das exportações do 

setor mineral. A retomada de crescimento na economia brasileira nos últimos anos 

também representa um aspecto favorável para o desenvolvimento da indústria de 

minério de ferro. 

Outro fator favorável ao desenvolvimento da indústria de mineração, deve-se 

a questão ambiental. A forte política ambiental restritiva nos países euroupeus tem 

implicado em aumento de custos as empresas siderúrgicas situadas nestes 
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territórios. Dessa forma estas empresas buscando assegurar a permanência na 

indústria evitando o fechamento de suas plantas produtivas, deslocam-se cada vez 

mais para países onde os custos ambientais são mais baixos e apresentam grande 

potencial geológico. Neste caso o Brasil acabou se destacando para recebimento 

destas empresas, uma vez que apresenta elevado potencial geológico, assim como 

custos mais baixos na produção de aço. A entrada de novas siderúrgicas no Brasil, é 

um fator extremamente importante para a CVRD, uma vez que em seu planejamento 

estratégico, destaca o consumo de minério de ferro no mercado doméstico como 

elemento principal na geração de divisas e empregos no país. 

A expectativa de crescimento mundial da produção de aço nos próximos 

anos. Este fenômeno deve-se principalmente ao rápido crescimento da indústria 

siderúrgica na China. A China vêm alcançando níveis mais significativos nos últimos 

anos. De acordo com o DNPM (2006), o crescimento da China em 2005, alcançou 

aproximadamente 9% a.a.. Entre 1990 a 1999 a indústria siderúrgica alcançou um 

crescimento de 0,5% a.a., mas apartir do ano 2000, a produção siderúrgica segue 

trajetória crescentes de resultados, sobretudo devido a forte demanda chinesa por 

minério de ferro, com vistas a alcançar volumes de produção maiores em suas 

empresas siderúrgicas. Segundo projeções da demanda apresentada pela CVRD 

(2004), a China tende a manter a trajetória de crescimento nos próximos anos, o que 

implicará em aumento da produção de minério de ferro pela Campanhia nos 

próximos anos. 

A crescente demanda por minério de ferro, não deve-se apenas a China, 

indústriais tradicionais como as européias e japonesas, estão aumentando a 

produtividade de seus altos fornos, e vem realizando novos contratos com 

empresas mineradoras, afim de garantir fornecimento de minério de ferro a longo 



prazo. A CVRD, buscando ganhar vantagens com o crescimento do setor 

siderúrgico, assinou inúmeros contratos com empresas européias, asiáticas e 

japonesas, para o fornecimento de minério de ferro, conforme mostra a figura - 8 

Figura - 8 Contratos Assinados pela CVRD, para Fornecimento de Minério de Ferro 
a Longo Prazo 
Steelmakes (in million tons; 

2004 i 2005 i 2006 2007 2008 ,2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

N I P P O S T E E L (7,0mt) 

(Pe/tets2,0mt) 

Japan J F E S T E E L PSC (7,0 mt) 

Pellets (0,8mí> 

(2,2 mt) 

SUMITOMOMELALS (2,7mt) 

S. Korea P O S C O (10,0mt) 

SHANGAI BAO STEEL (14 mt) (20mf) 
China 

SHAOGUAN (2.135 mt) (0,88 mt) 

Taiwan CHINA S T E E L (Pellets 0,6 mt) 

A R C E L O R (ZOmt) 
Europe 

C O R U S (10mt) 

USIMINAS (5mt) 
Brasil 

COSIPA (1.1 mt) 
Fonte: Text Report 22711/2004 - PFIFFER (2004, p.126) 

O minério de ferro bruto, segue uma trajetória de queda nos últimos anos, 

diante deste fenômeno surge na indústria de mineração, o incentivo a demanda por 

pelotas (substituto primário do granulado). Através da pesquisa de Competitividade 

da Industria Mineral exposta pelo DNPM, observa-se que desde 2001 o minério de 

ferro granulado vem perdendo espaço para os produtos finos, diante deste cenário, 

abre-se mais espaço para maior consumo de pelotas, este produto apresenta maior 

valor agregado, com teor de ferro alcançando até 67%. Em relação a CVRD, a 

mudança no consumo no mercado transoceâníco, implicou em resultados positivos, 
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na medida em que é a maior fornecedora de pelotas desse mercado 

Os aspectos negativos que podem implicar em resultados adversos na 

indústria de mineração, derivam-se primeiramente do fenômeno de F&A, que se 

expande desde a década de 90. Este processo está implicando em grandes 

restrições no desenvolvimento de operações pela indústria de mineração. Em 

relação a CVRD, encontra-se envolvida em 7 processos no Conselho Administrativo 

de Defesa Econômica (CADE), órgão regulador de antitruste no Brasil. Cinco destes 

processos são derivadas das aquisições e Joint Ventures realizadas pela 

Companhia. Quando o CADE, entende que as operações realizadas pela empresa 

podem implicar em concentração indevida no mercado, ele impõem medidas para 

preservar a concorrência, este órgão pode exigir que a empresa pague elevadas 

taxas, caso as operações realizadas pela empresa impliquem em forte concentração 

no mercado. 

Outro aspecto que pode agir negativamente no segmento de minério de ferro, 

provém de desequilíbrios na economia mundial, que possam originar queda no ritmo 

de crescimento das economias mundiais. Em relação a China, maior consumidora 

de Minério de Ferro do Brasil, caso ocorra queda no crescimento, que impliquem em 

baixa demanda pelas empresas siderúrgicas, as empresas mineradoras brasileiras 

poderão apresentar queda nas receitas e rentabilidade menor. É importante destacar 

que a China nos últimoa anos foi responsável pelo aumento nas receitas 

operacionais brutas da CVRD. Cabe resaltar que o governo chinês, vem adotando 

medidas para evitar o superaquecimento da economia. A queda do PIB chinês 

acima do nível esperado implica em sérios desequilíbrios na economia mundial. 

Alguns analistas admitem que pode ocorrer excesso de oferta de minério de 

ferro no mundo. Diante da expectativa de crescimento da indústria siderúrgica, 



64 

muitas empresas mineradoras estão dispendendo volumes de investimentos cada 

vez maiores em ampliação de suas capacidades produtivas. Junto a este fenômeno 

identifica-se a entrada de novos produtores neste mercado, principalmente através 

do processo de F&A. O risco do excesso de oferta de minério de ferro a longo prazo, 

pode ter impacto negativo no ritmo de crescimento das empresas mineradoras. Em 

relação a CVRD este fenômeno poderá comprometer seus negócios, uma vez que o 

principal produto comercializado pela empresa é minério de ferro e pelotas. 

Finalmente, é importante destacar, que historicamente a indústria siderúrgica, 

não absorve volumes significativos de capitais externos. Nesse sentido, a fraca 

atração de capitais pela indústria siderúrgica para fomentar maiores investimentos, 

pode implicar em queda no ritmo de atividade da indústria de mineração. Quanto a 

CVRD, em condições onde a indústria siderúrgica não alcance recursos necessários 

para garantir o bom desempenho de suas atividades, poderá ocorrer queda na 

produção, bem como o fechamento de algumas plantas produtivas. 

Outro estudo que mostra os principais fatores que podem implicar no 

competitividade das empresas foi elaborado por PORTER (1989). Ele sustenta que 

a natureza, a atratividade e grau de competição da indústria, está relacionado a 5 

forças: (1) ameaças de novos entrantes, (2) poder de barganha dos fornecedores, 

(3) poder de barganha dos clientes, (4) ameaça de produtos substitutos, e (5) 

rivalidade entre os participantes existentes. O grau de intensidade destas forças 

podem definir o potencial de lucratividade e atratividade de uma indústria. Anexo -2 

Neste contexto, em pesquisas realizadas por TAUHATA (2002) e PFIFFER 

(2004) assim como dados do Relatório SEC (2002-2005) da CVRD, mostram a 

influência destes fatores na indústria de minério de ferro. 

Quanto a entrada de novos produtores no mercado, PORTER (1989) afirma, 
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que pode ocorrer aumento na capacidade produtiva das empresas. Os novos 

produtores procuraram conquistar rapidamente market share, podendo causar 

desequilíbrios no mercado. O grau de ameaças dos novos produtores está vinculado 

aos tipos de barreira presentes nesta indústria. Em relação a indústria de minério de 

ferro, esta apresenta forte capacidade de geração de caixa e altos retornos, quando 

comparados aos demais setores da mineração. A entrada de novos produtores é 

baixa devido a necessidade dos produtores deste segmento, em garantir economias 

de escala, para assegurar custos operacionais menores; dispender elevados 

investimentos no processo inicial da produção; elevados custos em mudanças; 

apresentar grande aprendizagem e experiência nas operações e comercialização de 

minério de ferro; e dispor de reservas de alta qualidade para a exploração afim de 

reduzir custos. 

Em relação ao fornecedores, estes não detém muita influência na indústria de 

ferro. Uma vez que o principal "insumo" para a produção são as reservas de minério 

de ferro, sendo os direitos minerários concedidos pelo estado, os demais recursos 

necessários são equipamentos e mão-de-obra. Quanto aos fornecedores de 

equipamentos estes não exercem grande pressão, pois não apresentam capacidade 

para manipular preços nem exercem influências revelantes nas negociações, o 

progresso tecnológico do segmento de ferro não apresenta muitas alterações. No 

que se refere a mão-de-obra, não existe a necessidade de muita qualificação. Em 

condições onde exige-se a qualificação da mão-de-obra, existe oferta suficiente no 

mercado de trabalho. 

As negociações com clientes (Indústria siderúrgica), têm grande força na 

definição de preços, constituindo uma ameaça a nível de indústria. "No passado as 

usinas se organizavam e formavam blocos de negociação (bloco europeu e bloco 
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japonês), vizando acançar preços mais favoráveis, possíveis para a siderurgia, por 

meio de pressões para a redução de preços do minério de ferro. Atualmente as 

negociações ocorrem entre comprador e produtor de minério de ferro, e os preços 

são definidos de acordo com om crescimento da demanda na industria siderúrgica. 

São estabelecidos contratos de fornecimento de minério de ferro a longo prazo, 

onde são definidas as quantidades e condições de fornecimento (freqüência de 

embarques e especificações de quantidades). Após estabelecidos os preços estes 

se propagam por todo o mercado e são tomados como referência para as demais 

negociações. 

Quanto a prevalência de substitutos primários de minério de ferro e pelotas, 

quase não são encontrados produtos correspondentes. "O minério de ferro é a única 

fonte de ferro primário" (PFIFFER 2004). O que atua como substituto primário é a 

sucata, que atualmente é utilizada em 7% das operações via forno elétrico, e em 

alguns caso o ferro gusa. Entretanto a utilização da sucata pode comprometer a 

qualidade do aço, pois apresenta alguns contaminantes em sua composição. Mesmo 

com a utilização da sucata existe a necessidade de adicionar uma parcela de 

minério de ferro (ferro gusa ou ferro esponja) durante a operação, para garantir a 

qualidade final do aço. Outro fator que inibe o grande uso da sucata é o preço deste 

produto, a maioria das vezes o preço da sucata supera o preço do minério de ferro e 

pelotas. Quanto a questão ambiental o uso da sucata contribuiu com a preservação 

no meio ambiente. 

A questão da rivalidade entre os produtores de minério de ferro é alta, 

principalmente no que se refere a disputa por market share. Na medida em que as 

empresas buscam manter alta lucratividade não existe guerra de preços entre os 

fornecedores. A questão da rivalidade predomina através da maior qualidade do 
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minério de ferro, à oferta diferenciada de produtos, relacionamento de longo prazo 

com clientes, e a assistência técnica /parceria com clientes. Implicando em alto grau 

de concentração, principalmente em relação as F&A. O poder de rivalidade entre as 

empresas implica em grande ameaça para a indústria. 

Através desta análise observa-se que os elementos que tem maior implicação 

no desempenho da indústria de mineração, são oriundos de fatores de natureza 

políca e econômica, do poder de negociação dos clientes, e o grau de rivalidade 

entre os produtores de minério de ferro, principalmente em relação ao processo de 

consolidação (F&A). ocorrida nos últimos 10 anos. Além disso o poder de atuação 

da 3 maiores mineradoras no mercado, implica em forte concentração no mercado, 

uma vez que estás produzem cerca de 70% de todo o ferro comercializado no 

mercado transoceânico. 

4.4 Política Mineral 

A Política Mineral brasileira, ainda não apresenta consolidação em suas 

diretrizes. Parte da política mineral é retratada na legislação mineral e a outra parte 

aparece sob a forma de atos administrativos, normas e outros regulamentos que 

configuram a ação do Estado neste particular. Na década de 90 devido as reformas 

legislativas este setor sofreu algumas alterações. 

De acordo com os preceitos legais para regular as explorações e pesquisas 

nas jazidas e minas, as condições sobre o aproveitamento desses recursos no país 

são definidos por normas da Constituição Federal de 1988. Dentre os fatores 

abordados os principais são: 

Os recursos minerais do solo e subsolo são propriedades da União, as 
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pequisas e a exploração de lavra, somente poderão ser efetuadas mediante outorga 

ou concessão do governo federal, responsável pela legislação das jazidas e minas. 

(MINERALNEGÓCIO 2006) 

A conservação e exploração racional dos recursos ambientais, também estão 

condicionadas aos princípios constitucionais, através da definição de instrumentos 

da administração pública para a consecução desses objetivos, considerando a 

gravidade dos danos que a lavra poderá causar ao meio ambiente 

(MINERALNEGÓCIO 2006) 

Através do código de mineração (Decreto de lei n° 227 de 28.02.67), são 

estabelecidos os regimes de exploração e aproveitamento dos recursos naturais 

brasileiros. Ele apresenta um conjunto de normas e diretrizes para acesso ao 

subsolo, mediante autorizações de concessões licenças e permissão. Estabelece os 

direitos e deveres dos titulares de direitos minerários. Apresenta ainda elementos 

sobre a competência do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). 

"Autarquia Federal, vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME) na 

administração de recursos minerais e na fiscalização da atividade mineral no país." 

(MINERALNEGÓCIOS 2006) 

As normas que disciplinam o aproveitamento dos recursos minerais no país 

são as seguintes: 

- O Regime de Autorização: 

- O Regime de Concessão 

- O Regime de Permissão de Lavra Garimpeira 

- O Regime de Licenciamento; 

Regime de registro 

Em relação as diretrizes direcionadas as empresas de mineração, através da 
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reforma do código de mineração, consolidou-se que toda a empresa constituída sob 

as leis brasileiras com sede de administração no país, e cujo objetivo seja a 

pesquisa, exploração e o aproveitamento de recursos minerais, terá direito de obter 

autorização de pesquisa e concessão da lavra.(Lei 9.314, de 14/11/1996). Ou seja, 

através de normas contitucionais, tanto as empresas públicas, como as privadas 

terão os mesmos direitos na exploração mineral. (DNPM 2006) 

Sob o aspecto competitivo do setor de mineração, está lei foi um elemento 

importante a medida que garantiu a retomada de investimentos externo no setor. E 

garantiu ao país retomar seu papel competitivo sob a legislação dos demais países. 

