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A logística desenvolvida pela Vaie a transforma numa poderosa força
de persuasão e defesa no trato das questões negociais mercadológicas
presentes nas disputas entre interesses brasileiros e estrangeiros
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screver ou falar so-
bre o Brasil é duro
teste para quem ten-
ta dosar adequada-
mente emoções e ra-
zão, procurando ser

claro e objetivo no trato dos as-
suntos que dizem respeito à pró-
pria vida e a de seus concidadãos
desta sofrida geração. Há tam-
bém que se considerar o respeito
inerente à construção do legado a
ser deixado para aqueles que vi-
rão compor as gerações futuras.
Mas não cabe aqui aprofundar
isso.

No entanto, não há como falar
ou escrever sobre o Estado brasi -
leiro, a Companhia Vale do Rio
Doce, a política do governo, os
movimentos sociais e outros rele-
vantes temas, sem incluir na fala,
ou no texto, os conceitos de Povo,
de Nação, de País, de Brasil.

Somos uma Nação de mulatos,
miscigenada, de muitas raças que
se encontram e tentam conviver
harmonicamente, com várias cul-
turas se entrelaçando, formando
uma face que é brasileira, reco-

nhecida no mundo pela língua,
pelo canto, pela festa, pelo espor-
te, pela manifestação de suas his-
tórias e estórias, guardando os
limites de um extenso território
tropical imensamente rico de re-
cursos naturais renováveis e não
renováveis.

Naturalmente, somos amados,
invejados, disputados e pressio-
nados pelos outros povos, do mes-
mo modo que amamos, inveja-
mos, disputamos e pressionamos,
em um mundo que procura ser
global, onde o mercado ameaça a
existência dos Estados-Nações, no
qual a hegemonia política e eco-
nômica ainda não está muito de-
finida quando se comparam as
forças dos Estados Unidos com as
forças da União Européia e do
Japão e seus Tigres Asiáticos.
Sabemos que essa tríade EUA-
UE—Japão procura ser hege-
mônica no mundo em vias de
internacionalização total, que nos
passa a idéia de uma conjunção
perfeita de Competitividade &
Cooperação muito difícil de ser
compreendida e aceita, porque
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pode ser que nem exista, a não ser
no discurso de quem quer exercer
poder de mando. E esse poder de
mando continua sendo militar.
Vide a Guerra do Golfo pelo con-
trole do petróleo.

Nem tudo o que os países ricos
do Grupo dos Sete (G-7) - EUA,
Canadá, Alemanha, Inglaterra,
França, Itália, Japão - nos recei-
tam pode ser considerado benéfi-
co para nós, dito povo emergente,
que já apresentamos considerá-
vel Produto Interno Bruto, de US$
700 bilhões por ano.

Recentemente, o embaixador
brasileiro Paulo Tarso Flecha de
Lima escreveu um relatório sobre
a falta de reciprocidade comercial
existente nas relações Brasil—
EUA, dando mostras de que so-
ciedades mais organizadas con-
seguem impor suas condições com
maior desenvoltura.

O conceito de segurança nacio-
nal dos EUA, a emenda Exon-
Florio, o protecionismo, as denún-
cias do embaixador sobre as bar-
reiras alfandegárias criadas pelo
governo norte-americano aos pro-
dutos brasileiros, tudo isso leva a
crer que a liberalização de movi-
mentos de capitais, mercadorias,
serviços, pessoas no mundo, só
pode ser feita caso os ganhos se-
jam auferidos pelos países de so-
ciedades mais bem organizadas,
detentores de maior poder econô-
mico.

Em contrapartida, sociedades
pouco ou mal organizadas, como a
brasileira, por exemplo, aprovam
leis de propriedade industrial
liberalizantes, adotam concei-
tuações de empresa nacional que
beneficiam o capital estrangeiro,
quebram monopólios estatais do
petróleo, do gás, da navegação de
cabotagem, das telecomunicações
e privatizarn siderúrgicas e
petroquímicas.

A essas sociedades destinam-

se as perdas, porque a cada ganho
corresponde uma perda. E o que
se nota, na prática, quando se
analisam, por exemplo, as barrei-
ras criadas pelos EUA para pro-
dutos brasileiros como suco de
laranja, calçados, têxteis, açúcar,
aços, silício metálico e ligas à base
de manganês. E também o que se
nota quando o governo brasileiro
determina a venda do controle
acionário do Sistema Companhia
Vale do Rio Doce.

Através de um documento pu-
blicado pelo BNDES, o governo
federal divulga que a privatização
da Vale do Rio Doce coloca o Esta-
do no lugar certo. Que lugar é
esse? A grande maioria da popu-
lação brasileira necessita de es-
clarecimentos sobre tal lugar.

No último dia 25 de fevereiro,
na Pontifícia Universidade Católi-
ca de Minas Gerais (PUC/MG), em
Belo Horizonte, pessoas de intensa
vida pública, como Aureliano Cha-
ves (ex-vice-presidente da Repú-
blica, ex-ministro de Minas e Ener-
gia, ex-governador de Minas Ge-
rais) e Aloízio Mercadante (ex-
can ditado a vice-presidente da Re-
pública, ex-deputado federal, pro-
fessor da Unicamp), que em suas
trajetórias políticas sempre adota-
ram posturas extremamente con-
trapostas, posicionaram-se do mes-
mo lado, contra a privatização da
Vale.

Por quê? Deduz-se que, no mí-
nimo, não estão convencidas pe-
las perguntas e respostas que o
governo federal determinou ao
BNDES publicar em sua cartilha.
São pessoas que, em seus discur-
sos, abordam uma visão de mun-
do e de Brasil que difere da abor-
dagem que se vê nos documentos
governamentais.

Infelizmente, o ministro do
Planejamento e Orçamento, An-
tônio Kandir, e o presidente do
BNDES, Luiz Carlos Mendonça

de Barros, agradeceram o convite
para participar do seminário que
a PUC/MG realizou e não compa-
receram ao evento, alegando com-
promissos inadiáveis anterior-
mente assumidos. E, assim, não
houve explicações governamen-
tais aceitáveis, antes da publica-
ção do edital que licita a Compa-
nhia Vale do Rio Doce, capazes de
atender aos reclamos de uma
multidão de jovens estudantes,
que lotou o auditório, e muito
menos de quem já tem maior es-
clarecimento das novas modali-
dades de gestão dos recursos mi-
nerais, que o governo federal ora
implementa. Na prática, prevale-
ce a opinião de que tais novas
modalidades não passam de ve-
lhos métodos de subjugação da
Nação brasileira aos interesses
externos.

