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Leva minha terra 

Para a Alemanha 

Leva minha terra 

Para o Canadá 

Leva minha terra 

Para o Japão”  

(Carlos Drummond de Andrade) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O Rio? É doce. 

A Vale? Amarga. 

Ai, antes fosse 

Mais leve a carga. 

 

Entre estatais 

E multinacionais, 

Quantos ais! 

 

A dívida interna. 

A dívida externa 

A dívida eterna. 

 

Quantas toneladas exportamos 

De ferro? 

Quantas lágrimas disfarçamos 

Sem berro?” 

(Carlos Drummond de Andrade) 



 

RESUMO 
 

O objetivo central deste trabalho é analisar e refletir sobre quais movimentos são particulares 

à empresa Vale S.A. e quais são tendenciais dentro do sistema econômico capitalista. Para o 

cumprimento deste objetivo, será buscada uma compreensão sobre a história da empresa 

junto de seu papel na economia brasileira e acerca da dinâmica do sistema capitalista, 

desenvolvendo conceitos centrais sobre o tema e refletindo sobre o papel das organizações 

privadas dentro deste sistema, para que seja possível realizar, uma comparação entre a esfera 

do desenvolvimento do modo de produção capitalista com o estudo de caso da mineradora. 

Com relação ao método, trata-se de uma pesquisa do tipo mista, envolvendo a pesquisa 

quantitativa e qualitativas, na qual foram levantados dados secundários para a realização da 

pesquisa bibliográfica, dos quais foram posteriormente analisados e utilizados como base 

para a compreensão dos temas abordados. Após seu desenvolvimento, foi possível constatar 

com o trabalho que uma parte substancial dos acontecimentos envolvendo a Vale, desde sua 

fundação, são reflexos diretos da dinâmica do sistema capitalista e de suas particularidades 

envolvendo seus desdobramentos. 

Palavras-chave: Vale; Sustentabilidade; Greenwashing; Capitalismo; Financeirização. 



 

ABSTRACT 
 

The central objective of this work is to analyze and reflect about which movements are 

particular to Vale S.A. and what are trends within the capitalist economic system. In order to 

fulfill this objective, an understanding will be sought about the history of the company along 

with its role in the Brazilian economy and about the dynamics of the capitalist system, 

developing central concepts on the theme and reflecting on the role of private organizations 

within this system, so that it is possible to make a comparison between the sphere of the 

development of the capitalist mode of production and the case study of the mining company.  

Regarding the method, this is a mixed type of research, involving quantitative and qualitative 

research, in which secondary data were collected for the bibliographical research, which were 

later analyzed and used as a basis for understanding the themes addressed. After its 

development, it was possible to verify with the work that a substantial part of the events 

involving Vale, since its foundation, are direct reflections of the dynamics of the capitalist 

system and its particularities involving its developments. 

Keywords: Vale; Sustainability; Greenwashing; Capitalism; Financialization. 
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1. INTRODUÇÃO 

Mais do que um estudo monolítico sobre um agente isolado que interage em sociedade, 

este trabalho buscou tratar acerca das intrínsecas relações das quais uma organização possui 

com o meio ao qual pertence e constitui. Desse modo, pode se observar que este estudo busca 

ir além de um resumo sobre os principais métodos administrativos de uma empresa e alguns de 

seus impactos em sociedade. Fica explícito que há um esforço para relacionar, com uma forte 

interdisciplinaridade, diversos conteúdos de diferentes fontes teóricas e correntes ideológicas, 

com o intuito de apresentar ao leitor uma retratação mais próxima do real daquilo que é o objeto 

de estudo escolhido, principalmente, evidenciando como ele possui uma importante agência ao 

ponto de considerarmos uma empresa icônica, não só na área que atua, mas na própria 

constituição da economia brasileira e como um reflexo de movimentos pertencentes ao sistema 

econômico no qual estamos inseridos.  

Dito isso, ao escolher tratar sobre o capitalismo, o sujeito irá se deparar com um amplo 

universo de formulações e interpretações, do mesmo modo quando o tema escolhido tange o 

mundo das organizações. A concepção de compreender o capitalismo como um sistema 

econômico e, por consequência, um organizador da vida, já que as relações de produção 

possuem essa função, é de grande valor, quando buscamos uma compreensão que aborde toda 

amplitude do tema abordado em seus anos como sistema vigente. É seguindo nesta perspectiva 

que este trabalho foi construído, se considera que há mais de dois séculos de existência deste 

sistema, mas o capitalismo no Brasil em 2023 não é o mesmo que o foi nos subúrbios da 

Inglaterra após a segunda Revolução Industrial e é por meio da análise dessas modificações da 

forma de acumulação que é desenvolvido este estudo.  

Compreender as diferenças no que tange a composição do capitalismo em diferentes 

momentos é fundamental para que, além de poder aprofundar em cada período, seja possível 

interpretar como as organizações tiveram diferentes papéis ao longo da história recente. Nessa 

perspectiva, os tópicos abordados neste estudo vão além do básico entendimento dos impactos 

organizacionais em sociedade como meros desvios morais de certas empresas e indivíduos, é 

buscado compreender como essas mudanças no sistema hegemônico modificaram e continuam 

alterando as formas de vida da população, mais especificamente neste estudo, a brasileira.  

Como um dos aspectos principais, a questão ambiental e climática se torna central ao 

tratarmos sobre as condições atuais. Nos últimos anos, a questão ambiental deixou de ser um 

tema afeito apenas aos romanticamente chamados “amantes da natureza”. Nesse sentido, é 

possível observar um crescente número de pessoas que optam por consumir produtos gerados 

a partir de formas de produção que possuam certo grau de consciência social e ambiental em 



12 

 

seus processos; para isso, preferem adquirir produtos ou investir mais em empresas que 

publicamente se preocupam com o impacto ambiental que estão gerando no mundo. Uma 

pesquisa realizada pela agência norte-americana Union+Webster concluiu que cerca de 87% 

dos brasileiros prefeririam consumir produtos e serviços de companhias que praticam a 

sustentabilidade, além de indicar que 70% poderiam até mesmo pagar um valor mais alto 

(TERRA, 2019). Com a tendência de crescimento deste mercado, ainda que sob a lógica de 

maximização do lucro, cada vez mais, um maior número de organizações visa atingir essa 

parcela da população.  

Além de uma  mera lógica de ampliação do mercado, em 2014 o Carbon Disclosure 

Project (CDP) divulgou que as empresas que investiram em sustentabilidade registraram um 

Retorno sobre Investimento 18% maior do que as que não realizaram (TERRA, 2019) e de 

acordo com o relatório da US SIF Foundation (2018), o número de ativos investidos com base 

em critérios Environmental, Social and Governance (ESG) saltou de US$ 8,1 trilhões, em 2016, 

para US $11,6 trilhões dois anos após, o que evidencia ainda mais o interesse dos investidores 

em organizações desse tipo. Em 2018, cerca de 85% das companhias listadas no índice S&P 

500 produziram algum relato do tipo ESG, reforçando a tendência de as organizações privadas 

caminharem em direção ao que, possivelmente, pode gerar maiores retornos. A Associação 

Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje), após a realização de uma pesquisa de campo 

entre maio e junho de 2019, com 105 empresas que representavam 10,3% do PIB brasileiro no 

ano anterior, evidenciou que 74% delas realizaram esforços para melhorar a imagem e a 

reputação da organização em termos de iniciativas ambientais, enquanto 55% relataram possuir 

interesse em ajudar a comunidade local (ABERJE, 2019). 

Mesmo com os evidentes retornos dos investimentos e a declarada (mas não 

necessariamente verificada) maior preferência dos consumidores por valores sustentáveis, 

verifica-se na prática um comportamento dúbio de muitas empresas em relação ao tópico. O 

aprofundamento de práticas que sejam realmente sustentáveis demanda um esforço de gestão, 

controle e organização que muitas empresas não estão dispostas a realizar, dados os seus custos 

financeiros. Ao mesmo tempo, porém, desejam o retorno de mercado que tal comportamento (e 

consequente investimento) pode gerar. É nesse contexto que se encontra o chamado 

“Greenwashing”, uma estratégia de marketing superficial (às vezes, enganosa), que possui o 

claro intuito de vincular a ideia de sustentabilidade à publicidade de algo que não 

necessariamente corresponde à realidade praticada, ou com as práticas entoadas nas operações 

da empresa. O conceito foi muito popularizado na década de 1990 pelo Greenpeace, mas o ato 

de enganar a população através de publicidade com o uso de uma preocupação ambiental já era 
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denunciado desde a década de 1960 com o termo “ecopornografia” (PAGOTTO, 2013). Tal 

conceito é de extrema importância neste trabalho por envolver mais de um aspecto a ser tratado. 

O Greenwashing é capaz de interligar a crítica realizada às áreas muito presentes na forma de 

acumulação atual da qual utilizamos o conceito de neoliberalismo para denominar: ao 

marketing em sua totalidade, porém, mais especificamente, ao que busca criar uma imagem 

sustentável da organização; à financeirização; e à crise climática e ambiental.  

Concomitantemente ao levantamento do contexto mercadológico e das abordagens e 

conceitos fundamentais para a compreensão do tema em discussão, nos debruçamos nesta fase 

prospectiva da pesquisa, sobre a escolha de uma organização que pudesse representar 

suficientemente os impactos sociais e ambientais gerados pelas organizações privadas dentro 

do Brasil. Após leituras e análises, as ações, práticas e discursos da Vale S.A se tornaram os 

objetos de estudo em questão para a elaboração dessa pesquisa como um estudo de caso. Desse 

modo, será possível avaliar as ações realizadas pela mineradora para recuperar não somente as 

condições ambientais que levaram ao rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho, 

mas também a preocupação com a recuperação da sua imagem perante a população, seus 

investidores e acionistas.  

A Vale é uma ex-empresa estatal que foi privatizada em 1997 que é desde os seus 

primórdios uma das maiores empresas de mineração do mundo, sendo a maior no mercado de 

minério de ferro e de pelotas, fundamentais para a produção de aço. Em 2015, foi responsável 

pela tragédia causada pelo rompimento da barragem de Mariana, que foi considerado o mais 

grave desastre ambiental da história provocado por vazamento de minério, em termos de 

destruição de ecossistemas de água potável e mata ciliar (PASSARINHO, 2019). O rompimento 

afetou drasticamente a pesca, a agricultura e o turismo nas localidades ao longo de quinhentos 

quilômetros de curso do Rio Doce, que foi contaminado pelos seus rejeitos (LOPES, 2016). 

Pouco mais de três anos após o ocorrido, em 2019, outra barragem de uma subsidiária da 

empresa também provocou uma tragédia, desta vez, na cidade de Brumadinho, se tornando o 

maior acidente de trabalho do Brasil e o segundo maior desastre industrial do século (SOUZA; 

FELLET, 2019).  

Este trabalho está dividido em três capítulos, possuindo diversos subcapítulos para 

diferenciar ou aprofundar determinados temas. O terceiro capítulo (primeiro do 

desenvolvimento) realiza uma apresentação dos principais acontecimentos dos anos iniciais da 

atual Vale S.A., ainda como CVRD no período que foi abordado, mas possui como papel 

apresentar um contexto histórico sobre o objeto de estudo tratado, indo além e evidenciando 

importantes pontos que podem ser observados logo de início na história da Vale. A segunda 
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parte visa dar continuidade à linha cronológica estabelecida, realizando uma conceitualização 

de categorias e do contexto histórico para que fosse possível compreender o fenômeno da 

privatização da CVRD. Contudo, mais do que apenas compreender como procedeu a 

privatização, descrevendo os processos legais e os acontecimentos no leilão, este capítulo 

buscou aprofundar nos motivos sociais, econômicos e políticos que propiciaram esse momento 

de ruptura da forma de gestão. A terceira parte, sendo ela o quinto e último capítulo, perfaz 

grande parte das críticas construídas neste trabalho. É tratado sobre as tragédias envolvendo a 

Vale, sendo explicitadas todas as suas consequências para as vítimas, para elucidar sobre os 

diversos pontos fundamentais para o debate acerca da crise climática e ambiental, partindo de 

uma perspectiva que põe em destaque o papel do sistema em que determinado objeto está 

inserido. 

 

1.1.Problema de Pesquisa 

Os desastres proporcionados pela empresa podem ser compreendidos como um trágico 

reflexo do que acontece de forma inerente ao sistema do qual pertencemos. A socióloga Sabrina 

Fernandes, nos alerta sobre isso ao dizer que: “O capitalismo é um sistema de contradições. 

Além de se estabelecer na exploração de uma maioria por uma minoria, destrói os mesmos 

ciclos naturais dos quais depende para seguir produzindo” (FERNANDES, 2020, p.84). Ao 

tratarmos da Vale como objeto de estudo, podemos cair em um erro interpretativo comum, o de 

tratar a crise ambiental que vivemos como somente erros (morais) de uma ou um grupo de 

pessoas ou empresas. Essa interpretação, apesar de verdadeira em certos acidentes, acaba, na 

verdade, resultando na isenção da responsabilidade do sistema capitalista enquanto sistema 

produtivo e organizativo da interação entre indivíduos e seu ambiente. 

Com base nos elementos apontados, para o presente trabalho, a questão que definiu a 

oportunidade de pesquisa pode ser colocada da seguinte forma: Quais aspectos envolvendo a 

Vale S.A. são tendenciais no sistema capitalista e quais são particulares à mineradora? 

O presente trabalho procura utilizar essa questão inicial para analisar criticamente os 

atos atribuídos a Vale, foi estudada a história da empresa, seu papel na economia brasileira, sua 

gestão após o período de sua privatização, os esforços da mineradora para conseguir recuperar 

seus resultados financeiros, além da realização de uma contextualização acerca das 

organizações privadas e suas dinâmicas dentro do capitalismo, que terá caráter essencial para 

compreender quais movimentos são isolados da Vale S.A. e quais são tendenciais dentro deste 

sistema econômico. Também será analisada a necessidade da lógica de empreender esforços 

para recuperar a imagem positiva da empresa, simplesmente como um esforço de fachada; que 
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visa, no fundo, manter a minimização de custos para maior retorno aos acionistas, o que pode 

comprometer a segurança e o bem-estar da população. 

Este trabalho está dividido em três grandes tópicos. A fundação da atual Vale S.A. 

ganha o foco na primeira etapa deste estudo, sendo explorados diversos aspectos como sua 

estrutura inicial, suas principais operações, resultados em períodos adversos e a logística e 

infraestrutura investidas pela organização, todos esses temas com o intuito de compreender o 

período vivido pelo Brasil e pelo mundo na fundação da Companhia Vale do Rio Doce, além 

de desenvolver um debate acerca da perspectiva desenvolvimentista presente na época.  

O segundo grande tópico buscou abordar o período de privatização da empresa, 

trazendo importantes contribuições sobre o contexto da privatização e das mudanças 

enfrentadas na organização. Além de apenas compreender como procedeu a privatização, 

descrevendo os processos legais e os acontecimentos no leilão, este capítulo buscou aprofundar 

acerca das modificações estruturais ocorridas naqueles períodos, que motivaram às 

privatizações de grandes empresas, se fazendo necessário o desenvolvimento de importantes 

categorias envolvendo o tema, também realizando um debate sobre o valor atribuído à CVRD 

para efetuarem a compra, ou seja, a avaliação empresarial utilizada naquele momento.  

Por fim, a terceira e última parte deste trabalho propõe um debate crítico acerca do 

papel das organizações em um sistema capitalista, passando por temas como a crise ambiental 

e climática, relacionando com a sustentabilidade e a responsabilidade social no mundo 

empresarial, a função da publicidade e o greenwashing, diretamente ligado com conceitos da 

área do marketing e enfatizando a tratativa acerca da priorização do retorno aos acionistas, 

desenvolvendo o debate final sobre o objetivo de uma empresa e quais movimentos são 

individuais de uma determinada organização e quais são tendenciais no sistema capitalista. 

 

 

1.2. Objetivos 

Este tópico apresenta os objetivos definidos para essa pesquisa, levando em 

consideração tanto o objetivo geral quanto os específicos e como se aplicam a temática 

escolhida para nortear o presente trabalho. 

 

1.2.1.  Objetivo Geral 

Este trabalho possui como objetivo analisar e refletir sobre quais movimentos são isolados 

da empresa Vale S.A. e quais são tendenciais dentro do sistema econômico capitalista. 
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1.2.2. Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos, temos: 

● Compreender a história da empresa, seu papel na economia brasileira e sua 

gestão após o período de sua privatização; 

● Analisar as ações da Vale S.A. antes, durante e após os desastres de 

Brumadinho e Mariana; 

● Realizar um desenvolvimento sobre as principais reflexões acerca das 

dinâmicas do capitalismo; 

● Realizar uma contextualização acerca das organizações privadas e suas 

dinâmicas dentro do capitalismo; 

● Apresentar e refletir sobre conceitos centrais acerca do tema e comparar com 

o estudo de caso envolvendo a Vale S.A. 

 

1.3. Justificativa 

Os acontecimentos trágicos envolvendo a Vale S.A. possuem diversas interpretações, 

contudo, aparenta haver certo consenso acerca do caráter negativo, pelo menos envolvendo os 

seus impactos. Entretanto, certo consenso costuma se limitar a interpretar os acontecimentos 

como erros ou imprudências particulares à mineradora. Deste modo, esse trabalho se faz 

necessário para a interpretação e compreensão dos movimentos recentes do sistema capitalista 

e suas correlações com as grandes organizações que o compõe. Nessa perspectiva, o 

desenvolvimento deste trabalho se torna pertinente para realizar uma interpretação dos impactos 

organizacionais em sociedade e como eles estão relacionados com o atual sistema vigente e 

hegemônico.  
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2.  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

2.1. Método de Pesquisa 

A abordagem utilizada nesta pesquisa, tendo como base o objetivo geral e os 

específicos a serem alcançados, foi a do tipo mista, envolvendo a pesquisa quantitativa (no 

tocante ao desempenho financeiro da empresa ou de pesquisas de mercado, por exemplo) e 

qualitativas (ao ser analisado o discurso dos principais representantes da organização, as falas 

dos afetados e a repercussão midiática). 

Segundo Coutinho e Campos (2019), uma das conceituações mais pertinentes sobre 

metodologias mistas provém de Sampieri (2012), que nos fala que os métodos mistos 

representam um conjunto de processos sistemáticos e críticos de pesquisa e implicam a coleta 

e a análise de dados quantitativos e qualitativos, assim como sua integração e discussão 

conjunta, para realizar inferências como produto de toda a informação coletada 

(metainferências) e conseguir um maior entendimento do fenômeno em estudo. Ou seja, os 

métodos de pesquisa mista são a integração de ambos os métodos em um só estudo, com o 

objetivo de obter uma fotografia mais completa do fenômeno, podendo ser unidos de forma 

pura (onde as estruturas de ambos são conservadas) ou modificada (onde os métodos são 

adaptados, alterados ou sintetizados). 

 

2.2. Tipos de Dados 

Neste trabalho foram utilizados dados secundários (a fim de compreender quais ações 

estão sendo realizadas pela mineradora), sendo esses coletados a partir de bancos de dados, 

relatórios e documentos, ou seja, dados que foram coletados, ordenados e sintetizados por outra 

pessoa (ZANELLA, 2013). 

 

2.3. Propósito 

Segundo Antônio Carlos Gil (2008), é possível dividir a pesquisa em três tipos com 

base em seu objetivo. O primeiro deles, é a pesquisa exploratória que tem como objetivo 

aumentar a familiaridade do tema após o levantamento de informações sobre determinado 

fenômeno. O segundo, é a pesquisa descritiva, que envolve o registro e a análise de 

características de um determinado fenômeno, geralmente com técnicas padronizadas para 

ambas as ações. Por fim, a pesquisa explicativa se baseia na tentativa de identificar causas de 

um fenômeno registrado, analisado e interpretado. Tal prática possui o intuito verificar as 

hipóteses causais. Segundo Vergara (2016), uma pesquisa pode ser classificada como, além 
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dessas três taxionomias de tipos de pesquisa já mencionadas, metodológica, aplicada e 

intervencionista. 

Dessa forma, o tipo de pesquisa a ser desenvolvido, de acordo com as classificações 

citadas, será o de pesquisa exploratória com o objetivo de coletar informações sobre o objeto 

de estudo para compreender o tema proposto, analisar as informações fornecidas, estudar os 

impactos financeiros e socioambientais e as práticas divulgadas pela empresa nos dois sentidos. 

 

2.4. Meios de Pesquisa 

Será realizada a pesquisa bibliográfica, onde será realizado um levantamento de 

informações a partir de diferentes materiais para obter conhecimento da visão de diversos 

autores acerca da área. Além das informações concernentes à atuação da empresa e a tragédia 

e os impactos dos rompimentos das barragens, serão aprofundados tópicos relacionados aos 

temas da evolução da questão ambiental. A pesquisa documental também terá importante peso, 

principalmente quando o estudo de caso passar a nortear as ações da pesquisa, pois será 

estudada de forma aprofundada um fenômeno dentro do seu próprio contexto. Segundo Stake 

(2000), o estudo de caso pode ser classificado como em “intrínseco” (aquele cujo objetivo 

esgota-se no caso em si) e “instrumental” (aquele que permite o entendimento de uma realidade 

mais ampla a partir do caso estudado); desse modo, após análise das ações tomadas pelo objeto 

de estudo em decorrer dos fenômenos estudados, será realizado uma série de interpretações 

acerca do cenário em que o mesmo está inserido, graças a representatividade da empresa 

estudada dentro do setor de mineração e a sua importância dentre as organizações nacionais, 

enquadrando o estudo de caso em instrumental, devido ao seu caráter de compreensão que pode 

ser ainda mais amplo do que o mero objeto de estudo. 

 

2.5. Técnica de Coleta de Dados 

Foi utilizada a técnica de coleta documental de dados para embasar as análises do 

presente trabalho, ou seja, coleta de dados através de artigos científicos, matérias de jornais e 

informações disponibilizadas pelas organizações em relatórios e nos sites organizacionais 

(ZANELLA, 2013). 

 

2.6. Técnica de Análise de Dados 

Para realizar a análise dos dados obtidos, a técnica de análise de conteúdo foi utilizada. 

