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isclaimer

“Esse comunicado pode incluir declarações que apresentem
expectativas da Vale sobre eventos ou resultados futuros.
Todas as declarações, quando baseadas em expectativas
futuras, e não em fatos históricos, envolvem vários riscos e
incertezas. A Vale não pode garantir que tais declarações
venham a ser corretas. Tais riscos e incertezas incluem fatores
relacionados a: (a) países onde temos operações,
principalmente Brasil e Canadá, (b) economia global, (c)
mercado de capitais, (d) negócio de minérios e metais e sua
dependência à produção industrial global, que é cíclica por
natureza, e (e) elevado grau de competição global nos
mercados onde a Vale opera. Para obter informações
adicionais sobre fatores que possam originar resultados
diferentes daqueles estimados pela Vale, favor consultar os
relatórios arquivados na Comissão de Valores Mobiliários –
CVM, na Autorité des Marchés Financiers (AMF), na U.S.
Securities and Exchange Commission – SEC e no The Stock
Exchange of Hong Kong Limited, e em particular os fatores
discutidos nas seções “Estimativas e projeções” e “Fatores de
risco” no Relatório Anual - Form 20F da Vale.”

O mundo hoje está bem diferente da ‘era do boom’

Antes...

… e hoje

Mercados emergentes em crescimento

Incerteza sobre os mercados emergentes

Economias desenvolvidas se
recuperando da crise

Recuperação incerta e riscos econômicos
em economias desenvolvidas

Crescimento médio do PIB da China de
10% a.a.

O “novo normal” da China (crescimento
moderado, menor liquidez)

Demanda por aço na China crescendo
fortemente (graças à urbanização)

Transição do modelo de crescimento:
investimento em infraestrutura > consumo

Enorme apetite por minério de ferro

Demanda cresce menos que a oferta de
minério de ferro

No cenário atual, a produção de aço bruto crescerá a um
ritmo mais lento, ao passo que a oferta de minério
finalmente alcançou a demanda
Produção de Aço Bruto (CSP) & Oferta Transoceânica de Minério de Ferro
Crescimento da demanda
em todo o mundo, boom
chinês

China continua
crescendo, mas não o
resto do mundo

Crescimento da oferta
maior que o crescimento
da demanda

CAGR
Oferta Seaborne

8,5%

7,0%

3,3%

CSP China

21,9%

9,7%

1,0%

CSP Ex-China

3,5%

-0,1%

1,5%

Fonte: Estimativas Vale , WSA, NBS

O excesso de capacidade na siderurgia é um problema
estrutural que precisa ser endereçado
Produção x Capacidade de aço bruto (Mt/mes)
Produção de aço bruto
Capacidade de produção
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Historicamente, o preço tem encontrado resistência inferior na
faixa de US$ 45-50 /dmt.

Evolução da oferta seaborne estendida e balanço de mercado
Os principais players entram com volume significativo enquanto o concentrado
doméstico chinês e mineradoras de alto custo deixam o mercado
em Mt/ano

flat

+14

* Volume adicional a ser deslocado a fim de equilibrar o mercado
Obs: demanda estendida: exclui pelotas, inclui produção doméstica chinesa.
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Depletion e Qualidade – fenômenos subestimados pelos
mercados

A questão de exaustão das reservas vem sendo subestimada na indústria.
Recentemente, McKinsey mencionou a necessidade de 0,5 Bt de
capacidade nova na indústria de minério de ferro nos próximos 10 anos.*
*Fonte: Apresentação McKinsey no 21st International Iron Ore Symposium em Viena em Junho-2015
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A Competitividade Vale está tendo forte evolução com
custos sendo reduzidos em mais de 50 %
*

Alavancas da competitividade Vale:
• Novos projetos
• Otimização da cadeia logística
• Produtividade e realização de preços
8

* Refere-se a produtos não aglomerados

Ao final de 2016 a Vale estará finalizando seu pipeline de
projetos que irão aumentar a capacidade líquida de
produção em aproximadamente 130 Mtpa.
Nossos projetos

Projeto

Cap. (Mtpa)

Início
Operação

Capex
estimado
US$ milhões

Status

2015 Total
Carajás Serra
Sul S11D

90

CLN S11D

230

Conceição
Itabiritos II

19

Cauê Itabiritos

24

2H16

1,321

6.878

60%

2,375

9.484

36%

1H15

179

1.137

97%

2H15

350

1.317

82%

1H14 a
2H18

S11D – o maior projeto na indústria de MF
Capacidade Produção: 90 Mtpa
Produto: 100% high grade sinter feed
Start-up: 2H2016