Junto com Aureliano e
Mercadante, no campo do mesmo
pensamento contrário ao do go-
verno, somam-se entidades as
mais diversas, como OAB, ABI,
CUT, UNE, Comissão Brasileira
de Justiça e Paz e outras de cará-
ter não governamental, muito re-
presentativas da sociedade brasi-
leira. Partidos políticos separa-
dos por uma imensa distância
ideológica, como o PPB, de Paulo
Maluf, e o PT, de Lula, encon-
tram-se no mesmo campo contrá-
rio à privatização da Vale.

Por quê? Será que é porque
simplesmente querem se contra-
por oportunisticamente ao gover-
no federal para ocupação de cena
ou espaço político? Ou será que
fazem uma leitura de mundo dife-
rente e posicionam-se diferente-
mente em relação à postura de
Fernando Henrique Cardoso, ao
pretenderem manter intacta a
sobra de soberania nacional que
ainda nos resta? E sensato defen-
der a segunda alternativa nas
atuais circunstâncias.
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Dos 77 deputados estaduais de
Minas Gerais, 65 são contra a
privatização da Companhia Vale
do Rio Doce. Por quê? Será que é
porque entendem que, vendendo
o controle acionário da Vale, o
governo federal está desmontan-
do importante parte do Estado
brasileiro que dá suporte à sobe-
rania nacional? Certamente, sim.
Defendem um Brasil dos brasilei-
ros e para os brasileiros em meio
à nova desordem mundial da
globalização e da exclusão, cien-
tes de que o Estado brasileiro tem
papel imprescindível a desempe-
nhar no apoio ao sistema produti-
vo nacional.

Sistema CVRD, uma
agência de governo

No início do século XX, aconte-
ceu no Brasil um movimento polí-

tico que propugnava pela indus-
trialização do País, através da
implantação de indústrias side-
rúrgicas e da construção de uma
ferrovia ligando a cidade de
Diamantina, em Minas Gerais,
ao Porto de Vitória, no Espírito
Santo. Nessa época, foi criado o
Serviço Geológico e Tecnológico
do Brasil, que ficou incumbido de
realizar estudos em Conselheiro
Lafaiete, Mariana, Itabira e
Sabará, voltados para o aprovei-
tamento de minério de ferro.

Em 1908, aproveitando-se de
informações privilegiadas obtidas
junto ao Serviço Geológico e
Tecnológico do Brasil, um enge-
nheiro inglês da City Improve-
ments, Mr. Murley Cotto, com-
prou, por 200 contos de réis, ex-
tensas faixas de terra em Itabira,
tornando-se proprietário das re-
servas de minério de ferro. Isso
porque, antigamente, a proprie-
dade dos recursos minerais não
se distinguia da propriedade do

solo. Hoje, a situação é outra. A
Constituição de 1988 é bem dife-
rente da Constituição de 1934,
refletindo conquistas sociais im-
portantes e estabelecendo que os
recursos minerais pertencem à
União. Infelizmente, o atual go-
verno federal induziu o Congres-
so Nacional a aprovar modifica-
ções na Constituição brasileira
que modificaram o conceito de
empresa de mineração brasileira
de capital estrangeiro, sem ado-
tar o mecanismo da concessão
mineral contratada por prazo de-
terminado, jogando por terra par-
cela essencial dessas conquistas,
retroagindo aos tempos do esper-
to engenheiro inglês.

O citado engenheiro, após con-
seguir autorização do governo
brasileiro para modificar o traça-
do da Estrada de Ferro Vitória a
Minas, organizou o Brazilian
Hematite Syndicate, uma empre-
sa constituída por banqueiros e
industriais ingleses para
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viabilizar a exportação de miné-
rio de ferro das jazidas de Itabira.
Ciente do grande ganho que seria
montar operações integrando
mina, ferrovia e porto, essa em-
presa inglesa adquiriu, em 1909,
o controle acionário da Compa-
nhia Estrada de Ferro Vitória a
Minas e firmou acordo com a Cia.
Porto de Vitória, visando expor-
tar o minério de ferro para as
siderúrgicas da Inglaterra e de
outros países da Europa.

Os acordos entre o governo bra-
sileiro e o Syndicate obrigavam o
grupo inglês a montar uma usina
siderúrgica em Minas Gerais com
a capacidade de produzir mil
toneladas por ano de produtos de
ferro. O grupo inglês não cumpriu
essa parte do acordo e repassou
seus direitos e obrigações para
outro grupo inglês, dessa vez or-
ganizado por Mr. Percival
Farquhar, denominado Itabira
Iron Ore Co., que conseguiu, em
1916, transformar em cláusula
facultativa a exigência de cons-
trução da usina siderúrgica.

Assim, iniciou-se uma disputa
que envolvia o governo federal e o
governo de Minas Gerais, porque
este último defendia a construção
imediata da usina siderúrgica.
Utilizando suas prerrogativas, o
governo de Minas Gerais,
inconformado com as negociações
entre a Federação e a Itabira Iron
Ore, na defesa dos interesses es-
taduais, aumentou os impostos
de exportação de minério de fer-
ro, contra os interesses da empre-
sa inglesa. Essa disputa era tam-
bém alimentada por outras em-
presas estrangeiras que possuí-
am jazidas de minério de ferro e
se opunham ao monopólio exerci-
do pela Itabira Iron Ore Co. As
disputas, negociações e acordos
estenderam-se até quando o go-
verno Getúlio Vargas admitiu a
criação, em 1939, da Companhia

Itabira de Mineração, que pos-
suía o controle da Itabira Iron
Ore Co. e incorporou a Cia. Estra-
da de Ferro Vitória a Minas.

Durante a Segunda Guerra
Mundial, exatamente no dia 3 de
março de 1942, foi assinado um
acordo, que ficou conhecido como
"Acordo de Washington", entre os
Estados Unidos, a Inglaterra e o
Brasil, com vistas ao suprimento
estratégico de minério de ferro
para os governos americano e bri-
tânico, dependentes da utilização
desse insumo para o fabrico do
aço usado na indústria bélica. Pelo
acordo, a Inglaterra adquiriu e
transferiu, livres e desembaraça-
das de quaisquer ônus, para o
governo brasileiro as jazidas de
minério de ferro localizadas em
Itabira, que eram pertencentes à
Itabira Iron Ore Co. Na transa-
ção, Mr. Percival Farquhar obte-
ve um pagamento de 14 mil con-
tos de réis, feito pelo governo bra-
sileiro a título de "indenização".
Os americanos entraram no acor-
do financiando, através do
Eximbank e da Metais Reserves,
os equipamentos para as minas, a
ferrovia e o porto. A meta era
exportar 1,5 milhão de toneladas
de minério de ferro por ano.