As mudanças legislativas, especialmente a de tratamento igual para mineradores 

nacionais e internacionais, teriam impulsionado a entrada de investidores 

estrangeiros, acirrando a competição entre produtores internos e externos, e ao 

mesmo tempo desencadeando um processo de concentração na indústria mineral, 

por meio do processo de privatização, fusão & aquisição e formação de alianças 

estratégias. A melhoria nas varáveis macroeconômicas também tornou os 

investimentos nestes países menos arriscado. 

No que se refere a preservação ambiental, o artigo 225 da Constituição 

Federal de 1988 apresenta que "todos tem direito a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a coletividade 

o dever de defendê-lo e preserva-lo para as futuras 

gerações."(MINERALNEGÓCIOS 2006) 

Nesse sentido as empresas mineradoras, são obrigadas a realizar estudos 

prévios de impactos ambientais, buscando identificar os elementos causadores da 

degradação ambiental; controlar a produção, a comercialização e emprego de 

técnicas e substâncias que possam provocar alterações na saúde e impactos 



ambientais. Deverão também, recuperar as áreas degradadas, visto que a atividade 

da mineração causa vários prejuízos ao meio ambiente. 

A carga tributário brasileira (CTB), conforme relatório da Secretaria da 

Receita Federal - SRT, teve um crescimento em 2002 de 35,86%. Em comparação 

ao crescimento do PIB, o crescimento foi de 6,13%. Constatando que a carga 

tributária do país é a maior da América Latina.(VALE et.al, 2003) 

Em relação a questão tributária, no setor mineral brasileiro, a incidência de 

tributos é semelhante ao do país. Entre principais os tributos que incidem sobre a 

mineração a nível de competitividade internacional destacam-se: Taxa Anual por 

Hectare; CFEM 

A Taxa Anual por Hectare é regulamentada pelo artigo 20, II, parágrafos 1 o e 

3 o do Código de Mineração e na lei 9.314/96 . Nesse regime ocorre a cobrança de 

encargos tributários durante a fase de exploração e fase desenvolvimento da lavra. 

A CFEM - Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Minerais 

- com alíquotas diferenciada para cada insumo mineral. 

- Minério de alumínio, manganês , sal gema e potássio 3% 

- Ferro, fertilizantes, carvão e demais substâncias 2% 

- Pedras preciosas e metais nobres 0,2% 

- Ouro 1 % - quando extraído por empresas mineradoras 

Mesmo que o país apresente algumas legislações e normas para, controlar 

e regularizar a atividade de mineração brasileira, estas ainda apresentam muitas 

irregularidades. Segundo DNPM (2006), é necessário que seja estabelecido uma 

política para o desenvolvimento mineral que criem condições para que o setor de 

mineração alcance recursos necessários para intensificar ações efetivas de 

extencionismo mineral, de apoio aos pequenos mineradores e população de baixa 



renda vinculados á atividade mineral 

5. FATORES DETERMINANTES PARA O CRESCIMENTO DA EMPRESA 

A análise do crescimento da CVRD, mostra que a empresa, no período 

estudado, desenvolveu inúmeras estratégias para manter-se competitiva. Segundo 

PENROSE (2006), as empresas na busca pelo crescimento utilizam-se de várias 

estratégias podendo ser representada por processos de diversificação, através de 

fusão e aquisições, internacionalização e formação de alianças estratégicas, 

implicando em aumento da participação da empresa no mercado. 

Em relação a CVRD o indicador de tamanho 6 mostra que a empresa cresceu 

de 0,61% para 1,81% entre os anos de 1997-2005. De maneira geral o crescimento 

foi contínuo no período, porém se tornou mais acentuado a partir de 2000, quando a 

empresa realizou a aquisição de quatro mineradoras brasileiras. As empresas 

Samarco (50%), Samitri, Feterco e Soicomex. 

Em relação a rentabilidade, através da análise de Índices de desempenho, 

observou-se uma trajetória crescente no nível de desempenho da empresa. 

Através do crescimento as empresas podem ganhar economias de escala e 

se beneficiarem do aumento de tamanho. Por outro lado, o crescimento aumenta a 

diversidade e complexidade, dificultando a tarefa dos gestores.(FLECK 2004) 

Buscou-se identificar quais fatores foram fundamentais para garantir a trajetória 

contínua de crescimento da empresa nos últimos anos. 

6 Ver Anexo 4 



5.1 Crescimento em Ambiente Favorável 

O ambiente pode influenciar as estratégias de atuação das firmas, devido 

sua característica dinâmica. Pode ocorrer de novas organizações estarem 

ingressando ou saindo do ambiente; prevalecer recursos escassos e alterações 

políticas. Entretanto, FECK(2004), afirma que se a firma for capaz de estabelecer 

contínuas influências sobre o mercado, que lhe permitam capturar, explorar 

reconfigurar recursos valiosos, poderá transformar seu ambiente de negócios. 

A partir da segunda década de 90, as profundas reestruturações 

econômicas sofridas pelo país, implicaram em benefícios ao setor de mineração, 

principalmente em relação as mineradoras produtoras de minério de ferro. A 

liberalização econômica, bem como abertura comercial, favoreceu a entrada de 

elevados ativos externos no país. O esforço para estimular a indústria nacional 

elevou a oferta de minério de ferro ao longo do período. Observa-se que no período 

de 1997-2003 a indústria de minério de ferro, passou por um forte período de 

consolidação. Neste período inicia-se o processo quando a Rio Tinto assumiu o 

controle da North, ao passo que a CVRD adquiriu a Socoimex, a Samitri/Samarco, a 

Feterco e a Caemi/MBR, como conseqüência a participação das três maiores 

empresas no mercado transoceânico de minério de ferro, BHP Billinton, Rio Tinto e 

CVRD, passou de 58% em 2000 para 74% em 2005 conforme apresenta o figura -9 
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Figura - 9 Participação das Três Maiores Empresas de Minério de Ferro no Mundo 
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Fonte: Publicações Especializada -Panorama da mineração (BDMG)(BHP-Billinton; Rio Tinto e 

CVRD) 

O processo de consolidação no segmento de minério de ferro, implicou em 

aumento de investimentos no setor, as empresas mineradoras foram obrigadas a 

ampliar o volume produzido, houve mudanças estruturais na produção de minério de 

ferro e aço, exigindo-se maior qualidade na produção do minério. Dessa forma as 

empresas do setor vem ampliando consideravelmente o volume produzido nos 

últimos anos. 

O aumento do volume produzido, implicou em aumento da capacidade 

instalada das empresas. Este aumento da capacidade foi obtido, principalmente 

através de aquisições de empresas mineradoras de porte menor, porém com grande 

capacidade produtiva. Assim como pela expansão de usinas existentes. Os 

principais empreendimentos efetuados pela CVRD, destacam-se pela aquisição de e 

empresas mineradora (Socoimex, Samitri/Samarco, Feterco e a Caemi/MBR), assim 

como expansão da Mina Burucu (aumento da capacidade de produção para 

30milhões/toneladas), Mina Carajás (expansão para 100 milhões/tonelas), expansão 



da Samarco e joint venture de 50% com a BHPBilíiton para 7,6 milhões de 

toneladas/ano e expansão da Mina da Fábrica Nova (15 milhões de toneladas/ano). 

Estas expansões referem-se ao aumento da capacidade da produção de minério de 

ferro e pelotas. 

A CVRD aproveitou o ambiente favorável para ampliar sua participação no 

segmento de minério de ferro nacional, adquirindo novas usinas e ampliando a 

capacidade das usinas existentes. Em 1997 a sua participação na indústria de 

minério de ferro era de 53% e em 2004 já havia crescido para 80,6%. A tabela-9 

mostra a participação do grupo ao longo do período. 

Tabela - 9 Participação da CVRD na Produção de Minério de Ferro (1997-2004) 

Ano Produção Brasi leira (10 3 ) Produção na C V R D (10 3 ) Part ic ipação (%) 

1997 186.700 100.000 53 

1998 199.000 101.000 50 

1999 194.000 93.000 48 

2000 212.576 123.500 58 

2001 210.000 164.200 78 

2002 212 .000 167.800 79,15 

2003 234.478 188.300 80,4 

2004 262.029 211.300 80,6 

Fonte: Relatório de Produção CVRD 2002-2005; Relatório SEC 2001-2005 e Relatório CVRD(1997-
1998) e DNPM (1997-2005) 

A tabela - 9 mostra que a CVRD apresentou trajetória crescente no período. 

Os ano de 1 9 9 9 e 2 0 0 2 apresentaram queda na participação da indústria, devido 

processo de queda do preço de minério de ferro no mercado, bem como pelo 

impacto negativo da desvalorização cambial sobre as dívidas da Companhia. Este 
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fenômeno também implicou em queda na lucratividade da empresa conforme 

apresenta o gráfico - 1 . 

Gráfico -1 Evolução da Rentabilidade na CVRD 1997-2005 
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Fonte: Elaboração Própria (Dados anexos - 4) 

Observa-se que a companhia quase não sofreu retração de crescimento 

durante o período observado, o indicador de tamanho, que era de 0,61% em 1997 

cresceu para 1,81 em 2005. Entretanto em relação ao comportamento do indicador 

de rentabilidade, houve deterioração da rentabilidade em 2002, sobretudo devido a 

problemas conjunturais da economia e queda de preços do minério de ferro. 

Nos próximos anos o ambiente permaneceu favorável, para as empresas 

produtoras de minério de ferro, as empresas aumentaram ainda mais as 

capacidades produtivas, para garantir a produção de minério de ferro as empresas 

siderúrgicas, cuja capacidade de produção e desenvolvimento de novos projetos tem 

se elevado nos últimos anos. Aumenta a demanda por minério de ferro e a 

rentabilidade continuou a crescer em função da alta de preços e redução de custos. 
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A CVRD exportou em 1997 e 2005 o volume exportado cresceu 1,62% 

tornado-se a principal exportadora de minério de ferro do país. Devido aumento da 

demanda interna e externa a empresa foi obrigada a expandir sua produtividade. O 

gráfico - 2 apresenta a evolução da produtividade do grupo entre os anos de 1997 a 

2005. A partir de 2001 a indústria de minério de ferro evolui continuamente em 

função da consolidação dos investimentos feitos pela CVRD e suas coligadas e das 

sucessivas melhorias operacionais implementadas nas usinas. 

Gráfico - 2 Evolução na Produtividade de Minério de Ferro 1999-2005 
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Fonte: Elaboração Própria (Dados do anexo - 5) 

Em 2003, devido a retomada do crescimento da demanda de minério de 

ferro, a CVRD e suas coligadas ampliaram suas exportações, houve a necessidade 

de abastecer a demanda interna. Segundo publicações, (PAULA 2007) o Brasil 

apresenta projetos de implantação de mais uma empresas siderúrgicas no país. 

Assim, como aumento da capacidade de produção em outras siderúrgicas. "Estão 



previstas a entrada de dois novos fornos em usinas já em operação: Campanhia 

Siderúrgica de Tubarão (2,8 milhões de toneladas) e da Gerdau Aço Minas (1,5 

milhões de toneladas. Está em construção também a Companhia Siderúrgica do 

Atlântico (CSN) uma joint ventures entre a CVRD e Thyssenkrupp". O Volume 

produzido em 2005 foi de 233,9 milhões de toneladas . 

O crescimento da CVRD via processo de aquisições, foi motivado pelo 

crescimento do país já que a empresa buscava aproveitar as oportunidades criadas 

pela expansão do mercado para ampliar sua participação no mercado. A adaptação 

da empresa as transformações do ambiente, através de processos de inovação, 

criação de solução produtivas, permitiram seu desempenho de destaque no setor. 

As mudanças implementadas na CVRD fortaleceram a estrutura da firma, 

principalmente em termos financeiros e comerciais criando condições favoráveis 

para sustentar a trajetória de crescimento contínuo. 

Em todas as operações realizadas pela CVRD, sempre destaca-se a 

importância de alcançar maior rentabilidade para renumerar acionistas. Para não 

comprometer a sua rentabilidade foi estabelecido que a empresa deveria 

estabelecer redução de custos e dos riscos de financiamento (CVRD 2005). O baixo 

nível de endividamento ampliou as possibilidades de obtenção de créditos no 

exterior a taxas mais atrativas, bem como garantiu a Companhia o título de Invest 

Grade. Assim, a opção preferida pela companhia para obter recursos necessários 

para sustentar seu crescimento tem sido o reenvestimento de lucro, oferta de novas 

ações e financiamentos de longo prazo contratados no exterior. 

Observa-se portanto que em relação ao ambiente as transformações 

ocorridas em seu interior implicaram fundamentalmente na trajetória de crescimento 

da empresa. Na maioria do período a influência do ambiente foi positiva para a 
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Companhia, implicando em forte crescimento da empresa nos últimos períodos. 

5.2 Diversificação 

O processo de diversificação e competitividade no mercado, pode ocorrer 

através de procedimento de fusões e aquisições e associações de empresas, a 

decisão de qual das três modalidades a serem adotadas dependerá da dinâmica do 

mercado no qual está inserida a firma. A firma, pode ampliar a sua atuação no 

mercado construindo novas plantas industriais, pode adquirir o estabelecimento de 

mercados de firmas já existentes e/ou dicidir entrar em mercados onde ainda não 

atua. (PENROSE, 2006) 

Assim, como as demais empresas do setor de mineração, o procedimento de 

expansão via diversificação da produção foi um dos mecanismos de crescimento da 

CVRD no mercado. Segundo CVRD (2005), a diversificação geográfica 

(internacionalização) e a diversificação por produto, implicam em redução de risco 

de "volatilidade da performance devido o evento específico de um país contribuindo 

para a redução do custo de capital". Esta possível redução de custos permitiria o 

aumento do nível de investimentos diretos permitindo expansão na rentabilidade e 

emprego da empresa. 

Quanto a diversificação por meio do processo de fusão & aquisição, 

fundamentou-se em diferenciação por qualidade, por cliente, geográfica e vertical. 

