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APRESENTAÇÃO

Vale 70 anos: Nossa História

No dia 3 de junho de 1942, as páginas dos principais jornais
brasileiros estavam ocupadas com notícias sobre a Segunda
Guerra Mundial: ataques de submarinos alemães a navios brasileiros, pressões para o presidente Getúlio Vargas decidir pela
entrada do Brasil no conflito, estratégias dos países aliados
para conter o avanço das tropas de Hitler... Havia, no entanto,
em cada uma das publicações, um pequeno espaço dedicado à
notícia da criação, no dia anterior, de uma nova mineradora no
país. O Jornal do Brasil, por exemplo, reservara ao fato um espaço
no miolo da página 5. O título não era muito atraente: “Encampadas a Companhia Brasileira de Mineração e Siderurgia e a da
Itabira [sic].” Assim nascia a Companhia Vale do Rio Doce, com
um capital de 200 mil contos de réis.
Passados 70 anos, muita coisa mudou. Os 200 mil contos de réis
se transformaram em um lucro líquido de 22,9 bilhões de dólares em 2011, a Estrada de Ferro Vitória a Minas multiplicou-se
por novos caminhos, a antiga CVRD partiu de Itabira, conquistou Carajás e ganhou o mundo. Hoje é simplesmente Vale – ou
“simplesmente” a segunda maior mineradora do planeta.
A empresa, cujo objetivo inicial era produzir 1,5 milhão de
toneladas de minério de ferro, ultrapassou, pouco antes de seu
aniversário, em 2012, a marca de 5 bilhões de toneladas de minério de ferro produzidos, o que daria para sustentar mais de
dois anos de produção siderúrgica no mundo ao ritmo atual
de 1,5 bilhão de toneladas de aço bruto.
Com 139 mil empregados atuando em 37 países, a Vale produz ferro, cobre, níquel, carvão, fertilizantes e mais uma dezena de produtos; trabalha em conjunto com as comunidades;
incentiva a cultura e fomenta a educação; aprendeu o significado da palavra sustentabilidade; preserva florestas; constrói
seus navios e seus portos; investe em tecnologia e inovação;
apoia e faz pesquisa científica com o Instituto Tecnológico Vale
(ITV); apostou em Carajás; teve a inteligência de perceber as
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oportunidades que começavam a aparecer na China; enfrentou
e venceu crises; atingiu recordes sucessivos e, por tudo isso, tem
suas ações negociadas nas bolsas de valores de diversos países.
A história que será contada a seguir – uma história de minério,
de negócios, de sucessos e, sobretudo, de gente – é um pouco a
história do Brasil nos últimos 70 anos. As mudanças políticas, as
trocas de moedas, os sucessivos presidentes, a variação no preço
do minério de ferro, a aventura de descobrir e redescobrir o país.
Parte dessas histórias, do Brasil e da Vale, já vinha escrita no livro
comemorativo dos 50 anos da empresa, lançado em 1992. É um
documento valioso que recebe agora atualizações. Seria impossível remontar esta história sem aquela contribuição.
Os últimos 20 anos são um relato original, escrito com
base em registros do antigo Jornal da Vale, relatórios anuais,
relatos pessoais, notícias de jornais, propagandas, “causos”,
vibração e memórias de empregados que trabalham ou trabalharam na empresa.
Os grandes marcos da história da Vale – como a construção
do Complexo de Tubarão, a descoberta de Carajás, a privatização, a compra da canadense Inco, o investimento pioneiro
na África, os negócios na China, a mudança da marca e a conquista de uma posição de destaque nas bolsas do mundo inteiro – estão presentes aqui. É uma obra de referência baseada
também em pesquisa iconográfica que ilustra a passagem do
tempo e dá suporte a cada um desses acontecimentos.
Misturados à cronologia dos fatos estão detalhes, perfis dos
presidentes da empresa, números, curiosidades, personagens,
histórias que marcaram a trajetória da Vale. Um caminho que vai
da pequena notícia que anunciava a sua criação às principais
manchetes dos jornais; da condição de coadjuvante ao papel de
protagonista na economia nacional. É o retrato de uma empresa
global, viva, virtuosa, que se reinventa a cada momento. Uma
Vale que fez e faz acontecer.
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O Rio Doce em 1815, retratado
numa gravura do príncipe
alemão Maximilian Alexander
Philipp Wied-Neuwdied. Na
página seguinte, a imponente
Serra do Cauê, em Itabira (MG),
cidade onde a Companhia iniciou
suas atividades de mineração.
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