Assim, através do Decreto-Lei
n4.352, de 10 de junho de 1942,
foi criada a Companhia Vale do
Rio Doce, que encampou as ativi-
dades das companhias anteriores
de exploração, comércio, trans-
porte e exportação de minério de
ferro. A Vale nasceu dirigida por
uma diretoria composta por cinco
membros: um presidente e dois
diretores brasileiros, mais dois
diretores norte-americanos liga-
dos ao Eximbank. Os diretores
estrangeiros exerciam uma enor-
me pressão interna, estagnando o
crescimento da Vale.

Em 1950, o governo brasileiro
conseguiu deter o controle defini-

tivo da gestão da Vale, liberando
a companhia do emperramento
imposto ao seu crescimento pelos
diretores estrangeiros. Sob uma
imensa pressão do governo ame-
ricano, o governo Dutra reformou
os estatutos da Vale e conseguiu
consolidá-la como agência de go-
verno.

Agora, 47 anos depois, o gover-
no Fernando Henrique Cardoso
quer retroceder no tempo e fazer
o Brasil entregar novamente o
controle da gestão da Vale para
estrangeiros, com discursos de
modernização que foram inicia-
dos no governo Fernando Colior
de Mello, por este ex-presidente e
seus assessores, dentre os quais
Antônio Kandir, atual ministro
do Planejamento e Orçamento,
que gerencia o processo de
privatização. Não há nenhuma
coincidência nisso. Há a implan-
tação de um projeto político pen-
sado, que segue os ditames de
novos acordos de Washington e
que não atende aos interesses da
grande maioria da população bra-
sileira.

Na própria constituição da
Vale, ficou estabelecida a manu-
tenção de um fundo de reserva
para o desenvolvimento da região
do Vale do Rio Doce, sustentado
por recursos originários de uma
parcela dos lucros líquidos. Ob-
serva-se, portanto, que, no seu
nascimento, a Vale adquiriu a
qualificação de agência governa-
mental de desenvolvimento eco-
nômico, mantida até hoje.

Não se trata de uma simples
empresa, como uma siderúrgica
ou uma petroquímica. Não se tra-
ta de uma simples fábrica, mas de
uma cadeia de elos sinérgicos de
negócios que influem na agricul-
tura, na indústria tradicional e
de ponta, na infra-estrutura da
economia, nos serviços e na agen-
da financeira.
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Por isso, agora, estão aqui para
comprar a Vale enormes
corporações estrangeiras, como
Nisso Iwai, Mitsubishi, Anglo
American, Gencor, Mitsui, etc,
que não vieram comprar as side-
rúrgicas e as petroquímicas, de-
cepcionando os privatistas do go-
verno Colior. Estão aqui para tra-
tar dos seus interesses e não dos
interesses dos brasileiros. Estão
aqui para tentar maximizar lu-
cro, mesmo tendo que fazer take
over (desmonte após compra), se-
guindo seus planos estratégicos e
não os planos da Vale e do Brasil.

A agência de governo Compa-
nhia Vale do Rio Doce (CVRD)
constitui-se de um sistema for-
mado por mais de 80 importantes
empresas, o qual é assim
comparti mentado:

1. operações próprias;
2. empresas controladas;
3. empresas coligadas;
4. participações estratégicas.

As atividades da CVRD, atra-
vés de operações próprias, em-
presas controladas, empresas co-
ligadas e participações estratégi-
cas, são classificadas de acordo
com os seguintes segmentos de
atuação:

1. minério de ferro, pelotas e
manganês;

2. transportes e operações
portuárias;

3. siderurgia e ferro-ligas;
4. bauxita, alumina e alumínio;
5. pesquisa mineral e minerais

não ferrosos;
6. madeira, celulose e papel;
7. escritórios comerciais.

A CVRD é submetida a um
contrato de gestão, celebrado com
a União e administrada por um

conselho de administração, que tem
8 membros; uma diretoria, que tem
6 membros, incluindo o diretor-
presidente (na diretoria existem
uma secretaria-geral e uma secre-
taria técnica); um conselho fiscal,
que tem quatro membros; e 21 su-
perintendências, que são denomi-
nadas de Recursos Humanos, Es-
trada, Porto de Ponta da Madeira,
Produtos Florestais, Comercial,
Porto, Minas de Urucum, Jurídica,
Tecnologia, Metais Nobres, Con-
trole, Coordenação Empresarial,
Desenvolvimento, Minas de
Carajás, Estrada de Ferro de
Carajás, Pel otizaçào, Finanças,
Informá-tica, Minas, Fertilizantes
e Siderurgia. Essas superintendên-
cias, localizadas na estrutura orga-
nizacional em posição estratégica e
privilegiada, entre os trabalhado-
res da base do sistema empresarial
e sua cúpula diretiva, formam uma
proteção contra as investidas de
grupos políticos e econômicos que
estão querendo sempre influir, de
cima para baixo, no traçado do
planejamento estratégico do siste-
ma C\TRD. Geralmente ocupadas
por trabalhadores de carreira da
CVTRD, essas superintendências
podem, ou não, oferecer resistência
a projetos políticos contrários ao
desenvolvimento das atividades do
sistema, isto dependendo do grau
de conscientização, organização e
mobilização dos trabalhadores na
base.

A logística desenvolvida pela
CVRD, em todos os segmentos em
que atua, transcende as suas ne-
cessidades e a transforma numa
poderosa força de persuasão e defe-
sa no trato das questões negociais
e mercadológicas, levantadas na
disputa entre interesses brasilei-
ros e estrangeiros, quando está em
jogo o desenvolvimento econô-
mico e social de extensas regiões
do Brasil.

Minério de ferro, pelotas
e manganês

Este segmento é operado por
três empresas de operações pró-
prias, duas empresas controla-
das e quatro empresas coligadas,
a saber:

•Minas Sistema Sul (100% da
CVRD) - própria;

•Minas Sistema Norte (100%
da CVRD) - própria;

•Usinas de Pelotização (100%
da CVRD) - própria;

•Minas da Serra Geral (CVRD
51%, Kawasaki 24,50%, gru-
po japonês 24,50%) - controla-
da;

•Urucum Mineração (CVRD
100%) - controlada;

•Itabrasco (CVRD 50,90%, Ilva
49,10%) - coligada;

UNibrasco (CVRD 51%, Nippon
Steel 25,39%, grupo japonês
23,6 1%) - coligada;

•Hispanobrás (CVRD 50,89%,
CSI Planos 49,11%) - coli-
gada;

UKobrasco (CVRD 50%, Posco
50%) - coligada.

A formação e as negociações de
preços no mercado internacional
de minério de ferro admitem como
item fundamental de grande im-
portância o volume de minério a
ser fornecido no período vigente
estipulado em acordo.

O transporte aparece como fa-
tor preponderante, na medida em
que a proximidade das jazidas
australianas dos centros consu-
midores do Japão impõe condi-
ções vantajosas a poderosos pro-
dutores, como a Hamersley Iron
(CRA) e a Broken Hill. Além do
volume a ser fornecido e do trans-
porte, pesam nas negociações a
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qualidade dos minérios e a
credibilidade no mercado.