Na tabela-11 estão relacionadas as principais aquisições realizadas pela empresa 

nos anos 2000, a fim de diversificar a planta produtiva e garantir maior participação 

no mercado de minério de ferro. 
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Tabela -10 Aquisições Realizadas pela CVRD 2000-2004 

Capacidade de 
Empresa Produto Reserva Produção Qualidade 
Sacoimex Minério de Ferro 75 milhões/ t hematita 7 milhões/t ano Alto teor 

Samarco 50% Pelotas 14 milhões/t ano Alto teor 
,- , Minério de ferro e 263 milhões/f hematita e .c •,. „ A u * Feterco ,_, . . .. . . .. 15 milhoes/t ano Alto teor 

Pelotas itabinto 
o •* • - J i- 518 milhões/t hematita .-, c ,. . . . . Samitn Mineno de Ferro <^ , r .u u * 17,5 milhoes/t ano Alto teor 12,9 Itabirito 

Minério de Ferro e milhões de caulim 
Caemi Caulim ® ^ m ' ' n o e s bematita 305 Alto teor 

milhões de itabirito 
Fonte Elaboração Própria, Dados CVRD (2002) e PFIFFER (2004) 

Em relação a qualidade, a companhia produz produtos de alta qualidade, a 

preços mais competitivos no mercado. Com maior teor em relação ao ferro, menor 

concentração de contaminantes tais como (fósforo, alumínia e manganês); 0 minério 

de ferro é produzido em diversas especificações em função da granulometria: pellet 

feed, sistes feed, pelotas e ganulados. 

A diversificação por produto pode se processar através de duas 

características segundo PENROSE (2006), mediante a ampliação da planta 

produtiva ou através da participação a novos mercados. Em relação a CVRD, este 

fenômeno ocorreu nos dois sentidos: Primeiramente a Companhia procurou se 

associar (Joint Ventures) a outras empresas produtoras de minério de ferro, e após 

buscou participar da produção em outros mercados tais como produção do cobre, 

alumínio, carvão, potássio, níquel Para garantir as infra-estrutura participa também 

do mercado de energia elétrica e logística. 

A diversificação por cliente ocorre na necessidade da CVRD, atingir diversas 

indústria com destaque a grandes siderúrgicas produtoras de aço. 

Conforme exposto por, PAULA (2005), a diversificação geográfica processou-

se através da expansão da empresa para outras regiões do mundo. Ocorre através 
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da internacionalização da produção, investimentos diretos no exterior e integração 

vertical de operações no exterior. Ao optarem pela internacionalização, os 

empresários buscam diluir riscos e particularmente a trajetória passada da empresa, 

estratégias competitivas da indústria como economia de escala e novas técnologias. 

Constata-se, que o processo de diversificação na CVRD é amplo e contínuo. 

Buscou abranger uma gama de produtos relacionados entre si. Insumos minerais 

variados níquel, cobre e carvão, ferrovias, energia elétrica. Mas o seu processo de 

diversificação for examinado em detalhe percebe-se que foi direcionado a produção 

de novos produtos, baseado na área de especialização já desenvolvido pelas firmas 

consolidadas, quer se trate na pesquisa de minerais, energia elétrica ou meios de 

transportes. 

Em relação ao processo de internacionalização, na CVRD este tem se 

desenvolvido em direção a novos pro)etos(greenfields). A empresa coloca como 

elemento principal na execução de seus projetos a pesquisa mineral, o que pode 

resultar em futura internacionalização produtiva por meio do crescimento orgânico. 

As motivações são provenientes de fatores empresariais no que se refere ao 

tipo de estrutura, aversão a risco, acessar novas tecnologias, superar barreiras no 

comércio internacional e aproximar-se geograficametne de clientes fornecedores e 

diluir os riscos de mercado. 

Quanto a internacionalização via exportação destaca-se em 2005 a Ásia foi 

o principal destino das vendas da empresa, 32,4%, seguindo a Europa 

aproximadamente 16% e mercado americano incluindo o Brasil 18,1%. A empresa 

possui um market share de 22,4% das importaçãos chinesa se minério de ferro. 

A China já apresenta quase1/3 do mercado transoceânico de minerais e 

metais, além de ser o país que apresenta as maiores taxas de crescimento entre 
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todas as regiões de venda da empresa. As tabelas 11 e 12 apresentam o histórico 

de internacionalização da CVRD, um por projeto de exploração e outro por projetos 

de pesquisa. De acordo com PAULA (2005) a empresa possui 14 projetos no 

exterior, sendo cinco em exploração mineral e nove em pesquisa mineral. Mostrando 

que externamente encontra-se mais internacionalizada em pesquisa mineral, do que 

em projetos de exploração mineral. 

Tabela - 11 Projetos de Exploração Mineral 

Projetos no Exterior Pais Atividade de Exploração 

GIIC Bahra in Pelotização 

CSI (Califórnia Steel Industris, Inc.) Estados Unidos Laminados Planos 

RDME França Ferro Ligas 

CMTR Gabão Manganês 

RDMN (Rio Doce Manganése Norway) Noruega Ferro Ligas e Manganês 
Fonte: PAULA 2005 
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Tabela -12 Projetos de Pesquisa Mineral 

Projetos no Exterior País 

Rio Doce South África África do Sul 

Gevale Bélgica 

RDI( Rio Doce Internacional S.A.) Bélgica 

CMLA leia Minera Latino-Americana) Chile 

Atividade de Exploração 

Pesquisa e prospecção 
mineral em geral e carvão 

Pesquisa e prospecção 
mineral 

Manganês 

Pesquisa e exploração 
mineral em cobre 

Rio Doce Moçambique 

Tethys Mining LLC 

Miski Mayo 

Rio Doce Venezuela 

Moçambique 

Mongólia 

Peru 

Venezuela 

Pesquisa e prospecção 
mineral em geral e carvão 

Pesquisa Mineral nas áreas 
de Cobre e Carvão 

Pesquisa mineral nas áreas 
de diamantes, bauxita, 

minério de ferro e carvão 

Pesquisa Mineral nas áreas 
de diamantes, bauxita, 

minério de ferro e carvão 
Fonte: PAULA (2005) 

Em geral os projetos de internacionalização da empresa, estão relacionado 

ao principal produto da empresa (Minério de Ferro e Pelotas). Contribuindo com o 

objetivo estratégico da empresa de "focalizar seus projetos em sua atividade 

principal". De acordo com PENROSE(2006), este tipo de internacionalização, refere-

se a diversificação concêntrica. Este processo mostra que a CVRD encontra 

possibilidade de expansão por meio da diversificação dentro de sua área de 

atuação, rompendo a barreira a entrada a medida em que estabelece um grau de 

correlação com sua atividade original. Neste sentido a CVRD acabou utilizando as 



mesmos insumos produtivos, gerenciais, seja para empregar canais de 

comercialização, marketing e canais similares de distribuição. Além disso, possui 

alguns escritórios no exterior, para poder se aproximar mais de seus clientes. 

5.3 Resultado das Estratégias da Empresa 

De acordo com a análise história observou-se que a empresa utilizou-se de 

vários mecanismos de diversificação para garantir maior desempenho no período 

pesquisado. Em relação a análise de rentabilidade da empresa, após realizar e 

interpretar os índices econômicos - financeiros com base no Balanço Patrimonial e 

nas Demontrações de resultados' da empresa Companhia Vale do Rio Doce, 

apresentou-se os seguintes resultados e conclusão. 

A empresa encontra-se bem-estruturada sob o ponto de vista da solvência, 

possuindo solidez financeira para cobrir seus compromissos de curto prazo e longo 

prazo e mantém seus índices acima da média. A empresa apresenta garantia que 

pode ser oferecida a terceiros quando fatores inesperados a colocarem em situação 

de insolvência momentânea. 

A mesma apresenta grau de endividamento satisfatório, apesar do capital de 

terceiros ser maior que o capital próprio, porque aquele é financiado principalmente 

pelos fornecedores, o que é considerado uma fonte segura a juros mais baixos. Por 

outro lado, a empresa possui capitai próprio para finaciar o Ativo Circulante, 

Revelando a existência de liberdade financeira para tomadas de decisões sem 

necessidade de sujeitar-se às regras impostas por credores . 

A empresa apresenta uma rentabilidade crescente, implicando em aumento 

7 Os Dados e Interpretação desta pesquisa encontram-se no anexo 7 
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contínuo nos lucros. Sinalizando uma boa situação no período analizado 

Em relação aos investimentos externos obtidos junto ao mercado de 

capitais, observa-se que a empresa encontra-se em situação favorável para atrair 

capitais externos, as análises realizadas através do preço/LPA e PreçoA/PL, 

apresentaram resultados crescentes no período de 2003-2005. Mesmo com o 

processo de desdobramento dos preços das ações no segundo trimestre de 2004. 

Entre 2004 e 2005 o volume de ações transacionados na empresa aumentaram 

consideravelmente. 

Observou-se portanto que as estratégias utilizadas pela empresa, para 

garantir maior desempenho, resultaram em aumentos positivos em quase todos os 

departamentos da empresa. 
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6.C0NCLUSÃ0 

A análise do desempenho da CVRD, demonstra que o aumento da 

participação da empresa no segmento de minério de ferro, foi resultante do contexto 

de crescimento do setor de mineração e siderúrgico, bem como das reestruturação 

ocorridas na segunda metade da década de 90. 

A década de 90 compreende, o crescimento da indústria de mineração pelo 

processo de consolidação de empresas com grande potencial de produção, grande 

expansão do consumo de minério de ferro nas indústrias siderúrgicas, bem como o 

crescimento de algumas economias mundiais, neste caso destaca-se a China. 

Resultando em aumentos significativos na indústria como um todo. Desta forma, a 

participação do faturamento da CVRD no PIB nacional em 2005, manteve-se no 

patamar de 0,54% conforme apresentado gráfico - 1 . 

Na segunda década de 90, as reestruturações econômicas, e principalmente 

a maior dependência do minério de ferro na indústria siderúrgica, assim como pelo 

consumo de aço nas mais variados atividades da economia, elevou a participação 

da CVRD na economia mundial. Entretanto mesmo antes deste processo, a 

Companhia já apresentava grandes reflexos de crescimento. Ocorre também a 

substituição do minério de ferro por pelotas em algumas atividades, fortalecendo a 

posição da empresa. Pois está é a maior produtora de minério de ferro no mercado 

transoceânico. 

Em 2002, a queda no preço do minério de ferro, bem como a desvalorização 

cambial, implicaram em queda nos rendimentos da empresa. Entretanto a partir de 

2003, esta situação acabou se normalizando, a CVRD, consegue em 2005, segundo 

o (Valor Econômico, 03/03/2005), renegociar os preços de minério de ferro finos 
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com uma aumento de 71,5% em relação a 2004 e de 86,67% para pelotas (FOB 

tubarão), favorecendo ainda mais o desempenho da empresa. O aumento de preço 

foi garantido através da forte demanda siderúrgica. Os fatores que contribuíram para 

esse fenômeno, derivam-se da necessidade de construção de novas siderúrgicas no 

país e no mundo, assim como pela maior demanda de minério de ferro pelas 

indústrias siderúrgicas. O indicador de tamanho da CVRD se elevou em 2005 para 

1,81%. 

A iniciativa da CVRD em adquirir empresas, com ampla capacidade de 

produção, assim como com elevados volume de reservas disponíveis, demonstrou a 

ambição empreendedora da Companhia em relação ao ambiente de negócios. 

Observa-se também, através de análise financeira, que o aumento da rentabilidade 

da empresa, deve-se as reduções de custos, níveis de endividamento e aumento de 

investimentos. Neste caso estes ampliaram-se mais em relação ao processo de 

aquisições. 

O aumento da capacidade produtiva, associada a atratividade de capita! 

externo na CVRD, permitiu que os planos de crescimento fossem consistentes 

subsidiados por freqüentes aumento de capital. A empresa também mostrou um 

bom grau de avaliação de seus investimentos ao ter sucesso na maioria de seus 

empreendimentos. Como apresenta uma infra-estrutura sólida em relação aos 

transportes, energia elétrica e projetos ambientais, seu resultado ainda permaneceu 

positivo, pois em relação ao transporte e energia elétrica seus custos são mais 

baixos no mercado, uma vez que a empresa apresenta diversos projetos e alianças 

com empresas fornecedoras de energia elétrica e infra-estrutura. 

Conclui-se portanto que o aumento no desempenho da CVRD, segundo a 

Teoria do Crescimento da firma é resultante de fenômenos ambientais, alterações 
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na demanda, elevação de preços, processo de diversificação por meio de fusão & 

aquisição, formação de alianças estratégicas. Em relação a análise financeira 

observou-se a redução de custos e redução no nível de endividamento da empresa. 
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8. ANEXOS 
Anexo-1 Localização das Principais Plantas Produtivas da CVRD no Brasil 
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Anexo - 2 Característica do Mercado de Minério de Ferro 

Regime Político 

1. A democracia é a ideologia 
dominante nos paises com os 
quais o Brasil estabelece 
relações comerciais. 

1. O Brasil atravessa um período de consolidação 
de seu regime democrático, a partir da realização 
de 4 eleições diretas para Presidente com a 
eleição de um candidato da esquerda. 

1. Condições favoráveis a 
implementação de estratégias 
orientadas ao cliente da CVRD. 

Estabilidade do Governo 
2. Manutenção dos contratos firmados 
anteriormente à última eleição para Presidente. 

2.Mel hora na percepção do risco 
pais, o que pode facilitar o acesso ao 
capital externo. 

Politica de Incentivos 

3. Políticas de Incentivo as grandes empresas de 
mineração. 

Fonte de incentivo do governo para aumento de 
exportação. 

Existência de linhas de financiamento especiais 
para investidores em logística. 

Discurso favorável do BNDES em prol do 
fortalecimento das empresas nacionais. 

3. No Brasil há um 3. Existência de Linhas de 
certo nacionalismo no financiamento favoráveis as 
tocante as questões empresas exportadoras e que atuem 
relacionadas com em logística, 
recursos minerais 
bem como ex-
estatais. 

3. Uma política nacionalista mais radical poderia criar 
barreiras para a entrada de capitais estrangeiros. Os 
quais migrariam para outros países emergentes. 

Protecionismo 

4. Protecionismo crescente das 
nações desenvolvidas (em 
especial EUA e Europa) em 

4. Posicionamento forte do governo brasileiro 
(confronto e retaliações) junto à OMC, em relação 
aos conflitos comerciais com outros países, 

4. Defesa dos interesses da indústria 
brasileira no cenário mundial. 

4. Implantação de medidas que restrinjam as 
exportação de produtos siderúrgicos, afetando os 
clientes da CVRD. 

relação a exportação de produtos principalmente EUA e integrantes da União 
siderúrgicos, especialmente 
durante ciclos de baixa 

Européia. 

Órgão Regulatório 

5. Atuação cada vez mais 
rigorosa de órgãos como a 
Comissão Européia para a 
aprovação de processos de F&A. 

5. Atuação cada vez mais rigorosas de órgãos 
como o CADE(Conselho de Acompanhamento e 
Desenvolvimento Econômico) e SDE (Secretaria 
do Desenvolvimento Econômico) para a 
aprovação de processos de F&A. 

5. Políticas de 
proteção ao meio 
ambiente cada vez 
mais rigorosa. 

5. Possibilidade de atração de novos 
investimentos para o Brasil em 
função de maior disponibilidade de 
créditos de carbono. 