Essa técnica busca compreender melhor e profundamente um dado, extraindo as informações 

mais relevantes para a questão em análise (ZANELLA, 2013). Essa técnica é dividida em três 
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etapas: a pré-análise, na qual é feita uma escolha e organização dos materiais obtidos na coleta 

de dados; após esse procedimento, pode-se dar início a leitura e identificação das análises de 

registro (informações relevantes); a exploração do material, ou uma separação e verificação dos 

dados; e a interpretação dos resultados, no qual se relaciona os dados obtidos com a 

fundamentação teórica ou com outros dados obtidos durante a pesquisa (ZANELLA, 2013).  
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3. O DESENVOLVIMENTISMO E A CVRD 

Segundo a diretoria da própria empresa (1992), conhecer a história da Companhia Vale 

do Rio Doce (CVRD) é como conhecer um pouco da história do Brasil. Um pouco além da 

romântica visão da diretoria, essa frase se prova verdadeira pela Vale S.A. espelhar, além dos 

“principais anseios” da sociedade como é dito, todos os processos dinâmicos do Brasil dentro 

do sistema capitalista, se inserindo no comércio internacional. 

A Vale S.A. foi fundada em junho de 1942 como a estatal Companhia Vale do Rio 

Doce e possuía o prazo de duração de 50 anos preestabelecido. Inserido em um ambiente 

conturbado graças à Segunda Guerra, o Brasil negociaria com potências estrangeiras 

interessadas na garantia do fornecimento de matérias-primas estratégicas (principalmente, o 

minério de ferro), para o esforço bélico contra os adversários do Eixo. Dessa forma, os Acordos 

de Washington tiveram papel fundamental para a resolução da controvérsia da exportação do 

minério de ferro brasileiro, pois, em 3 de março de 1942, tais acordos definiam as bases para a 

organização em solo brasileiro de uma companhia de exportação de minério de ferro; o governo 

estadunidense se comprometia a fornecer um financiamento de 14 milhões de dólares, enquanto 

o governo britânico se obrigava a adquirir e transferir ao governo brasileiro as jazidas de 

minério de ferro pertencentes a Itabira Iron, livres de qualquer ônus. A empresa seria 

administrada por brasileiros e estadunidenses, até que todas as promissórias fossem 

devidamente pagas, após o qual, as minas deveriam ser revertidas integralmente ao governo 

brasileiro (Ibidem, 1992).  

O presidente Getúlio Vargas, mediante o Decreto Lei n° 4.352, de 1° de junho de 1942, 

definiu as bases em que seria organizada a Companhia Vale do Rio Doce. Tendo sua diretoria 

composta por um presidente, dois diretores de nacionalidade brasileira e mais dois de 

nacionalidade norte-americana, a Companhia seria constituída como uma sociedade anônima, 

de economia mista, com capital inicial de 200 mil contos. Enquanto os brasileiros ficavam 

responsáveis por administrar a Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), norte-americanos e 

brasileiros dirigiriam as Minas de Itabira. Em 1943, na assembleia de constituição definitiva da 

Companhia Vale do Rio Doce, foram aprovados os estatutos que transfeririam seu patrimônio 

às minas de Itabira, com a sede administrativa localizada na cidade de Itabira. Também era 

prevista a criação de um fundo de melhoramento e desenvolvimento da região do Vale do Rio 

Doce, comprometendo a companhia com a região que lhe deu o nome e a tornando uma das 

principais responsáveis pelo desenvolvimento da área, principalmente pela utilização da estrada 

de ferro para o transporte de outras cargas e de passageiros, além do minério de ferro. 

Fundamental pontuar que logo nos primeiros anos de funcionamento da empresa, era 
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imprescindível, para atingir a meta de exportação de 1,5 milhão de toneladas de ferro prevista 

nos Acordos de Washington, que houvesse a liberação dos recursos do Eximbank (Export-

Import Bank of the United States, a agência de créditos oficial do governo federal 

estadunidense). Desse modo, em 1943 foi firmado um acordo entre ambos, do qual foram 

fornecidos 14 milhões de dólares voltados à melhoria do complexo mina, ferrovia e porto. 

Mesmo assim, a CVRD enfrentou problemas relacionados à situação das ferrovias, condições 

insalubres para os trabalhadores e insuficiência do capital inicial da companhia (200 milhões 

de cruzeiros) e dos recursos externos para cobrir as despesas com as obras, o próprio 

empréstimo de 14 milhões só foram suficientes para a compra de um certo volume de material 

e equipamentos nos EUA e o pagamento dos empregados da PKBD (empresa de consultoria 

norte-americana Parsons, Klapp, Brinckerhoff & Douglas), sendo necessário um valor adicional 

de 5 milhões de dólares para material ferroviário (Ibidem, 1992).  

Entretanto, apesar de ser menor do que a meta de 1,5 milhão de toneladas anuais, houve 

um salto representativo das exportações no país, para a Inglaterra foi de 35.406 toneladas, em 

1942, para 62.928, em 1943, e 127.194, em 1944, caindo para 101.694 toneladas, em 1945, 

devido ao fim da Segunda Guerra Mundial e a redução da produção internacional de aço. Na 

região do Vale do Rio Doce também houve um impacto significativo, atraindo novos 

investimentos com a instalação de diversas empresas (como a Companhia Ferro e Aço de 

Vitória e a Companhia Ferro e Aço de Itabira), além do saneamento da região, com foco no 

combate à malária e melhoria das condições sanitárias em geral. 

Essa breve contextualização sobre a origem da CVRD vai além da vontade de exaltar 

um possível “case de sucesso”, como os administradores tanto se atraem, que estava nas mãos 

do Brasil. Compreender os anseios e os acontecimentos de diferentes épocas acerca de uma 

mesma empresa é fundamental para o desenvolvimento deste estudo, e a CVRD foi um ícone 

de um período em que o desenvolvimentismo era um dos horizontes mais desejados para 

superar o atraso econômico do subdesenvolvimento. Entretanto, o que vemos de início é o que 

constantemente relatamos na história do país, uma forte interferência externa para manter até o 

mínimo dos desenvolvimentos nacionais submissos às potências mundiais. Isso se evidencia 

nos próprios Acordos de Washington decidindo os rumos de uma futura empresa estratégica 

para o Brasil, na tomada de empréstimo de uma agência de crédito estadunidense que no fim se 

tornou insuficiente e, principalmente, na estrutura de exportação de matérias-primas, muito 

semelhante à dinâmica proposta pela teoria das vantagens comparativas, elaborada por David 

Ricardo em seu livro The Principles of Political Economy and Taxation (1821). As 

consequências dessa estrutura ficam explicitas no decorrer dos primeiros anos da empresa, após 
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o fim da Segunda Guerra; em 1945, a CVRD, por ter suas atividades voltadas para o mercado 

externo desde o início, foi obrigatoriamente afetada pelas vicissitudes da economia 

internacional. Houve uma redução na produção siderúrgica mundial, os Estados Unidos e a 

Inglaterra renunciaram à opção de renovação dos contratos, além de haver opções mais 

próximas de aquisição de minérios pelos EUA e Europa, principais mercados consumidores, 

como era o caso do Canadá e da Venezuela. Essa falta de estrutura comercial fez com que a 

CVRD se submetesse a muitos intermediários que lhe pagavam preços inferiores àqueles em 

vigência no mercado mundial. Esse fenômeno fica evidente ao analisarmos a Tabela 1.  

 

Tabela 1 - CRVD – Exportações de Minério de Ferro Segundo os Países Compradores 1942-

1950 (em toneladas) 

Países Anos 

 1942 1943 1944 1945 1946(2) 1947(2) 1948 1949 1950 

E.U.A       227.397 316.406 588.106 

Canadá       84.943 71.820 74.574 

Inglaterra 35.407 62.928 127.194 101.694     18.491 

Holanda       44.862 7.305 23.266 

Bélgica       28.050 17.396 7.315 

França        29.020  

Alemanha 

Oriental 
        10.013 

Total 35.407 62.928 127.194 101.694 40.962 174.290 385.252 471.747 721.764 
(1) Visando a padronização da tabela, todas as medidas apresentadas nas fontes em toneladas inglesas (1.016 

quilos) foram convertidas em toneladas métricas (1.000 quilos). 

(2) Para esses anos, as fontes não apresentam o destino das exportações, mas somente os totais. 

Fonte: Relatórios de Diretoria, 1943-1951, apud, CVRD, 1992, p. 74. 

 

Gráfico 1 - Exportações de Minério de Ferro Segundo os Países Compradores 1942-1950 
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Fonte: Relatórios de Diretoria, 1942-1950, apud, CVRD, 1992, p. 74. Gráfico de autoria própria (2022) 

 

Os anos seguintes da Companhia ficaram marcados por uma constante tentativa de 

recuperação dos níveis de exportação que ela possuía em período de conflito. Eurico Gaspar 

Dutra assume a presidência e nomeia o engenheiro Dermeval José Pimenta que, para reverter o 

quadro desfavorável, considerou como necessário novos aportes financeiros, destinados às 

obras de mecanização das minas, de reparo da ferrovia e de modernização das instalações do 

cais de Atalaia, no porto de Vitória. Algumas medidas financeiras foram tomadas, como o 

lançamento do terceiro e último grupo de debêntures previsto em 1944, no valor de 100 milhões 

de cruzeiros, um empréstimo do Banco do Brasil de 30 milhões de cruzeiros e uma tentativa de 

empréstimo de 7,5 milhões de dólares com o Eximbank, que por outro lado exigia a redução 

dos poderes do presidente da empresa, para os estadunidenses terem maior autonomia de ação, 

além de exigir a redefinição da modalidade de pagamento do empréstimo inicial. O Eximbank 

obteve sucesso na segunda reivindicação, com a CVRD assumindo a obrigação de pagar 

integralmente todas as promissórias emitidas em 18 de março de 1943, mas não conseguiu o 

mesmo êxito com as mudanças administrativas e a empresa estadunidense continuou insistindo 

na redução das funções do presidente às de um supervisor, até ser definitivamente negada em 

1950 pelas reformas dos estatutos da CVRD. 

Com os recursos obtidos, a Companhia Vale do Rio Doce possuía condições de realizar 

o programa de obras para a operação da estrada de ferro, esse fato e o aumento do preço médio 

internacional do mineral de ferro, fez com que, em 1948, a empresa obtivesse, pela primeira 

vez, um saldo positivo de 4.214.592,63 cruzeiros. Mesmo assim, as exportações se mantinham, 
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em sua maior parte, para os Estados Unidos (também devido ao momento de pós-guerra 

enfrentado) que representava a curto prazo a única perspectiva para o escoamento da produção 

da Companhia. Esse crescimento se traduziu na contribuição da CVRD no total das exportações 

brasileiras de minério de ferro, saltando de 11,2%, em 1942, para 81,8%, em 1950.  

 

Tabela 2 - Participação das Exportações de Minério de Ferro da CRVD no Total Nacional 

Anos CRVD Brasil CRVD/BRASIL (%) 

1942 35.407 316.033 11,2 

1943 62.928 322.802 19,5 

1944 127.194 205.798 61,8 

1945 101.694 299.994 33,9 

1946 40.962 64.413 63,6 

1947 174.290 196.737 88,6 

1948 385.252 599.289 64,3 

1949 471.947 675.574 69,9 

1950 721.765 890.125 81,8 

 
Fonte: Relatórios de Diretoria 1943-1951, apud CVRD, 1992, p. 74 

 

Com a representação gráfica, essa mudança fica ainda mais visível, o número de 

exportações tem um significativo aumento após sua queda em 1946, com a CVRD possuindo 

protagonismo nas participações das exportações no Brasil: 

 

Gráfico 2 - Exportações de Minério de Ferro 1942-1950 

 

Fonte: Relatórios de Diretoria 1943-1951, apud CVRD, 1992, p. 74. Gráfico de autoria própria (2022). 

 

A CVRD foi ganhando o cenário internacional desde então, na década de 50 a 

companhia conquistou novas posições no comércio mundial de minério de ferro, isso pelos 
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avanços na modernização do complexo mina, ferrovia e porto, pela política de preços agressiva 

e outras iniciativas como a diversificação dos mercados, que fez com que a empresa saldasse 

seus compromissos com credores, ganhando credibilidade internacional, possibilitando a busca 

por novos aportes financeiros. Também é evidente que a conjuntura internacional apresentava-

se favorável ao minério de ferro, graças à reconstrução da Europa, com auxílio dos capitais 

estadunidenses, recuperando seu parque industrial, além do recrudescimento da corrida bélica, 

pela guerra da Coréia, tornando novamente o minério de ferro alvo da potência estadunidense 

por se tratar de uma matéria-prima para seu poder bélico, fazendo os EUA permanecerem como 

principal cliente das exportações do Brasil, equivalendo a mais de 80%, em 1950. Obviamente, 

a CVRD, após uma série de críticas envolvendo o alinhamento do país à política externa 

estadunidense (fomentadas pela dependência financeira da Companhia ao Eximbank), foi a 

público defender que fazia negócios livremente com qualquer país do mundo.  

Nesse momento, se encontrava um importante debate enfrentado pelo país. Certa 

parcela da população e intelectuais defendiam que as reservas de minério de ferro (na época, 

15 bilhões de toneladas) deveriam atender, prioritariamente, ao consumo doméstico e não às 

exportações. Evidentemente, essa posição foi veementemente contestada pelo presidente da 

companhia, Juracy Magalhães, que não via nenhum inconveniente no ato. De qualquer modo, 

os EUA deixaram de predominar no consumo do minério de ferro da CVRD em 1953, onde a 

Europa adquiriu 63,6% das exportações e os norte-americanos 32%, por diversos motivos, 

como o fim da guerra da Coréia, o aproveitamento da taconita, minério de ferro de baixo teor, 

que permitiu aos EUA a utilização de suas próprias reservas e a alteração da prioridade de 

compra ao minério proveniente de suas minas cativas na Libéria, no Canadá e na Venezuela. 

No rápido aceno à expansão de mercados, o Brasil passa a negociar com o Japão e com países 

socialistas do Leste europeu, como a Polônia em 1951, fazendo com que o imperialismo 

estadunidense criticasse a iniciativa, alegando que a decisão feria os acordos assinados entre 

ambos os países. A Companhia terminou a década com o mercado mais diversificado do que 

quando a iniciou, mas os Estados Unidos ainda mantiveram seu patamar de primeiro cliente 

com 29%, seguidos pela Alemanha Ocidental (21%), Japão (9%) e Tchecoslováquia (8%). Isso 

fica evidente ao visualizarmos o gráfico 4, onde a parcela pertencente aos EUA, ao longo dos 

anos presentes na tabela, apresenta um valor desproporcional, mesmo havendo uma 

diversificação evidente pela tabela, inclusive mantendo a média do número de exportação para 

os EUA e crescendo do número de exportações totais com base no que diziam os países 

compradores (gráfico 3). 
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Tabela 3 - Exportações de Minério de Ferro da CVRD Segundo os Países Compradores (em 

toneladas métricas) 1951-1955 

Países Anos 

 1951 1952 1953 1954 1955 

E.U.A 1.051.998 1.054.181 448.305 555.880 1.022.035 

Canadá 124.268 124.705 37.837 60.204 30.046 

Inglaterra 93.432 91.340  467.616 552.944 

Holanda  42.897   41.285 

Bélgica 24.663 66.809    

França  28.255  49.552 14.326 

Alemanha Oriental  99.436  249.971 288.674 

Áustria  23.502    

Tchecoslováquia    80.374 195.851 

Polônia    113.428 97.483 

Itália    10.160 46.707 

Hungria      

Suíça      

Finlândia      

Japão   10.114  9.154 

Total 1.294.361 1.531.125 1.406.245 1.587.185 2.298.505 

(*) As exportações para os países europeus no ano de 1953 não aparecem discriminadas nas fontes. 

Elas somaram, no conjunto, 889.989 toneladas, o equivalente a 63,29% do total das vendas de minério 

de ferro da CRVD. 
Fonte: Relatórios de Diretoria, 1951-1960. – Apud CVRD, 1992, p. 87 

 

Tabela 4 - Exportações de Minério de Ferro da CVRD Segundo os Países Compradores (em 

toneladas métricas) 1956-1960  

Fonte: Relatórios de Diretoria, 1951-1960. – Apud CVRD, 1992, p. 87. 
 

 

 

Países Anos 

 1956 1957 1958 1959 1960 

E.U.A 1.024.563 1.158.695 702.367 994.661 1.234.421 
Canadá 61.231 147.525 35.770 85.627 152.501 

Inglaterra 562.807 710.563 571.143 565.941 677.769 

Holanda 51.985 43.676 54.835 132.859 99.451 

Bélgica 3.048     

França 12.746 43.988 24.423 59.317 107.179 

Alemanha Oriental 366.357 402.014 269.117 516.719 910.667 

Áustria 9.295     

Tchecoslováquia 81.208 156.852 187.518 373.479 359.484 

Polônia 34.827 98.895 313.225 295.110 290.964 

Itália 49.910 52.273 16.954 28.814 51.167 

Hungria  17.374 21.480 13.411  

Suíça  1.524 2.033  2.540 

Finlândia  1.016    

Japão 40.403 131.866 46.532 195.495 383.474 

Total 2.306.160 2.966.261 2.247.550 3.261.453 4.269.613 
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Gráfico 3 - Exportações de Minério de Ferro da CVRD (1951-1960) 

 

Fonte: Relatórios de Diretoria, 1951-1960. – Apud CVRD, 1992, p. 87. Gráfico de autoria própria. 

 
Gráfico 4 - Exportações de Minério de Ferro da CVRD Segundo os Países Compradores (1951-1960) 

 

Fonte: Relatórios de Diretoria, 1951-1960. – Apud CVRD, 1992, p. 87. Gráfico de autoria própria. 
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traços de uma empresa privada e se tornando menos sujeita às determinações dos governos. É 

evidente a mudança da forma de governar, enquanto o governo Dutra (1945-1951) seguia a 

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960

Total

9.247.106
42%

4.293.555
20%

3.102.955
14%

1.434.766
6%

1.243.932
6%

2.586.420
12%

E.U.A

Inglaterra

Alemanha Oriental

Tchecoslováquia

Polônia

Outros



28 

 

orientação da Constituição de 1946, correspondendo à tendência liberal e privatista do 

presidente, que via na associação com o capital estrangeiro a única forma de promover a 

modernização da economia brasileira. Já o governo de Vargas (1951-1954), sem renunciar à 

cooperação (interferência) externa, possuía uma tendência mais estatista, tentando conciliar os 

entreguistas e os nacionalistas do período1, porém, tal debate é transferido para o petróleo, os 

minerais estratégicos e o carvão-de-pedra. A tendência de estímulo à empresa privada e ao 

capital estrangeiro acabou prevalecendo no final da década, recuperado por Café Filho (1954-

1955) e acentuado no governo Juscelino Kubitschek (1956-1961). 

O que fica evidente nesta parte, é o aspecto já citado da Companhia Vale do Rio Doce 

ser considerada por muitos intelectuais desenvolvimentistas uma empresa estratégica em posse 

do Brasil como um dos possíveis caminhos para superar o subdesenvolvimento. A própria 

Companhia realizou uma série de investimentos naquele período para melhorar as condições de 

funcionamento do complexo mina, ferrovia e porto, como o programa de reaparelhamento da 

capacidade operacional, feito no final da década de 1940, auxiliando para o alcance de 1,5 

milhão de toneladas exportadas em 1952. Além disso, a Estrada de Ferro Vitória a Minas obteve 

um grande crescimento de produtividade operacional por meio da conclusão de um túnel, 21 

pontes de estrutura metálica e mais de dez mil metros de desvios e do assentamento de bueiros, 

esse investimento era composto também por uma série de problemas, como o leito da ferrovia 

se assentar sobre a areia, proporcionando constantes acidentes, principalmente em períodos de 

chuva. A área portuária também foi palco de importantes obras, como a conclusão, em 1950, 

do cais de minério do Atalaia, com um depósito com capacidade para armazenar até 90 mil 

toneladas de minério de ferro. 

Um dos primeiros atos focando no impacto ambiental realizado pela CVRD foi em 

1954, com a decisão de reflorestamento de áreas de produção de dormentes. Isso se deve pelos 

trabalhos realizados na ferrovia Vitória a Minas obrigarem a empresa a adquirir grandes 

quantidades de dormentes de madeira, causando uma exploração intensiva das reservas 

florestais por parte das indústrias madeireira e carvoeira. A CVRD então, realiza a compra, em 

1956, da Reserva de Linhares do governo do Espírito Santo, com mais de 21,7 mil hectares. 

Ainda sobre a Vale como uma empresa icônica dos desdobramentos da economia 

 
1 O termo entreguista é utilizado de forma negativa a partir do final da década de 1940 para designar a corrente 

político-ideológica que defendia um modelo de desenvolvimento para o Brasil baseado na entrega da exploração 

das riquezas naturais ao capital estrangeiro. Os nacionalistas se opuseram aos entreguistas, pois defendiam 

antagonicamente o desenvolvimento baseado no capital nacional. O termo entreguista teve uma das suas 

primeiras aparições em um documento impresso pelo Centro de Estudos e Defesa do Petróleo e da Economia 

Nacional (CEDEPEN, 1952). 
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brasileira, vemos a implicação da política desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, em seu 

Programa de Metas. Em meados de 1957, foi encaminhado ao ministro da Fazenda um relatório 

contendo os resultados alcançados pelo grupo de trabalho dedicado ao estudo do mercado 

mundial de ferro e das reservas exportáveis do Brasil, constituindo o Documento 18 do 

Conselho de Desenvolvimento, que considerava viável a ampliação das exportações para 8 

milhões de toneladas no ano de 1960, com a CVRD compondo 6 milhões dessas exportações. 

Este documento foi fortemente criticado na imprensa e no Congresso Nacional, pois possuía 

uma orientação nitidamente liberal, com forte apelo ao capital estrangeiro, chegando a ser 

rotulado de escandaloso e intolerável (CRVD, 1992). 

 

Participação das Exportações de Minério de Ferro da CRVD no Total Nacional (em toneladas 

métricas) 

Anos CRVD Brasil CRVD/BRASIL (%) 

1951 1.294.361 1.320.007 98,1 

1952 1.531.125 1.560.814 98,1 

1953 1.406.245 1.526.494 92,1 

1954 1.587.185 1.678.455 94,6 

1955 2.298.505 2.564.600 89,6 

1956 2.306.160 2.744.882 84,0 

1957 2.966.261 3.536.728 83,9 

1958 2.247.550 2.823.195 79,6 

1959 3.261.453 3.957.570 82,4 

1960 4.269.613 5.160.266 82,7 

 
Fonte: Relatórios de Diretoria 1951-1960 (para exportações da CVRD), Anuário Estatístico do Brasil 1953, 

p.280; 1955, p.295; 1958, p.295; 1961, p.225 (para as exportações do Brasil) apud CVRD, 1992, p. 88. 