Stripping ratio: 0.27
Avanço Físico: 60% mina, 36% logistica (Apr/15)
Recuperação mássica: 100%
Fe: 65.2 ~ 66.4%

Restrito II Público alvo: Diretoria Executiva II Gestor da Informação: Diretoria Executiva de Projetos de Capital

Casa de Transferência 2091KS-03
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A proposta da Vale para o mercado doméstico: maior
volume e qualidade nos sistemas Sul e Sudeste
Conceição Itabiritos
Nova planta de beneficiamento para processar itabiritos compactos
Entregue no 2H13
Capacidade: 12 Mtpa, 100% pellet feed
Qualidade do pellet feed: 68.8% Fe; 1.1 % SiO2+Al2O3

Conceição Itabiritos II
Reforma da planta de Conceição (novo fluxo de processo) para processar
itabiritos compactos. Entregue no 1H15
Capacidade: 19 Mtpa, 70% pellet feed / 30% sinter feed
Qualidade do pellet feed: 68.9% Fe; 1.1 % SiO2+Al2O3

Cauê Itabiritos
Reforma da planta Cauê (novo fluxo de processo) para processar itabiritos
compactos. A ser entregue no 2H15
Capacidade: 24 Mtpa, 70% pellet feed / 30% sinter feed
Qualidade do pellet feed: 68.6% Fe; 1.3 % SiO2+Al2O3

Vargem Grande Itabiritos
Nova planta de beneficiamento para processar itabiritos compactos,
expansão do pátio de estocagem e correia transportadora. Entregue no 2H14
Capacidade: 10 Mtpa, 100% pellet feed
Qualidade do pellet feed: 68%Fe; 1.8 % SiO2+Al2O3

Além dos projetos itabiritos, a nova planta de pelotização
Tubarão VIII também entrou em operação, com a mais
eficiente tecnologia de controle ambiental


Capacidade nominal: 7.5Mtpa



Utilização de gás natural nas
operações



Reutilização da água



Wind fences: barreiras que
impedem a poeira gerada na
pelotização de ser carregada no ar



Precipitadores eletrostáticos:
equipamentos que capturam gases
e partículas poluentes e liberam
gases limpos na atmosfera



Supressores de poeira: produto
aplicado às pelotas para evitar a
produção de poeira

A Vale possui uma cadeia de logística integrada que visa o
melhor atendimento aos seus clientes.

Minas

Ferrovias

Portos

Navios

Navios

CD Oman
CD Malásia

Minas
Ferrovias
Portos

13

CDs

Logística integrada

Clientes

Estamos trabalhando em diversas frentes para aumentar
ainda mais a melhorar a competitividade da Vale
Exemplos de iniciativas
Mina

 Melhora na disponibilidade da frota de transporte
 Redimensionamento de equipamentos de perfuração
e transporte
 Otimização de planos de lavra

 Ramp-up do projeto Itabiritos
Beneficiamento  Maior produtividade plantas de concentração
 Extensão do peneiramento natural para toda
produção em Carajás

Corredores
logísticos

Cadeia
Logística

Realização
Preços

 Automação da operação dos trens e reclaimers
 Implementação de tecnologia inovadora:
• Tecnologia de tração distribuída
• Sistemas de controle de energia nos portos
• Rotas reversas nos portos
 Valemax nos portos Chineses
 Equilíbrio frota própria e COA’s
 Centro distribuição Malásia
 Gestão de portfólio (margens)
 Realização de prêmios de qualidade
 Capilaridade na Ásia e outros segmentos

Aumento de
Volumes

Entrega de
projetos

Redução de
custos e
despesas

Estabelecendo
as bases para
uma forte
geração de fluxo
de caixa
Aumento de
produtividade
Fortalecimento
de nossa
licença para
operar

A conclusão dos investimentos até o final de 2016 fará da Vale a
mineradora mais competitiva, com maior volume, melhor qualidade e
menores custos
Previsão capacidade da Vale

Melhor qualidade

exclui 50% da Samarco

Novas
minas/plantas
beneficiamento

Serviço: qualidade, volume, assistência técnica e
em estar próxima de seus clientes
Flexibilidade: sistema logístico integrado para
sermos ainda mais competitivos para os clientes
Alta Qualidade MF: melhor produtividade e menor
uso de combustíveis pelos nossos clientes
Confiabilidade: posição de custo, qualidade e
serviço, visa melhor atendimento ao mercado.