5. Órgão que fiscalizam os processos de F&A da 
CVRD e determinam restrições ás suas operações. 

Aumentam as restrições das operações para 
controles ambientais, medidas compensatórias, com 
conseqüente aumento dos custos operacionais . A 
atividade da mineração passa a ser condensada por 
expressiva parcela da população. 
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Cenário 
Macroeconômico 

6. Crescimento econômico simultâneo 
em todas as regiões e mair expansão 
do PIB mundial em 30 anos. 

China vem apresentando crescimento 
sustentável do PIB ao redor de 9% a.a. 
Nos últimos 10 anos. 

6. Estabilidade econômica com 
inflação sobre controle e com 
metas estabelecidas junto ao FMI. 

Acordo com o FMI para meta do 
superávit primário (4,25% do PIB) 
resulta em pressão para incentivar 
as exportações. 

Maior estabilidade do Real frente 
ao Dólar após duas maxi 
desvalorização da moeda brasileira. 

Menor necessidade de 
financiamentos via emissão de 
títulos públicos contribuiu para a 
manutenção da alta taxa de juros 
no Brasil; 

Após três anos com baixo 
crescimento econômico o pais 
deverá crescer em 2004 cerca de 
4,5%. Este aquecimento da 
economia vem provocando 
aumento das taxas de inflação o 
que poderá reverter a trajetória de 
queda das taxas de juros . 

6. A atividade siderúrgica possui alta 
correlação com o crescimento 
econômico, de modo que a 
produção mineral de aço deverá 
apresentar novo recorde em 2005. 

O forte crescimento do PIB chinês é 
acompanhado por elevados 
investimentos em infra-estrutura o 
que contribui para um rápido 
aumento do consumo do aço. Em 
conseqüência a China passou a ser 
o maior produtor de aço em 2002. 
Tendo sido ainda o maior 
importador mundial em 2003. 

A produção siderúrgica no Brasil 
vem operando em níveis recordes e 
se aproxima da plena capacidade. 

6. Perspectiva de crescimento na produção 
mundial de aço nos próximos anos o que estimula 
o aumento da demanda por minério de ferro. 

O rápido crescimento da produção siderúrgica 
chinesa, aliado a necessidade de maior 
produtividade nos altos fornos, favorece o 
consumo de minério de ferro da CVRD. 

A estabilidade econômica alcançada favorece a 
captação de recursos no mercado internacional 
com custos mais competitivos e menores riscos. 
A CVRD acessa o mercado internacional por meio 
de emissão de títulos e a securitizaçào de 
exportações , além de negociar ações nas Bolsas 
de Nova York e Madrid. 

As maxidesvalorização do Real frente ao dólar em 
1999 e 2002 tiveram impactos nos resultados da 
CVRD, na medida em que grande parte dos 
custos é expresso em reais e as receitas em 
dólares. O atual quadro da estabilidade cambial 
favorece a redução do endividamento. 

A melhoria no cenário interno estimula novos 
projetos de alto-forno no Brasil, os quais deverão 
consumir minério de ferro da CVRD. 

6. Apesar dos bons resultados de sua 
economia o governo central chinês 
vem adotando medidas para evitar um 
superaquecimento. Teme-se que o 
PIB chinês desacelere-se além do 
esperado pelo governo, o que teria 
grande impacto na economia mundial. 

Os produtores australianos de minério 
de ferro, por estarem mais perto do 
mercado asiático, teriam uma 
vantagem competitiva em relação ao 
CVRD, o que pode prejudicar a 
expansão de suas vendas no mercado 
chinês nos próximos anos. 

Recursos 
Naturais 

7. O ferro é o minério mais abundante 
na crosta terrestre sendo encontrado 
nos cinco continentes, ainda que em 
quantidades e qualidades diferentes. 

Disponibilidade de grandes reservas de 
minério de ferro de alto teor, ainda nào 
explorada na Índia. 

Anúncio de novos projetos para a 
expansão da capacidade de produção 
por grandes mineradoras australianas. 

7. A abundância de recursos 
naturais torna o Brasil um dos 
principais produtores de minério de 
ferro de alto teor e baixo nível de 
contaminantes. 

7. O minério de ferro é um produto 
de baixo valor agregado e tem na 
logística seu componente de 
diferenciação de custo principal: 
localização geográfica e qualidade 
das reservas determina os 
mercados alvos "naturais" onde as 
empresas são competitivas. 

Redução da oferta de granulado -
preferível pelo cliente por questão 
de custo e aumento da 
disponibilidade do minério fino. 

7. F&A se tornou um resposta tácita a 
fragmentação que havia na indústria colaborando 
para decisões mais racionais sobre adições de 
capacidade. 

CVRD possui logística interna própria com custos 
competitivos e posição geográfica privilegiada em 
relação aos clientes europeus. 

Incentivo à demanda por pelotas, os quais são um 
substituto ao granulado. A CVRD é lider no 
fornecimento de pelotas. 

7 Tendència a certo excesso de oferta 
de minério de ferro no mundo. 

Principais concorrentes da CVRD 
possuem reservas na Austrália , com 
posições geográficas mais 
competitivas em relação aos cientos 
asiáticos . 



Mâo de Obra 

8. Nos últimos anoa foram 8. Mão de obra barata e maior 
identificadas inúmeras greves em flexibilização dos contratos de 
empresas de mineração trabalho, 
localizadas no Canadá, Peru e 
Austrália, tais movimentos ainda 
que isolados, tinham como 
propósito pleitear maior condições 
salariais para os empregados. 

8. Trabalhadores pertencem a 8. Inexistência de greves na CVRD reforça sua 
categorias distintas , sindicatos j imagem de confiabilidade no mercado, 
não são únicos e geralmente 
não exercem pressão Maior competitividade da indústria brasileira no 
significativa na 
salariais. 

negociações tocante ao fator de mão de obra 

Infra-estrutura 

9. Privatização e desregulamentações 
em especial nas áreas de 
telecomunicações, energia, ferrovias, 
estradas e portos. 

9. Desenvolvimento de 
logística competitiva interna e 
externa. 

9. Privatização atraiu investimentos externos, 
melhorou a infra-estrutura do país e aumentou a 
oferta de serviços à população 

Maior competitividade 

Capital 

10. Taxas de juros nas maiores 
economias desenvolvidas (EUA, 
Japão e Europa) continuam 
apresentando níveis bastante 
reduzido. 

Fluxos de Investimentos 
Estrangeiros Diretos(IDE) para a 
China aumentam cada ano. 

10. Privatização da siderurgia nos 
anos 1990 deu novo impulso a 
indústria nacional e trouxe grandes 
investimentos externos aos capitais 
das empresas. 

Empresas tem acesso a linhas de 
créditos comerciais, lastreadas em 
suas exportações com custos 
bastantes competitivos. 

Mercado de capitais brasileiro possuí 
baixa liquidez se comparado aos 
mercados das economias 
desenvolvidas. Pequena poupança 
interna e restrito volume de capitais 
nacionais, dificultam o financiamento 
de investimentos. 

Atual diretoria do BNDES empenhada 
em ampliar a capacidade produtiva do 
país bem como melhorar a malha 
logística 

10. Grandes mineradoras 
concorrentes da CVRD são 
empresas globais 
diversificadas e com acesso a 
capital de baixo custo. 

Apesar do atual momento 
favorável a indústria 
siderúrgica historicamente 
apresenta rentabilidade inferior 
a de outros setores de bens de 
capitais. 

Formas alternativas de 
financiamentos de capitais 
com menor risco e 
comprometimento de capital. 
EX: \easing financeiro e 
operacional . 

Esforço crescente das 
siderúrgicas para a redução de 
custos e aumento da 
produtividade. 

10. Em busca de maiores retornos, fluxos de 
capitais são cada vez mais interessados para 
países emergentes, dentre os quais o Brasil passa 
a ser um grande receptor 

Aumento da capacidade da produção de aço no 
Brasil e do consumo de minério de ferro. 

Redução do custo das empresas exportadoras do 
Brasil, como é o caso da CVRD. 

Apetite e disponibilidade de recursos de 
investidores institucionais no Brasil. 

Acesso a linha de créditos especiais no BNDES 
para novos projetos da CVRD nos setores de 
ferrosos e logísticas. 
Redução da necessidade e do custo de capital 
nas empresas siderúrgicas e mineradoras. 

Demanda crescente de minério de ferro de melhor 
qualidade não apenas para a China, mas também 
em mercados tradicionais. Possibilidade de 
fechamento de novos contratos de longo prazo 
para o fornecimento de minério. 

10. Grande atração de capitais externos pela 
China pode dificultar a captação de novos 
recursos pelo Brasil. 

Baixa disponibilidade e alto custo de 
captação no Brasil. 

Alta atratividade dos concorrentes da CVRD 
em captar recursos de investidores. 

A indústria siderúrgica é intensiva em capital, 
no entanto, historicamente apresentou 
resultados poucos satisfatórios para atrair 
recursos de investidores. 

Pressão por menores preços dos insumos na 
indústria siderúrgica, entre eles o minério de 
ferro. 

Quando o mercado de aço está menos 
aquecido as siderúrgicas tendem a reduzir o 
consumo de minério de ferro de melhor 
qualidade, como o da CVRD, gerando um 
risco para o cumprimento de contratos de 
longo prazo. 
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Tecnologia 

11. Desenvolvimento tecnológico 
tem reduzido gradualmente o 
volume de metal necessário para 
uma mesma aplicação. 

Desenvolvimento tecnológico 
contribui para a redução de custos 
de produção de metais e 
commodities em geral. 

Pressão sobre a indústria 
automobilística para a redução do 
peso dos automóveis e do 
consumo de combustível. 

11. A abertura econômica iniciada em 
1990 favoreceu a modernização do 
parque industrial nacional. 

A siderurgia brasileira se firma como 
uma das mais competitivas do mundo, 
em função de sua produtividade, 
qualidade e baixos custos de 
operação. 

11. Influência pelo grande crescimento da 
siderúrgica na China, a produção de aço via forno 
a oxigênio consolida-se como a principal rota da 
produção siderúrgica mundial. 

Paralelamente ao crescimento da rota via forno a 
oxigênio, verifica-se uma maior disseminação da 
tecnologia de redução direta para a produção de 
metálicos. 

Desenvolvimento de novas tecnologias de 
redução direta a partir de minério de qualidade 
inferior. 

Rápido desenvolvimento da tecnologia de 
equipamentos de grande porte para a mineração. 

Diversos alto-fornos vem sendo reformados nos 
últimos anos, com destaque para os japoneses 
cuja a capacidade tem sido normalmente 
aumentadas. 

Necessidade de investimentos intensivo para 
garantir atualização tecnológica de processos e 
equipamentos visando manter a competitividade. 

11. Aumento da eficiência, melhoria da 
qualidade e possibilidade de substituição de 
importados reduzem custos operacionais e 
investimentos. 

Aumento da demanda doméstico de minério 
de ferro e perspectivas de atração de 
investimentos de empresas estrangeiras, 
interessadas em usufruir das vantagens 
competitivas da siderurgia brasileira. 

O predomínio da rota de produção via rota de 
forno oxigênio, ajuda a CVRD na medida em 
que seus principais clientes operam com esta 
rota. 

11. Aumento da oferta de 
metais e commodities a 
baixo preço 

Incentivo para o aumento 
da demanda por materiais 
substitutos ao aço, como 
alumínio, plástico, etc. 

Possibilidade de viabilizar 
minérios de baixa qualidade 
dos concorrentes, 
reduzindo as vantagens 
competitivas da CVRD. 

A maior difusão da redução direta deverá Indústria é intensiva em 
aumentar a demanda por pelotas no mercado capital e tem a atratividade 
transoceânico, no qual a CVRD é maior de recursos relativamente 
fornecedor. baixo 

Aumento de produtividade e redução de 
custos na mineração. 
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12. Taxa de crescimento da 
população relativamente mais alta 
em países emergentes, em 
particular asiáticos 

12. Urbanização crescente 

Pressões sociais e políticas para a 
comunidade no sentido de pleitear a 
compensação (balanço social). 

Povoados em áreas com recursos 
minerais 

12. Aumento do consumo de aço e de minério 
de ferro. 

12. Necessidade de prever 
investimentos e custos 
sociais, os quais oneram as 
operações. 

Fonte: PFIFFER (2004) e TAUTHA (2004) 



Anexo - 3 Análise Estática do Mercado de Minério de Ferro 
Atores e Papéis Características Oportunidades Ameaças 

1. Novos Entrantes Real Potencial Real Potencial 

1.1 Economias de Escala Necessidade de grandes volumes de investimentos X 

1.2 Diferenciação de Produtos Relativamente alta X 

1.3 Vantagens de custos, independentes da escala 
a) Acesso a matéria-prima 
b) Localização geográfica 
c) Know- how 
d) Propriedade tecnológica 
e) Vantagens de custo de capital advindas da curva de aprendizado 
f) Requerimento de capital 

Reservas de classe mundial são bastante conhecidas 
Participação crescente da Ásia na produção mundial de aço 
Know- how homogeneamente distribuído 
Tecnologia amplamente conhecida e disponível 
Indústria bastante madura 
mineração é um negócio altamente intensivo em capital 

X 

X 
X 

X 
X 
X 

1.4 Regulamento governamental à entrada 
Necessidade de obtenção de diretos minerários costuma ser rigorosa 
pois muitas vezes envolve o interesse de comunidades locais 

X 

1.5 Acesso de mudança para os consumidores Logística bem desenvolvida é fator fundamental para a competitividade X 

1.6 Custo de mudanças para os consumidores 
Produtos possuem uma diferenciação relativamente alta; clientes 
tendem a ser conservadores na gestão de contratos 

X 

2. Rivais 

2.1 Características dos rivais Mineradoras de grande porte extremamente competitivas X 

2.2 Quantidades de rivais 
Apesar dos maiores competidores serem poucas empresas de grande 
porte, há vários player de médio porte 

X 

2.3 Velocidade de crescimento da indústria 
Apesar de estruturalmente ser uma indústria madura com baixo 
crescimento, vem crescendo bastante nos últimos anos em função da 
China 

X 

2.4 Intensidade dos custos fixos Elevados 

2.5 características de diferenciação de produto Especificação rígida de qualidade (normas ISO) X 