 

Fonte: Relatórios de Diretoria 1951-1960 (para exportações da CVRD). Gráfico de autoria própria (2022). 

 

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960

CRVD Brasil

Gráfico 5 - Exportações de Minério de Ferro 1951-1960 



30 

 

A década de 1960 ficou marcada como um período de redefinição da política de 

governo para o setor mineral. Com a promulgação da Lei n.°3.783, por parte de Kubitschek, foi 

criado o Ministério das Minas e Energia (MME), onde várias empresas ficaram sob a jurisdição 

deste ministério, inclusive a CVRD. A partir do período que procedeu do golpe empresarial 

militar, em 1964, ficou explícito o objetivo das mudanças de diretrizes, principalmente após a 

fala do ministro das Minas e Energias, Mauro Thibau, que criticou o caráter estatizante dos 

governos anteriores e propôs medidas que facilitassem a participação do capital privado, 

nacional e internacional, como a revisão do Código de Minas, de 1940. A década de 1960 

também foi marcada pela descoberta das jazidas no sul do Pará, na Serra de Carajás, em 1967, 

que se revelaram os mais significativos depósitos ferríferos do país, incluindo uma ampla gama 

de outros minerais. Por meio do Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG), ficaram 

confirmados os princípios gerais da nova política de mineração, atribuindo ao programa de 

investimento da CVRD cerca de 87,3 milhões de dólares em recursos, auxiliando para que a 

exportação do minério se elevasse para 20 milhões de toneladas a partir de 1967, fazendo com 

que a mineradora se afirmasse como empresa exportadora de padrão internacional no mercado 

transoceânico de minério de ferro; no mesmo ano, passou a figurar entre as seis maiores 

empresas exportadoras do mundo, comercializando 26 tipos de minério. 

Por fim, na nossa breve contextualização histórica sobre o período de fundação da 

CVRD e seus anos subsequentes, chegamos na década de 1970, onde a mineradora atingiu a 

posição de maior exportadora de minério de ferro do mundo, respondendo por 16% do comércio 

transoceânico do produto em 1975. Entre 1970 e 1975, o volume de minério exportado cresceu 

116% e o preço da tonelada subiu 77%, o que gerou um aumento da receita de exportações em 

cerca de 285%, se tornando a maior geradora de divisas do país. Obviamente, também houve a 

manutenção do impacto ambiental por parte da companhia, principalmente pelo Projeto Ferro 

Carajás, onde a exploração das jazidas ferríferas foi fortemente criticada por ambientalistas. A 

CVRD, na década, buscou desenvolver uma política de diversificação de atividades que a levou 

a se engajar em projetos para a produção de bauxita, alumina, alumínio, manganês, titânio, 

fosfato, fertilizantes, madeira, celulose, pelotas e ferritas magnéticas em um processo que 

incluía tanto a horizontalização como a verticalização das suas atividades e de sua organização, 

resultando na transformação da companhia em um grande conglomerado empresarial estatal, 

abrangendo mais de duas dezenas de empresas controladas e coligadas (Ibidem, 1992). 

 

3.1.Desenvolvimentismo e a Teoria Marxista da Dependência (TMD) 

Como mencionado anteriormente, o período descrito é marcado pela popularidade do 
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pensamento desenvolvimentista. Pedro Fonseca (2015), nos auxilia a compreender tal conceito 

por meio de um debate que visa contemplar a diversidade de interpretações existentes para o 

termo. Segundo Fonseca:  

Entende-se por desenvolvimentismo a política econômica formulada e/ou executada, 

de forma deliberada, por governos (nacionais ou subnacionais) para, através do 

crescimento da produção e da produtividade, sob a liderança do setor industrial, 

transformar a sociedade com vistas a alcançar fins desejáveis, destacadamente a 

superação de seus problemas econômicos e sociais, dentro dos marcos institucionais 

do sistema capitalista. (FONSECA, 2015, p.41) 

 

Podemos considerar tal definição como satisfatória por sua abrangência dos principais 

pensamentos da época, entretanto, é fundamental explicitar essa diversidade existente em sua 

formulação. Dentre os simpatizantes da teoria desenvolvimentista, os principais eram os 

formuladores da Teoria Cepalina, desenvolvida pela Comissão Econômica para a América 

Latina e o Caribe, criada em 1948 pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas com 

o objetivo de incentivar a cooperação econômica entre os seus membros. Segundo a própria 

CEPAL, seu método reside em uma interação entre o método indutivo e a abstração teórica 

formulada originalmente por Prebisch, utilizando da compreensão da relação de oposição entre 

“periferia” e “centro”, onde a primeira consiste em um padrão específico de inserção na 

economia mundial como: 

Produtora de bens e serviços com uma demanda internacional pouco dinâmica, 

importadora de bens e serviços com uma demanda interna em rápida expansão e 

assimiladora de padrões de consumo e tecnologias adequadas para o centro, mas com 

frequência inadequadas para a disponibilidade de recursos e o nível de renda da 

periferia; Segundo, derivou na ideia de que a estrutura socioeconômica periférica 

determina um modo singular de industrializar, introduzir o progresso técnico e 

crescer, assim como um modo peculiar de absorver a força de trabalho e distribuir a 

renda. (CEPAL, p. 1). 

 

Celso Furtado, Anibal Pinto e Aldo Ferrer tiveram forte influência de adicionar a 

perspectiva da formação histórica dos países da região à dimensão estruturalista, formando-se 

um método de pesquisa e análise conhecido como “histórico-estruturalista” e tornando a 

CEPAL como: “uma escola de pensamento especializada no exame das transformações 

econômicas e sociais de médio e longo prazo dos países latino-americanos e caribenhos.” 

(CEPAL, p. 1) 

Principalmente acerca da definição de desenvolvimentismo, citada anteriormente, 

encontramos os diversos pontos focados por aqueles que visam questionar essa política 

econômica.  Os principais críticos da época eram os dependentistas, nome dado aos teóricos da 

escola da dependência que abarcava as mais diversas ideologias. Três eventos são 

fundamentais, no início da década de 1960, para fornecer o contexto social desencadeando no 
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surgimento desta escola: a crise da estratégia de industrialização por substituição de 

importações (ISI) na América Latina; a Revolução Cubana; e a concentração de uma importante 

geração de intelectuais de esquerda exilados em Santiago devido à onda de golpes militares que 

começou em 1964 com o golpe brasileiro (GROSFOGUEL, 2018). Após seu surgimento, os 

dependentistas travaram uma luta teórica e política em três frentes distintas: contra a ideologia 

neodesenvolvimentista da CEPAL; contra o marxismo ortodoxo dos partidos comunistas latino-

americanos; e contra a teoria da modernização dos acadêmicos dos EUA. 

Dentre os dependentistas, possuímos as mais diversas concepções, a utilização do 

termo pode ser encontrada até nas forças armadas e militares (compreendendo a existência da 

dependência como uma barreira para uma geopolítica autônoma), na burguesia nacional e, 

dentro da esquerda, entre os teóricos responsáveis pelo desenvolvimento da Teoria Marxista da 

Dependência (TMD), sendo essa última utilizada aqui para realizar críticas ao modelo pensado 

na época e, principalmente, às suas limitações que ficam evidentes no estudo de caso utilizado, 

produzindo também uma dura crítica aos utopistas da área da administração que acreditam que 

uma maior inserção do país no mercado internacional (principalmente, por meio do capital 

privado e da burguesia nacional) irá proporcionar uma superação da dependência.  

A TMD foi criada entre a década de 1960 e 1970, por grandes figuras como Vânia 

Bambirra, Ruy Mauro Marini e Theotonio dos Santos, no período entre o AI-5 e o fechamento 

da ditadura civil empresarial militar brasileira. Essa teoria incorpora elementos da teoria do 

valor de Marx e da avaliação do imperialismo de Lenin para compreender as tendências do 

capitalismo na América Latina. É possível compreender a dependência como um conjunto de 

determinações concretas da realidade, sendo essa a forma e desenvolvimento capitalista nas 

regiões dependentes ou consideradas como periferia do capitalismo. É percebido que nos países 

centrais, normalmente metrópoles coloniais ou ex-colônias que possuem sua independência 

com relação de vantagens com a antiga metrópole (como é o caso dos Estados Unidos), o 

imperialismo ocorre com a transferência de valor de outras regiões, ou seja, nos países 

dependentes, parte do valor produzido é transferido para fora.  

A concepção teórica da época observava esse fenômeno e os problemas das sociedades 

latino-americanas como sendo por causa das estruturas arcaicas, tradicionais e/ou feudais que 

precisavam ser superadas para se tornar mais avançadas, modernas e capitalistas. Como 

mencionado na definição citada: “Transformar a sociedade com vistas a alcançar fins 

desejáveis, destacadamente a superação de seus problemas econômicos e sociais, dentro dos 

marcos institucionais do sistema capitalista” (FONSECA, 2015, p.41). Os cepalinos e os 

dependentistas da TMD possuíam, dentre suas diversas divergências, uma explícita neste 
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trecho, para o primeiro, o desenvolvimento nacional autônomo poderia ser alcançado dentro do 

capitalismo, enquanto, para o último, não poderia ser atingido no sistema-mundo capitalista, 

sendo o estabelecimento do socialismo em cada Estado-nação a prescrição dependentista para 

a organização racional do desenvolvimento nacional autônomo. Era compreendido que a 

burguesia “nacional”, aliada aos interesses do capital estrangeiro, representava uma força 

reacionária, em oposição às classes exploradas, e tal classe lideraria a luta revolucionária pelo 

socialismo; desse modo, o principal obstáculo para o desenvolvimento nacional autônomo era 

o sistema capitalista e a solução proposta era superá-lo. Esta interpretação é explicitada pela 

resposta de Vânia Bambirra à crítica de Octavio Rodriguez da negação dependentista do 

desenvolvimento nacional autônomo no capitalismo: 

Nenhum dos autores [dependentistas] “analisados” por Rodriguez negam a 

possibilidade de desenvolvimento nacional autônomo, já que isso seria um absurdo. 

Contudo, o desenvolvimento nacional autônomo não pode ser liderado pela burguesia 

dependente. Isso os leva à conclusão lógica, implícita em alguns, explícita em outros, 

que a necessidade histórica para o desenvolvimento das forças produtivas na América 

Latina seja impulsionada por um sistema socioeconômico superior, isto é, o 

socialismo. (BAMBIRRA, 1978, p. 88). 

 

A criação da Companhia Vale do Rio Doce era vista para muitos como um grande 

salto para a superação da dependência, mas a utopia de que bolsões de excelência seriam um 

indício desta superação não convencia os teóricos da TMD. Outros consideravam que os 

bolsões de excelência surgiriam de uma convivência entre o arcaico e o moderno, sociedade 

arcaica presa no passado com bolsões de excelência que representavam o moderno que estava 

a surgir, obviamente, tal concepção também não era aceita pelos autores da TMD, que 

constatavam que ela tende a ocultar a realidade da população e que a existência desses bolsões 

mostram muito mais a margem de manobra presente dentro desses países, mas não representam 

um sentido geral de direcionamento econômico a nível nacional, pois, existe uma dinâmica 

imperialista envolvida. Do mesmo modo que Marx nos elucidava sobre a lei geral da 

acumulação capitalista, onde essa contradição se expressa no fato de quanto mais riqueza você 

acumula em um polo, maior miséria e tormentos do trabalho serão gerados em outro, já que tal 

riqueza depende da transferência de valor, sendo assim, a lei se baseia na compreensão de que: 

“uma massa crescente de meios de produção, graças à produtividade do trabalho social, pode 

ser colocada em movimento com um dispêndio progressivamente decrescente de força humana” 

(MARX, 1984, p. 209).  

No caso da Vale, mais especificamente, falamos sobre uma empresa considerada do 

tipo estratégica para o desenvolvimento do país, mas que, à serviço dos interesses do capital, 

atendeu ao caráter exportador de matérias primas. Entretanto, ao contrário do pensamento 
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hegemônico da época, os teóricos da TMD vão além na crítica e constatam que o problema não 

se limita a isso, como bem nos alerta Marina Machado Gouvea (2012), que recorda que a 

dependência está diretamente ligada com a Divisão Internacional do Trabalho (DIT), onde 

regiões do mundo desempenham um determinado papel no capitalismo mundial, como produtor 

de matérias primas ou produtos primários, como o caso brasileiro, mas completa que não basta 

apenas se industrializar para resolver essa questão, o problema não envolve somente uma 

especialização produtiva, pois mesmo que um país dependente se industrializasse, ele o faria 

de maneira dependente, pois disporia de uma tecnologia obsoleta em relação aos países centrais, 

já que não possui financiamento. Por outro lado, caso existisse, esse possível financiamento 

viria somente por meio de capital estrangeiro, podendo envolver privatizações, ou com capital 

nacional, que dificilmente chegaria ao nível dos aportes dos países centrais do capitalismo.  

Essa constatação pode ser observada por meio da crítica que Fernando Correa Padro 

(2012), realizou sobre o processo econômico brasileiro, onde menciona que a forma de 

industrialização do país não o libertou, mas sim, aprofundou sua dependência. Desse modo, 

seguimos transferindo valor para fora, se tornando impossível um programa burguês para 

superar a dependência, já que ela não se define pela ausência de desenvolvimento tecnológico, 

que é considerado um diferencial relativo que vai determinar a diferença de valor, que é uma 

das bases da dependência, não a única. É evidente o papel ideológico que o mito do 

desenvolvimento por vias burguesas possui, ele acaba legitimando e despolitizando as relações 

capitalistas dependentes e a dominação do imperialismo, assim como indica Ludovico Silva 

(2013), ao tratar sobre essa ideologia que busca reificar, naturalizar e “desistoricizar” o 

presente, ainda dominado pelo modo de produção capitalista. A ideia de que é possível superar 

as mazelas do modo capitalista, sem superar o próprio modo capitalista, por meio do 

desenvolvimento, ignora a realidade concreta, pois é evidente que o capitalismo dependente nas 

regiões periféricas convive com o atraso, pressupõe o convívio da baixa complexidade da 

estrutura científica e o baixo domínio tecno-científico, reduzindo o país ao papel de importador 

de tecnologias. André Gunder Frank (1969), nos elucida sobre o tema ao falar acerca do 

subdesenvolvimento, que se refere à lógica econômica que se comporta como relação de 

periferia e metrópole/centro, subordinada aos países centrais, transferindo sua riqueza a eles e 

tendo sua morfologia pautada por esses países centrais do capitalismo. 

Desse modo, é possível observar que a Vale em sua formação, ainda como CVRD no 

período que foi abordado neste capítulo, se enquadra na situação que acaba de ser descrita, já 

que a mineradora necessitou de aportes estrangeiros para existir, possuindo constante 

interferência externa, inclusive com altos cargos destinados a outros países, além de ruir de vez 
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com a expectativa de retorno nacional assim que foi privatizada, se dedicando ainda mais para 

a geração de lucro para os acionistas e total transferência de valor por meio da exportação de 

matérias-primas básicas.  

Mais do que narrar os acontecimentos desse período, essa parte do trabalho buscou 

explanar os principais acontecimentos dos anos iniciais da atual Vale S.A., além de explicitar 

sua forte ligação com as orientações políticas de seu tempo, sendo alvo de disputa para 

diferentes projetos para o Brasil, seja de superação da dependência ou sua permanência com 

um retorno maior do que anteriormente. O papel que este trecho do trabalho possui se enquadra 

em, primeiramente, apresentar um contexto histórico sobre o objeto de estudo tratado; porém, 

vai além, pois busca evidenciar importantes pontos que podem ser observados logo de início na 

história da Vale, como a estrutura administrativa de uma importante empresa nacional em sua 

fundação, suas principais áreas de atuação, retornos sobre investimentos e, principalmente, 

como a organização se comporta perante às mudanças ocorridas no âmbito econômico e político 

no país, não só por ser tratar de uma empresa estatal (como veremos mais adiante), mas por ser 

referência na área em que se situa nacionalmente e internacionalmente. Importantes 

características podem ser tiradas dessa abordagem que considera mais do que o ambiente 

interno organizacional e que utiliza uma perspectiva que analisa fatores como o sistema no qual 

está inserido e os principais acontecimentos históricos que o modificaram. Por esse motivo, será 

importante que este trabalho contenha constantes explicações e captações de teorias que 

compreendam o mundo que nos encontramos, pois a compreensão unidimensional do mundo 

organizacional não é mais suficiente (se é que um dia o foi). Pois um administrador que deseja 

possuir certa qualidade em sua profissão, não deve ignorar as questões estruturais da sociedade 

e como o sistema é composto e organizado; para isso, é imprescindível que se tenha uma 

interpretação acerca dos principais fenômenos da história, necessitando de uma constante 

interdisciplinaridade em seus estudos e análises. Adotamos uma interpretação marxista da 

história, conversando com diversas correntes teóricas sempre que possível, mas priorizando o 

materialismo-histórico-dialético ao buscar compreender a formação da sociedade e fornecer 

uma crítica relevante para o estudo de caso em questão. 

 

4. PRIVATIZAÇÃO  

Em 6 de maio de 1997, a principal empresa estratégica brasileira no ramo da mineração 

e infraestrutura era privatizada. Por meio de um leilão realizado na bolsa de valores do Rio de 

Janeiro, com dois consórcios participando pela disputa pelo controle da Vale: o Consórcio 

Valecom, articulado pelo grupo Votorantim de Antônio Ermírio de Morais; e o consórcio 
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Brasil, liderado pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) sob a direção de Benjamin 

Steinbruch. Os principais integrantes da Valecom eram a Votorantim e a empresa sul-africana 

Anglo-American com 41,5% de participação cada um. A mineradora sul-africana bancou 

sozinha a integralização de sua quota. A Votorantim criou uma sociedade de quotas, admitindo 

parceiros dentro de seus 41,5%. O consórcio foi completado por duas associações empresariais, 

ambas com 8,5% de participação, uma reunindo doze siderúrgicas japonesas e a outra, o 

conglomerado japonês Mitsui e o grupo Caemi Mineração e Metalurgia, controlado pela família 

Azevedo Antunes. O Banco Safra e as tradings Glencore e Mitsubishi integralizaram 33% da 

parte da empresa da família de Antônio Ermírio de Moraes que ainda contou com a presença 

dos fundos de pensão do Banco Central (Centrus) e da Telebrás (Sistel). Pelo lado do Consórcio 

Brasil, participaram a CSN, o NationsBank norte-americano, o Banco Opportunity, do 

empresário brasileiro Daniel Dantas, e os fundos de pensão do Banco do Brasil (Previ), da 

Petrobras (Petros), da Caixa Econômica Federal (Funcef) e da Companhia Energética de São 

Paulo (Funcesp). 

O favoritismo não estava do lado da CSN, a experiência deles na área de mineração se 

limitava à operação de minas de ferro e manganês em Minas Gerais e de carvão em Santa 

Catarina. Entretanto, Steinbruch e a CSN contavam com o apoio de sócios bastante poderosos, 

possuindo uma linha de crédito de R$1,2 bilhão do NationsBank, quarto maior banco de varejo 

norte-americano, incorporado pelo Bank of America em 1998. Por intermédio desse banco, o 

especulador internacional George Soros teria investido US$ 300 milhões no negócio da Vale, 

o Bradesco também entrou na operação, o banco ficou impossibilitado de concorrer ao leilão 

por ter prestado consultoria ao BNDES no processo de avaliação da mineradora, mas concedeu 

R$ 600 milhões a duas empresas controladoras da Elétron. O financiamento foi realizado 

com debêntures que poderiam ser convertidos em ações em caso de não pagamento do 

empréstimo, o que de fato viria a ocorrer mais tarde. Com cinco minutos de pregão, o Consórcio 

Brasil arrematou 41,73% das ações ordinárias da Vale por R$ 3.338 milhões em moeda 

corrente, correspondendo a R$ 32,00 por ação, com 19,99% de ágio sobre o preço mínimo. Já 

os parceiros da Valecom haviam estipulado um teto máximo de ágio de 20%; um lance a mais 

levaria o ágio a 20,73%. Em 20 de maio, foram vendidas ao clube de investimentos dos 

funcionários da Vale (InvestVale) ações ordinárias equivalentes a 4,4% do capital social da 

empresa pelo valor de R$ 179 milhões. Com isso, a participação do governo no capital votante 

da empresa, que era de 76% antes do leilão, caiu para 31,6%. A venda do restante das ações 

ordinárias de propriedade da União, depositadas no Fundo Nacional de Desestatização (FND), 

prevista para o ano seguinte, foi realizada apenas em 2002. 
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Desse modo, a holding Valepar S.A., criada pelos sócios do Consórcio Brasil, tornou-

se a acionista controladora da mineradora.  A CSN ficou com a maior participação no capital 

da Valepar (31,2%), seguida pelos quatro fundos de pensão estatais reunidos em torno da Litel 

(24,7%) e pelos fundos de investimentos Elétron (20,7%) e Sweet River (11,5%). Além dos 

sócios do consórcio vencedor do leilão de privatização, a Valepar foi integrada pelo 

BNDESPAR (10,6%) e pela InvestVale (1%). O contrato assinado entre os controladores 

estabeleceu que que a tomada de decisões estratégicas para a companhia, como incorporações 

de empresas, fusões, aquisições ou vendas de ativos, precisa contar com votos favoráveis 

correspondentes, no mínimo, a 75% do capital da Valepar. 

Mais do que apenas compreender como procedeu a privatização da CVRD, 

descrevendo os processos legais e os acontecimentos no leilão, essa parte do trabalho busca 

aprofundar nos motivos sociais, econômicos e políticos que propiciaram esse momento de 

ruptura da forma de gestão, evidenciando o quão importante é a consideração destes fatores 

para a competência de um administrador. 

 

4.1.Neoliberalismo 

 

Antes de desenvolver sobre os motivos peculiares à Vale, é fundamental que realizemos 

um panorama sistêmico do que ocorria naquele período, não só no país, mas em todo o mundo. 