A estratégia da CVRD em as-
sociar-se, na mineração, com con-
sumidores asiáticos, no Sistema
Sul e Carajás, respectivamente,
traduz necessidades de aumen-
tar credibilidade para se susten-
tar como principal empresa ex-
portadora mundial de minério de
ferro. Nesse ponto, a CVRD utili-
za vantagens de qualidade do
minério e de uma infra-estrutura
de transporte ferroviário e
transoceânico que já desenvolveu
a contento para competir com os
produtores australianos, tendo em
vista o fornecimento de grandes
volumes.

Quando se analisa o item qua-
lidade de minério, nota-se a pre-
sença marcante do componente
tecnológico, que foi decisiva para
a utilização de minérios finos e
itabiríticos, atualmente não so-
mente consumidos, mas também
lavrados pelos japoneses no Bra-
sil, em associação com a CVRD
(Minas da Serra Geral - Comple-
xo Timbopeba - Capanema,
Mariana - MG, que utilizam
flotação em colunas).

As jazidas de alto teor e gran-
des reservas mais a produtivida-
de obtida com alto grau de con-
teúdo tecnológico na lavra,
beneficiamento e transporte for-
mam o conjunto de condições que
permitem à CVRD ganhar
credibilidade para competir com
a Hamersley, a Broken Hill e ou-
tros produtores cuja vantagem de
proximidade geográfica do Japão
é enorme. Entretanto, no estabe-
lecimento de preços, os produto-
res australianos ainda demons-
tram agressividade suficiente
para impor as condições vigentes
no mercado internacional.

A estratégia da agência CVRD
de associar-se a poderosos grupos
siderúrgicos asiáticos para au-

mentar suas exportações de mi-
nério de ferro, produzido tanto no
Sistema Sul como em Carajás,
tem dado certo. A qualidade do
minério, assim como suas gran-
des reservas cubadas, asseguram-
lhe a possibilidade de competir
com seus concorrentes australia-
nos, porque a economicidade dos
seus projetos está maturada nas
tradicionais operações dos com-
plexos mina—ferrovia—porto e de
transporte transoceânico, que ela
controla, servindo tanto o Siste-
ma Sul como Carajás.

E essa situação que permite à
CVRD, sob controle estatal,
competitividade suficiente para
atrair investimentos na abertu-
ra de novas minas, em parcerias
com consumidores internacio-
nais. Mesmo com aviltamento
de preços de minério de ferro no
mercado internacional, a CVRD
abre novas minas, tanto no Sis-
tema Sul como em Carajás,jun-
to com empresas consumidoras
japonesas e chinesas, tradicio-
nais compradoras de minério de
ferro australiano, indicando que
as operações de mineração atu-
almente dependem econômica e
financeiramente das operações
de transporte ferroviário e marí-
timo.

O risco de desvincular as ope-
rações de mineração das opera-
ções de transporte é enorme para
a própria sobrevivência do Sis-
tema CVRD como um todo. A
privatização aponta claramente
esse risco, na medida em que
permite ao grupo ganhador do
leilão inicial das ações da Vale
assumir, posteriormente, o con-
trole absoluto do capital vo-
tante.

As regras para a privatização
permitem que a empresa forma-
da para comprar o bloco estraté-
gico de ações ordinárias, entre
40% e 45% do total, tenha a possi-

bilidade de ampliar sua partici-
pação na Vale, depois do leilão,
assumindo o controle absoluto do
capital votante. A partir do sexto
ano, após o leilão, quando todas
as restrições de participação esti-
verem abolidas, até mesmo as
regras definidas para a Socieda-
de de Propósito Específico (SPE),
o planejamento estratégico da
Vale poderá mudar radicalmen-
te, atendendo aos interesses dos
sócios estrangeiros. Quem tem
condições de assegurar aos brasi-
leiros que nessa época os elos
sinérgicos de mineração e trans-
porte serão mantidos? Quem tem
condições de assegurar que não
haverá desmantelamentos no Sis-
tema Sul e em Carajás?

Transportes e
operações portuárias

Operam, neste segmento, qua-
tro empresas de operações pró-
prias, três empresas controladas
e três empresas coligadas, a se-
guir discriminadas:

•Estrada de Ferro Vitória a
Minas (100% da CVRD) -
própria;

•Estrada de Ferro Carajás
(100% da CVRD) - própria;

•Terrninais de Vitória (100% da
CVRD) - própria;

UTerminal de Ponta da Madeira
(100% da CVRD) - própria;

•RDP Terminal (RDL 50%, AFI
Pasha 50%) - coligada, sediada
no exterior;

UDocenave (CVRD 96,84%,
público 3,16%) - controlada;

•Navegação Rio Doce (Docenave
100%) - controlada;
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• Nippon Bulk-Carriers
(Docenave 50%, Mitsui 25%,
Nissho Iwai 25%) - coligada,
sediada no exterior;

•Seamar (Docenave 100%) -
controlada, sediada no
exterior;

• Wilsea (Seamar 50%,
Wilhelmsen 50%) - coligada,
sediada no exterior.

As duas ferrovias da Vale pos-
suem hoje cerca de 2 mil quilôme-
tros de linhas e ramais, com capa-
cidade de transportar cerca de
170 milhões de toneladas por ano.
Os diversos terminais marítimos
dessas ferrovias têm capacidade
de movimentar cargas que estão
em torno de 150 milhões de tone-
ladas por ano.

Atuando como agência voltada
para o fomento do desenvolvimen-
to nacional, a CVRD empenha-se
em oferecer serviços de transpor-
te, demonstrando, ao longo dos
anos, que possui flexibilidade e
capacidade de adaptação para
operar crescentes volumes de ou-
tras cargas comerciais,juntamen-
te com as cargas mais tradicio-
nais ligadas à mineração.

Com o aumento de carga ge-
ral, oriunda dos mais diversos
setores da produção industrial,
transportada e movimentada
através das ferrovias e portos
da CVRD, seu segmento de
transportes e operações portuá-
rias está se transformando
numa das mais promissoras e
rentáveis áreas de negócios da
companhia. A cada dia ocorrem,
nesse segmento, novas oportu-
nidades de expansão, em parce-
ria com o setor privado.