2.6 Padrão de comportamento das rivais Relativamente semelhante entre os grandes produtores X 

2.7 Intensidade de comportamento estratégico Bastante elevada X 



Atores e Papéis Características Oportunidades Ameaças 

3. Fornecedores Real Potencial Real Potencial 

3.1 Grau de concentração dos fornecedores Baixo para a maioria dos fornecedores X 

3.2 Existência de substitutos aos insumos Há poucos substitutos disponíveis X 

3 3 Importância do comprador de insumo Elevada X 

3.4 Importância do insumo para o comprador Normalmente alta X 

3.5 Diferenciação do insumo Baixa X 

3.6 Custo de mudança para o comprador Baixo X 

3.7 capacidade de integração para frente dos fornecedores Baixa, não desejada X 

4. Clientes (indústria Siderúrgica Mundial) 

4.1 Grau de concentração Crescente, ativo movimento de F&A nos últimos anos X 

4.2 Participação do produto nos custos dos clientes Baixa X 

4.3 Intensidade dos lucros Crescente, embora menores que os das mineradoras X 

4.4 Capacidade de integração vertical para trás 
Embora baixo, algumas siderúrgicas adquiriram recentemente minas 
visando garantir o fornecimento de minério de longo prazo 

X 

4.5 Volume de informações detidos pelo cliente Elevado X 

5. Substitutos 

5.1 Sucata, substitutos indiretos do aço Baixo X 

6. Complementares 

6.1 complementariedade das competências Baixa X 

6.2 Intensidade da aliança Baixa X 

Fonte: PFIFFER (2004)e TAUTHA (2004) 



ANEXO-4 PIB/Receita Bruta/Lucro líquido 

Ano Recei ta Bruta PIB Lucro Líquido 
1997 R $ 5 . 3 1 7 000.000.00 RS 870 743.034.000,00 RS 756 000.000,00 
1998 R$5 .153 .000 .000 ,00 | R$914 .187 .877 .000 ,00 R$ 1.029.000.000,00 
1999 R$7 .162 .000 .000 ,00 ; R$973 .846 .000 .000 ,00 R$ 1.251.000.000,00 
2000 i R$9 .048 .000 .000 ,00 \ R$ 1.101,255.000.000,00 j R$2 .133 .000 .000 ,00 
2001 R$ 11.015.000.000,00; 1 R$ 1.198.736.000.000,00 ' R$3 .051 .000 .000 ,00 
2002 R$ 15.219.000.000,00 R$ 1.346.028.000.000,00 R$2.043 .000 .000 ,00 
2003 ! R$20 .119 .000 .000 ,00 ! R$ 1.556.182.000.000,00 j R$4 .509 ,000 .000 ,00 
2004 i R$29.020.000.000,00 j R$ 1.766.621.000.000,00 i R$6 .460 .000 .000 ,00 
2005 R$ 35.035.000.000,00 ; R$ 1 937.598.000.000,00 ; R$ 10.443.000.000,00 

Fonte-. Elaboração Própria (Dados retirados do balanço da CVRD 1997-2005; P!B- Ipea data e 

VIEIRA (2007)). 



ANEXO - 5 Produção de Minério de Ferro e n° de Empregados 

Ano Empregados Produção em Produtividade 
Milhões/T 

1999 4.478 93.900 0,05 

2000 4.948 123.500 0,04 

2001 9.638 133.000 0,07 

2002 10.622 138.000 0,08 

2003 13.107 188.300 0,07 

2004 14.845 211.300 0,07 

2005 17.858 233.900 0,08 
Fonte: Elaboração Própria (dados CVRD, relatório SEC 2001-2005) 



ANEXO - 6 IGP-M (índice Geral de Preço de Mercado) 

A c u m u l a d o 
1997 7,73 2,47601427 
1998 1,78 2,29835168 
1999 20,1 2,25815650 
2000 9,95 1,88023022 
2001 1 0,37 1,71007751 
2002 25,3 1,54940429 
2003 8,69 1,23655570 
2004 12,42 1,13769040 
2005 1,2 1,01200000 

Fonte: ipeadata. Acesso 26/10/2007 



Anexo - 7 Análise Financeira 

Contas a receber de clientes 

Balanço Patrimonial da CVRD 1999-2005 
Balanço Patrimonial 
Circulante 
Dspontà 

Estoques 
Tributos a recuperara cem 
Outros 
Total Circulante 
Realizável Longo Prazo 
iEmpréstimo^e Financiamentos 
jlmposIreutererriaerorTjibtiç̂  
Depósitos judicias 

Permanente 
fmestimentos 
Participação societánas 
Imobilizado 
Ofendo 

Total do Ativo 
Total do Permanente 

Passivo Circulante 
Empréstimos e Rnandamerrtos 
Parcela do circulante de empréstimo de longo prazo 
Oontasj^a^ajomecedores e empreiteiros 
Salários e encargos sodas 

Outros 
Total Circulante 
Exígivel de Longo prazo 

Outros 
Total Exígivel de Longo Prazo 

DNdendosejuros sobre ocapital próprio proposto 

Empréstimos e Finandamertos 
Partes relacionadas 
Provisão para a contingência 

1987 

577 
SC 
44 

531 
3747 

195 
362 

1998 

1735 m W m 

622 
502 
579 

4047 

17 
252 

647 

10630 
227 

1304 

10236 
138 

11704 11678 

1999 2000 

964 
779 
367 

116P 
625 

183 
510 
176 
633 

1686 

10821 
119 

17052 16836 19785 23830 26376 

246 
149 
39-
429 

3024 

3199 

Fundo de Pensão - V á a 
Imposto de Renda e contribuição social 

Permanente 
Patrimônio Líquido 
Capital Social 
Reservas de lucro 
Total do Permanente 
Total doPassivo 

59 
375 
193 
190 

71 
234 
112 
397 
357 

3375 

2775 
98 

195 
198 

206 
4222 3577 

3352 
6120 

149 
163 

3820 

877 
5892 
ffB 

12423 

1106 
520 

450 

336 
211 
301 
177 

4216 

41Í 
6111 

182 
787 

17052 16836 
f O R ? 
19765 

Fonte:CVRD - Relatórios 1997-2005 
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807 
4S 

2001 

2515 

2297 

12582 
325 

15204 

1273 
970 
824 
144 

1286 
640 

4523 5133 

m 

5241-
753 
36 
33a 
291 

7923 

3741 

2002 2003 

1497 
132 

1292 
7206 

316 

4271 
2621 

2092 

366 
1751 

10878 

894 
3fl 

1356 
927 
210 
556 

3333 

3113 
12791 

442 
16346 

1745 
1063 
833 
788 
65 

1222 
5335 

2938 
15666 

55! 

33466 

1124 
3190 
1386 

1441 

1217 1724 
429 
297 
429 

9137 

UM 
JTff 

7323 
ÍÍ56S 
23830 

ffl» 
26376 

10225 9459 
26 

250 
852 

2113 
766 
652 

8218 

197 

2004 2005 

3917 2703 
3076 4183 

3235 

1144 1464 
11112 12571 

150 143 
1405 
1425 

1043 
1680 1567 

740 
3826 

3313 
21166 

321 
3818 

2830 
24798 

203 
24707 2783 

43481 

515 

264 
319 

1441 
67931 7579 

2526 
1972 

2907 
2123 
9326 

1376 
4235 

2814 
33768 

206 

53594 

517 

542 
1557 
2311 

11667 

9 
2056 
570 
2351-

1325 
13419 

5000 
7751 

Í275I 
33466 

6300 
964! 

41 
2604 
570 

1684 

7300 

18170 

9066 

31831 
563 

J 1 0 0 
14915 

14000 
10052 

43481 
24052 
53594 



Balanço Patrimonial Ajustado 
Balanço Patrimonial 19! 17 19 8 19 S 204 M 20 n 2» B 20 n 201 14 2005 
Circulante 0 0 0 0 0 0 0 B 
Dspcmel m 6 3987,1 i4 6456, 17 4967,! i7 4801 S 6617,! >1 2586,1 )J 4456,; B 2703| 
Contas a receber de clientes 1428.Í 6 1399 7 2176,! 6 2380,: 

1 2196,1 
7 2559,! B 4060,! 8 3203,! 6 3499.5 4 4183 

Estoques 1349,4 3 1429,! 7 1798 
6 2380,: 
1 2196,1 1 2267,1 6 2895,1 (4 2612,! 14 3292,4 8 3235 

Tributos a recuperar ou compensar 1091.Í E 1153,] 7 828,i 
5 1551,3 

4 1175,1 4 483.Í 6 567.C 8 947 2 92,1 5 ~m 
Outros 1314,7 6 1330,7 

7 828,i 
5 1551,3 6 770,8 9 2209,4 

9 1 2322,8 
2 2713,0 
2 16854,4 

1 a o s ; 3 1301,5 2 14í 4 
1 
0 

Total Circulante 3277,6 3 9301,4 3 12772,1 3 11490,0 
9 2209,4 
9 1 2322,8 

2 2713,0 
2 16854,4 2 10162,0 1 126420 2 1253 

4 
1 
0 Realizável Longo Prazo 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 
1 
0 

l&nf^maefinandamentos 482,8 l 409,1 1 413,2 
3 1151,6 

342, 
1479,7 

1 540,3 1 440,0 3 243 6 170,6 5 14 3 
Impostos de renda e contribuições 896,3 l 579,1 

1 413,2 
3 1151,6 

342, 
1479,7 1 1144,0 1 2100,9 > 1737,3 3 1203.5 ! 104 3 

7 Depósitos judicias m ) 282, 7 397,4 543,3 ) 1073 a i 1436, J 1762,0 3 1911,31 ! 166 
3 
7 

Partes relacionadas 1134,0 1 891,? 5 1429,4 1517,3 3 1528,8 1 325,3 1 72,9 5 124,0 5 
Outros 456,01 i 418, 1 415, 846, 542,0 ) 861,4 ' 915,0 ) 934,0' 1 137 5 
Total Realizável de longo prazo 3964,1 2581,0! 3807,2 4728,7! 4823,2 5164,1! 4731,01 4343,] 423 j 
Permanente ( t 1 I ( ( ( ( > C ) 
Investimentos 1601,» 2997 0; 3348,8! { 4318.8S ( ( ( C -
Parndpaçáo swcretárf as 1 í £ í 5323,47 4552, íí 4095,7 3219,66 281' 
Imobilizado 26815,23 23525,93 24435,5 

268,72 
28053,08 
44632,46 

23657,06 
611,07 

21873,6 
"755,85 

24272,97 
1008,66 

26172,94 2821245 3376! 
•ferido 562,06 317,17 

24435,5 
268,72 

28053,08 
44632,46 

23657,06 
611,07 

21873,6 
"755,85 

24272,97 
1008,66 281.93 230 95 2K 

Total do Permanente 28979,27 26840,1 
38695,05 

24435,5 
268,72 

28053,08 
44632,46 

28587,02 2795293 29833,78 30551.58 3166306 3678E 
Total do Ativo 42221 

26840,1 
38695,05 

24435,5 
268,72 

28053,08 
44632,46 44805,89 45105 51852,36 45866,32 49467,92 53594 

Passivo Circulante 0 0 0 0 C 0 0 0 
Empréstimos e Rnanciamentos 3028,17 3583,1 4164,04 2393,53 2984,09 1741,53 1098,06 585.91 517 
Parcela do circulante de empréstimo de longo prazo 
Contas a pagar a fornecedores e empreiteiros 

1485,61 
6091 

1645,62 
53781 

2497,52 
1174 24 

1823,82 1817,81 4942,6 
14 kl J7 

4161,01 28738Í1 2940 

Salários e encargos sxiás 368,93 
<Jvf ,U \ 
257,42 239,36 1 JTO.O1 

270,75 
21474/ 

13,94 
161C 

326,45 
2243,53 
453,94 

2684 
542 DMdendos e juros sobre o capital próprio proposto 968,12 912.45 101617 2417,98 111,16 125,5 394,46 3307,27 1557 

1062,21 820,51 1122,3 1203,35 2089.7) 
9123,26 

2232,63 mm 2415.32 2311 
Total Circulante 7487,47 7756,94 10213,64 9651,22 

2089.7) 
9123,26 10525, 9371,86 10610,1 11667 

Exígivel de Longo prazo 0 0 II 0 0 1 t 0 0 
Empréstimos e Rnanciamertos 7920,77 6377,93 7914,84j 10642,1 11568,67 15842,66 11692.87 10290.41 9066 
Partes relacionadas 146,08 225,24 18,07 995,24 0 40,28 11,13 46,65 3 
Provisão para a ccrn̂ ngéncia 928,51 448,18 758,74 1415,81 2061,18 2671,17 2542,36 2962,55 3183 
Fundo de Pensão-Valia 477,87 455,07 476,47 678,76 733,62 773,15 704,84 548.48 563 
imposto de Renda e contnbuiçào social 470,44 342,45 679,71 637,4 507,89 387.35 290.59 0-
Outros 51006 374,63 399,69 547,15 733,62 1320,09 1638,44 1915,87 2100 
Total Exigível de Longo Prazo 10451,73 8221,2 10247,51 14897,06 15624,38 21050,21 16693,34 1586395 14915 
Permanente 0 II 0 0 I 0 0 0 0 
Pata c w Liquido 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
Capital Social 8299,6 8779,7 9520,391 7033,94 9309,66 7747,02 7790,3 8305.14 14000 
Reservas de lucro 15153,21 13541,88 

22321,59 
14194,77 
2371516 

12832,57 
19866,51 

12522,9 
~ 20122,48 

12008,43 
19756,45 

10683.84 12366,691 10052 
Total do Permanente 23452,81 

13541,88 
22321,59 

14194,77 
2371516 

12832,57 
19866,51 

12522,9 
~ 20122,48 

12008,43 
19756,45 18474,14! 20671,83: 24052 

Totaí do Passivo 42221 36695,05 44Í3£4Í 44835,® 45105! 518523? 45866,32' 4 W . 9 2 Í 535S4 
F o n t e : C V R D ( 1 9 9 7 - 2 0 0 5 ) —i '—i LU 