 David Harvey (2008) nos ajuda a compreender o acontecido, por meio de sua obra “A 

condição pós-moderna”. O autor nos expõe que é definida uma nova forma de produção, que 

afetou diversas áreas, tanto econômicas quanto culturais, o que o autor chama de “acumulação 

flexível”. Sua origem demanda de diferentes ocorrências, com diversas interpretações distintas; 

para o autor, por exemplo, o aumento da inflação e queda da produtividade nos Estados Unidos 

ajudou com a previsão de que o antigo sistema fordista não seria mais capaz de manter a 

organização e que a “rigidez” estava com os dias contados, tanto nos contratos sociais, quanto 

nos meios de produção vigentes (2008). A crise do petróleo serviu para acabar com qualquer 

expectativa de permanência de uma forma rígida de organização e com o aumento do custo da 

energia as empresas precisariam se renovar se quisessem permanecer competindo, e esta 

reestruturação do controle do trabalho foi a consequência de um cenário temido pelos fordistas 

clássicos.  

A forma foi mudar não só o estilo de produção (trabalhando agora com estoque por meio 

da demanda), mas também a localização geográfica, investimentos em novas tecnologias, 

criações de medidas para acelerar o giro de capital, como fusões, e principalmente na 
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flexibilização dos contratos sociais (HARVEY, 2008). Toda essa modificação acelerada e 

muitos outros acontecimentos contemporâneos, geraram um desenvolvimento ainda mais 

desigual da sociedade neste novo sistema, que possuía como slogan político a 

desregulamentação das relações econômicas e de trabalho.  

Evidentemente, quem pagou o preço pelas consequências (e quem acaba sempre 

pagando) foram os trabalhadores, que se viram em um novo mercado onde a solução era se 

adaptarem à demanda ou serem descartados. Houve um aumento das subcontratações, dos 

trabalhadores autônomos e dos temporários, aumentando ainda mais o nível de exploração 

desses trabalhadores. Tais mudanças, decorrentes da acumulação flexível, teriam impactos na 

organização da sociedade em todos os seus segmentos. Dentro das empresas a hierarquia foi 

sendo alterada para uma noção de linearidade e o poder deixa de ser centralizado (criando uma 

pluralidade de chefia). Isso fica evidente com o artigo de Lúcia Bruno (2008), em que a autora 

explica as principais mudanças estruturais das organizações com o advento do neoliberalismo.  

Lúcia Bruno ainda evidencia que com a internacionalização do capital, as transnacionais 

ganharam território mundial e poder de controle das economias. O Estado que antes possuía o 

topo da pirâmide social e controlava as relações empresariais e trabalhistas, agora está presente 

em um mundo que se nega a ter a presença do mesmo interferindo na economia, pois as 

transnacionais estão além dos limites nacionais e dos controles estatais; desse modo, o 

nacionalismo presente na população passa a ser transferido para a corporação, o ato de “vestir 

a camisa” da empresa supera a noção de Estado-Nação, que agora possui funções reguladoras 

e de criação de um ambiente propício ao comércio, por meio de tributações e flexibilização das 

tarifas (BRUNO, 2008; HARVEY, 2008). 

A esta altura do estudo, fica evidente para o leitor que estamos tratando do conceito que 

ganharia o nome de neoliberalismo. Para podermos definir o neoliberalismo, não é suficiente 

que nos limitemos ao âmbito econômico. Assim como Safatle, Junior e Dunker o definem: 

[...] não apenas como uma teoria sobre o funcionamento da economia, desenvolvida 

entre 1930 e 1970, por Von Mises, Hayeck, Friedman e Becker, mas também como 

uma forma de vida definida por uma política para a nomeação do mal-estar e por uma 

estratégia específica de intervenção com relação ao estatuto social do sofrimento. Essa 

forma de vida articula moral e psicologia, economia e direito, política e educação, 

religião e teologia política, propondo um tipo de individualização baseado no modelo 

da empresa (SAFATLE; SILVA; DUNKER, 2020). 

 

 Podemos interpretar, por meio dessa perspectiva, que o neoliberalismo pregava 

intervenções diretas na configuração dos conflitos sociais e na estrutura psíquica dos 

indivíduos, se tornando mais do que um modelo econômico, o neoliberalismo era uma 

engenharia social. Entretanto, para compreendermos o objeto de estudo neste subcapítulo 
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devemos nos debruçar, principalmente, nas práticas econômicas desse novo modo de 

acumulação, mesmo se fazendo de extrema importância a compreensão e explanação realizada 

de um neoliberalismo que vai além do âmbito econômico. 

  Na mesma obra, nos é explicado que a doutrina neoliberal foi concebida para lidar com 

os impasses do capitalismo, ou seja, ela é resultado das crises reais que a ordem capitalista 

enfrentava, principalmente pelo esgotamento do modelo intervencionista keynesiano durante 

os anos de 1970 (SAFATLE; SILVA; DUNKER, 2020). 

O capitalismo que não poderia mais realizar a produção ampliada e não manteria a 

expansão em seus níveis anteriores, teve como resposta a acentuação da lógica irracional, cega, 

destrutiva e opressora, algumas vezes pelos mesmos mecanismos, mas com características 

intensificadas. Desse modo, o neoliberalismo surge como uma forma de esvaziar a esfera social, 

blindar a econômica e conter a esfera política, se revertendo em três desmanches principais: 

Capital; trabalho; e Estado. 

A crise na esfera do trabalho é impactada pelo neoliberalismo pela corrosão das 

condições de produção, como a responsabilidade individual, empreendedorismo de si mesmo e 

diversos outros mecanismos (tratados na obra de Safatle, 2020). Já a esfera do Estado, possui, 

como resposta, o ataque ao papel social exercido pelo Estado, à reprodução social e a 

consequente mercantilização de direitos básicos, como saúde e educação, por exemplo. 

A resposta para a esfera da crise do capital veio por meio de dois fenômenos 

característicos do neoliberalismo: A financeirização da economia (centralidade das finanças); e 

a acumulação por despossessão ou espoliação. A primeira serve como uma forma de comprar 

tempo, ela em si não gera valor do tipo abordado anteriormente, mas sim, o antecipa; desse 

modo, as crises tendem a ficar cada vez maiores já que a solução por meio da financeirização 

se trata do adiamento e não da solução dessas crises. Ainda sobre a financeirização, graças ao 

fenômeno citado anteriormente, a Acumulação Flexível, o capital fictício se sobrepõe ao da 

indústria, a burguesia internacional se depara com possibilidades lucrativas muito maiores e 

menos custosas por meio da especulação. É de extrema importância ressaltar esse ponto: a 

burguesia, mesmo não sendo uma classe homogênea, não pode ser separada entre industrial e 

rentista, pois tais características podem ser vistas comumente na mesma empresa, isso se 

evidencia na grande quantidade de indústrias fundamentais para o setor estratégico que estão 

intimamente ligadas ao capital especulativo, um dos maiores exemplos, é realmente a Vale S.A.  

Já sobre o fenômeno da acumulação por despossessão ou espoliação. No primeiro, são 

transformados em mercadoria diversos segmentos ou setores da vida que antes não eram e que 

permaneciam fora da mercantilização, enquanto no segundo, há o aumento da exploração dos 
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recursos já existentes, ou seja, o aumento de todas as formas predatórias de possessão, formas 

de produção que produzem desamparo, como o extrativismo e as privatizações (SCOTELARO; 

RAMOS; TEIXEIRA, 2007). Desse modo, se busca sustentar por aparelhos um sistema que se 

tornou irracional e antidemocrático. 

 Ambos podem andar juntos. Por isso, essa explicação se torna tão fundamental neste 

estudo, já que a Vale S.A. une o que há de pior entre o extrativismo predatório, ocasionando até 

grandes desastres, e a financeirização cega onde o retorno aos acionistas se torna mais 

importante que as vidas perdidas. 

 

4.2. Financeirização da economia 

 

Aprofundando na análise sobre o sistema financeiro, Reinaldo Carcanholo, ao analisar 

a essência e aparência do capital (2013), constata que o capitalismo produz riqueza fictícia e no 

momento que uma riqueza fictícia é utilizada para operar como capital (seja a juros ou 

especulativo), deve ser considerada capital fictício. Desse modo, observa que o total dos lucros, 

incluindo os fictícios, é superior à magnitude do excedente produzido. Para Carcanholo, o 

capital fictício constitui: 

[...] aquela parte da riqueza nominal ou patrimonial, não constituída diretamente por 

bens reais, que se comporta como capital, isto é, que tem como objetivo a valorização, 

seja como resultado da especulação, seja meramente como capital rentista remunerado 

exclusivamente pelos juros. (2013, p. 143). 

 

Já para Harvey, “são ativos em títulos ou notas promissórias desprovidos de suporte 

material, mas que podem ser usados como dinheiro” (HARVEY, 2004, p. 99), semelhante à 

definição de riqueza fictícia da qual Carcanholo utiliza na mesma obra, como parte da riqueza 

patrimonial, mas não da riqueza real, substantiva, mesmo possuindo reconhecimento no dia a 

dia do mercado como verdadeira, assim como qualquer outra, não tem como origem nem a 

natureza, nem o trabalho (CARCANHOLO, 2013). 

Da mesma forma, o autor chama a atenção para as características dos lucros do tipo 

gerado por meio da especulação, dos quais ele os define como lucros fictícios, pois não possuem 

origem na mais-valia ou em nenhuma forma de excedente mercantil e, portanto, não têm 

nenhuma correspondência com riqueza substantiva produzida, mesmo que do ponto de vista do 

cotidiano do mercado, do ato individual e isolado, da aparência, eles sejam tão reais quanto 

qualquer outro tipo de rendimento, ao se observar a totalidade da economia, fica evidente que 

o total dos lucros, incluindo os fictícios, é superior à magnitude do excedente produzido, afirma 

o autor. Como mencionado anteriormente, Carcanholo enfatiza o caráter temporário da solução 
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encontrada pelos lucros fictícios: “O surgimento de lucros fictícios em um determinado ano 

resolve temporariamente a contradição mencionada, mas a agrava depois, ao incrementar o 

volume de capital fictício ávido de excedente, para a produção do qual em nada contribui.” 

(CARCANHOLO, 2013, p.153).  

A categoria “capital financeiro” foi amplamente discutida por grandes autores e é de 

importância central no debate suscitado nesta pesquisa. Evidente que o surgimento desse debate 

entre os autores clássicos viria acompanhado da compreensão acerca do imperialismo. Autores 

como Hilferding, Lenin, Bukharin, Luxemburgo, Kautsky e até mesmo o não marxista John A. 

Hobson, foram responsáveis pelo grande debate acerca desses temas e, principalmente, por 

fornecer uma importante ferramenta que serve para desvendar fenômenos que se manifestam 

intensamente no capitalismo contemporâneo. 

Rudolf Hilferding em seu livro “O Capital Financeiro” (1990), publicado em 1910, foi 

o responsável por constituir originalmente a categoria capital financeiro. Em sua obra apresenta 

temáticas variadas como o tratamento do dinheiro e do crédito, as Sociedades Anônimas, a 

bolsa de valores e os dividendos, as crises e o imperialismo, dentre outros (LUPATINI, 2017; 

DE CAMPOS; DE SOUZA SABADINI, 2014). Mais do que fazer uma profunda explanação 

do termo, buscamos aqui evidenciar a diversidade que ele possui no mundo acadêmico, para 

assim, podermos chegar a um consenso parcial da utilização dessa categoria tão importante para 

o estudo de caso que realizamos. Lenin (2021), sugere que na fase monopolista do capitalismo, 

uma das características do imperialismo é a “[...] fusão do capital bancário e do capital 

industrial, e criação, com base nesse ‘capital financeiro’, de uma oligarquia financeira”, já 

apontado por Marx no livro III de “O Capital” (1984), como uma nova aristocracia financeira.  

Também é interpretado a partir da obra de Hilferding, com a realização de uma 

compreensão acerca do capital financeiro e as transições vividas pelo capitalismo 

posteriormente do final do século XIX (onde o predomínio financeiro passou a se verificar), 

que a lógica financeira rompe as barreiras da acumulação, racionalizando a prática gerencial (e 

o curso de administração, é um exemplo dessa característica) e impondo novos parâmetros na 

dinâmica da acumulação privada, associando a transformação da forma da riqueza do controle 

direto da propriedade para os títulos de propriedade via ações, viabilizando o acesso aos direitos 

da gestão sobre a produção. Sabadini e Campos (2014), ao abordar essas transições, citando 

Pinto (1994), enfatizam que não se trata de uma fusão entre banco e indústria, mas antes de uma 

combinação dos atributos dos capitais bancário (liquidez) e industrial (valorização), desse 

modo, o foco do capital financeiro recai sobre a mudança de riqueza da forma produtiva para 
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os títulos negociáveis, acarretando no poder de decisões sobre a acumulação capitalista ficando 

nas mãos do mercado financeiro. 

Guillén (2011), ao tratar sobre o já mencionado capital fictício, insere um significado 

mais profundo acerca da categoria, onde considera que “o capital financeiro é o resultado da 

concentração e centralização de capitais e do surgimento das AS’s” (DE CAMPOS; DE 

SOUZA SABADINI, 2014), além de considerar que o capital financeiro consiste no: 

[...] controle por parte do capital financeiro da emissão e propriedade do capital 

fictício, quer dizer aquele capital em forma de ações, debêntures e qualquer tipo de 

títulos financeiros que como brilhantemente havia intuído Marx duplica o capital real 

investido na produção. (GUILLÉN, 2011, p.49). 

 

Lenin realiza uma aplicação sobre a categoria de Hilferding, julgando fundamental para 

a explicação histórica do imperialismo na fase madura do capitalismo e amplia a análise do 

monopólio e do caráter parasitário das finanças imperialistas. Ou seja, o autor não desenvolve 

uma teoria nova tanto da capital financeiro, quanto do imperialismo, mas sim, realiza uma 

síntese de formulações anteriores das mesmas e as utiliza como um diagnóstico preciso da 

situação em que se encontrava e tendia o capitalismo. O autor russo realizou uma compreensão 

do imperialismo com o capital financeiro com importância central no mesmo, não como 

elementos separados ou contraditórios como outros intelectuais pensavam.  

Nesse trecho da pesquisa, é importante que ressaltemos às conclusões feitas por 

Vladimir Lenin, principalmente acerca dos monopólios, que segundo ele: 

[...] nasceram da concentração da produção em função do livre-comércio inglês, mas 

igualmente do protecionismo alemão e estadunidense. Desenvolveram-se por meio do 

crédito, gestando a oligarquia financeira, responsável pela junção de bancos e 

indústrias na forma de capital financeiro que resultou em crescente cartelização das 

economias nacionais. (DE CAMPOS; DE SOUZA SABADINI, 2014) 

 

Além disso, também criaram uma política colonial com o objetivo de controle de 

matéria-prima e de delimitação de áreas de influências para a exportação de mercadorias e de 

capitais, assim como Bukharin enfatiza que: “o efeito destrutivo das operações imperialistas 

não se estende apenas às “terceiras pessoas” servis, estende-se também aos territórios 

capitalistas e até aos territórios estrangeiros sob o domínio do capital estrangeiro” (1972, p.314). 

Desse modo, para Lenin, a consequência foi a criação de uma burguesia parasitária que utilizava 

do Estado como uma máquina rentista de “corte de cupões” via reciclagem da dívida pública e 

do “aburguesamento da classe trabalhadora”, confinando-lhe a um nacionalismo que colocou 

proletários matando uns aos outros na guerra imperialista (DE CAMPOS; DE SOUZA 

SABADINI, 2014). 
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Em vista desta contextualização conceitual, se torna imprescindível que ressaltemos o 

caráter cada vez mais monopolista do sistema financeiro. J.W. Mason (2021), utiliza de um 

estudo recente de José Azar para constatar uma problemática existente para o idealismo da livre 

concorrência nesse setor, pois é dito que a probabilidade de duas empresas da mesma área, 

selecionadas aleatoriamente dentro do índice S&P 1500, possuírem um acionista comum com 

pelo menos 5% de participação em ambas as empresas aumentou de menos de 20% em 1999 

para, aproximadamente, 90% em 2014 (AZAR, 2017). A exorbitante concentração de ações 

pelo mesmo grupo de acionistas vai, obviamente, contra o desejo liberal de livre mercado e sua 

competição plena, a problemática deste fato para a perpetuação de uma livre concorrência é 

simples, se as empresas trabalham pelo bem de seus acionistas, então, não há motivos para que 

elas compitam umas contra as outras se as suas ações são mantidas nas mãos dos mesmos 

fundos. 

Para Chesnais (1997), um mundo dominado pelas finanças, a vida social na maioria de 

suas determinações tende a sofrer as influências da forma mais impetuosa de fetichismo, como 

Marx chamava. Segundo o autor: 

Com as finanças, tem-se “dinheiro produzindo dinheiro, um valor valorizando-se por 

si mesmo, sem que nenhum processo (de produção) sirva de mediação aos dois 

extremos”. Uma vez que “o capital parece ser a fonte misteriosa (...) de seu próprio 

crescimento”, os proprietários de títulos financeiros, beneficiários de juros e de 

dividendos, consideram que o “capital” deles vai fornecer-lhes uma receita “com a 

mesma regularidade que a pereira dá peras” (1997, p.3). 

 

 Chesnais ainda nos ressalta que são as instituições constitutivas de um capital financeiro 

que determinam, por intermédio de operações que se efetuam nos mercados financeiros, tanto 

a repartição da receita quanto o ritmo do investimento ou o nível e as formas do emprego 

assalariado, ressaltando o real impacto que o mundo das finanças exerce sobre toda a população, 

do qual o mesmo designa o termo “regime de acumulação predominantemente financeiro” para 

definir um modo de funcionamento do capitalismo que é marcado por dois fenômenos: a 

reaparição das receitas resultantes da propriedade de títulos de dívidas e de ações; e o papel 

“regulador” representado pelos mercados financeiros na determinação das principais grandezas 

macroeconômicas (como o consumo, investimento e o emprego), por meio da fixação do nível 

das taxas de juros, pela determinação da parte dos lucros; e pela força dos mecanismos que ela 

faz pesar sobre a democracia burguesa para o impedimento de sustentar as taxas de investimento 

e jogá-los à privatização e à desregulamentação (1997). 

 A parte essencial da obra de Chesnais, que reforça o caráter cooperativo entre 

exploração de recursos e financeirização, do qual foi anteriormente abordado como solução 
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encontrada para a crise na esfera do capital, se encontra ao explicar o processo de mundialização 

do capital (e não da economia). É dito que a liberalização e desregulamentação financeira 

expuseram a economia dos países chamados “mercados emergentes” aos impactos da 

especulação financeira, assim como enfatiza que: “[...] os países aos quais interessa 

principalmente o capital de investimento financeiro, são aqueles que possuem uma posição 

financeira suficientemente desenvolvida para aspirarem ao estatuto de “mercado financeiro 

emergente” (1997, p.16). O motivo desse interesse, completa o autor, é: “Permitir o 

posicionamento dos mecanismos de estrangulamento dos recursos do país ou da região 

continental maior, em direção aos países centrais” (1997, p.16). Chesnais ainda explica sobre 

as razões dessa escolha: a primeira delas é a tradicional fonte de matérias-primas, a segunda é 

o tamanho do mercado interno desses países e a terceira é que esses países podem “servir em 

indústrias intensas em mão-de-obra de base para operações de subarrendamento fora do local, 

requerendo uma mão-de-obra industrial ao mesmo tempo qualificada (ou mesmo muito 

qualificada), muito disciplinada e um mercado muito bom” (1997, p.17). 

 Chesnais vai até mais longe e aborda sobre os impactos causados por esse fenômeno. 

Explica que a calamidades como desnutrição, fome, doenças e pandemias, não são “naturais”, 

assim como o aumento do desemprego, das precariedades e dos sem-teto, que atingem 

população que são marginalizadas e excluídas do círculo da satisfação das necessidades básicas, 

pela incapacidade de transformar essas necessidades em demanda. Desse modo, a exclusão se 

torna de natureza econômica, pois, conforme dito pelo autor:  

Ela é produto direto da destruição sob o efeito da desregulamentação e da liberalização 

dos câmbios, não simplesmente de empregos, mas de sistemas de produção inteiros 

que asseguravam antes a reprodução social de comunidades de camponeses, 

pescadores, artesãos. É neste contexto de marginalização, senão de exclusão de tantos 

países do sistema mundial de trocas, que se coloca o aumento da fome, das pandemias 

e das guerras civis em inúmeras partes do mundo (1997, p.18). 

 

Essa insistente contextualização sobre as categorias que tangem o estudo de caso 

abordado não poderia ser ignorada, por serem importantes ferramentas para a compreensão dos 

fenômenos tratados. Além da crítica propriamente dita à atualidade do papel das finanças no 

contexto da Vale, esse trecho nos permite observar também uma característica fortemente 

tratada nas partes anteriores. A dependência da Companhia Vale do Rio Doce à agência de 

créditos oficial do governo federal estadunidense, a Export-Import Bank of the United States 

(Eximbank), possui uma forte relação com as categorias tratadas, como é dito no livro 

referenciado na explanação deste capítulo (DE CAMPOS; DE SOUZA SABADINI, 2014), os 

autores clássicos construíram a categoria capital financeiro observando uma lógica de 

acumulação capitalista que se projetava nas transformações da grande indústria em fins do 
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século XIX e início do século XX, daí a participação direta e efetiva, por exemplo, de bancos 

de investimento na concessão de crédito de capital para o financiamento industrial em alguns 

países e a relação umbilical entre estas formas de capital num contexto de expansão industrial, 

no caso dos países subdesenvolvidos, como na América Latina e especificamente no Brasil, o 

capitalismo iria se manifestar em sua forma mais amadurecida via grande indústria e a 

reprodução ampliada do capital somente no desenrolar do século XX. 

 

4.3.Neoliberalismo no Brasil e a Venda da CVRD 

Para Nakatani (2000), no Brasil o principal expoente para o capital fictício foi a 

implementação do Plano Real, que acelerou a inserção do país ao sistema de crédito 

internacional, mas o resultado da forma como o país se inseriu no processo chamado de 

globalização foi um crescimento contínuo na taxa de desemprego, e a redução nos salários reais 

e nos rendimentos do trabalho, além do aumento na precarização do trabalho devido ao 

incremento da informalidade e da rotatividade do emprego. Para Antunes (2005), o 

neoliberalismo se iniciou no Brasil pelo governo de Fernando Collor de Mello, de modo 

aventureiro, encontrando uma nova racionalidade com Fernando Henrique Cardoso que exigia 

uma dura derrota do movimento sindical dos trabalhadores com o objetivo de pavimentar o 

caminho para o neoliberalismo no país, que ao contrário das expectativas de muitos, não se 

findou com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva em 2002, que apostou exatamente na sua 

continuidade.  