A Estrada de Ferro Carajás
(EM foi a ferrovia que mais cres-
ceu em transporte de toneladas
úteis no Brasil, nestes últimos
dois anos. Os índices de eficiência
e competitividade dessa ferrovia

são admirados no mundo inteiro.
A EFC possui trens de 204 vagões
e 4 locomotivas, tendo transpor-
tado, em 1995, 48,9 milhões de
toneladas de cargas (minério de
ferro e cargas de terceiros), supe-
rando em 11,6% o volume que
transportou em 1994 (43,8 mi-
lhões de toneladas). A ferrovia é
totalmente sinalizada e controla-
da por microondas; seus trens de
passageiros transportaram cerca
de 850 mil pessoas em 1995. Nes-
se ano, iniciou-se o transporte
comercial de soja proveniente de
Nova Xavantina, Mato Grosso,
para ser embarcada em Ponta da
Madeira, com destino à Europa.
O carregamento pioneiro, de 700
toneladas, percorreu 1,3 mil qui-
lômetros através do Rio Araguaia,
285 quilômetros por rodovia e os
restantes 615 quilômetros pelas
ferrovias Norte-Sul e EFC, num
total de 2,2 mil quilômetros. O
transporte de característica
multimodal é mais um desafio que
• CVRD enfrenta com sucesso.

Pela Estrada de Ferro Vitória
• Minas foram transportadas, em
1995, 101 milhões de toneladas,
representando um aumento de
transporte de cargas de 4,1% em
relação a 1994 (97 milhões de
toneladas). Para aumentar a ca-
pacidade e o desempenho da fer-
rovia, a CVRD adquiriu 12 loco-
motivas diesel elétricas DASH-9,
dotadas de microcomputador e
injeção eletrônica, investindo US$
26,4 milhões. Para escoar o miné-
rio de ferro da Mina de Brucutu,
em Minas Gerais, cuja produção
deverá atingir 2 milhões de tone-
ladas em 1997, a CVRD iniciou as
obras da segunda etapa da Vari-
ante Capitão Eduardo - Costa
Lacerda. Além de facilitar o esco-
amento de minério, essas obras
contribuirão para ampliar a ca-
pacidade de transporte de outras
cargas comerciais no corredor

Centro-Leste, que é uma impor-
tante via de escoamento e abasteci-
mento entre a Região Centro-Oes-
te e os portos do Espírito Santo.

Após a privatização, vendida a
grupos estrangeiros, a Vale será
submetida a análises de desem-
penho que se basearão em
parâmetros de lucratividade vol-
tados ao atendimento dos inte-
resses mais externos do que in-
ternos. Ao deixar de ser controla-
da pelo governo, a Vale cairá na
vala comum das disputas das
grandes corporações de transpor-
tadoras internacionais, ficando à
mercê de uma visível ameaça de
estagnação e até desmobilização
de muitas das suas operações de
transporte. Provavelmente, o
transporte de passageiros venha
ser a primeira operação
desativada pelos grupos que con-
trolarão o capital votante.

Siderurgia e ferro-liga
Os negócios do setor de side-

rurgia e ferro-ligas do sistema
CVRD estão a cargo de uma em-
presa controlada, quatro empre-
sas coligadas e quatro participa-
ções estratégicas, a saber:

•SEAS (Itaco 65%, Sollac 35%)
controlada, sediada no

exterior;
•VUPSA (CVRD 50%,

Usiminas 50%) - coligada;
•California Steel (Rio Doce Ltda

50%, Kawasaki 50%) -
coligada, sediada no exterior;

•Nova Era Silicon (CVRD 49%,
Mitsubishi 25,50%, Kawasaki
22,50%, Mizushima 3%) -
coligada;

•CST ( CVRD 22,19%, Unibanco
16,99%, Grupo Bozzano 1017c,
outros 50,82%) - coligada;
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•CSN (Docenave 9,40%, Previ
13,13%, Vicunha 13,13%,
outros 64,34%)— participação
estratégica;

•Usiminas(CVRD 7,74%. Previ
8,08%, Nippon Usiminas
10,28%, CIU 5%, outros
68,90%) - participação
estratégica;

• Siderar (Itaco 4,94%,
Usiminas 5,41%, Grupo
Techint 54,74%, outros
34,91%) - participação
estratégica, sediada no
exterior;

•Açominas (Docenave 5%, CEA
20%, Credireal 17,17%, BCN
10%, outros 47,83%) -
participação estratégica.

A partir de 1990, quando os
governos do Brasil e da Argentina
passaram a vender as estatais de
siderurgia, a CVRD buscou
posicionar-se nas atividades do
setor siderúrgico e, hoje, possui
uma significativa presença atra-
vés de participações em diversas
usinas integradas. No Brasil, par-
ticipa da Usiminas, CSN,
Açominas e CST; e, na Argentina,
participa da Siderar. Essas side-
rúrgicas produzem juntas mais
de 16 milhões de toneladas de aço
e representam um mercado con-
sumidor de minério de ferro da
ordem de 21 milhões de tonela-
das. Na Califórnia, Estados Uni-
dos, participa da Califórnia Steel
Industries (CSI), que compra pla-
cas de aço da Cia. Siderúrgica de
Tubarão (CST).

O setor siderúrgico brasileiro
tem lutado constantemente para
restabelecer sua capacidade de
gerar recursos e restaurar seu
crédito, para investir no aumento
da qualidade e da produtividade,
buscando a redução da defasa-
gem tecnológica em relação aos
avanços já obtidos pela siderur-
gia mundial.

O ato simplório de venda das
estatais de siderurgia, pelo go-
verno brasileiro, não assegurou
ao setor siderúrgico nacional as
mudanças necessárias para que
haja um aumento da sua posição
competitiva e a consolidação de
uma performance desejável de
destaque no cenário internacio-
nal. O consumo mundial de aço
continua apresentando cresci-
mento moderado, mas firme, com
a maioria dos países industriali-
zados atravessando um período
de retomada do crescimento eco-
nômico.

Entretanto, no Brasil, há uma
contenção da demanda interna de
produtos siderúrgicos que força o
setor a orientar suas vendas para
o mercado externo. Isso se deve às
equivocadas medidas restritivas
impostas pelo governo Fernando
Henrique Cardoso para controlar
a inflação e garantir a estabiliza-
ção da economia formal. A produ-
ção nacional de aço, em 1995, al-
cançou cerca de 25,1 milhões de
toneladas, contra 25,7 milhões de
toneladas em 1994, apresentan-
do um decréscimo de 2,3%.

Em 1995, reagindo aos percal-
ços oriundos de uma política pú-
blica equivocada para o setor si-
derúrgico, a CVRD, através de
suas controladas e coligadas, en-
trou decisivamente na luta para
integrar o grupo dos grandes pro-
dutores mundiais de ferro-ligas.
Somente assim, e tendo em vista
que as perspectivas de crescimen-
to do consumo interno estão
barradas pelas medidas restriti-
vas do governo federal, a CVRD
poderá garantir o escoamento de
parte substancial de sua produ-
ção de minério de manganês.