Balanço Patrimonial Corrigido 
Balanço Patrimonial 1997 1998 1999 
Circulante V A A V % A H % V A A V % A H % V A A V % A H % 
Disponível 4092,85 9,69% 100,00% 3987,64 10,31% 97,43% 6456,07 14,46% 157,74% 
Contas a receber de clientes 1428,66 3,38% 100,00% 1399,7 3,62% 97,97% 2176,86 4,88% 152,37% 
Estoques 1349,43 3,20% 100,00% 1429,57 3,69% 105,94% 1759,1 3,94% 130,36% 
Tributos a recuperar ou compensar 1091,92 2,59% 100,00% 1153,77 2,98% 105,66% 828,74 1,86% 75,90% 
Outros 1314,76 3,11% 100,00% 1330,75 3,44% 101,22% 1551,35 3,48% 117,99% 
Total Circulante 9277,63 21,97% 100,00% 9301,43 24,04% 100,26% 12772,13 28,62% 137,67% 
Real izável Longo P r a z o 
Empréstimos e Financiamentos 482,82 1,14% 100,00% 409,11 1,06% 84,73% 413,24 0,93% 85,59% 
Impostos de renda e contribuições 896,32 3,09% 100,00% 579,18 2,16% 64,62% 1151,66 4,11% 128,49% 
Depósitos judiciais 992,88 2,35% 100,00% 282,7 0,73% 28,47% 397,44 0,89% 40,03% 
Partes relacionadas 1134,01 2,69% 100,00% 891,76 2,30% 78,64% 1429,41 3,20% 126,05% 
Outros 458,06 1,08% 100,00% 418,3 1,08% 91,32% 415,5 0,93% 90,71% 
Total Real izável de longo prazo 3964,1 9,39% 100,00% 2581,05 6,67% 65,11% 3807,25 8,53% 96,04% 
Permanente 
Investimentos 1601,98 3,79% 100,00% 2997,05 7,75% 187,08% 3348,85 7,50% 209,04% 
Participação societárias 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 
Imobilizado 26815,23 63,51% 100,00% 23525,93 60,80% 87,73% 24435,51 54,75% 91,13% 
Diferido 562,06 1,33% 100,00% 317,17 0,82% 56,43% 268,72 0,60% 47,81% 
Total do Permanente 28979,27 68,64% 100,00% 26840,15 69,36% 92,62% 28053,08 62,85% 96,80% 
Total do Ativo 42221 100,00% 100,00% 38695,05 100,00% 91,65% 44632,46 100,00% 105,71% 
P a s s i v o Circulante 
Empréstimos e Financiamentos 3028,17 7.17% 100,00% 3583,13 9,26% 118,33% 4164,04 9,33% 137,51% 
Parcela do circulante de empréstimo de longo prazo 1485,61 3,52% 100,00% 1645,62 4,25% 110,77% 2497,52 5,60% 168,11% 
Contas a pagar a fornecedores e empreiteiros 609,1 1,44% 100,00% 537,81 1,39% 88,30% 1174,24 2,63% 192,78% 
Salários e encargos sociais 368,93 0,87% 100,00% 257,42 0,67% 69,77% 239,36 0,54% 64,88% 
Dividendos e juros sobre o capital próprio proposto 968.12 2,29% 100,00% 912,45 2,36% 94,25% 1016,17 2,28% 104,96% 
Outros 1062,21 2,52% 100,00% 820,51 2,12% 77,25% 1122,3 2,51% 105,06% 
Total Circulante 7487,47 17,73% 100,00% 7756,94 20,05% 103,60% 10213,64 22,88% 136,41% 
Exfgivel de L o n g o prazo 
Empréstimos s Financiamentos 7920,77 18,76% 100,00% 6377,93 16,48% 80,52% 7914,84 17,73% 99,93% 
Partes relacionadas 146,08 0,35% 100,00% 225.24 0.58% 154.18% 18,07 0,04% 12,37% 
Provisão para a contingência 928,51 2,20% 100,00% 448,18 1,16% 48,27% 758,74 1,70% 81,72% 
Fundo de Pensão — Valia 477,87 1,13% 100,00% 455,07 1,18% 95,23% 476,47 1,07% 99,71% 
Imposto de Renda e contribuição social 470,44 1,11% 100,00% 342,45 0,89% 72,79% 679,71 1,52% 144,48% 
Outros 510,06 1,21% 100,00% 374,63 0,97% 73,45% 399,69 0,90% 78,36% 
Total Exig ive l de Longo P r a z o 10453,73 24,76% 100,00% 8221,2 21,25% 78,64% 10247,51 22,96% 98,03% 
Permanente 
Patrimônio Liquido 
Capital Social 8299,6 19,66% 100,00% 8779,7 22,69% 105,78% 9520,39 21,33% 114,71% 
Reservas de lucro 15153,21 35,89% 100,00% 13541,89 35,00% 89,37% 14194,77 31,80% 93,68% 
Total do Permanente 23452,81 55,55% 100,00% 22321,59 57,69% 52,87% 23715,16 53,13% 56,17% 
Total d o Pass ivo 42221 100,00% 100,00% 38695,05 100,00% 91,65% 44632,46 100,00% 105,71% 

Fonte: Elaboração Própria 



Balanço Patrimonial Corrigido 
Balanço Patr imonial 2000 2001 2002 
Circulante V A A V % A H % V A A V % A H % V A A V % A H % 
Disponivel 4967,57 11,09% 121,37% 4801,9 10,65% 117,32% 6617,51 12,76% 161,68% 
Contas a receber de clientes 2380,37 5,31% 166,62% 2559,99 5,68% 179,19% 4060,99 7,83% 284,25% 
Estoques 2196,11 4,90% 162,74% 2267,56 5,03% 168,04% 2895,84 5,58% 214,60% 
Tributos a recuperar ou compensar 1175,14 2,62% 107,62% 483,95 1,07% 44,32% 567,08 1,09% 51,93% 
Outros 770,89 1,72% 58,63% 2209,42 4,90% 168,05% 2713,01 5,23% 206,35% 
Total Circulante 11490,09 25,64% 123,85% 12322,82 27,32% 132,82% 16854,42 32,50% 181,67% 
Real izável Longo P r a z o 
Empréstimos e Financiamentos 342,2 0,76% 70,88% 540,38 1,20% 111,92% 440,03 0,85% 91,14% 
Impostos de renda e contribuições 1479,74 5,18% 165,09% 1144,04 4,09% 127,64% 2100,99 7,04% 234,40% 
Depósitos judiciais 543,39 1,21% 54,73% 1073,93 2,38% 108,16% 1436,3 2,77% 144,66% 
Partes relacionadas 1517,35 3,39% 133,80% 1528,81 3,39% 134,81% 325,37 0,63% 28,69% 
Outros 846,1 1,89% 184,71% 542,09 1,20% 118,35% 861,47 1,66% 188,07% 
Total Real izável de longo prazo 4728,78 10,55% 119,29% 4829,26 10,71% 121,82% 5164,16 9,96% 130,27% 
Permanente 
Investimentos 4318,89 9,64% 269,60% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
Participação societárias 0 0,00% 0,00% 5323,47 11,80% 0,00% 4552,15 8,78% 0,00% 
Imobilizado 23657,06 52,80% 88,22% 21873,6 48,49% 81,57% 24272,97 46,81% 90,52% 
Diferido 611,07 1,36% 108,72% 755,85 1,68% 134,48% 1008,66 1,95% 179,46% 
Total do Permanente 28587,02 63,80% 98,65% 27952,93 61,97% 96,46% 29833,78 57,54% 102,95% 
Total do Ativo 44805,89 100,00% 106,12% 45105 100,00% 106,83% 51852,36 100,00% 122,81% 
P a s s i v o Circulante 
Empréstimos e Financiamentos 2393,53 5,34% 79,04% 2984,09 6,62% 98,54% 1741,53 3,36% 57,51% 
Parcela do circulante de empréstimo de longo prazo 1823,82 4,07% 122,77% 1817,81 4,03% 122,36% 4942,6 9,53% 332,70% 
Contas a pagar a fornecedores e empreiteiros 1549,31 3,46% 254,36% 1424,49 3,16% 233,87% 2147,47 4,14% 352,57% 
Salários e encargos sociais 270,75 0,60% 73,39% 1347,54 2,99% 365,26% 13,94 0,03% 3,78% 
Dividendos e juros sobre o capital próprio proposto 2417,98 5,40% 249,76% 111,16 0,25% 11,48% 125,5 0,24% 12,96% 
Outros 1203,35 2,69% 113,29% 2089,71 4,63% 196,73% 2232,69 4,31% 210,19% 
Total Circulante 9851,22 21,54% 128,90% 9123,26 20,23% 121,85% 10525,1 20,30% 140,57% 
Exiglvel de Longo prazo 
Empréstimos e Financiamentos 10642,1 23,75% 134,36% 11568,67 25,65% 146,05% 15842,66 30,55% 200,01% 
Partes relacionadas 985,24 2,20% 674,43% 0 0,00% 0,00% 40,28 0,08% 27,58% 
Provisão para a contingência 1415,81 3,16% 152,48% 2081,16 4,61% 224,14% 2671,17 5,15% 287,69% 
Fundo de Pensão - Valia 678,76 1,51% 142,04% 733,62 1,63% 153,52% 773,15 1,49% 161,79% 
Imposto de Renda e contribuição social 637,4 1,42% 135,49% 507,89 1,13% 107,96% 387,35 0,75% 82,34% 
Outros 547,15 1,22% 107,27% 733,62 1,63% 143,83% 1320,09 2,55% 258,81% 
Total Exigivel de Longo P r a z o 14897,06 33,25% 142,50% 15624,98 34,64% 149,47% 21050,21 40,60% 201,37% 
Permanente 
Patrimônio Liquido 
Capital Social 7033,94 15,70% 84,75% 9309,66 20,64% 112,17% 7747,02 14,94% 93,34% 
Reservas de lucro 12832,57 28,64% 84,69% 12522,9 27,76% 82,64% 12009,43 23,16% 79,25% 
Total do Permanente 19866,51 44,34% 47,05% 20122,48 44,61% 47,66% 19756,45 38,10% 46,79% 
Total do Pass ivo 44805,89 100,00% 106,12% 45105 100,00% 106,83% 51852,36 100,00% 122,81% 

Fonte: Elaboração Própria 



Balanço Patrimonial Corrigido 
Balanço Patrimonial 2003 2004 2005 
Circulante V A A V % A H % V A A V % A H % VA A V % A H % 
Disponível 2586,87 5,64% 63,20% 4456,33 9,01% 108,88% 2703 5,04% 66,04% 
Contas a receber de clientes 3208,86 7,00% 224,61% 3499,54 7,07% 244,95% 4183 7,80% 292,79% 
Estoques 2612,84 5,70% 193,63% 3292,48 6,66% 243,99% 3235 6,04% 239,73% 
Tributos a recuperar ou compensar 947,2 2,07% 86,75% 92,15 0,19% 8,44% 986 1,84% 90,30% 
Outros 806,23 1,76% 61,32% 1301,52 2,63% 98,99% 1464 2,73% 111,35% 
Total Circulante 10162,01 22,16% 109,53% 12642,02 25,56% 136,26% 12571 23,46% 135,50% 
Real izável Longo Prazo 
Empréstimos e Financiamentos 243,6 0,53% 50,45% 170,65 0,34% 35,34% 143 0,27% 29,62% 
Impostos de renda e contribuições 1737,36 5,69% 193,83% 1203,68 3,80% 134,29% 1043 2,84% 116,37% 
Depósitos judiciais 1762,09 3,84% 177,47% 1911,32 3,86% 192,50% 1667 3,11% 167,90% 
Partes relacionadas 72,96 0,16% 6,43% 124,01 0,25% 10,94% 6 0,01% 0,53% 
Outros 915,05 2,00% 199.77% 934,04 1,89% 203,91% 1376 2,57% 300,40% 
Total Real izável de longo prazo 4731,06 10,31% 119,35% 4343,7 8,78% 109,58% 4235 7,90% 106,83% 
Permanente 
Investimentos 0 0,00% 0.00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 
Participação societárias 4096,71 8,93% 0,00% 3219,66 6,51% 0,00% 2814 5,25% 0,00% 
Imobilizado 26172,94 57,06% 97,60% 28212,45 57,03% 105,21% 33768 63,01% 125,93% 
Diferido 281.93 0,61% 50,16% 230,95 0,47% 41,09% 206 0,38% 36,65% 
Total do Permanente 30551,58 66,61% 105,43% 31663,06 64,01% 109,26% 36788 68,64% 126,95% 
Total do Ativo 45866,32 100,00% 108,63% 49467,92 j 100,00% 117,16% 53594 100,00% 126,94% 
Passivo Circulante 
Empréstimos e Financiamentos 1098,06 2,39% 36,26% 585,91 1,18% 19,35% 517 0,96% 17,07% 
Parcela do circulante de empréstimo de longo prazo 4161,01 9,07% 280,09% 2873,81 5,81% 193,44% 2940 5,49% 197,90% 
Contas a pagar a fornecedores e empreiteiros 1610 3,51% 264,32% 2243,53 4,54% 368,33% 2684 5,01% 440,65% 
Salários e encargos sociais 326,45 0,71% 88,49% 453,94 0,92% 123,04% 542 1,01% 146,91% 
Dividendos e juros sobre o capital próprio proposto 394,46 0,86% 40,75% 3307,27 6,69% 341,62% 1557 2,91% 160,83% 
Outros 1781,88 3,88% 167,75% 2415,32 4,88% 227,39% 2311 4,31% 217,57% 
Total Circulante 9371,86 20,43% 125,17% 10610,1 21,45% 141,70% 11667 21,77% 155,82% 
Exigivel de Longo prazo 
Empréstimos e Financiamentos 11692,87 25,49% 147,62% 10290,41 20,80% 129,92% 9066 16,92% 114,46% 
Partes relacionadas 11,13 0,02% 7,62% 46,65 0,09% 31,93% 3 0,01% 2,05% 
Provisão para a contingência 2542,36 5,54% 273,81% 2962,55 5,99% 319,07% 3183 5,94% 342,81% 
Fundo de Pensão - Valia 704,84 1,54% 147,50% 648,48 1,31% 135,70% 563 1,05% 117,81% 
Imposto de Renda e contribuição social 290,59 0,63% 61,77% 0 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% 
Outros 1638,44 3,57% 321,22% 1915,87 3,87% 375,62% 2100 3,92% 411,72% 
Total Exigivel de Longo P r a z o 16593,34 36,18% 158,73% 15863,95 32,07% 151,75% 14915 27,83% 142,68% 
Permanente 
Patrimônio Liquido 
Capital Social 7790,3 16,98% 93,86% 8305,14 16,79% 100,07% 14000 26,12% 168,68% 
Reservas de lucro 10683,84 23,29% 70,51% 12366,69 25,00% 81,61% 10052 18,76% 66,34% 
Total do Permanente 18474,14 40,28% 43,76% 20671,83 41,79% 48,96% 24052 44,88% 56,97% 
Total do Pass ivo 45866,32 100,00% 108,63% 49467,92 | 100,00% 117,16% 53594 100,00% 126,94% 

Fonte: Elaboração Própria 



Demostrativo do Resultado do Exercício 
DemonstratM) do Resultado ab Exercício 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005, 
Receita Bruta 
Minério de Ferro e Pelotas 2154 2236 3029 3944 5619 8728 11457 15626 23438 
Ouro 208 195 280 285 331 280 71 
Manganês e fenoligas - 140 586 628 845 1098 2084 1488 
Cobre • - - - • - - 592 937 
Potássio - - • - - 272 289 362 359 
Caulim . - - - - - - 468 428 
Outros produtos e serviços 161 190 155 246 249 • -