Mason (2021), seguindo essa perspectiva, comenta que desde sua implantação no 

Brasil, os protocolos neoliberais foram seguidos à risca, independente dos governos que 

assumiam a democracia burguesa se mantinham a disciplina fiscal, abertura comercial, redução 

dos gastos públicos, desindustrialização, juros de mercado elevados, câmbio de mercado, 

investimento estrangeiro direto com eliminação de restrições, privatização ou concessão de 

serviços públicos e desregulamentação das leis econômicas e trabalhistas. 

Acerca da privatização da CVRD, podemos destacar alguns pontos. O processo de 

privatização de grandes empresas públicas nacionais se tornou peça-chave da política 

econômica brasileira a partir da criação do Programa Nacional de Desestatização (PND) pelo 

governo Fernando Collor, sendo acelerado no primeiro mandato do presidente Fernando 

Henrique Cardoso, onde houve a privatização da CVRD e de outras companhias de grande porte 

de áreas estratégicas como energia elétrica e telecomunicações. Entretanto, a CVRD 

permaneceu fora da agenda das privatizações durante os governos de Collor e Itamar Franco. 

O PND (Plano Nacional de Desestatização), instituído em 1990, contemplou principalmente as 
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áreas de siderurgia, petroquímica e fertilizantes, vendendo o total de 16 empresas. Collor 

pretendia privatizar empresas de energia elétrica e de transportes, mas não manifestou a mesma 

intenção em relação à mineradora, concedendo ainda maior liberdade para a CVRD, com a 

assinatura de contratos que isentavam certas atividades de autorização prévia do governo, 

estabelecendo metas anuais para as áreas de produção, vendas, desempenho econômico e 

financeiro, gerenciamento de dívidas e recursos humanos. A mineradora ainda aproveitou a 

primeira onda de privatizações para ampliar suas riquezas, aumentando sua participação na 

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais (Usiminas) e na Companhia Siderúrgica de Tubarão 

(CST). Também participou de diversos leilões para ampliar e adquirir sua participação em 

outras empresas, como o da Fosfértil, da Propulsion Siderurgica (Siderar), da Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN) e a Aço Minas Gerais (Açominas). 

Em outubro de 1994, Fernando Henrique Cardoso vence as eleições para a presidência 

da República, conduzindo no ano seguinte um ritmo mais acelerado do programa de abertura 

da economia ao mercado internacional e o processo de privatizações de empresas estatais. 

Encaminhou ao Congresso diversas emendas à Constituição propondo a quebra de monopólios 

estatais e o fim das restrições para atuação de empresas estrangeiras no país. Em 1995, o 

primeiro passo para a privatização da CVRD foi dado, quando ocorreu uma reunião do 

Conselho Nacional de Desestatização (CND), órgão de decisão superior do PND, foi aprovada 

a imediata elaboração das regras para contratação de consultorias, visando a privatização da 

mineradora, ficando ao encargo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), responsável pelo gerenciamento da venda das empresas incluídas no PND. No dia 1 

de junho de 1995, FHC sancionou a inclusão da CVRD, assinando o Decreto n.º 1.510, alterado 

no final do mês pelo Decreto 1.539. 

Nessa parte do trabalho encontramos um ponto importante de discussão: qual a métrica 

para sabermos o quanto vale uma empresa? Uma empresa estratégica para o desenvolvimento 

econômico e social do país que atualmente vale R$ 574,2 bilhões (no período de maio de 2021), 

foi vendida por R$ 3,3 bilhões, apesar de suas reservas minerais serem calculadas em mais de 

R$ 100 bilhões na época. Evidentemente a privatização ocorreu sob duras críticas, 

principalmente de movimentos sociais que alegam a criação ilegal de um edital de venda da 

companhia por parte do Bradesco, que, integrando o consórcio Valepar, viria a deter 32% das 

ações da empresa, além da crítica ao caráter exportador primário adotado pela transnacional 

que, segundo os críticos citados, não gerava trabalho, beneficiamento e industrialização. 

Segundo Miciuła, Kadłubek e Stępień (2020), a avaliação de empresas é um processo 

complexo que requer a aplicação de um vasto conhecimento de muitas áreas da ciência, não 
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havendo consenso na padronização entre os especialistas de forma legalmente regulamentada, 

além de não existir um conjunto fechado e complementar de regras aplicáveis a este processo. 

Contudo, é enfatizado que o valor real de mercado da empresa muito raramente é determinado 

exclusivamente pelos ativos considerados no balanço, mas sim, é determinada por uma série de 

fatores variáveis, como a situação econômica do país, a atratividade do mercado, a estratégia 

de desenvolvimento da empresa, os recursos humanos, a natureza e a forma de utilização dos 

ativos detidos. É por meio dessa compreensão que os autores citam o documento elaborado pelo 

“International Valuation Standards Council” que contém as diretrizes recomendadas no 

processo de avaliação do valor da empresa, bem como laudos de avaliação e recomendações 

quanto à sua aplicação. Se tratando mesmo como um conjunto de boas práticas. Desse modo, a 

avaliação de empresas possui diferentes abordagens e está sujeita à constantes críticas, 

principalmente quando não leva em conta partes consideradas substanciais na hora de realizar 

a estimativa do valor justo. 

É com base nisso que a crítica à avaliação da CVRD se deve. A mineradora era a terceira 

maior do mundo, responsável por 3,27% do valor da produção mineral mundial não-energética 

em 1993, perdendo apenas para a sul-africana Anglo American e para a inglesa Rio Tinto Zinc 

(RTZ). Além disso, a CVRD era o principal exportador do país, líder do mercado mundial de 

minério de ferro com volume acima de 100 milhões de toneladas em 1994, maior produtor de 

ouro da América Latina, sendo além de apenas uma mineradora, mas consistia em: “um 

complexo integrado de negócios de exploração e beneficiamento de recurso naturais e 

transportes, operando individualmente ou através de associações com companhias nacionais e 

estrangeiras” (CPDOC, n.p.).  

Possuindo reservas comprovadas em: 

“41 bilhões de toneladas de ferro (suficientes para atender à demanda mundial por 400 

anos), 994 milhões de toneladas de minério de cobre, 678 milhões de toneladas de 

bauxita, 72 milhões de toneladas de manganês, 70 milhões de toneladas de níquel, 122 

milhões de toneladas de potássio, nove milhões de toneladas de zinco, 1,8 milhão de 

toneladas de urânio, um milhão de toneladas de titânio, 510 mil toneladas de 

tungstênio, 60 mil toneladas de nióbio e 563 toneladas de ouro, às quais se agregavam 

580 mil hectares de florestas replantadas, de onde extraía matéria prima para a 

produção de 400 mil toneladas/ano de celulose” (CPDOC, n.p.). 

 

A Companhia Vale do Rio Doce apresentou, em 1995, um faturamento bruto de US$ 6 

bilhões, dos quais 55% foram obtidos no mercado externo. Naquele período, o governo 

brasileiro detinha 76 % das ações ordinárias e 6,3% das ações preferenciais classe A, o que lhe 

dava o controle sobre 51% do capital da empresa (Ibidem). 

Em 1996, durante o primeiro governo do presidente Fernando Henrique Cardoso 

(PSDB), a segunda maior estatal do país foi privatizada. Mesmo com a bolsa internacional 
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avaliando a mineradora pelo valor de US$ 60 bilhões (ou R$ 60 bilhões) e todas as outras 

variáveis mencionadas acima, incluindo as reservas minerais, a mineradora foi privatizada no 

valor de R$ 3 bilhões, 5% do valor avaliado internacionalmente. O resultado é vastamente 

conhecido, controlada pelo capital financeiro e internacional, a empresa opta pelo atropelo da 

legislação trabalhista, aumento das práticas antissindicais, exportação com alto consumo de 

energia e a intensificação da produção voltada para fora, que causa rápido esgotamento das 

reservais minerais, ao lado de impactos no meio ambiente que, infelizmente, não são casos 

isolados e acidentais como apresentado nos próximos capítulos desta produção. O gráfico 6 

expressa a mudança da perspectiva empresarial da companhia focando na financeirização e no 

retorno aos acionistas após sua privatização e, consequentemente, na forte dependência que 

acabou criando na geração de resultados para estes acionistas, fenômeno anteriormente 

desenvolvido e amplamente discutido para que não se considere como um acontecimento 

descolado das condições materiais da época. 

 

Gráfico 6 - Valor de Fechamento das Ações da Vale S.A. no Período de Privatização 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Economatica (2022). 

 

Desse modo, segundo o estudo presente na subseção do Dieese da CUT, os resultados 

desta privatização, após mais de duas décadas, foram:  

Exploração mineral sem relação com as estratégias de desenvolvimento nacional e 

local; transferência do lucro para acionistas, sobretudo de fora do Brasil; crescimento 

da terceirização e do trabalho precário, inclusive com trabalho análogo à escravidão 

na cadeia produtiva; e ampliação da degradação ambiental e dos crimes ambientais, 

como os rompimentos das barragens da companhia em Mariana e Brumadinho, em 

Minas Gerais. (MELIM, 2019). 
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5. A VALE COMO ESPELHO DO SISTEMA  

Em 5 de novembro de 2015, no distrito de Bento Rodrigues, na cidade de Mariana, em 

Minas Gerais, a Barragem de Rejeitos de Fundão (BRF) que pertencia à Samarco Mineração 

S.A. rompeu, devastando por completo o povoado de Bento Rodrigues e causando uma 

destruição e contaminação sem precedentes na história do Brasil, com a morte imediata de 19 

pessoas (LIMA; RODRIGUES; SANTOS, 2019). Segundo dados reunidos pela 

Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, o rompimento da barragem provocou: 

[...] a liberação de aproximados 45 milhões de m³ de rejeitos (correspondente a 

aproximadamente 90 milhões de toneladas), formando uma onda de cerca de dez 

metros de altura e deixando um rastro de destruição ambiental e morte de quatorze 

trabalhadores (treze terceirizados e um trabalhador próprio da Samarco) e cinco 

moradores (três adultos e duas crianças) do Subdistrito de Bento Rodrigues, localizado 

a cerca de cinco quilômetros a jusante da BRF. Com a destruição da bacia do Rio 

Doce até o Estado do Espírito Santo, mais de 10 mil postos de trabalho foram 

fechados, milhares de agricultores e pescadores ficaram sem trabalho e renda. 

(FARIA, 2019). 

 

 O desastre de Mariana foi considerado o mais grave desastre ambiental da história 

provocado por vazamento de minério, em termos de destruição de ecossistemas de água potável 

e mata ciliar (PASSARINHO, 2019). O rompimento afetou drasticamente a pesca (já que 

aumentou a turbidez da água dos rios da Bacia do Rio Doce, provocando a morte de milhares 

de peixes e outros animais), a agricultura e o turismo nas localidades ao longo de quinhentos 

quilômetros de curso do Rio Doce, que foi contaminado pelos seus rejeitos (LOPES, 2016), 

além de comprometer cerca de 1.600 hectares de vegetação, desabrigar mais de 600 famílias 

graças às 200 edificações que foram soterradas (alguns autores, como Klemens Laschefski, 

estimam que até 1200 famílias dos 35 municípios afetados foram desabrigadas), interromper o 

fornecimento de água por várias dias para aproximadamente 276 mil habitantes e diversos 

impactos além dos imediatos como o aumento das doenças diarreicas e de dengue na Região. 

Segundo a Prefeitura de Mariana, o prejuízo relacionado apenas aos danos em infraestrutura foi 

da ordem de R$100 milhões, além disso, houve o aumento de cerca de 30% no desemprego e 

no número de casos de uso de álcool, drogas ilícitas, depressão, violência doméstica e de 

autoextermínio (FARIA, 2019).  

 Após três anos desse acontecimento, outra tragédia viria a ocorrer. A aproximadamente 

149 km da cidade de Mariana, no município de Brumadinho, outra barragem de rejeitos de 

mineração se rompeu no dia 25 de janeiro de 2019. Em seu site, a Vale S.A. se orgulha em 

mencionar que é a maior produtora mundial de minério de ferro, pelotas e níquel, 

aparentemente, permanecer em altas posições em ranking faz parte de sua política, já que o 
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desastre de Brumadinho resultou em um dos maiores envolvendo rejeitos no Brasil, mas esse 

não é exibido com tanta altivez (LIMA; RODRIGUES; SANTOS, 2019). A barragem da 

Mina Córrego do Feijão, também era propriedade da Vale S.A. e seus dejetos provocaram uma 

avalanche de lama que destruiu a comunidade local, casas e sítios às margens do córrego. 

Nenhum sinal de alerta foi emitido quando aconteceu o rompimento, ocasionando ainda mais 

mortes, pelos três milhões de metros cúbicos de rejeito que foram lançados para o meio 

ambiente.  

A lama impactou o fornecimento de água para diversas regiões, atingindo comunidades 

indígena e quilombola, e para as cidades de Pará de Minas e Brumadinho, devido à chegada da 

lama ao Rio Paraopeba. A economia também foi fortemente afetada, o munícipio de 

Brumadinho perdeu cerca de 60% de sua renda, além das áreas como turismo e comércio serem 

duramente impactadas. Todos esses fatores elevaram os riscos de efeitos sobre a saúde física e 

mental das populações que foram atingidas, assim como exaltado no desastre de Mariana 

(FARIA, 2019). 

Todavia, apesar desses diversos impactos negativos proporcionados pela mineradora, o 

maior desastre desse acontecimento foi o de vidas perdidas, a lama que atingiu as instalações 

existentes a cerca de um quilômetro da barragem, soterrou completamente os escritórios 

administrativos, refeitório, vestiário, almoxarifado, o setor de carregamento ferroviário e parte 

das instalações de tratamento de minério (FARIA, 2019). Esse trágico acontecimento acabou 

resultando em 272 mortes, sendo a morte de número 267º identificada somente em dezembro 

de 2022 (GANDRA, 2022). 

Os desastres proporcionados pela empresa só são um triste reflexo do que acontece de 

forma inerente ao sistema do qual pertencemos. A socióloga Sabrina Fernandes, nos alerta sobre 

isso ao dizer que: “O capitalismo é um sistema de contradições. Além de se estabelecer na 

exploração de uma maioria por uma minoria, destrói os mesmos ciclos naturais dos quais 

depende para seguir produzindo” (FERNANDES, 2020, p.84). Ao tratarmos da Vale como 

objeto de estudo, podemos cair em um erro interpretativo comum, o de tratar a crise ambiental 

que vivemos como somente erros (morais) de uma ou um grupo de pessoas ou empresas. Essa 

interpretação, apesar de verdadeira em certos acidentes, acaba, na verdade, resultando na 

isenção da responsabilidade do sistema capitalista enquanto sistema produtivo e organizativo 

da interação entre indivíduos e seu ambiente. No mesmo parágrafo, Fernandes nos elucida sobre 

o tema com a afirmação que o capitalismo é um sistema de rupturas metabólicas contínuas. 

Conceito retirado das obras marxianas, mais especificamente o livro 3 de O Capital (MARX, 

2017), onde nos é apresentado que a ruptura metabólica acontece quando desenvolvimentos da 



51 

 

sociedade humana geram tamanha pressão no metabolismo da natureza a ponto de causar uma 

ruptura irreparável no metabolismo social (FERNANDES, 2020), enquanto no caso do 

capitalismo, especificamente, segundo a interpretação de Bellamy Foster (2000), o mesmo se 

expressa como um sistema de rupturas metabólicas por sua lógica de exploração e acumulação. 

Junior Monerat, em uma matéria para a revista Lavrapalavra (2021), elucida os leitores 

sobre a discussão articulada entre economia e ambiente. Em sua matéria, argumenta que a crise 

ambiental é decorrente da lógica imanente do capital, enfatizando a característica sistêmica 

mencionada no parágrafo anterior, ou seja, a expansão capitalista acaba por gerar uma crise 

ambiental. O autor contribui com os estudos da área por meio de seu texto ao traçar uma análise 

da dinâmica ambiental do capital e, desse modo, abordar os problemas ambientais como uma 

decorrência do modo de produção capitalista e como o capital enfrenta os obstáculos 

ambientais. É dito que graças à queda da taxa de lucro, o capital necessita incorporar parcelas 

crescentes da natureza à dinâmica da valorização à medida que ele se expande, já que a 

produção crescente de mercadorias requer apropriação crescente de recursos naturais, 

constatando que há uma tendência ambientalmente destrutiva do capital.  

Entretanto, por mais que essa tendência seja uma condição concernente ao caráter 

expansivo do capital e não possa ser suprimida, há contra tendências que se materializam na 

internalização dos custos ambientais, das quais o autor as chama de ecologização do capital. 

Essa ecologização efetiva-se por meio do aprofundamento da mercadorização da natureza, se 

concretizando em um conjunto de medidas nas quais os custos ambientais passam a ser 

considerados, seja pela adoção de modelos produtivos que objetivam a redução dos impactos 

ambientais negativos ou pela adaptação a determinadas condições naturais, como por meio da 

adoção de medidas de utilização mais eficiente dos recursos naturais. Outras modalidades de 

enfrentamento capitalista da crise ambiental, mencionadas pelo autor, se consubstanciam nos 

mecanismos compensatórios, como os pagamentos por serviços ambientais e seus 

desdobramentos nas bolsas de valores verdes, nos mercados verdes, nos fundos de 

investimentos ecológicos e mais em uma diversidade de formas de mercadorização da natureza 

e sua consequente financeirização. Monerat ainda ressalta as propostas relativas à economia 

circular, à bioeconomia, à reciclagem ou os 4 R’s, comumente mencionados em marketing, ao 

desenvolvimento sustentável e outras ações que compõem, nas palavras do autor:  

Uma situação na qual a natureza-mercadoria assume a condição de um grande estoque 

a ser transacionado tendo por finalidade a desobstrução da acumulação de capital 

causada pela crise ambiental. Enfim, todo esse aparato de enfrentamento da crise 

ambiental enquanto superação dos obstáculos à valorização constituem aquilo que 

definimos como ecologização do capital (MONERAT, 2021).  
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Além disso, um dos pontos mais relevantes dos mencionados por Monerat, é o caráter 

combinado que o capital pode possuir, sendo possível que ele conjugue formas nas quais os 

custos ambientais são considerados com outras em que a externalização desses custos é 

renovada. O autor cita o caso da agricultura brasileira que possui iniciativas na produção 

orgânica para atender a certos nichos de mercado e combina isso com a exponencial liberação 

de agrotóxicos. Essa característica pode ser facilmente observada em diversos momentos que 

seguirão essa pesquisa, pois a Vale S.A., mesmo sendo responsável por dois dos maiores 

acidentes envolvendo impactos ambientais e sociais, além de pertencer a um mercado 

potencialmente problemático que é a extração de minérios, é capaz de criar uma imagem de 

empresa sustentável e protetora da natureza, combinando contraditoriamente sustentabilidade e 

destruição em diferentes espaços e escalas. 

Por mais evidente que pareça após a exposição do autor, para não restar dúvidas, 

Monerat ressalta que o enfrentamento da crise ambiental do capital não tem por objetivo, 

necessariamente, o estabelecimento de relações ambientalmente sustentáveis, mas sim, a 

superação dos obstáculos à valorização. Desse modo, o autor conclui com uma afirmação que 

desagrada parte daqueles que propõem soluções sem pautar a superação do sistema, é dito que:  

[...] da mesma forma que as contratendências não anulam de modo absoluto a 

tendência de crise do capital, também a ecologização do capital, na condição de 

contratendência à crise ambiental, não abole a tendência ambientalmente destrutiva 

do capitalismo. Em um sentido mais profundo, a ecologização do capital, tal como as 

demais tendências contra-arrestantes, não derroga a tendência de crise capitalista 

(MONERAT, 2021). 

 

Relacionado a isso, a jornalista Lisa Song, em 2019, publicou uma investigação onde 

evidenciou que os créditos de carbono na verdade não compensaram a quantidade de poluição 

que deveriam, ou trouxeram ganhos que foram rapidamente revertidos ou que não puderam ser 

medidos com precisão (SONG, 2019). A autora realizou uma exposição da história de padrões 

de compensação falhos, mas se concentrou especificamente em projetos florestais, que em 

muitos casos comprovadamente não geraram as reduções de carbono previstas. Já em 2020, o 

Greenpeace do Reino Unido explicou que os projetos de compensação simplesmente não 

entregam o que precisamos. No lugar de entregarem uma redução nas emissões de carbono que 

entram na atmosfera, esses projetos são uma distração em relação às verdadeiras soluções para 

as mudanças climáticas. Pela característica de não necessitar que as entidades reduzam suas 

emissões, as grandes empresas e governos têm adotado as compensações de carbono como uma 

medida contra a crise climática, pois, essas compensações permitem que elas paguem outras 

pessoas para reduzir ou capturar as emissões por elas, no entanto, esses projetos têm se mostrado 
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incapazes de proporcionar os benefícios que prometem e que são necessários para evitar uma 

crise ainda maior (IRFAN, 2020). 

Na matéria que se encontra a citação do greenpeace, é realizada uma crítica à outra 

grande empresa, no caso a Apple, onde é comentado que:  

Corporações gigantes como a Apple querem que nós acreditemos que elas se 

importam com o planeta e que estão de fato abordando suas práticas insustentáveis, 

ao mesmo tempo em que operam de maneira virtualmente idêntica ao que faziam 

antes. Precisamos deixar de acreditar que companhias multinacionais irão liderar o 

caminho rumo a um mundo sustentável. O capitalismo sempre vai restringir a 

capacidade delas de realizar as mudanças que são realmente necessárias. (MARX, n.p. 

2021). 

 

Sobre essas mudanças realmente necessárias, Malm e Mealy, nos elucidam sobre a 

obrigatoriedade do caráter radical dessas mudanças, ao dizer que: 

É necessária uma transformação estrutural do sistema energético, que leve uma 

produção sustentável a longo prazo, e não um simples hiato do status quo. Para que o 

aumento da temperatura global não supere 1,5 °C, as emissões terão de ser reduzidas 

em 8% ao ano até chegar a zero. Esse tipo de mudança é totalmente impossível de ser 

feita apenas mexendo nos mecanismos de mercado ou introduzindo alguns impostos 

sobre o carbono. Exige um aumento massivo da propriedade estatal e a planificação 

da economia (MALM; MEALY, n.p. 2020). 