Internacionalizando mais ain-
da sua atuação, adquiriu, na Fran-
ça, o controle acionário da Société
Européene d'Alliages pour Ia
Sidérurgie (SEAS), aumentando

sua participação de 35% para 65%
do capital da empresa. Essa em-
presa é a maior produtora euro-
péia de ligas de manganês, com
uma capacidade instalada de 130
mil toneladas por ano.

Mesmo tendo que se debater,
no Brasil, com a política pública
nefasta para o setor siderúrgico,
a CVRD manteve sua participa-
ção na Nova Era Silicon, produto-
ra de ferro-silício, e, em associa-
ção com a Usiminas, constituiu a
Vale Usiminas Participações S.A.
(VUPSA).

Com a crise do setor siderúrgi-
co brasileiro acirrada pelas medi-
das governamentais de restrição
ao consumo, várias empresas de
ferro-ligas passaram a vivenciar
momentos muito difíceis. A
VUPSA passou então a exercer
um papel importantíssimo na
defesa do setor nacional de ferro-
ligas, assumindo o controle
acionário do Grupo Ferro-Ligas,
um dos maiores produtores de
ligas de manganês do mundo, com
uma capacidade instalada de 400
mil toneladas por ano.

Todas essas participações es-
tratégicas, que garantem empre-
gos para os brasileiros, produtivi-
dade e competitividade interna-
cional, serão colocadas no balaio
das indefinições após a
privatização da Vale.

Bauxita, alumina e
alumínio

Este segmento de negócios da
CVRD está sendo operado por uma
empresa controlada e cinco em-
presas coligadas, que são:

•Aluvale (100% da CVRD) -
controlada;

UAlbrás (Aluvale 51%, NAAC
49%) - coligada;

26 REVISTA IX) LEGISLATIVO



A VALE DO RIO DOCE E O DESMONTE DO-ESTADO-NAÇÃO

UValesul (Aluvale 49,72%,
Billiton 41,49%, CFLCL
8.79%) - coligada;

•Alunorte (Aluvale 57,45%
MRN 24,61%, NAAC 12,22%,,
CBA 5,72%) - coligada;

• Mineração Rio do Norte
(Aluvale 40%, Bilhiton 14,80%,
Alcoa 13,20%, Alcan 12%, CBA
10%, Reynolds 5%, Norsk
Hydro 5%) - coligada;

• Mineração Vera Cruz
(Paraibuna 42,88%, Aluvale
36%, Fina Emp.Part. S.A.
21,12%) - coligada.

Em outubro de 1995, com o
início das operações da Alunorte,
o Sistema CVRD fechou o ciclo de
produção de alumínio no Pará,
composto das operações de mine-
ração de bauxita, produção de
alumina e produção de alumínio
metálico. A Alunorte produziu,
em 1995, 215,4 mil toneladas de
alumina calcinada, vendendo para
a Albrás 209,1 mil toneladas. Em
1996, com uma produção de um
milhão de toneladas, a Alunorte
passou a suprir também as neces-
sidades de alumina da Valesul. O
ano de 1995 foi marcado pela re-
cuperação dos preços da alumina,
que evoluíram de US$ 150 por
tonelada para US$ 220 por tone-
lada. Essa recuperação deveu-se
ao fechamento de refinarias no
exterior, que tinham custos ele-
vados de produção, assim como ao
aumento das importações do mer-
cado chinês. Esses fatores contra-
balançaram a redução de 0,6% na
demanda de alumina.

A Mineração Rio do Norte S.A.
(MRN) bateu seu recorde de ven-
das de bauxita em 1995, com um
total de 8,4 milhões de toneladas,
adotando uma ousada estratégia
de comercialização do produto.
Sua produção passou de 6,7 mi-
lhões de toneladas em 1994 para
8,5 milhões de toneladas em 1995,

(aumento de 26,9%), com enor-
mes ganhos de produtividade e
diminuição de custos. A partir de
melhorias na extração e no
beneficiamento da bauxita, com
melhor desempenho de equipa-
mentos na mina e sua usina de
beneficiamento, a MRN aumen-
tou sua capacidade de produção
de 8,5 milhões de toneladas para
9,6 milhões de toneladas. A en-
trada em operação da Alunorte,
em julho de 1995, promoveu um
significativo aumento na deman-
da de bauxita para o mercado
interno, mudando o perfil de mer-
cado da MRN. A Alunorte passa-
rá a consumir anualmente 2,6
milhões de toneladas de bauxita
para fazer alumina. Mais de 60%
da bauxita produzida pela MRN,
em 1996, foi transformada em
alumina e alumínio dentro do
Brasil, gerando um produto de
muito maior valor agregado para
a exportação.

Com a privatização, as
fundidoras internacionais de alu-
mínio, que fizeram grande pres-
são para que a Vale não fechasse
o ciclo completo de produção des-
se metal no Brasil, intervirão no
mercado, com muito maior chance,
para negociar, com os grupos pri-
vados controladores do Sistema
CVRD, sua maximização de lu-
cros, em detrimento de operações
benéficas para os brasileiros.

Pesquisa mineral e
minerais não ferrosos

Neste segmento, o Sistema
CVRD atua com duas empresas de
operações próprias, duas empre-
sas controladas e três empresas
coligadas, que são as seguintes:

•Ouro (100% da CVRD) -
própria;

•Potássio (100% da VRD) -
própria;

• Docegeo (CVRD 99,99%,
outros 0,01%) - controlada;

•25 empresas de mineração
(CVRD 97,82%, Docenave
2,15%, outros 0,03%) -
controladas;

•Salobo Metais (CVRD 33,3%,
Mineração Morro Velho
33,3%, BNDES 33,3%) -
coligada;

•Pará Pigmentos (CVRD 36%,
Cadam 36%, Mitsubishi 18%,
IFC 10%) - coligada;

•Fosfértil (Fertifós 51,47%,
CVRD 10,96%, Suiabentures
6,79%, outros 30,78%) -
coligada.

Causa espanto a grande pro-
dutividade operacional obtida
pelos trabalhadores da Vale no
segmento de ouro. Em apenas 12
anos, a Vale saiu de uma produ-
ção de 154 quilos (1984) para uma
produção de mais de 16,3 tonela-
das (1995). A produtividade
operacional da controladora
C\TRD evoluiu de um pouco mais
de 8 mil gramas-homem por ano,
em 1991, para mais de 18 mil
gramas-homem por ano, em 1995,
demonstrando um imenso
de acúmulo tecnológico e dedi
ção dos trabalhadores.

A CVRD lidera a produção de
ouro na América Latina, tendo
passado de 13,5 toneladas em
1994 para 16,3 toneladas em 1995,
o que representa um acréscimo de
20,7% na produção durante o pe-
ríodo de um ano. As minas de
Igarapé - Bahia, no Pará, que
produziu 10 toneladas, e Fazenda
Brasileiro, na Bahia, que produ-
ziu 4,7 toneladas, foram respon-
sáveis por 90,8% da produção de
ouro do Sistema CV.RD em 1995.
Em 1996, a CVRD produziu cerca
de 18 toneladas.