Total Receita Bruta/Produto 2524 2621 3604 5061 7127 10125 12615 19132 26650 
Serviços de transportes 886 965 1117 1567 1490 1435 2134 3025 3291 
Vendas de produtos da área do alumínio 631 636 958 1127 1118 1767 2858 4055 3857 
Vendas de produtos siderúrgicos 942 607 912 1136 1147 1713 2217 2731 1509 
Vendas de Madeira, Papel e Celulose 275 285 552 334 20 - - • -

Outros produtos e serviços 54 54 191 96 113 227 395 77 43 
Total Receita Bruta 5317 5153 7162 9820 11015 20219 15267 29020 35350 
Impostos e contribuições sobre vendas e 
serviços -203 -138 -183 •286 -441 -589 

14678 
-776 -1476 -1357 

Receita Operacional líquida 5114 5015 6979 9534 10574 
-589 

14678 19443 27544 33993 
Custos dos produtos e serviços 
Minerais e metais -1580 -1418 -1706 -2294 -2985 -4397 -6089 8528 105851 
Serviços de transportes -675 -501 665 -1097 -946 -926 -1397 -1805 •1977 
Alumínio 451 -447 511 565 -563 -965 •1729 -2013 -2361 
Produtos siderúrgicos m -504 -648 -819 -931 -1229 -1551 -1738 -1364 
Madeira, Papel e Celulose -210 -201 -393 246 -16 - - -
Outros produtos e serviços 40 •31 -15 -ed -104 -128 -219 -39 -24 
Total de Custo 4523 -3102 -3781 -5256 -5546 -7646 -foses -14123 -16311 
Lucro bruto 1591 1913 3188 4278 5029 7032 8458 13421 17682 
Margem bruta 38,10% 31,10% 45.70% 44,90% 47,60% 47,90% 43,50% 48,70% 45 40% 
Resultado de equivalências 
Patrimonial -12 44 -30 -152 _ 

Despesas operacionais 
Com vendas -119 -90 -123 •W -246 -228 -289 -412 -340 
Administrativas -261 -256 -310 •507 -622 -681 -792 -1125 -1280 
Despesas Financeiras -406 426 -618 -767 • • 

Receitas Financeiras 367 471 323 377 - - -
Variações monetárias e cambiais 
Líquidas -11Ú -293 -741 -364 _ 

Pesquisa e desenvolvimento -57 -58 -51 -90 -101 -148 -249 -440 -672 
Outras despesa operacionais -184 -245 -354 -725 -1040 -733 -757 -955 -834 
Item nâo recorrente-arnortrzação de ágio 
da Samitn -183 
Total das despesas operacionais -750 -8sr -1874 -2263 -2003 1790 2087 •3115 -3126 
Lucro operacional antes do resultado 
financeiro de das participações 
societárias 824 1146 1253 2203 302C 5242 6371 10306 14556 
Resultado de participações societárias -62 -93 -5 -55 269 156 
Equivalência Patrimonial - - 102 50 209 408 498 
Amortcação de ágio - - - - -437 -523 -612 -252 -223 
Provisão para as perdas - - - 29 
Alienação de Investimentos - - - -165 • • 

Variação cambial sobre o Patrimônio 
Liquido no exterior -2431 -721 -6 
Outros produtos e serviços - - 36 -

Resultado financeiro liquido 762 1062 1248 2149 -1738 •3481 -254 -2000 -1276 
Venda de Ativos 561 298 
Lucro Operacional 82S 1060 1284 1975 962 1288 5577 
Resultado não operacional -S 85 -31 174 • 

Resultado em operações continuadas . 184 177C • -91 • 

Lucro antes do Imposto de renda e da 
contribuição social 824 1128 1253 2158 2753 1288 5660 9013 13847 
Imposto de renda e contribuição social •62 -93 -5 -11 295 634 896 -181C -2368 
Lucro antes das participações de 
minoritários 7K 1062 124£ 2Mt 3011 1922 476: 720! 11479 
Participação de minoritários -6 -23 3 -15 4C 121 -253 -743 -1036 
Lucro líquido do exercício 766 1029 1261 2133 

38489: 

3051 2043 450E 646C 10443 
Quantidade de ações em circulação 
no final do exercício (Em milhares) 38721; 38490C 38490C 

2133 

38489: 38384 1 38383! 3B384C 115152C 1151520 
Lucro líquido por ação em circulação 
no final do exercício em R$ 1.9C 2,67 3,25 5,54 7,9! 5,32 11,74 5,61 9,07 

Fonte: CVRD (1997-2005) 



Demonstrativo de Resultados Ajustado 

RECEITA BRUTA CORRGDA 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 20O5 
RECEITA BRUTA 13164,97 11843,41 16172,92 18463,86 18836,6 31327,41 18878.5 33016,78 35360 
(-) Devoluções 0 0 2,26 3,76 5,13 6,2 6,18 6,83 7 
(-)lrnpostos -302,63 -317,17 413,24 -537,75 -754,14 •912,6 •959,57 -1679,23 -1367 
Receite líquida 72662,34 11526,23 15759,67 17926,11 13082.X 22742,16 24042,35 31336,54 33993 
(-) Custo Produto Vendido -8723 -7129,49 ««1,67 -9882,49 -9482.38 -11846.75 -13583,56 -16067,6 -16311 
(=) Lucro Bruto 3939,34 4396,75 7199 8043,62 8699,98 10896,41 5896.27 15268.94 17682 
(=) Despesa/Rec. Operacionais -1886,72 •2162,75 4299,63 

-277,75 
-1788,46 

4540,76 
-351,6 

-853,62 

-3436,66 
420,68 
-172,72 

2773,43 2680,69 •3643,91 •3126 
(-) Despesa com Vendas -294,65 -206,85 

-806,72 

4299,63 
-277,75 

-1788,46 

4540,76 
-351,6 

-853,62 

-3436,66 
420,68 
-172,72 

-353,26 •357,36 468,73 -340 
(-)Outras despesas -351 

-206,85 
-806,72 

4299,63 
-277,75 

-1788,46 

4540,76 
-351,6 

-853,62 

-3436,66 
420,68 
-172,72 -229,31 -307,9 -500,58 •672 

(-) Despesas Administrativas -646,24 -588,38 -700,03 953,28 -1063,67 -1055,14 -979,35 -1279,9 -1280 
(-) Despesas Financeiras -1006,33 •979,1 -1395,54 -1442,14 C 0 0 0 0 
(+) Receitas Financeiras operacionais 958,22 1082,52 143,04 708,85 0 0 0 0 D 
(=) Lucro operacional 2052,62 243$,2$ 2399,47 3713,45 ÍS7S,3 .595,53 5396,27 10264, 13847 
(-) Resultados não operacionais -12,38 195,36 -70 345,96 3026,84 0 215,16 0 0 
(=) Lucro antes do Imposto de Renda 2040,24 2592,54 

-213,75 
2829,47 

-11,29 
4059,42 

-20,68 
4706,13 
442,91 

1996,63 
~ 982,32 

6875,25 10264 13847 
(-) Provisão para/IR •153,51 

2592,54 
-213,75 

2829,47 
-11,29 

4059,42 
-20,68 

4706,13 
442,91 

1996,63 
~ 982,32 1110.43 -2059,22 -2368 

(•) Participação minoritária •14,86 •52,86 6,77 -28,2 68,4 187,48 -312,85 -845,3 -1036 
=) Lucro Líquido 1871,87 2366 2824,95 4010,53 5217,45 3166,43 5576,63 7349,48 10443 



Receita Bruta Corrigida 

RECEITA BRUTA CORRIGIDA 1997 1998 1999 

Valores AV(%) AH(%) Valores AV(%) AH(%) Valores AV(%) AH(%) 

RECEITA BRUTA 13164,97 103,97% 100,00% 11843,41 97,32% 89,96% 16172,92 102,62% 122,85% 

(-) Devoluções 0 0,00% 100,00% 0 0,00% 0,00% 2,26 0,01% 0,00% 

(-) Impostos -502,63 -3,97% 100,00% -317,17 -2,75% 63,10% -413,24 -2,62% 0,82 

Receita liquida 12662,34 100,00% 100,00% 11526,23 100,00% 91,03% 15759,67 100,00% 124,46% 

(-) Custo Produto Vendido -8723 -68,89% 100,00% -7129,49 -61,85% 81,73% -8560,67 -54,32% 98,14% 

(=) Lucro Bruto 3939,34 31,11% 100,00% 4396,75 38,15% 111,61% 7199 45,68% 182,75% 

(=) Despesa/Rec. Operacionais -1886,72 -14,90% 100,00% -2162,75 -18,76% 114,63% -4299,53 -27,28% 227,88% 

(-) Despesa com Vendas -294,65 -2,33% 100,00% -206,85 -1,79% 70,20% -277,75 -1,76% 94,27% 

(-)Outras despesas -351 -2,77% 100,00% -806,72 -7,00% 229,84% -1788,46 -11,35% 509,53% 

(-) Despesas Administrativas -646,24 -5,10% 100,00% -588,38 -5,10% 91,05% -700,03 -4,44% 108,32% 

(-) Despesas Financeiras -1005,26 -7,94% 100,00% -979,1 -8,49% 97,40% -1395,54 -8,86% 138,82% 

(+) Receitas Financeiras operacionais 958,22 7,57% 100,00% 1082,52 9,39% 112,97% 143,04 0,91% 14,93% 

(=) Lucro operacional 2052,62 16,21% 100,00% 2436,25 21,14% 118,69% 2899,47 18,40% 141,26% 

(-) Resultados não operacionais -12,38 -0,10% 100,00% 195,36 1,69% -1578,02% -70 -0,44% 565,45% 

(=) Lucro antes do Imposto de Renda 2040,24 16,11% 100,00% 2592,54 22,49% 127,07% 2829,47 17,95% 138,68% 

(-) Provisão para/IR -153,51 -1,21% 100,00% -213,75 -1,85% 139,24% -11,29 -0,07% 7,35% 

(-) Participação minoritária -14,86 -0,12% 100,00% -52,86 -0,46% 355,83% 6,77 0,04% -45,60% 

(=) Lucro Liquido 1871,87 14,78% 100,00% 2365 20,52% 126,34% 2824,95 17,93% 150,92% 

Fonte: Elaboração Própria 



Receita Bruta Corrigida 

RECEíTA BRUTA CORRIGIDA 2000 2001 j 2002 
Valores ÍAV(%) |AH(%) Valores ÍAV(%) ;AH(%) Valores AV(%) :AH(%) 

RECEITA BRUTA 18463,86! 103,00%! 140,25% 18836,5 104,17% 102,02% 31327,41 137,75% 237,96% 

(-) Devoluções 3,76 0.02% 0,00% 5,13 0,03% 0,00% 6,2 0,03% 0,00% 

(-) Impostos -537,75! -3 00% 106,99% -754,14 -4.17% ̂ ~ 140 24% -912.6 -4.01% 181,56% 

Receita liquida " 1792611 100,00% í 141,57% 18082.36 100,00% 100,87% 22742,16 100,00% 179.60% 

(-) Custo Produto Vendido |" -9882,49 -55.13% 113,29% -9482738 -52.44% 95.95% -11846,75 •52.09%' 135,81% 

(=) Lucro Bruto 8043,62| 44 87% 204,19% 8599,98 47,56% 106.92% 10895,41 47,91% 276,58% 

(=) Despesa/Rec. Operacionais i -4540 76 -25,33% I 240,67% -3435.55 -19,00% 75,66% 2773.43 12,20% -'47 00% 

.(-) Despesa com Vendas -351.6 -1£6% 119.33% -420,68 -2,33% 119,65% -353,26 -1,55% 119,89% 

(-)Outras despesas -853 62 -4,76%, 243,20% -172,72 -0,96% I 20,23% -229,31 -1,01% 65,33% 

(-) Despesas Administrativas -953,28 -5,32%| 147,51% -1063,67 -5,88% 111,58% -1055,14 -4,64% 163,27% 

(-) Despesas Financeiras -1442,14 8.04% 143 46% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 

(+) Receitas Financeiras operacionais j 708,85' 3 95% 73,98% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 

(=) Lucro operacional 3713,45 20,72%! 180,91% 1679,3 9,29% 45,22% 1995,63 8,78% 97,22% 

(-) Resultados não operacionais 345.96Í 1,93%! -2794,51% 3026,84 16,74% 874,90% Oí 0.00% 0,00% 

(=) Lucro antes do Imposto de Renda 4059,42! 22,65% 19897% 4706.13 26.03% 115,93% 1995 63 8,78% 97,81% 

(-) Provisão para/IR -20 68 -0,12%, 13,47% 442,91 2,45% -2141,47% 982,32 4,32% -639,90% 

(-) Participação minoritária -28,2 -o,i6%i 189,84% 68,4 "038% -242.53% 187 48 0 82% -1261,96% 

(=) Lucro Liquido í 4010,53 22,37%j 214,25% 5217,45 28,85% 130,09% 3165,43 13,92% 169,11% 

Fonte: Elaboração Própria 



Receita Bruta Corrigida 

RECEfTA BRUTA CORRIGIDA 2003 
Valores AV(%) ,AH(%) 

RECEíTA BRUTA 18878,5 78,52% 143,40% 
(-) Devoluções 6,18 0,03% 0,00% 
(-) impostos -959,57 -3.99% 190,91%' 
Receita liquida 24042,35 100,00% 189,87% 
(-) Custo Produto Vendido i -13583.56 -56,50% 155,72%! 
(=) Lucro Bruto 6896.27 28,68% 175,06%' 
•(=) Despesa/Rec. Operacionais 2580,69 10,73% -13678%! 
(-) Despesa com Vendas -357.36 -1,49% 121,29%* 
(-)Outras despesas " ' ~ -307.9 -1,28% 87,72%j 
(-) Despesas Administrativas -979 35 -4,07% 151 55% 
(-) Despesas Financeiras 0,00% 0.00%' 
(+) Receitas Financeiras operacionais 0 0 00% 0,00%; 
( r ) Lucro operacional ! 6896,27 28,68% 335,97%' 
(-) Resultados não operacionais 215,16 0,89% -1737,96% 
;(=) Lucro antes do Imposto de Renda r "~ 6875.25' 28,60% 336.98% 
(-) Frovisão para/IR 1110.43 4,62% -723,34% 
(-) Participação minoritária 7 -3-2.85 -1,30% 2105.86% 
'(=) Lucro Líquido ' 5575 63 23,19% 297,86%, 

Fonte: Elaboração Própria 

2004 " " " 2005 

|AV(%) ,AH(%) (valores 'AV(%) !AH(%) 
33015,78 105,36% í 250,79% 35350 103,99% 107,07% 

6,83 0,02% 0,00%! l 

334,09%t -13571" 
0 02% 0,00% 

-1679^3 -5,36% 
0,00%! l 

334,09%t -13571" -3,99%! ~ 80,81% 
31336,54 100,00% 247,48% 33993! 100,00% 108,48% 
-16067,6 -51,27% 184,20% | -1631 -47 98% 101,51% 
15268,94 48,73% 387,60% t' 17682 52.02% 115780% 
-3543 91 -11,31% 187.83% \ -3126' -9.20% 88.21% 
-46873 -1.50% " 159,08% -340 -1.00%' 72 54% 
-500 58 -1,60% 142,62% -672' -1,98%r 134,24% 
-1279,9 -4,08% ~ 198,05% -1280 -3,77% 100.01% 