 

Os autores ainda realizam uma crítica sobre aqueles que buscam deturpar a raiz dos 

problemas. É falado que esse argumento de que a humanidade seja a raiz do problema, 

comumente presente na retórica da extrema direita e no ambientalismo liberal, é pernicioso, 

equivocado e perigoso politicamente, afirmando que a responsabilidade pelo desmatamento e 

pelo aquecimento global, não é da humanidade, mas sim, do capitalismo (MALM; MEALY, 

2020).  

Zarah Sultana (2021), seguindo perspectiva semelhante, alerta sobre os interesses 

corporativos quererem transformar o movimento pelo clima em um movimento de soluções 

individuais, diferente dos negacionistas mais comuns na década de 2010, como aponta Naomi 

Klein em seu ensaio sobre a mudança climática de 2011, “Capitalismo vs Clima” (KLEIN, 

2011), onde argumenta que essa negação por boa parte da direita era plausível de entendimento, 

já que os conservadores haviam percebido que a mudança climática coloca profundos desafios 

aos princípios do capitalismo, como foi falado anteriormente por meio do texto de Monerat. 

Esse “novo” argumento individualista não nega a ciência da emergência climática, mas nega a 

sua política, pois considera que com alguns pequenos ajustes e modificações, tanto na esfera 

produtiva, quanto no cotidiano dos indivíduos, será possível evitar um iminente desastre, ou 

seja, tratam a crise climática como uma questão de consumo pessoal, como se uma mudança 

em preferências de consumo e de valores abstratos pudessem ser suficientes como solução, sem 



54 

 

nem sequer falarem sobre a realidade material que dá forma a esses valores e preferências. Tal 

argumento se comprova ao analisarmos as evidências; um relatório produzido pelo Carbon 

Disclosure Project, em 2017, mostrou que, somente, 100 companhias são responsáveis por 71% 

das emissões globais de carbono desde 1988. O Climate Accountability Institute, em 2019, 

divulgou um estudo semelhante da qual constata que, desde 1965, apenas 20 empresas são 

responsáveis por 35% de todas as emissões de dióxido de carbono e gás metano relacionadas à 

energia em escala global (SULTANA, 2021).  

Desse modo, a autora reforça que ao contrário daqueles que defendem que o problema 

é o Antropoceno (conceito utilizado pela autora para definir a noção de que o problema se 

encontra nos indivíduos), o capitalismo é, na verdade, a raiz do problema, pois o colapso 

ecológico enfrentado no presente pode ser atribuído à uma vasta acumulação dos recursos 

planetários por uma elite (é preferível ao termo burguesia para esse caso) minoritária, que nos 

conduz à mudança climática por sua ganância. Enfatiza ainda que o capitalismo é um sistema 

de alta concentração de poder, seja ele expresso por consumidores individuais (citando o 

exemplo de consumo excessivo e exuberante por parte da burguesia de jatos particulares e, 

acrescento, o caso de viagens espaciais) ou pela própria economia internacional, forçando uma 

crescente extração de óleo e gás ou levando a produção para locais mais baratos e poluentes 

(geralmente em países capitalistas periféricos). Em resumo, a classe dominante possui um 

impacto extremamente desproporcional sobre nosso clima, por esses motivos, Jason Moore 

afirma que estamos passando pelo Capitaloceno, pois aponta que grande parte das emissões 

globais provém da produção, que grande parte da população possui pouco ou nenhum controle, 

já que os meios de produção no sistema capitalista permanecem nas mãos da burguesia, seja ela 

nacional ou internacional (MARX, 2021). 

Nessa perspectiva, compreender o caso da Vale S.A. nos auxilia a ampliar o 

entendimento sobre o próprio sistema do qual o país e grande parte do globo fazem parte e que 

seus acontecimentos refletem uma lógica de espoliação da qual existe para manter a estabilidade 

(ou pelo menos a permanência) desse sistema, por isso, o caráter instrumental na pesquisa, 

anteriormente mencionado. Essa conclusão de totalidade, onde a mineradora é apenas um 

expoente (mesmo que possuindo uma agência exorbitante) de uma lógica irracional que 

perpassa todo o sistema, está presente ao longo do desenvolvimento deste estudo, pois é de 

extrema importância para compreender outros fatores tão fundamentais quanto a já evidenciada 

crise ambiental. Entretanto, é fundamental salientar que essa afirmação de totalidade, de forma 

alguma pretende encobrir os impactos gerados pela Vale S.A., a estrutura da qual a mineradora 

pertence propicia acontecimentos desse tipo, enquanto a própria empresa beneficia e perpetua 
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esse sistema com uma forma de tratamento destrutivo que normalmente é evitado ou encoberto 

pela maioria das organizações.  

 

5.1. Agenda ESG (Environmental, Social and Governance) 

De acordo com o relatório da US SIF Foundation, o número de ativos investidos com 

base em critérios ESG (Environmental, Social and Governance) saltou de US $8,1 trilhões em 

2016 para US $11,6 trilhões em apenas 2 anos, o que evidencia ainda mais o interesse dos 

investidores em organizações desse tipo. Esse termo consiste na junção de critérios de 

investimento acerca das três palavras envolvidas. Critérios dos quais muitos investidores 

despertaram interesse, não somente pela preocupação ética em aplicar seu dinheiro naquilo que 

possui um impacto positivo para a sociedade, mas também, pela associação dessas empresas 

com uma imagem de maior competitividade a longo prazo, além de não demonstrar tantos riscos 

envolvendo penalidades acerca de infrações ambientais.  

É evidente que a partir da ótica empresarial, o ESG é um conjunto de critérios a serem 

atingidos para atrair um número maior de investidores, como exemplificação é possível citar 

que em 2018 cerca de 85% das companhias listradas no índice S&P 500 produziram algum tipo 

de relato ESG. Entretanto, é evidente que a aderência a esse tipo de organização processual é 

mais complexa do que aparenta. 

Dos três pilares que fundamentam o ESG, cada um possui sua especificidade e desafio, 

o ambiental envolve a garantia da sustentabilidade das ações da empresa (como o uso de 

energia, poluição gerada, conservação de recursos naturais, ou seja, quaisquer riscos ambientais 

que uma organização pode enfrentar e seu gerenciamento dos mesmos), já o social consiste no 

gerenciamento das relações com todas as partes envolvidas no processo (por exemplo, as 

condições de trabalho, a existência de possíveis doações à comunidade local e a relação com 

fornecedores que possuem convergência em seus valores) e a governança se caracteriza pelas 

ações da liderança da empresa, a remuneração de executivos, realização de auditorias, utilização 

de métodos contábeis transparentes e direitos aos acionistas.  

A forma mais comum e direta de acessar todos os planos e impactos ligados ao ESG 

são os relatórios de sustentabilidade, que são padronizados pelo modelo Global Reporting 

Initiative (GRI), estando presentes as informações sobre os impactos e resultados por toda a 

cadeia de processos das companhias. Outra forma de descobrir quais são as empresas 

comprometidas com o ESG, é o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3, criado em 

2005 e composto pelas 30 companhias listadas na bolsa que possuem melhores práticas de 

acordo com o tema. 
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A Vale, escolheu divulgar seu relatório de sustentabilidade de acordo com a última 

versão do protocolo GRI, contudo, em 2017, a mineradora não reportou o tema GRI-306, que 

se refere aos efluentes e resíduos, aparentemente, o tema não foi considerado relevante para ser 

incluído no relatório (GARCIA; ORSATO; SILVA, 2017). 

 

5.2. Greenwashing e a Publicidade 

A medida de obliterar as externalidades causadas pela empresa foi buscada logo após o 

desastre de Mariana, mas como já é sabido, só permaneceu no plano ilusório de modificação do 

imaginário sobre a percepção acerca da companhia, não em uma mudança real nas políticas da 

ex-estatal, já que a mesma, poucos anos mais tarde, seria responsável por mais um desastre 

semelhante. A solução aparente foi permanecer na esfera imaginária, o rápido retorno aos 

acionistas após o banho verde financiado evidenciou que essa tática publicitária serviria 

efetivamente e de forma mais econômica do que o remodelamento das ações empresariais. 

O “Greenwashing” é um termo central para compreendermos os acontecimentos 

recentes na esfera empresarial que tiveram algum tipo de impacto ambiental. Se trata de uma 

estratégia de marketing enganosa, que tem o intuito de vincular a ideia de sustentabilidade à 

publicidade de algo que não corresponde com a realidade. O conceito se popularizou na década 

de 90 pelo Greenpeace (a organização não governamental também criou um site chamado “Stop 

Greenwash”), porém, o ato de enganar a população por meio da publicidade enganosa com o 

uso de uma preocupação ambiental já veio a ser denunciado na década de 60 com o termo 

“ecopornografia” que possuía um sentido semelhante (PAGOTTO, 2013). Propagandas 

explicitamente falsas, termos vagos ou sem relevância ecológica são os mais comuns casos de 

“Greenwashing”, com o crescimento dessas campanhas publicitárias no Brasil o Conselho 

Nacional de Autorregulação Publicitária (Conar) incluiu, em 2011, em seu Código Brasileiro 

de Autorregulamentação Publicitária novas regras sobre a publicidade que contenha apelos 

relacionados à sustentabilidade, trazendo princípios óbvios, mas não presentes no 

“Greenwashing”, como veracidade, pertinência, exatidão e relevância. Contudo, a falta de 

poderes legais por parte da Autorregulação, escassez nos canais denúncia e a capacidade 

limitada do conselho na atuação dos diversos meios midiáticos dificultam ainda mais a 

resolução desse problema.  

Outra interpretação semelhante é de “pinkwashing” que, diferente do que se imagina 

popularmente, envolve todo tipo de forma enganosa de marketing de causa. Segundo a 

interpretação de Blacmer (2019), o termo teria surgido em 1985 quando a organização Breast 

Cancer Action (BCA) adotou tal conceito para designar toda forma fraudulenta e enganosa de 
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marketing de causa, isso se deve pelo uso das fitas rosas, símbolo envolvendo o câncer de 

mama, para vender e promover produtos, contudo, seria descoberto que muitos dessas 

mercadorias continham matéria-prima cancerígena (GOIS; FERRAZ, 2021). Para Berisha 

(2015) e Blackmer (2019) o pinkwashing ocorre no momento que empresas ou governos 

buscam ocultar de modo falacioso suas práticas como engajadas em lutas e embora comumente 

utilizado para designar as medidas falaciosas com a luta LGBTQIA+, o termo não se resume a 

esse movimento (ORSER, COLEMA & LI, 2020). Contudo, o termo ficou popularmente 

conhecido em um artigo publicado pelo The New York Times, chamado “Israel and 

Pinkwashing”, de Sarah Schulman (2011), onde é evidenciado os abusos cometidos por Israel 

contra os palestinos e o uso desonesto dos direitos humanos LGBTQIA+ para “encobrir” esses 

abusos que remontam ao período colonial (GOIS; FERRAZ, 2021). Na presente pesquisa, será 

utilizado o termo greenwashing para se referir às práticas enganosas envolvendo marketing de 

causa especificamente ambiental, apesar de ser considerado fundamental para a compreensão 

do tema abordado a explicação realizada sobre o surgimento e popularização do termo 

pinkwashing. 

A questão ambiental, nos últimos anos, deixou de ser um tema afeito apenas aos 

romanticamente chamados “amantes da natureza”. Nesse sentido, é possível observar um 

crescente número de pessoas que optam por consumir produtos gerados a partir de formas de 

produção que possuam certo grau de consciência social e ambiental em seus processos; para 

isso, preferem adquirir produtos ou investir mais em empresas que publicamente se preocupam 

com o impacto ambiental que estão gerando no mundo. Uma pesquisa realizada pela agência 

norte-americana Union+Webster concluiu que cerca de 87% dos brasileiros prefeririam 

consumir produtos e serviços de companhias que praticam a sustentabilidade, além de indicar 

que 70% poderiam até mesmo pagar um valor mais alto (TERRA, 2019). Outra pesquisa 

(MONTESANTI, 2020), revela que 83% dos respondentes declararam que prestam mais 

atenção no que as marcas dizem, havendo uma expectativa de engajamento das marcas como 

diferencial competitivo (ÁKESTMAN, ROSENGREN, & DAHLEN, 2017). 

Por esse motivo, o “Greenwashing” se torna tão comumente visto quanto é teorizado 

e debatido. A tendência de crescimento deste mercado fez com que um maior número de 

organizações buscasse atingir essa parcela da população, sob a lógica de maximização do lucro. 

Os benefícios não se limitam apenas à uma lógica de ampliação do mercado, em 2014, o Carbon 

Disclosure Project (CDP) divulgou que as empresas que investiram em sustentabilidade 

registraram um Retorno sobre Investimento 18% maior do que as que não realizaram o mesmo 

(TERRA, 2019). Em 2018, cerca de 85% das companhias listadas no índice S&P 500 
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produziram algum relato do tipo ESG, reforçando a tendência de as organizações privadas 

caminharem em direção ao que, possivelmente, possa gerar maiores retornos. A Associação 

Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje), após a realização de uma pesquisa de campo 

entre maio e junho de 2019, com 105 empresas que representavam 10,3% do PIB brasileiro no 

ano anterior, evidenciou que 74% delas realizaram esforços para melhorar a imagem e a 

reputação da organização em termos de iniciativas ambientais, enquanto 55% relataram possuir 

interesse em ajudar a comunidade local (ABERJE, 2019). 

Entretanto, o aprofundamento de práticas que sejam realmente sustentáveis demanda 

um esforço de gestão, controle e organização que muitas empresas não estão dispostas a 

realizar, dados os seus custos financeiros. Ao mesmo tempo, porém, desejam o retorno de 

mercado que tal comportamento (e consequente investimento) possam gerar. É nesse contexto 

que se encontra o “Greenwashing”, fundamental para não cair em críticas pautadas nas ações 

morais de cada indivíduo somente. 

Nessa perspectiva, David Harvey, em seu livro “A Condição Pós-Moderna”, ao 

apresentar um retrospecto da história cultural do ocidente, nos elucida ao chamar a promoção 

da publicidade como: “a arte oficial do capitalismo” (2008, p. 61). Onde essa condição traz para 

a arte estratégias publicitárias e introduz a arte nessas mesmas estratégias. Posteriormente, na 

mesma obra, o autor nos explica que o capital é um processo e não uma coisa, nesse caso, um 

processo de reprodução da vida social para o meio da produção de mercadorias, onde todos os 

indivíduos pertencentes ao sistema capitalista estão implicados. Este processo, nas palavras do 

autor:  

[...] mascara e fetichiza, alcança crescimento mediante a destruição criativa, cria 

desejos e necessidades, explora a capacidade do trabalho e do desejo humano, 

transforma espaços e acelera o ritmo da vida. Ele gera problemas de superacumulação 

para os quais há apenas um número limitado de soluções possíveis (HARVEY, 2008, 

p.292). 

 

Essa compreensão, expande a noção rasa e enganosa de publicidade que é repassada ao 

senso comum por forma da ideologia dominante, uma vez que considera os impactos materiais 

em sociedade com profundidade sociológica e não apenas uma defesa à uma ferramenta de 

gestão. A autora Isleide Fontenelle (2005), evidencia como o capitalismo possui mais poder 

sobre o inconsciente dos indivíduos do que gostaríamos de admitir. Segundo a autora, a 

afirmação de Jameson (1996), de que o capitalismo dominou o inconsciente humano, é: 

Uma afirmativa perturbadora, porém, calcada no fato concreto de que o aparato 

produtivo contemporâneo está profundamente entrelaçado ao universo simbólico; em 

outras palavras, de que a “indústria cultural” tornou-se o paradigma da produção 

capitalista contemporânea. E o marketing ganha destaque justamente quando a cultura 
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assume o lugar de principal mercadoria do capitalismo contemporâneo 

(FONTENELLE, 2005, p.3). 

 

Seguindo a mesma perspectiva, a autora esclarece que, além de sintoma de uma 

realidade social marcada pela aceleração do tempo e desterritorialização, bem nos moldes do 

conceito de “modernidade líquida”, de Bauman (2001), o marketing também pode ser visto 

como protagonista do processo, pois busca, por meio de ferramentas de pesquisa, captar o 

“sujeito do inconsciente”, ou seja, seus desejos e paixões, assim como, através da publicidade, 

busca desenvolver esses desejos e paixões mediante a forma de fetiche (FONTENELLE, 2005).

 Fontenelle, posteriormente completa mencionando que fica claro que as pesquisas na 

área de marketing estão cada vez mais centradas no “desejo do consumidor”, ao invés do 

método antigo de compreensão que envolvia o “comportamento do consumidor”. As 

consequências dessa mudança são expressas no foco dessas pesquisas, atualmente se busca 

captar as ações do consumidor no presente, para assim, poder traçar uma forma de tendências 

futuras através de consumo (FONTENELLE, 2005). Não é preciso evidenciar que as 

consequências desse domínio são, no mínimo, preocupantes, o marketing começa a 

compreender o consumo não como um ato como outro qualquer do sujeito, mas como o 

princípio organizador de toda a vida social. Nessa perspectiva, vale ressaltar um aspecto dos 

trabalhados no “fetichismo da mercadoria”, o de que o valor da mercadoria não está no próprio 

corpo da mercadoria. Para Marx, segundo Fontenelle: “Ele é produto de uma organização 

social: da que produz a mercadoria e da que consome a mercadoria, que mediante valores 

culturais da época, também passa a valorizar a mercadoria”, e completa logo em seguida: 

“Portanto, em Marx, o fetichismo da mercadoria indicava uma espiritualização do corpo-

mercadoria, embora a mercadoria ainda fosse vendida como aquilo que era: algodão, café etc.” 

(2005, p.13). Desse modo, ocorre, além de um descolamento da imagem de seu produto, uma 

hipervalorizarão da mesma, fazendo com que, diferentemente do que ocorria antes, a 

mercadoria que passa a depender inteiramente da imagem, pois ela começa a ser compreendida 

como fonte de desejo e, portanto, de valor. 

Para explicar os motivos pelos quais ocorrem essa ilusão com o fetichismo, Isleide 

ressalta que: 

Do ponto de vista da análise social, o que pude constatar é que os consumidores de 

imagens apresentam uma subjetividade forjada por uma nova configuração sócio-

cultural marcada pelo esvaziamento das suas formas simbolicamente produzidas, 

colocando um problema muito sério de uma ausência de formação de ideais que 

marcara a sociedade até então no processo de estruturação identitária, e colocando a 

todos em um vazio identificatório que a imagem vem responder como uma “ilusão de 

forma (FONTENELLE, 2005, p. 19). 
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 Na contramão de toda teoria crítica, diversos autores buscam pautar e popularizar 

outra narrativa mais romantizada e, para quem leu atentamente os parágrafos anteriores, de 

certo modo ilusória. Segundo Kotler (2000), por exemplo, o marketing é visto como a tarefa de 

criar promover e fornecer bens e serviços a clientes, sejam estas pessoas físicas ou jurídicas e, 

sobre as demandas negativas: “A tarefa do marketing é analisar por que o mercado não gosta 

do produto e avaliar se um programa de marketing que envolva redesenho do produto, preços 

mais baixos e promoção positiva pode mudar crenças e atitudes” (KOTLER, 2000, p.28). A 

visão tecnicista, meramente conceitual e extremamente romantizada sobre as funções do 

marketing, se espelham de sua perspectiva sobre a própria função do capital privado: “A 

principal meta da orientação de marketing é auxiliar organizações a atingir seus objetivos. [...] 

Empresas privadas não devem puramente objetivar lucros, mas alcançar lucros como 

consequência da criação de valor superior para o cliente. Uma empresa ganha dinheiro ao 

satisfazer as necessidades dos clientes melhor do que a concorrência o faz.” (KOTLER, 2000, 

p.45). 

A visão do autor, não se trata apenas de uma ingênua compreensão da sociedade, mas 

sim, pertence à uma série de tentativas para estipular uma conceituação que beneficie a lógica 

da ideologia dominante. Estipular uma razão, um sentido maior do que meramente o egoísmo 

da ambição pela superacumulação que compreende a concentração de renda e capital como um 

fim, uma tentativa teórica de racionalizar uma lógica desprovida de racionalidade além do 

capital. Se o esforço desse autor e tantos outros foi eficaz ou não, é possível observar no que 

Mark Fisher (2009), chama de “Realismo Capitalista”, onde, em sua obra com o mesmo nome, 

relembra a frase atribuída a Fredric Jameson e Slavoj Zizek, para explicar este conceito, de que: 

“É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo” (2009, p.11). Esse 

sentimento disseminado de que o capitalismo é o único sistema político e econômico viável e a 

impossibilidade de imaginar uma alternativa a ele, é o estudo de caso de sucesso dessa tentativa 

anteriormente mencionada. O autor menciona que o poder do realismo capitalista deriva, em 

parte, da maneira pela qual ele resume e consome toda a história anterior, por meio de seu 

“sistema de equivalência geral”, é capaz de transformar todos os objetos da cultura em valor 

monetário, como Marx e Engels observaram:  

[A burguesia] afogou na água fria do cálculo egoísta todo fervor próprio do fanatismo 

religioso, do entusiasmo cavalheiresco e do sentimentalismo pequeno-burguês. 

Dissolveu a dignidade pessoal no valor de troca e substituiu as muitas liberdades, 

conquistadas e decretadas, por uma determinada liberdade, a de comércio. Em uma 

palavra, no lugar da exploração encoberta por ilusões religiosas e políticas ela colocou 

uma exploração aberta, desavergonhada, direta e seca (MARX; ENGELS, 2008, 

p.14). 
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Seguindo a mesma perspectiva, Badiou (2002), nos ressalta que o brutal estado de 

coisas, profundamente desigual, onde toda existência é avaliada em termos apenas de dinheiro, 

é apresentada a nós como ideal. Segundo Fisher (2009), os limites do capitalismo não são 

fixados uma única vez em vigor para toda a sua existência, mas definidos (e redefinidos) de 

maneira pragmática e improvisada. Desse modo, é possível avançar para o próximo tópico 

essencial deste estudo, uma redefinição das formas de acumulação capitalista.  