Na Serra Leste, onde se dá o
conflito com os garimpeiros (em-
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presários, garimpeiros e traba-
lhadores do garimpo), a Docegeo
detectou mineralizações de ouro,
em profundidade, dentro da área
do seu decreto de lavra. Os dados
obtidos permitiram a estimativa
de uma reserva de 150 toneladas
de ouro até a profundidade de 430
metros. Somente após o término
do projeto de pesquisa geológica,
isto é, após as sondagens para
conhecimento da geologia até a
profundidade de 1,5 mil metros,
será possível planejar a lavra e
dimensionar a reserva medida,
bem como o montante de investi-
mentos a serem realizados na
montagem da mina e a capacida-
de anual de sua produção. Há
indícios muito recentes de que as
reservas desse jazimento podem
alcançar até mil toneladas de ouro.

O Sistema CVRD está utili-
zando sua produção de ouro para
contratar operações financeiras
envolvendo derivativos, garantin-
do fluxos de caixa e margens bru-
tas estáveis para seus negócios.

Cerca de 22,3% das suas reservas
medidas de ouro estão compro-
metidas com esse tipo de opera-
ção financeira. A empresa está
tentando liquidar contratos atra-
vés de pagamentos e/ou recebi-
mentos sob forma de caixa, sem
entrega física de ouro.

Quem garante que tais estra-
tégias serão mantidas pelos no-
vos controladores da Vale? O
edital de licitação demonstra cla-
ramente que uma das empresas
mais cotadas para assumir o con-
trole acionário da Vale é a Anglo
American, poderosa produtora de
ouro que atuou na Africa do Sul,
aproveitando-se do regime racis-
ta do apartheid para extrair até
800 toneladas de ouro por ano
naquele país. Que planos para a
Vale teria um grupo privado des-
se tipo para oferecer aos brasilei-
ros, após adquirir por meros US$
900 milhões (preço de uma das
ferrovias, a de Carajás) o controle
acionário de todo o Sistema?

O potássio representa uma con-

ta de importações brasileiras da
ordem de US$ 1 bilhão por ano.
Trata-se de mineral importantís-
simo para o desenvolvimento da
agricultura nacional.

Em Minas Gerais, na região de
Cedro do Abaeté, existem gran-
des reservas de rochas com potás-
sio que estão nas mãos da Vale. A
Superintendência de Tecnologia
da Vale desenvolveu projetos para
aproveitar essas reservas, de-
monstrando ser possível produzir
integradamente potássio, tendo
como subproduto o ferro-gusa, de
forma a tornar o Brasil auto-sufi-
ciente na produção desse insumo
mineral para o setor agrícola.
Apesar de serem economicamen-
te viáveis, esses projetos estão
parados. Por quê? Não seria plau-
sível explicar isso antes da
privatização?

AUmdade Operacional Taquari
- Vassouras (UOTV) produziu
372,5 mil toneladas de cloreto de
potássio, em 1995, representando
uma queda de 7,8% em relação a
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1994. Para 1996, estava previsto
um total de produção de 440 mil
toneladas em função da aquisição
de novos equipamentos de lavra. A
mina subterrânea de potássio, que
foi passada à CVRD pela Petrobrás,
em 1992, situa-se no município de
Rosário do Catete, a 40 quilôme-
tros de Aracaju, Sergipe, podendo
atingir, em 1997, seu objetivo de
produzir 500 mil toneladas por ano,
produção esta que deverá alcançar
600 mil toneladas em 1998 e 700
mil toneladas a partir de 1999. Não
tem condições de suprir nem 20%
do consumo nacional.

Que grupo privado futuro
controlador da Vale estaria dis-
posto e se comprometer a encon-
trar caminhos para a agricultura
brasileira, resolvendo as questões
que se relacionam com o potás-
sio? Nenhum.

Apesar das restrições impos-
tas pelo Plano Real ao segmento
dos fertilizantes, a Fosfértil,
sediada em Uberaba, Minas Ge-
rais, e sua controlada Ultrafértil,
sediada em Cubatão, São Paulo,
conseguiram competir no nível de
preços e qualidade com o produto
importado, fabricando e comer-
cializando insumos agrícolas
fosfatados e nitrogenados. A en-
trega de nutrientes fosfatados
cresceu 3% em volume. O Siste-
ma CVRD, por ser estatal, teve
papel preponderante nessas ope-
rações.

A importância do cobre para a
produção e distribuição de eletrici-
dade é algo que, por ser tão óbvio,
não necessita de explicações.

Com um investimento de US$
1,5 bilhão foi criada, em novem-
bro de 1996, a Salobo Metais S.A.,
que é uma associação da CVRD
com a Mineração Morro Velho
(Grupo Anglo American) e com o
Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social
(BNDES). Cada um dos acionis-

tas terá 1/3 do capital social da
nova empresa, cujo faturamento
anual está previsto em USS 550
milhões.

A Salobo Metais irá explorar
economicamente a jazida de co-
bre descoberta e cubada pela
Docegeo, a subsidiária da CVRD
para estudos geológicos,
prospecção e pesquisa mineral. A
jazida, descoberta a partir de in-
vestimentos somente da Vale, si-
tua-se na região de Marabá, no
Sul do Pará, e é apontada como
uma das maiores descobertas des-
ta década no mundo.

As reservas medidas e indicadas
de minério de cobre da jazida de
Salobo são de 529 milhões de tone-
ladas, com 0,96% de cobre, tendo
ouro e prata como subprodutos. A
lavra será feita a céu aberto e serão
extraídas inicialmente 20 milhões
de toneladas por ano de minério,
com planos de serem extraídas 26,6
milhões de toneladas por ano de
minério a partir do décimo primei-
ro ano de atividades da mina, que
está prevista para ter ama vida
útil de 33 anos.

O Projeto Mínero-Metalúrgico
do Salobo, pensado pela Vale, irá
gerar 7 mil empregos diretos du-
rante os 4 primeiros anos de sua
implantação e manter 1,5 mil
empregos diretos na sua fase
operacional. A produção está com
início previsto para 2001, quando
serão colocadas no mercado, por
esse projeto, 525 mil toneladas de
concentrado de cobre e 200 mil
toneladas de cobre metálico. Como
subprodutos serão produzidas,
anualmente, 200 mil toneladas
de ácido sulfúrico, 8 toneladas de
ouro e 37 toneladas de prata.

Esse projeto representa a ar-
rancada do Brasil para a auto-
suficiência em cobre, um dos prin-
cipais itens da pauta brasileira
de importação de insumos bási-
cos, e, certamente, influenciará o

mercado de cobre, dominado pe-
las exportações chilenas.