0 ~ ' C.00% 0,00% 0 0,00% ~ÕflÕ% 
0 0,00% C00% 0 0,00%' 0,00%' 

10254| 32,72% 499,56% 13847; 40,73%' 135,04% 
0! C.00% 0,00% o' 0.00% 0.00% 

10254' 32,72% 502,59% 13847 40,73%; 135,04% 
-2059,22 -6,57% 1341,40% -2368 -6.97% 115.00% 

-845.3 -2,70% 5689.95% -1C36 '""" -3.05% " 122.56% 
7349,48| 23,45% i 392,63%' 10443 30,72%: 142,09% 



Indicadores Financeiros 

Grupo Denominação Fórmulas 1997 1998 

Liquidez Imediata Disponivel/Passivo Circulante 0,547 0,514 

CD 
03 

Liquidez Seca 
Ativo circulante-Estoque/Passivo 

Circulante 1,059 1,015 

Fi
na

nc
 

Liquidez Corrente Ativo Circulante/Passivo Circulante 
1,239 1,199 

Liquidez Gera! 
Ativo Circulante + Realizável 

L. P /Passivo Circulante+ Exig. LP 0,738 0,744 

E
st

ru
tu

ra
l 

Participação do 
capital de terceiros 
Composição das 

exigibilidades 
imobilização de 

Recursos próprios 

Capital de Terceiros/Patrimônio 
liquido 

Passivo circulante/Capital de 
Terceiros 

Ativo Permanente/Patnmônio liquido 

0,765 

0,417 

1,236 

0,716 

0,485 

1,202 

Capitalização Capitais próprios médios/Ativo Médio 0 555 0,577 

Margem líquida Lucro Líquido/Vendas Líquidas 0,148 0,205 

CJ 
E 

Rentabilidade do 
Ativo Lucro Líquido/Ativo Médio 

i 0,044 ; 0,061 

E
co

ni
 

Rentabilidade do 
Patrimônio liquido 

Lucro liquido/patrimônio líquido médio 0,080 0,106 

Produtividade Vendas líquidas/Ativo médio 0,300 0,298 

A
çõ

es
 Lucro da Ação 

Valor Patrimonial da 
Ação 

Preço de mercado da ação/lucro por 
ação j 

Preço de mercado da ação/ Valor 
Patrimonial da ação 

-
I 

Fonte: Elaboração Própria 

1999 2000 2001 2002 | 2003 2004 2005 

; 0,632 ; 0,515 í 0,526 0,629 0,276 0,420 0,232 

1,078 0,963 1,102 1,326 0,806 0,881 
1 — - — 

0,800 

i 1,250 1,191 I 1,351 j 1,601 [ 1,084 1,192 1,077 

0,810 0,661 0,693 0,697 0,574 0,642 0,632 

0,863 1,236 1,230 1,598 1,405 1,281 1,105 

0,499 0,393 0,369 0,333 _ 0,361 0,401 0,439 

1,183 1,439 1,389 1,510 1,654 1,532 1,530 

0,531 0,443 0 446 0,381 0,403 0,418 0,449 

: 0,179 0,224 l 0,289 j 0,139 0,232 0,235 0,307 

; 0,063 0,090 : 3.116 ; 0,061 0,122 0,149 0,195 

0,119 0,202 0,259 0,160 : 0,302 0,356 0,434 

C 353 0,400 0.401 0,439 0,524 0,633 0,634 

1853,663 5684,670 [ 5063,175 

452152,364 1776481,536 2198621,859 



1. ANÁLISE DOS RESULTADOS DA CVRD 

As análises dos resultados foram realizadas com informações e dados 
retirados dos demonstrativos financeiros da empresa Companhia Vale do Rio Doce 

1.1 Reclassificação do Balanço Patrimonial e do DRE 

A reclassificação está baseada nos Balanços Patrimoniais e nos 
Demonstrativo do Exercício originais da empresa no período de 1997-2005 

1.2 Análise Horizontal e Verticalização 

Para realização da Análise Vertical e Horizontal é necessário atualizar os 
valores dos anos anteriores para o ano base, que neste caso será 2005. Ou seja os 
valores serão reajustados, com base no IGP-M 

1.3 Relatório de Análise 

O ativo total da CVRD aumentou aproximadamente 26,94% de 1997 a 2005. 
Essa Variação deveu-se primeiramente ao aumento da participação do ativo 
circulante que representava 21,97% em 1997 e em 2005 passou a representar 
23,46%, enquanto o ativo permanente praticamente não apresentou alterações 
significativas. O item que merece mais atenção, no ativo, devido a sua variação é o 
estoque, que representava 3,2% do ativo em 97 , e passou a representar 6,04% em 
2005, significando um aumento de 52,98%, ou seja, quantidade de produtos 
estocados para atender a demanda inesperada aumentou. No geral, o que ocorreu 
com a estrutura do ativo foi um aumento pouco significativo do Circulante e quase 
nenhuma variação do permanente, o que pode ter sido resultado da compra de 
imobilizado(aquisíções de máquinas, empresas) O crescimento do ativo do ativo foi 
basicamente financiado por capitais de terceiros de longo prazo. 

O patrimônio líquido que representava em torno de 55,56% dos recursos em 
1997, reduziu para 44,89% em 2005. Enquanto o passivo circulante cresceu de 
17,73% para 21,77% em relação ao passivo total. Tendo o passivo circulante, 
crescido mais que o ativo circulante, a empresa passou a financiar grande parte do 
circulante com recursos de terceiros 

O aspecto que é necessário analisar é o aumento dos estoques de 3,2% para 
6,4% e os fornecedores de 1,44% para 5,01% em relação ao Ativo Total e Passivo 
Total, respectivamente, o que significa que a empresa está aumentando o 
financiamento se seus estoques com recursos de fornecedores. Essa alteração é 
favorável, pois normalmente "fornecedores" representam uma fonte estável de 



recursos e freqüentemente mais baixa que as demais. 
Em resumo, a CVRD grande variação em sua estrutura patrimonial, o ativo e 

total e passivo total tiveram aumento de 50,92%, o que significa que a empresa está 
se capitalizando e reinvestindo em suas atividades. 

As vendas representavam 168,51% do crescimento do Balanço Patrimonial 
de 1997-2005. Isto deveu-se principalmente, pelo processo de aquisição realizados 
pela empresa, assim como por reduções nos impostos e aumento pouco significativo 
de custos em 1,51% em 2005. Outro item que contribuiu com o aumento nos 
resultados da empresa foi as despesas operacionais que apresentaram queda de 
aproximadamente 18% em 2005 A representatividade das despesas operacionais 
em relação a receita líquida apresentou uma variação negativa de -9,20%. A maioria 
das despesas teve queda significativa Implicando em crescimento no lucro 
operacional de aproximadamente 35%. 

Ao final o lucro líquido que representava 14,78% da receita líquida e passou a 
representar 30,72% em 2005 o que significou um crescimento de aproximadamente 
42%. 

Portanto, Conclui-se que em relação a CVRD esses resultados são 
satisfatórios, principalmente porque mostram que a empresa está aumentando seus 
lucros. As estratégias de crescimento adotadas pela empresa têm refletido 
positivamente sobre os resultados da Companhia. 

1.3 Cálculo dos índices Financeiros, da Estrutura de Capitais e Rentabilidade 

1.3.1 Análise Financeira 

Sabe-se que a análise financeira é uma análise estática e por isso deve ser 
considerada e analisada juntamente com outros índices. Está análise é mais 
funcional para reconhecer a solvência de uma empresa, quando a sua falência ou 
concordata, assim como o desempenho da empresa. 

Estes índices procuram medir quão sólida é a empresa, sua capacidade de 
pagamento de dívidas 

1. Liquidez Imediata: Relaciona o disponível da empresa com o passivo 
circulante. Os parâmetros geralmente aceitos são entre 0,10 a 0,25. Portanto 
pode-se verificar que em quase todos os anos analisados a empresa esteve 
acima destes parâmetros, apresentando uma queda significativa em 2005, 
atingindo 0,23. Isto ocorreu devido o aumento de 55,82% do passivo 
circulante, contra a redução de aproximadamente de 24% do disponível em 
2005. Resultando na queda de liquidez imediata de 0,42 para 0,2317 em 
2005. 



2. Liquidez Seca: Relaciona o Ativo Circulante, menos estoques que são parte 
com menor Liquidez do circulante, com o passivo circulante. Visa medir o 
grau de excelência da situação da empresa. Este índice reduziu de 1,059 em 
1997 para 0,8002 em 2005. A redução deve-se ao fato do ativo circulante ter 
aumentado em 35,50% em 2005, o estoque 139,73% e o passivo circulante 
aumentando em 55,82% de 1997 a 2001, Aumentando a representatividade 
do ativo circulante e consequentemente diminuindo a liquidez seca. 

3. Liquidez Corrente: Relaciona o ativo circulante com o passivo, mostra 
capacidade da empresas de liquidar suas dívidas de curto prazo. Isso 
significa que se a empresa liquidasse todo seu passivo ainda restaria 
aproximadamente R$ 0,078 

4. Liquidez Geral: Relaciona o ativo circulante e o realizável a longo prazo com 
o Passivo circulante e o exigivel de longo prazo. Este índice mostra que para 
cada R$ 1,00 pagos a empresa ainda deve em relação a 2005 R$ 0,632. 

1.4.2 Análise Estrutural 

Estes índices mostram as grandes linhas de decisões financeiras, em termos 
de obtenção e aplicação de recursos. "Quanto menor melhor" 

1. Participação no Capital de Terceiros - Envidamento: Relaciona a quantidade 
de capitais de terceiros com o capita) próprio. Mostra que para cada R$ 100 
de capital próprio a empresa tomou emprestado R$10,52 em 2005. É 
importante destacar que quanto maior for este índice, maior a dependência 
de capitais de terceiro, os anos 2002, 2003, 2004, forma os anos nos quais a 
CVRD mais se utilizou de capitais de terceiros. Este fenômeno deve-se ao 
período onde ocorreram as principais aquisições da empresa, o que levou a 
maior dependência de capitais de terceiros. 

2. Composição das Exigibilidades: Mostra a composição das dívidas da 
empresa. As dívidas da empresa em quase iodos os períodos analisados, 
representaram menos de 50%, o que significa que a empresa trabalha mais 
com dívidas de longo prazo, podendo representar benefícios a empresa. 

3. Imobilização de Recursos Próprios: A empresa imobilizou em 1997, apenas 
123,56% dos seus patrimônios líquidos, em 2005 este índice alcançou 
152,95%. Dessa forma ocorreu a falta de recursos próprios para ser aplicados 



no ativo circulante, que resulta em queda no capital circulante próprio da 
empresa. " É interessante em termos financeiros que a empresa disponha de 
PL suficiente para cobrir o ativo permanente e ainda sobrar uma parcela de 
capital circulante próprio suficiente para financiar o ativo circulante". Por 
suficiente entende-se que a empresa deve dispor da necessária liberdade de 
comprar e vender sem precisar o tempo todo correndo atrás de bancos. 
(HOJI, 2001) 

4. Capitalização: Relaciona o capital próprio com o ativo total, e mostra que o 
capital próprio financia aproximadamente 45% do ativo da empresa, 
aumentando em 3,09 pontos percentuais se 2004-2005 e reduzindo de 
55,57% em 1997 para 44,88% 

1.4.3 Análise Econômica Rentabilidade 

Os índices deste grupo mostram qual a rentabilidade dos capitais investidos, 
isto é, quanto renderam os investimentos, e portanto, qual o grau de êxito 
econômico da empresa. (HOJI, 2001) 

5. Margem Líquida: Relaciona o lucro líquido com as vendas líquidas. Verifica-se 
que a empresa obteve R$ 0,150 em 1997 e 0,3072 em 2005. Aumentando de 
aproximadamente 143% entre 1997-2005 no lucro líquido, resultando em 
crescimento dos resultados da empresa. 

6. Rentabilidade do Ativo: Relaciona o lucro líquido com o ativo da empresa, É 
uma medida da capacidade da empresa em gerar lucro líquido e assim 
capitalizar-se. A empresa obteve de lucro líquido R$ 0,0443 para cada R$ 100 
de investimentos no ativo em 1997 aumentando par R$ 0,1945 em 2005. 
Resultando em aumento no lucro líquido nesse período. 

7. Rentabilidade do Patrimônio Líquido: Relaciona o lucro líquido com o capital 
próprio empregado na empresa e mostra a taxa de rendimentos do capital 
próprio. A taxa de retorno do patrimônio líquido da empresa, se comparada 
com outros investimentos como poupança, que é a mais baixa do mercado, 
por exemplo, está sendo um ótimo negócio como investimentos, porque 
oferece a rentabilidade superior a qualquer opção investimentos financeiros 
disponíveis no mercado. A rentabilidade do patrimônio líquido vem crescendo 
drasticamente de 7,98% para 43,42% em 2005. 

8. Produtividade ou Giro do Ativo: Relaciona as venda líquidas com o ativo da 



empresa, ou seja, mede o volume de vendas da empresa em relação ao 
capital investido. A empresa vendeu em torno de mais de quatro vezes do 
ativo em todos os anos de análise. Para cada R$ 1,00 investidos a empresa 
vendeu 2,99 em 1997 e 6,343 em 2005. 

1.4.4 Análise das Ações da Empresa 

1. Preço/Lucro: Indicador que expressa o valor de mercado da empresa em 
termos de seu lucro líquido teve um crescimento de mais de 300% entre os 
anos de 2003 e 2005, mostrando que o investidor ao aplicar em ações da 
empresa poderia alcançar uma rentabilidade maior do que qualquer outra 
aplicação em títulos do governo ou poupança Este fenômeno mostra o quão 
sólida esta a Companhia para a obtenção de capitais externos para financiar 
investimentos. Visto que os lucros da empresa segue uma trajetória 
crescente de resultados. Os dividendos distribuídos pela CVRD seguem 
valores crescentes nos últimos anos. 

2. Preço/VPA: Indicador que mostra a relação entre o valor de mercado da ação 
da empresa sobre o patrimônio líquido. Na CVRD seus resultados também, 
tiveram crescimentos favoráveis, passando de 452.152,36 para 2.198.623,86 
em 2005, mostrando que em relação ao patrimônio líquido a empresa 
encontra-se com resultados positivos. O que mostra que em relação aos 
capitais externos obtidos juntos ao mercado de capitais, a empresa teve 
aumento da compra de suas ações. 

3. 