É extremamente cabível a dúvida que possa ser despertada no leitor ao ler as diversas 

críticas à publicidade promovida pela Vale, qual seria o interesse de uma empresa que tem como 

seus principais compradores, segundo o site da empresa, os Estados Unidos, Alemanha, França, 

Inglaterra, Oriente Médio, África, Oceania, China, Coréia do Sul e Japão, em financiar tal 

propaganda em um país onde a maioria da população não é seu principal cliente? Neste sentido, 

devemos nos ater às críticas e explicações que ressaltam a publicidade como criação de uma 

imagem, podendo ser um símbolo ou uma experiência, não apenas a serviço de uma mercadoria. 

A mesma autora citada anteriormente, Isleide Fontenelle (2000), em seu livro “O Nome da 

Marca”, nos ajuda a compreender a sociedade onde a lógica do capital é capaz de esvaziar 

qualquer noção de identidade própria da população, sua consequência direta é a marca possuir 

como principal força a capacidade de forçar sentido em uma sociedade sem sentido, oferece um 

simulacro de identidade que é oferecido às pessoas com vazios de identidades. 

 Para compreender a última frase, é necessário que se faça uma recapitulação de certas 

reflexões. O fetichismo, anteriormente mencionado na esfera da mercadoria, dessa vez, se 

apresenta como a definição da lógica de subordinação da pessoa pela lógica do valor, ou seja, 

no sistema capitalista as singularidades se transformam em homogêneas, os indivíduos são 

subordinados ao capital e não ao contrário, fazendo assim, com que a humanidade se torne 

submissa à lógica do valor. Isso se expressa na compreensão de Marx, no que se refere ao 

fetichismo, onde uma sociedade que possui suas relações sociais mediadas por mercadorias, 

possui a mercadoria como determinante, desse modo, a mesma como unidade básica do capital 

se expande para todas as esferas da vida, inclusive ao trato da força-de-trabalho. Ainda acerca 

da interpretação das obras marxianas, a mercadoria possui um duplo caráter: o valor de uso e o 

valor de troca. Como o objetivo não é estender na conceituação de ambos, abordarei e me 

remeterei ao valor de uso como a utilidade singular da mercadoria, as propriedades de um objeto 

ou serviço em satisfazer certas necessidades, enquanto o de troca é aquele que perpetuará a 

circulação das mercadorias (FERNANDES, 2020). Dessa forma, a sociabilidade é determinada 

pelo interesse em trocar coisas, com objetivo na valorização do valor, baseando a relação não 
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mais entre as pessoas, mas no movimento de mercadorias, a isso, Marx se referia como 

“fetichismo da mercadoria” (FERNANDES, 2020). Nesse sentido, a marca possui como poder 

a capacidade de elevar esse fetichismo à outra potência, o objetivo se torna construir uma 

imagem, a qualidade perde o patamar prioritário, para dar lugar ao que representa a marca ou 

qual status seu consumo pode proporcionar, essa lógica perpassa para os indivíduos, ainda mais 

em um período de popularidade das redes sociais, uma vez que a imagem desses sujeitos os 

representa mais do que eles próprios. 

Esse grande arco conceitual, é importante para compreender que em uma sociedade 

onde o capital subverte qualquer referência de estabilidade (seja ele a segurança no mundo do 

trabalho, no asseguramento de direitos como saúde e educação ou até mesmo na existência de 

um futuro, graças às crises climáticas e ambientais), a figura mais estável para as pessoas se 

torna as grandes marcas, que mesmo com diversas mudanças em seus produtos (necessárias 

para manter o interesse constante nos usuários, como o vegetarianismo aderido em alguns pratos 

do McDonald’s), exista segurança, mas a segurança de que por trás de produtos diferentes 

existirá a mesma marca, que o indivíduo sempre consumiu e confia. Desse modo, a marca 

preenche o vazio da existência dos sujeitos provocada pelo fetichismo, no processo de 

coisificação das pessoas e personificação das coisas, e alienação do trabalho, mas por meio de 

simulacros de identidade e segurança. Graças à essa explanação, é plausível compreender como 

uma empresa responsável por dois desastres ambientais pode se passar como exemplo de 

sustentabilidade e respeito à vida. 

 

5.3. Renova 

É de extrema importância explanarmos sobre a existência da Fundação Renova, 

principalmente quando tratamos acerca da publicidade positiva empregada pela restauração das 

áreas e recompensação dos atingidos pelos desastres.  

Segundo o próprio site da entidade, a Fundação Renova, se trata de uma organização 

sem fins lucrativos responsável pelos esforços destinados à reparação dos danos causados pelo 

rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. A organização é resultado de um Termo de 

Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC), celebrado entre a União e os governos de Minas 

Gerais e Espírito Santos, de um lado, e a Samarco, a Vale S.A. e a BHP Billiton Ltda. de outro. 

Com o objetivo de criar os instrumentos institucionais para realizar as ações de reparação, 

mitigação, compensação e indenização para o desastre de Mariana (SILVA, CAYRES, 

SOUZA, 2019).  

Foram estabelecidos quarenta e um programas visando o cumprimento desses 
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objetivos, sob a supervisão e fiscalização de uma instância externa ampla e superior, o Comitê 

Interfederativo (CIF), constituída por doze membros de representantes do Poder Executivo 

Federal, Estadual, dos municípios afetados e do Comitê de Bacias, sendo presidido por um 

representante indicado pelo Ministério do Meio Ambiente (Ibidem, 2019). Importante 

enfatizarmos o sistema de governança desse termo, com a Fundação Renova sendo responsável 

pelos estudos e diagnósticos, identificação de medidas adequadas e por elaborar e implementar 

os programas, enquanto o Comitê Interfederativo ficou responsável pela interlocução com a 

Renova, definição de prioridades, acompanhamento da execução dos programas, 

monitoramento e fiscalização. Por fim, foram criadas onze Câmaras Técnicas como órgãos 

auxiliares do CIF para o desempenho de suas funções, possuindo como responsabilidades, além 

dos destacados, orientar a Renova, monitorar e fiscalizar a execução dos programas (Ibidem, 

2019). 

Contudo, alguns pontos podem ser destacados dessa organização, dos quais envolvem 

um dos objetivos dessa parte do trabalho, não somente a apresentação de uma resposta jurídica 

aos responsáveis pelas tragédias e suas formas de governança. Como percebido pelos autores 

anteriormente citados, ficou evidente que do que se trata da possibilidade de participação dos 

atingidos nos programas de forma efetiva em todas as etapas e fases decorrentes, e que o acesso 

à informação relativa a todos os programas deve ser garantido aos atingidos, o que se observou 

foi que, até o período relatado pelos autores, tais dispositivos contratuais não vinham sido 

respeitados pela Renova, citando as notas técnicas da Câmara Técnica de Comunicação, 

Participação, Diálogo e Controle Social (Ibidem, 2019). 

É parte do objetivo desta produção buscar observar pela perspectiva da classe 

trabalhadora, logo, nesta etapa foi examinada a ótica dos atingidos, citando mais 

especificamente o Movimento Atingidos por Barragens (MAB). Desse modo, possuímos 

exemplos não tão positivos quanto a propaganda da Fundação Renova ou da própria Vale nos 

mostra, principalmente em seus próprios sites e em seus relatórios integrados. O MAB já relatou 

em seu site, casos como o da Fundação após 5 anos de sua criação (2021), ter construído apenas 

5 casas das 306 prometidas nas duas principais comunidades destruídas pelo desastre e solicitar 

pela terceira vez uma nova data para o término das obras. Nesse caso, o reassentamento de 

Bento Rodrigues continha cinco casas prontas e vinte em construção, das 209 prometidas, 

enquanto em Paracatu de Baixo, nenhuma casa estava pronta e sete estavam com as obras 

iniciadas, de 97 prometidas. A Renova constantemente solicitou adiamentos para a entrega 

dessas construções, com a data inicial para março de 2019. 

Além disso, após manifestações em linha férrea da Vale, pelos atingidos por barragens, 
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a advogada da Fundação Renova deixou bem claro que daria o tom da reunião, enfatizando que: 

“Não pensem vocês, não pensem, ninguém aqui pense, que foi por causa de manifestação que 

a coisa está andando, porque vai ser o contrário, por causa de manifestação a coisa vai parar” 

(MACIEL, 2021), se referindo ao pagamento das indenizações ocorridas. A advogada ainda 

completa em seguida dizendo que: “Façam de conta que isso aqui é um barco em alto-mar com 

todo mundo dentro. Dentro do barco está o juiz, a Fundação Renova, todos os advogados e 

todos os atingidos, lá em alto-mar, e aí, de repente, um resolve fazer um motim para afundar 

esse barco”. A elaborada analogia termina com a conclusão de que: “Nós só temos duas opções, 

vocês concordam? Ou nós jogamos essa pessoa para fora do barco ou essa pessoa sai por ela” 

(Ibidem, 2021).  

Acima de fazer uma avaliação sobre as declarações da advogada da Fundação sem fins 

lucrativos criada para e reparação dos danos causados, é importante pontuarmos que o tom 

realmente foi dado, não foram somente palavras, o que se torna visível nas matérias escritas 

pelo movimento, é uma completa negligência e um empenho inequívoco de reduzir cada vez 

mais os esforços para recompensar atingidos e o território local. Foi relatado no período de 

pandemia, a tentativa da Fundação em retomar a discussão da revogação da deliberação 58, que 

reconhece como áreas atingidas o litoral compreendido entre Degredo (Linhares) e Itaúnas 

(Conceição da Barra) ao norte e de Barra do Riacho (Aracruz) à Serra. Também foi relatado 

que a 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, precisou reafirmar a obrigatoriedade do pagamento 

do Auxílio Financeiro Emergencial para os atingidos que tiveram impacto no exercício da 

atividade econômica até a conclusão de estudos da qualidade da água e de avaliação de risco 

que estão sob perícia (MAB, 2020). Evidentemente, na pandemia a questão de saúde pública 

não foi diferente, diversas empresas terceirizadas da Fundação Renova, como a Dinâmica, 

foram alvos de uma série de denúncias acerca do descumprimento das determinações da 

Secretaria de Estado da Saúde (SES-MG), do Ministério da Saúde (MS) e da Organização 

Mundial da Saúde (OMS). Com a retomada ilegal de obras e reuniões no período e a ausência 

de equipamentos básicos de segurança (MAB, 2020). 

Desse modo, é fundamental observarmos a percepção da população que é a principal 

afetada quando se tratam de empresas que se julgam sustentáveis ou que foram criadas com 

algum intuito do gênero, mesmo sem fins lucrativos. Os atingidos estiveram mobilizados desde 

o ano em que as tragédias ocorreram e permanecem até hoje na luta para que os danos sejam 

reparados e os responsáveis punidos. Relatam os atingidos que: “as empresas não ouvirem as 

vítimas no processo decisório da reparação é o atestado de incompetência do Estado brasileiro 

em fazer justiça quando grandes interesses atropelam pequenas comunidades”, isso se torna 
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explícito com o fato da Fundação concluir a partir de estudos subsidiados pela própria que todos 

ecossistemas atingidos pelo crime estão em situação igual ou melhor que anteriormente ao 

crime, portanto, não resta nenhum direito à compensação ou reparação para as comunidades, 

mas negligenciar outros estudos, também financiados pela Fundação, que comprovam o 

contrário, como o da Rede Rio Doce Mar, ligado à Universidade Federal do Espírito Santo e 

outras universidades brasileiras, que apontam resultados que reafirmam a percepção das 

comunidades (MAB, 2020). Contudo, é evidente que esta perspectiva, voltada para a opinião 

da comunidade atingida, não é a que predomina nas redes sociais da própria Fundação e nas das 

empresas envolvidas, principalmente o objeto de estudo deste trabalho, a Vale. 

Retomando a pergunta que iniciou esse trecho, “Qual seria o interesse da Vale S.A. em 

financiar tal propaganda em um país onde a maioria da população não é seu principal 

cliente?”. É esperado que a resposta esteja clara após a elucidação realizada, mas a criação de 

uma imagem positiva da empresa no senso comum é fundamental para que a mineradora 

continue exercendo o papel de soberania extrativista e empresarial da qual tanto se orgulha, mas 

com uma máscara que não coloque em destaque apenas as suas ações catastróficas. Contudo, a 

criação dessa imagem é ainda mais importante para um fator muito mais objetivado pela 

empresa, a continuação da valorização de suas ações para maior retorno aos acionistas. 

 

5.4. Priorização do Retorno aos Acionistas 

Unindo as características mencionadas sobre o impacto do neoliberalismo na esfera do 

capital, podemos observar a correlação entre dois elementos que aparentam à primeira vista 

serem antagônicos. A harmonia existente entre a financeirização da economia e a acumulação 

por despossessão ou espoliação, fica explícita ao analisarmos o caso recente da Vale. No 

subcapítulo anterior, foi tratado sobre as formas predatórias de possessão, enquanto a teorização 

acerca do capital fictício e seu fortalecimento com o advindo do neoliberalismo foram 

amplamente abordados. Cabe agora, evidenciar a relação entre os dois fenômenos neoliberais 

em uma organização, explicitando os resultados de tantos esforços para a manutenção e limpeza 

da imagem da empresa. 

Nos meses seguintes ao desastre de Mariana em 2015, a Vale teve seu valor de mercado 

reduzido em mais de 44,83%, comparando o mês de outubro de 2015 com janeiro de 2016. 

Entretanto, não foram necessários nem seis meses para a empresa não só recuperar como 

também superar seu valor de mercado registrado antes do desastre, em junho de 2016, a empresa 

já valia R$88.470 bilhões, enquanto em outubro de 2015 valia R$81,954 bilhões. Ou seja, um 

desastre sem precedentes causou para a empresa a queda de R$81,954 bilhões para R$45,410 
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bilhões, em janeiro de 2016, registrando o menor número do período abordado, contudo, em 

abril do mesmo ano, três meses depois, a empresa teve seu valor de mercado avaliado em 

R$93,697, superando o registrado no último período registrado antes de Mariana. Esses 

números foram ilustrados no gráfico abaixo, elaborado pelo autor: 

 

Gráfico 7 -  Valor de Mercado Vale S.A. no Período de Mariana 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Economatica (2022). 

 

Do mesmo modo, a EBITDA (Lajida - Lucros antes de juros, impostos, depreciação e 

amortização) da mineradora também não foi afetada por muito tempo. Em dezembro de 2015, 

quase dois meses após o desastre de Mariana, esta margem caiu para -R$14 bilhões, um 

expressivo número ao considerarmos que o registro anterior, de setembro de 2015, foi de R$20 

bilhões. Entretanto, em dezembro de 2016, um ano após o desastre, o valor desta margem foi 

para R$37 bilhões, um crescimento de aproximadamente 180% do período prévio ao desastre, 

ou seja, não só recuperou seu valor anterior como tinha crescido ainda mais. 
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Gráfico 8 -  EBITDA Vale S.A. no Período de Mariana 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Economatica (2022). 

 

Por fim, retornando ao mercado financeiro, mesmo sem nunca ter saído da área já que 

ele é central nos direcionamentos administrativos da Vale, podemos compreender o valor de 

fechamento das ações da mineradora. O valor de fechamento das ações caiu de R$11,95, em 

outubro de 2015, para R$6,81, em janeiro de 2016 tendo seu menor valor neste período, 

retomando em abril de 2016, quando estava valendo R$13,79. 

 

Gráfico 9 - Valor de Fechamento das Ações da Vale S.A. no Período de Mariana 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Economatica (2022). 
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O mesmo fenômeno pode ser observado no ano de 2019, com o desastre de 

Brumadinho. Contudo, o período posterior coincide com o início e desenrolar da pandemia do 

COVID-19, afetando o rendimento empresarial de diversas companhias nacionais e 

internacionais. Do mesmo modo, é possível evidenciar a mesma tendência até mesmo no 

EBITDA, o valor de R$55.414 bilhões, de dezembro de 2018, não foi tão rapidamente obtido 

quanto os outros valores, mas desde que retomou ao crescimento, em junho de 2020 em diante, 

obteve uma curva acentuada chegando a marcar R$157.714 bilhões em dezembro de 2021, 

conforme evidencia o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 10 -  EBITDA Vale S.A. no Período de Brumadinho 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Economatica (2022). 
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Gráfico 11 -  Valor de Mercado Vale S.A. no Período de Brumadinho 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Economatica (2022). 

 

Gráfico 12 - Valor de Fechamento das Ações da Vale S.A. no Período de Brumadinho 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Economatica (2022). 
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Uma empresa que propiciou dois acidentes semelhantes em um curto espaço de tempo, 

não precisou nem de alguns meses para se recuperar em relação ao valor de mercado que antes 

possuía, mais especificamente seis meses para ter um crescimento de 49% do valor anterior ao 

desastre de Mariana e aproximadamente três meses para recuperar o valor anterior ao desastre 

de Brumadinho. Ou seja, o valor das ações oferecidas foi rapidamente superado ao antigo, não 

porque a empresa corrigiu todos os seus impactos (até porque isso seria impossível, pois 

também falamos de vidas), mas sim, pois aparentou ser um bom momento para investir na 

empresa que ganhara visibilidade e foi a público mencionar que não ocorreria novamente (em 

2015) e que mudaria suas políticas (em 2019). 

Isso nos coloca a pensar sobre algo muito mais complexo do que meramente o prazo 

que a Vale precisou para retomar seus valores nos indicadores financeiros, estamos 

presenciando que, na verdade, os desastres proporcionados pela Vale não foram um empecilho 

para o crescimento da empresa. A Vale após dois dos maiores desastres de mineração do país, 

competindo com os maiores do mundo, foi capaz de ter um crescimento em seu valor de 

mercado em aproximadamente 455%, de outubro de 2015 para junho de 2022. 

Segundo Volpato e Tavares (2016), diferente da Samarco que buscou cumprir todos os 

registros para demonstrar aos investidores e a sociedade os impactos reais do acidente em seu 

patrimônio, a Vale S.A., controladora da Samarco S.A. junto com a BHP Billiton Brasil Ltda, 

não apresentou o mesmo desempenho e preocupação em transparecer os impactos do acidente. 

Os autores ainda afirmam que a mineradora não atendeu aos itens exigidos pela legislação 

brasileira, causando uma publicação irreal de seu patrimônio (VOLPATO; TAVARES, 2016). 

Outro ponto fundamental para compreender as ações da Vale S.A. após os desastres, é 

analisar as declarações dadas, principalmente se pretendemos investigar a existência de 

greenwashing e a priorização do retorno aos acionistas.  

 Logo após o desastre de Brumadinho, em 2019, o presidente da Vale S.A., Fábio 

Schvartsman, afirmou que a barragem estava inativa desde 2015 e que os rejeitos não teriam 

um grande deslocamento, além de mencionar que os impactos ambientais seriam bem menores 

que os de Mariana, avaliação que seria refutada pela superintendente executiva da Associação 

Mineira de Defesa do Ambiente (AMDA), Maria Dalce Ricas, que afirmou que haveria um 

grande impacto pelas características da região. No dia 28 de janeiro de 2019 (3 dias após o 

desastre), o advogado contratado pela companhia, Sérgio Bermudes, afirmou que a mineradora 

não considerava que possuía responsabilidade pelo ocorrido, em suas palavras: “A Vale não vê 

responsabilidade. Nem por dolo, que é infração intencional da lei, nem por culpa, que é a 

infração da lei por imperícia, imprudência ou negligência. Ela atribui o acontecido a um caso 
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fortuito que ela está apurando ainda”, dito em entrevista ao jornal Folha de São Paulo 

(BERGAMO, 2019).  

 Não obstante, Schvartsman em um breve período de lucidez mencionou: “Como vou 

dizer que a gente aprendeu (após o acidente de Mariana) se acaba de acontecer um acidente 

desses?”, mas logo após retomou a tentativa de isentar a companhia dizendo que “Viramos 

todas as barragens do avesso e contratamos as melhores auditorias do mundo para verificar o 

estado de todas elas. Fizemos tudo que a gente entende que era possível para garantir a 

segurança e a estabilidade”. Entretanto, tal declaração não se sustenta após uma análise 

detalhada, da qual Beatriz Saes e Roldan Muradian (2021), se prontificaram a realizar, onde foi 

investigado os motivos pelos quais a empresa desconsiderou riscos operacionais potencialmente 

desastrosos após o maior vazamento de rejeitos da história da mineração no Brasil. Os 

resultados da investigação revelaram que as fontes de risco consideradas importantes na 

mineradora eram aquelas que poderiam potencialmente afetar o desempenho financeiro de curto 

prazo da empresa, obviamente, sabemos qual escolha foi tomada.  

Seguindo a perspectiva de declarações de responsáveis, os autores analisaram alguns 

podcasts gravados no período dos desastres e foi observado que poucas vezes foram citados 

riscos operacionais como o de Mariana, ao longo do artigo os autores ressaltam que isso se deve 

pelo tratamento da tragédia como um caso único e de baixa probabilidade, o Diretor Executivo 

de Ferrosos e Carvão até disse, em 2016, que não possuíam outras barragens desse tipo. Na 

realidade, riscos como nacionalismo de recursos e volatilidade dos preços das commodities 

foram tratados como de maior importância para a Vale, ressaltando o caráter entreguista e 

exportador do qual os opositores à privatização, mencionados na primeira seção deste estudo, 

já denunciavam. Essa inversão de prioridades e negligência aos riscos ambientais, mesmo após 

o maior acidente do tipo no Brasil, são consequências diretas de uma ideologia de priorização 

do valor ao acionista, uma escolha de maximização dos lucros para os acionistas como objetivo 

central da governança. Apesar disso, a autora não considera o desvio moral dos indivíduos como 

motivo da negligência que acabou ocasionando o segundo desastre, mas sim, a aceitação de 

padrões de segurança mais baixos, que resultaram de processos mais complexos e sutis (SAES, 

MURADIAN, 2021). Este último ponto, em particular, deixa claro o que foi mencionado 

anteriormente, por mais que possa haver algum tipo de desvio moral em acidentes desse porte, 

é fundamental que nos atentemos ao caráter da totalidade de determinações do acontecido, a 

aceitação de padrões de segurança mais baixos e essa inversão de prioridades de uma empresa 

considerada por muitos estratégica para o país, ocasionando em mais de um acidente que levou 
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a vida de centenas de pessoas e destruiu regiões, é só uma exposição do que uma lógica 

irracional aplicada, como é a lógica do capital, é capaz de fazer. 

Também fica evidente, que aparenta ser mais importante para os acionistas que a 

empresa demonstre que é estável e que não irá causar nenhuma surpresa a eles e, segundo os 

autores, riscos impostos pelas empresas de mineração à subsistência das pessoas ou ao meio 

ambiente, especialmente onde aparentemente não implicam riscos para o negócio, tendem a ser 

negligenciados pelos gestores. 