Por que o governo federal, via
BNDES, que afirma só poder in-
vestir em educação, saúde e obras
sociais, de uma hora para outra,
quando quer vender a Vale, entra
num negócio de cobre, junto com a
Anglo American, na mina de
Salobo? Isso não representaria
uma contradição?

O Chile privatizou muito, se-
guindo o receituário externo dos
países poderosos. Entretanto, man-
teve-se firme, suportando as pres-
sões, soberano, ao não privRtizar a
Codelco, sua companhia c
ração de cobre, porque entencicL
ser necessário continuar sendo
Chile, um Estado-Nação.

O Brasil, através do BNDES,
financia sua própria venda de so-
berania nacional sobre seus re-
cursos minerais estratégicos. Vide
o caso do cobre de Salobo no bojo
da privatização da Vale.

Madeira, celulose e papel
Este segmento é operado no

Sistema CVRD por uma empresa
controlada e quatro empresas co-
ligadas, a saber:

•Florestas Rio Doce (CVRD
99,76%, outros 0,24%) -
controlada;

•Cenibra (CVRD 51,48%, JBP
48,52%) - coligada;

•Bahia Sul Celulose (Suzano
36,68%, BNDESPAR24,03%.,
CVRD 19,81%, público 9,17%,
Florestas 8,10%, IFC 2,14%,
FINOR 0,07%) - coligada;

•Celmar (CVRD 42,50%,
Risipar 42,50%, Nissho Iwai
15%) - coligada;

•Cenibra Florestal (Ceriibra
100%) - coligada.

A evolução dos preços da celulo-
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se no mercado mundial durante o
período 1994/95 favoreceu bastan-
te as operações do Sistema CVRD
nesse segmento. Os preços da celu-
lose saltaram de uma média de
US$ 372 por tonelada, em 1993,
para uma média de US$ 538 por
tonelada, em 1994, e uma média de
US$ 847 por tonelada, em 1995.

Mesmo com as restrições im-
postas ao consumo pela política
econômica do governo Fernando
Henrique Cardoso, o mercado na-
cional absorveu grande parte do
aumento de preços de celulose e
papel, por serem produtos situa-
dos numa faixa específica de elas-
ticidade de variação da demanda
em relação à variação da renda
gerada.

A Florestas Rio Doce S.A.
(FRDSA) possui uma estrutura
técnico-operacional que permite
tanto a exploração de negócios de
base florestal como a prestação de
serviços de cunho ambiental. As-
sim, a empresa tem agregado valor
ao seu patrimônio florestal. Du-
rante 1995, a FRDSA expandiu
sua fábrica de painéis sólidos de
pínus, em Itabira, Minas Gerais,
dando seqüência às suas pesquisas
tecnológicas, que visam aproveitar
eucalipto no fabrico desses painéis.
No citado ano, exportou 60 mil
metros cúbicos de madeira de
eucalipto, em toras, para Portugal.

ACenibra passa por experimen-
tos que visam à substituição de
cloro por clorato nas operações de
branqueamento da celulose. Sua
meta é eliminar totalmente o cloro
no processo de produção em 1997.
Em 1995, produziu 357,2 mil tone-
ladas de celulose, das quais 323,2
mil toneladas foram exportadas
para o Japão, Estados Unidos e
Europa. Após montar sua nova
unidade de produção, a Cenibra
responderá por cerca de 14% da
oferta mundial de "celulose de
mercado" (celulose branqueada de

eucalipto), originada de produto-
res não integrados.

A Bahia Sul Celulose S.A. (BSC)
produziu, no Sul da Bahia, 477,7
mil toneladas de celulose branque-
ada de eucalipto, das quais 146,4
mil toneladas se destinaram à pro-
dução de papel branco. Cerca de
331,3 mil toneladas de celulose fo-
ram comercializadas. As vendas
de papel atingiram 154,6 mil tone-
ladas.

No Maranhão, especificamente
na região de influência de Carajás,
a Indústria de Celulose e Papel
(Celmar) está montando um com-
plexo para produzir 500 mil tonela-
das por ano de celulose, a partir de
florestas próprias, cuja extensão
total será de 138 mil hectares, sen-
do metade de eucalipto e metade de
florestas nativas em regime de pre-
servação permanente. Em 1995, a
Celmar plantou 5 mil hectares,
acumulando uma área total de 7,5
mil hectares já reflorestada. Os
investimentos já realizados nesse
projeto, que se encontra no início,
são de US$ 26,5 milhões. A produ-
ção de celulose desse projeto está
prevista para 2001.

Que destino será dado pelos
controladores privados do Sistema
C\TRD a todos esses investimentos
feitos pelo esforço dos brasileiros?

Patrimônio mineral
A base principal de sustentação

da cadeia sinérgica dos negócios da
Vale são as reservas minerais con-
cedidas pela União à CVRD por
prazo indeterminado, localizadas
em variadas regiões do País, assim
discriminadas:

•Minério de Ferro -41,2 bilhões
de toneladas;

UBauxita - 1,1 bilhão de
toneladas;

•Cobre - 1,2 bilhão de toneladas
(sendo substancialmente
aumentadas em curto prazo);

• Caulim - 65 milhões de
toneladas;

UManganês - 129 milhões de
toneladas;

•Ouro - 563 toneladas (sendo
substancialmente aumen-
tadas em curto prazo);

• Potássio - 14,5 milhões de
toneladas (com imensas
possibilidades de aumento).

A Vale está à venda por
US$ 10,3 bilhões. Com cerca de
US$ 900 milhões a US$ 1 bilhão,
qualquer grupo privado estran-
geiro ou nacional-estrangeiro as-
sociado poderá ficar com seu con-
trole acionário.

Sua avaliação não leva em con-
ta 400 anos de reservas para pro-
dução de minério de ferro, por
exemplo. Não leva em considera-
ção parâmetros políticos, econô-
micos, sociais, culturais,
tecnológicos, ambientais e outros;
somente os financeiros, monetá-
rios, da ciranda financeira, dos
papéis em bolsa de valores.

Isso não é interessante para
a grande maioria da população
brasileira, desinformada, caren-
te, sem ter a quem recorrer. Po-
pulação que não teve a quem
recorrer quando Coilor, Zélia e
Kandir bloquearam a poupança
nacional, principalmente a dos
mais pobres cidadãos do País,
com o discurso de debelar a es-
piral inflacionária.

Os políticos estadistas, mais
ligados aos anseios coletivos do
que aos empreendimentos priva-
dos, que analisam as questões de
Estado sob a ótica pública, não
devem, neste momento da vida
nacional, silenciar ou pecar por
omissão com relação à Vale, sob
pena de entrarem para a história
como desprovidos de seriedade.
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