Ainda sobre as consequências dos acontecimentos, é fundamental pontuarmos a postura 

nacional em relação ao ocorrido, enquanto a BHP Billiton sofreu e continua sofrendo com as 

duras leis ambientais em seus países de origem, Reino Unido e Austrália, o mesmo parece não 

ter acontecido para a Vale, pois, além da punição consideravelmente mais leve, comparando 

com a ex-sócia, o governo brasileiro se prontificou em acelerar o licenciamento das indústrias 

extrativistas após o desastre de Mariana junto da flexibilização do setor. Aprofundar sobre as 

punições 

A Vale S.A. no mesmo período, apoiou a criação da Fundação Renova, que segundo 

Francisco Câmpera (2019), se demonstrou pouco eficaz, pois as vítimas, que perderam suas 

moradias e familiares dos mortos, não foram totalmente indenizadas, a lama tóxica continuou 

no mesmo lugar e o Rio Doce continua praticamente morto até o período observado por ele. 

Além disso, uma das líderes das comunidades ribeirinhas, Maria Auxiliadora de Fátima, 

mencionou que foi preciso lutar muito para conseguir alguma reparação. “Se não tivéssemos 

batalhado, não receberíamos nada” (CÂMPERA, 2019). Ninguém foi preso e punido como 

deveria, até porque eles se consideravam tão vítimas quanto a comunidade. No trabalho 

jornalístico de Câmpera, ele reuniu a afirmação de um dos mais solicitados engenheiros 

ambientais do Brasil que prestou por um longo período consultoria à Vale, mas que não quis se 

identificar por motivos óbvios, segundo ele: “Todas as barragens da Vale estão em risco e 

podem se romper a qualquer momento. A empresa não quer gastar o dinheiro necessário para 

recuperar o meio ambiente” (CÂMPERA, 2019). Mesmo de forma anônima, após a repetição 

da tragédia poucos anos depois, dificilmente temos motivos para duvidar desse testemunho. O 

autor também afirma que a Vale aproveitou da tragédia para lucrar, pois usou a Renova para 

ganhar tempo com as autoridades, recusando-se a cumprir o acordo fechado com o Ministério 

Público Estadual e levando a disputa para o lento caminho judicial. Após a forte desvalorização 

das ações da Samarco, a mineradora aproveitou para comprar a parte da sócia, BHP Billinton, 

já que sofreu muito menos com as consequências judiciais do que a empresa inglesa, segundo 
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José Casado, a empresa concluiu a compra da parte da sócia, mas as empresas ainda não 

confirmaram o negócio. 

 A Vale S.A. como uma das maiores empresas brasileiras reflete a tendência política e 

econômica do país em que está inserida. A mudança, em 1997, do caráter estatal para o privado 

não só fez a empresa estratégica mais refém ainda da lógica do mercado, como retirou qualquer 

expectativa de retorno prioritário para a população. Nessa perspectiva, com o enfraquecimento 

da teoria desenvolvimentista, junto com a queda das experiências socialistas e o esgotamento 

das políticas de bem-estar social, observamos o capitalismo mergulhar em uma nova forma de 

organização, o neoliberalismo, que o modificaria em todas as suas áreas, aguçando algumas 

características e inibindo outras. Desse modo, o movimento da mineradora de priorizar o 

retorno dos acionistas não é isolado de outras organizações. 

A Vale se torna um exemplo não de ponto fora da curva de grandes empresas, mas sim, 

de uma exacerbação do descaso com os impactos sociais e ambientais por parte de empresas do 

mesmo porte. Não é novidade que o retorno aos acionistas tenha sido priorizado em diferentes 

momentos, como observamos até pouco tempo após o ocorrido em Mariana os responsáveis 

enfatizavam a volta à normalidade, mas o que a mineradora traz de novo é evidenciar como 

esse sistema irracional pode ser extremamente desastroso e se vender como positivo e como 

essa noção de valorização pode colocar em risco milhares (milhões se aplicadas em escala 

maior) de vidas, seja no risco à qualidade de vida ou até à própria existência e perpetuação da 

mesma. A Vale S.A. elucida o quanto o descaso com a vida é algo rotineiro e normalizado, só 

precisando aparentar responsável por meio de comerciais e divulgações públicas de feitos 

positivos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho buscou se debruçar sobre a totalidade dos aspectos da realidade acerca 

da organização Vale S.A., antiga Companhia Vale do Rio Doce. É evidente que há muito a se 

explorar e aprofundar sobre o assunto, mas o esforço de tratar acerca dos temas considerados 

de extrema importância para a conclusão do objetivo proposto fica explícito. O presente estudo 

se dedicou a tratar das múltiplas características que envolvem uma organização da expressão 

da Vale, abordando diversos conceitos que vão além de uma só área da administração, mas sim, 

considerando os aspectos econômicos, políticos e sociais do país e do sistema em sua totalidade, 

para relacionar ou buscar compreender as mudanças na forma de gerir e organizar a empresa, 

seja na área de gestão de pessoas, sustentabilidade, marketing, operações, contabilidade, 

logística e as diversas possíveis de captar em cada assunto tratado. Isso se deve, pois além de 

ser considerada a história da organização desde sua fundação, as características fundamentais 

de cada período foram levadas em consideração, somente assim seria possível cumprir de forma 

satisfatória o objetivo deste trabalho. 

Com o foco no cumprimento do objetivo central deste trabalho, de analisar e refletir 

sobre quais movimentos são particulares à empresa Vale S.A. e quais são tendenciais dentro do 

sistema econômico capitalista, se torna possível concluir alguns pontos. Acerca dos 

acontecimentos particulares à mineradora, podemos enfatizar a intensidade que determinados 

acontecimentos que, apesar de serem concernentes ao sistema, ocorreram de forma acentuada 

na situação da empresa. Isso se torna explícito ao tratarmos sobre as declarações dos principais 

responsáveis, das consequências legais à empresa e na postura em relação aos relatórios de 

segurança, que reverberam certos fenômenos do sistema capitalista, mas que a intensidade da 

qual ocorre se destaca dentre as organizações privadas, uma vez que envolvem dois grandes 

desastres em um curto período de tempo. Já acerca da segunda parte do objetivo, é de grande 

valia que se enfatize as conclusões presentes em cada capítulo, que foram fundamentais para 

compreender os diferentes períodos dos quais a empresa foi um ícone das transformações da 

economia brasileira e dos processos globais. 

Com o propósito de concluir as diferentes partes do trabalho, podemos enfatizar que o 

terceiro capítulo (primeiro no desenvolvimento) buscou explanar os principais acontecimentos 

dos anos iniciais da atual Vale S.A., ainda como CVRD no período que foi abordado neste 

capítulo, além de explicitar sua forte ligação com as orientações políticas de seu tempo, sendo 

alvo de disputa para diferentes projetos para o Brasil, seja de superação da dependência ou sua 

permanência com um retorno maior do que anteriormente. O papel que este trecho do trabalho 

possuiu se enquadra em, primeiramente, apresentar um contexto histórico sobre o objeto de 
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estudo tratado, porém, vai além, pois busca evidenciar importantes pontos que podem ser 

observados logo de início na história da Vale, como a estrutura administrativa de uma 

importante empresa nacional em sua fundação, suas principais áreas de atuação, retornos sobre 

investimentos e, principalmente, como a organização se comporta perante às mudanças 

ocorridas no âmbito econômico e político no país e no mundo, não só por ser tratar de uma 

empresa estatal, mas por ser referência na área em que se situa nacionalmente e 

internacionalmente. 

A Companhia Vale do Rio Doce foi um ícone de um período em que o 

desenvolvimentismo era um dos horizontes mais desejados para superar o atraso econômico do 

subdesenvolvimento. Entretanto, o que vemos, logo em seus primeiros anos de existência, é o 

que constantemente relatamos na história do país, uma forte interferência externa para manter 

até o mínimo dos desenvolvimentos nacionais submissos às potências mundiais. Isso se 

evidencia nos próprios Acordos de Washington decidindo os rumos de uma futura empresa 

estratégica para o Brasil, na tomada de empréstimo de uma agência de crédito estadunidense 

que no fim se tornou insuficiente e, principalmente, na estrutura de exportação de matérias-

primas, muito semelhante à dinâmica proposta pela teoria das vantagens comparativas, 

elaborada por David Ricardo em seu livro The Principles of Political Economy and Taxation 

(1821). 

Desse modo, é possível observar como a Vale já em sua formação se enquadra no 

contexto desenvolvido na subseção 3.1, o de dependência.  Compreendendo a dependência 

como um conjunto de determinações concretas da realidade, sendo essa a forma e 

desenvolvimento capitalista nas regiões dependentes ou consideradas como periferia do 

capitalismo, com o imperialismo realizando-se com a transferência de valor de outras regiões, 

ou seja, nos países dependentes, parte do valor produzido é transferido para os países centrais 

do capitalismo. Logo, a dependência está diretamente ligada com a Divisão Internacional do 

Trabalho (DIT), onde regiões do mundo desempenham um determinado papel no capitalismo 

mundial, como produtor de matérias primas ou produtos primários, como o caso brasileiro. A 

Vale se enquadra neste contexto uma vez inserida na economia brasileira e sujeita às 

determinações econômicas, a mineradora necessitou de aportes estrangeiros mesmo para existir, 

o que acarretou em uma constante interferência externa, inclusive com altos cargos destinados 

a outros países, além de ruir de vez com a expectativa de retorno nacional assim que foi 

privatizada (tratado no capítulo 4), se dedicando ainda mais para a geração de lucro para os 

acionistas e, principalmente, total transferência de valor por meio da exportação de matérias-

primas básicas, reforçando a posição do país como primário exportador.  
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O quarto capítulo visou dar continuidade à linha cronológica estabelecida, com o fim 

de avançar no objetivo deste trabalho. Se fez necessária uma vasta conceitualização de 

categorias e do contexto histórico para que fosse possível compreender o fenômeno da 

privatização da CVRD. Contudo, mais do que apenas compreender como procedeu a 

privatização, descrevendo os processos legais e os acontecimentos no leilão, esse capítulo 

buscou aprofundar nos motivos sociais, econômicos e políticos que propiciaram esse momento 

de ruptura da forma de gestão, evidenciando o quão importante é a consideração destes fatores 

para a competência de um administrador. 

O desenvolvimento da categoria de neoliberalismo se mostra fundamental na 

compreensão do tema, tanto pela resposta à crise do sistema capitalista por meio da 

financeirização da economia, quanto por meio da despossessão ou espoliação. Pois a Vale une 

o que há de pior entre o extrativismo predatório, ocasionando até grandes desastres, e a 

financeirização cega onde o retorno aos acionistas se torna mais importante que as vidas 

perdidas. 

Também foi suscitado um debate acerca do valor da companhia, utilizando de 

conceitos da avaliação de empresas, pois, mesmo com a bolsa internacional avaliando a 

mineradora pelo valor de US$ 60 bilhões (ou R$ 60 bilhões) e outras variáveis como a CVRD 

ser a principal exportadora do país, líder do mercado mundial de minério de ferro com volume 

acima de 100 milhões de toneladas, em 1994, maior produtor de ouro da América Latina, sendo 

além de apenas uma mineradora, mas que consistia em um complexo integrado de negócios de 

exploração e beneficiamento de recurso naturais e transportes, com reservas de 41 bilhões de 

toneladas de ferro (suficientes para atender à demanda mundial por 400 anos), apesar de todos 

esses pontos e muitos outros como a possível capacidade de desenvolvimento do país, a 

mineradora foi privatizada no valor de R$ 3 bilhões, 5% do valor avaliado internacionalmente. 

O resultado é vastamente conhecido, controlada pelo capital financeiro e internacional, a 

empresa opta pelo atropelo da legislação trabalhista, aumento das práticas antissindicais, 

exportação com alto consumo de energia e a intensificação da produção voltada para fora, que 

causa rápido esgotamento das reservais minerais, ao lado de impactos no meio ambiente, que 

se tornam o tema central do capítulo que se sucedeu. 

O quinto e último capítulo perfaz grande parte das críticas construídas neste trabalho. 

É tratado sobre as tragédias envolvendo a Vale, sendo explicitadas todas as suas consequências 

para as vítimas. Fundamental recordar, que dentre as consequências das tragédias podemos citar 

algumas informações como o desastre de Mariana ser considerado o mais grave desastre 

ambiental da história provocado por vazamento de minério, em termos de destruição de 
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ecossistemas de água potável e mata ciliar, fechando mais de 10 mil postos de trabalho, afetando 

profundamente a pesca, agricultura e turismo do local, acabando com a vida de 19 pessoas e 

aumentando o número de doenças, do uso de álcool, drogas ilícitas, depressão, violência 

doméstica e de autoextermínio. Enquanto o desastre de Brumadinho resultou em um dos 

maiores envolvendo rejeitos no Brasil, afetando o Rio Paraopeba, a economia do local, também 

prejudicando a renda, o turismo e o comércio da região, lesando a saúde física e mental dos 

sobreviventes e, principalmente, soterrou moradias e matou 272 pessoas. 

 É levando esses pontos em consideração que o quinto capítulo nos elucida sobre os 

diversos pontos fundamentais para esse debate. É apresentada a discussão acerca da crise 

climática e ambiental, partindo de uma perspectiva muitas vezes recordada neste projeto, de 

que o julgamento moral pode ser limitante na hora de realizarmos a crítica à determinados 

acontecimentos, se fazendo necessário por em destaque o papel do sistema em que determinado 

objeto está inserido. Por esse motivo, o debate sobre o greenwashing ganha eixo central, já que 

determinada tática, focando no rápido retorno aos acionistas, após o banho verde financiado, 

serviria efetivamente e de forma mais econômica do que o remodelamento das ações 

empresariais. 

Desse modo, se conclui também a conexão entre os temas abordados, como é o caso da 

financeirização, pois fica evidente a existência de uma harmonia entre a financeirização da 

economia e a acumulação por despossessão ou espoliação. Já que uma empresa que propiciou 

dois acidentes semelhantes em um curto espaço de tempo, não precisou nem de alguns meses 

para se recuperar em relação ao valor de mercado que antes possuía. Mais especificamente, seis 

meses para ter um crescimento de 49% do valor anterior ao desastre de Mariana e, 

aproximadamente, três meses para recuperar o valor anterior ao desastre de Brumadinho. Dessa 

forma, esses dois desastres não caracterizaram um empecilho para a mineradora receber novos 

investimentos, nem para crescer absurdamente. O foco no retorno aos acionistas se torna ainda 

mais explícito nas declarações dadas, pois nas falas pronunciadas fica evidente que o objetivo 

era satisfazer os interesses dos acionistas, sendo mais importante sinalizar a eles que a empresa 

era estável e que não iria causar mais nenhuma surpresa. 

Do mesmo modo que os teóricos da TMD concluíram que a dependência só teria 

possibilidade de ser superada no Brasil com a superação do sistema capitalista, seria impossível 

neste estudo concluirmos que os diversos problemas latentes aqui apresentados podem ser 

superados com o fortalecimento do compliance ou com manuais de sustentabilidade. Por isso, 

a análise crítica se faz tão necessária ao se tratar desses temas, principalmente para compreender 

a sua verdadeira raiz e assim poder seguir o que o Marx defendeu em sua décima primeira tese 
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para Feuerbach: “Os filósofos apenas interpretaram o mundo de diferentes maneiras; o que 

importa é transformá-lo.” (MARX; ENGELS, 2007, p. 535). Evidente que para transformá-lo 

é fundamental que a práxis esteja presente, unindo dialeticamente a teoria e a prática. Por esse 

motivo, este estudo se debruçou em compreender e refletir sobre os acontecimentos referentes 

a Vale, para produzir e fornecer um material acerca deste tema com o fim de elaborar possíveis 

conclusões sobre as ações a serem tomadas, não somente em relação à mineradora, mas sobre 

outras diversas organizações privadas existentes no capitalismo.  

Dessa forma, problemas como a crise climática e ambiental não podem receber a 

solução individualista de que cada sujeito deve policiar seus hábitos, muito menos tratamos que 

práticas “sustentáveis” serão suficientes para reverter essa crise. Ou seja, problemas sistêmicos 

necessitam de soluções sistêmicas e a tentativa de reduzi-las ao âmbito individual, além de não 

ser suficiente, afasta a profundidade acerca do debate em busca de uma real emancipação desses 

problemas. No fim, destinar a culpa ao indivíduo da classe trabalhadora se torna uma ação muito 

satisfatória para quem deseja manter a classe dominante ilesa de responsabilidade e para quem 

visa sustentar o status quo. 

Dito isso, podemos destacar alguns pontos que, mesmo que provenham da influência 

do capital, podem possuir uma linha de atuação no interior de uma organização. Como é o caso 

do greenwashing, que pode ter seus efeitos minimizados com uma gestão efetivamente 

comprometida com os resultados socioambientais da companhia, necessitando uma constante 

elucidação desses resultados para que a população compreenda quais metas são realmente 

cumpridas, além de um fortalecimento dos órgãos regulatórios para garantir que as empresas 

não estão utilizando de uma publicidade enganosa. Evidente que isso não garantirá que a crise 

climática e ambiental seja resolvida, somente possibilitará que dentro dos moldes capitalistas 

tenhamos um número menor de empresas se utilizando dessas publicidades enganosas. 

Na mesma perspectiva, a priorização do retorno aos acionistas não se trata de uma 

escolha derivada de uma falta de moralidade, mas sim, da necessidade do capital em garantir 

que as empresas privadas busquem o lucro acima de outras demandas. Medidas como o ESG 

que buscam humanizar ou redirecionar as prioridades das organizações, se provam insuficientes 

para conter a barbárie provocada pelo capitalismo, principalmente nos países periféricos.  

Contudo, do mesmo modo que o greenwashing, existem formas de conter os abusos 

ocasionados individualmente por certas organizações e garantir que as externalidades negativas 

produzidas diretamente sejam reduzidas. Ficou evidente com o desenvolvimento desta 

produção que o rompimento da barragem poderia ter sido evitado se fossem respeitadas as 

medidas básicas de segurança aconselhadas a Vale. Não se tratou de um acidente, um raio em 
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céu azul, mas sim, de uma negligência perante a responsabilidade que a empresa possuía ao 

trabalhar com diversas barragens e ser uma das maiores mineradoras do país. Evidente que essa 

negligência não se deu por acaso, mas pela busca da priorização do retorno de curto prazo que 

foi ressaltado acima e amplamente discutido anteriormente. Por esse motivo, não basta que de 

alguma forma busquemos como solução a conscientização de todos os gestores das maiores 

organizações, sempre haverá uma forte influência não só para acumulação ilimitada, mas para 

que não se perca a competitividade no mercado, derivando na priorização dos lucros, mesmo 

que isso ocasione em desastres para a classe trabalhadora.  

Acerca disso, as soluções que visam policiar as práticas organizacionais se provam 

insuficientes, contudo, importantes enquanto estivermos na organização sistêmica atual. Isso se 

explicita ainda mais com as consequências determinadas pela justiça brasileira perante os 

impactos dos desastres a Vale, principalmente, quando comparamos com o que aconteceu com 

a sua parceira no rompimento de Mariana, a BHP Billiton na Austrália. 

Por fim, o neoliberalismo, assim como o capitalismo (como categoria que engloba o 

período da forma de acumulação do neoliberalismo), não se humanizará por fortes apelos 

promocionais ou somente incentivos fiscais. Todo esse estudo foi construído para realizar uma 

análise crítica do período estatal da Companhia Vale do Rio Doce, mas não para glorificar sua 

privatização, pelo contrário. A Vale é uma empresa estratégica para o desenvolvimento do 

Brasil, sua privatização foi fruto de mais um ataque ao mínimo de controle que ainda restava 

dos rumos econômicos do país (mesmo que limitado dentro da democracia burguesa), 

explicitando o caráter dependente e submisso ao imperialismo e tendo os desastres como o ápice 

da elucidação ao povo do caráter destrutivo e predatório do capital quando este possui o controle 

dos rumos da extração de minério no país. Por isso, é fundamental que seja defendido, enquanto 

estivermos dentro do capitalismo, a reestatização da Vale, para que o lucro não paute 

plenamente as ações tomadas por uma empresa de tão grande impacto. 

A Vale, desde sua criação, refletiu as diversas e contraditórias tendências tanto teóricas 

quanto realmente vigentes no sistema econômico. Enquanto o desenvolvimentismo era visto 

como uma possível saída para o subdesenvolvimento do Brasil, ela foi disputada para ser um 

dos carros chefes desta ideologia. Quando o neoliberalismo dominou como forma de gerir o 

capitalismo ao redor do mundo, a Vale foi rapidamente privatizada por muito menos do que 

realmente valia e todas as ambições de utilizá-la como empresa estratégica para o 

desenvolvimento caiu por terra ou foi postergado no planejamento econômico que ainda restou. 

Seguindo essa perspectiva, a Vale ainda foi capaz de reforçar as diversas características 

do neoliberalismo, um exemplo é a utilização do marketing como uma importante ferramenta 
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para cooptar e ditar a percepção pública. Além da despossessão em busca de novos mercados, 

transformando em mercadoria diversos segmentos ou setores da vida, junto com a espoliação e 

o extrativismo brutal do meio ambiente, aumentando a exploração dos recursos já existentes e 

de todas as formas predatórias de possessão, ocasionando duas tragédias sem precedentes. 

Sendo capaz de retornar rapidamente aos níveis de rendimento, com o forte apelo que este 

sistema possui pela financeirização da economia, que não viu problemas em ignorar centenas 

de mortes e um enorme impacto ambiental, para investir novamente na mineradora, retomando 

seus valores em menos de três meses após os desastres e a fazendo ter um crescimento em seu 

valor de mercado em, aproximadamente, 455%, de outubro de 2015 para junho de 2022. Além 

do fato deste trabalho não ter se dedicado a debruçar acerca das condições de trabalho 

proporcionadas pela mineradora, que se tornam mais um objeto de análise das mudanças 

geradas no desenvolvimento das relações de produção, sendo este um ponto de uma possível 

continuação para projetos futuros, para desenvolver esse debate aprofundando sobre as 

condições da vida da classe trabalhadora. 

Desse modo, a Vale é um espelho primoroso para quem busca compreender as 

modificações das relações econômicas, geopolíticas e, obviamente, administrativas, do Brasil. 

Sendo ela uma empresa icônica das transformações da economia brasileira e dos processos 

globais.
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