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Os mercados emergentes em crescimento 

 

Crescimento em 10% a.a. do PIB de China 

 

As economias desenvolvidas se 

recuperando de crise econômica 

Falta de confiança nos mercados emergentes 

'Novo modelo' da China (crescimento 

moderado, menor liquidez) 

Recessão, cenário de deflação nas economias 

desenvolvidas 

Forte apetite por minério de ferro Crescimento moderado da demanda e adição 

maciça de oferta de minério de ferro 

Demanda downstream chinesa crescendo 

fortemente (pela urbanização) 

Nível de investimento da China continua a 

crescer, mas em um ritmo mais lento 

O mundo de hoje parece muito diferente da “era boom” 

Antes... … e hoje 
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Mercado Transoceânico  (Mt): somente as “majors“ da 

indústria vão adicionar 430 Mt de 2013 a 2020… 

 

+234 

+200 

Ajuste 

mercado 

Como oferta excede a demanda, haverá uma reestruturação da 

indústria 

Vale é um fornecedor confiável seja em volume ou custo. Devido a nossa posição na curva de 

custo do minério de ferro, somos competitivos em qualquer cenário de mercado. 

Estatais 

Chinesas 

Big Players 

de oferta 

Ajuste 

mercado 

...e ainda mais a pressão vai estar afetando os 

produtores de custo mais elevado, como vimos desde 

2S14. 

US$/ton 

Mt 

(*) De acordo com o guidance das Companhias 

 
2013 

 
4 maiores 

 
2015 

 
4 maiores 

 
2020 

(*) (*) 
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Fonte: Vale, Mysteel, NBS, Anfândega Chinesa  e relatório de empresas. 

* Outros Transoceânicos p/ China – Importadores de minério de ferro excluindo Australia , Brasil e África do Sul 

Assim como a siderurgia, mineração também enfrenta dificuldades 

Desde 2013, Foram paralisadas ou fechadas quase 250 milhões de toneladas da oferta de minério 

de ferro devido às condições de mercado. 

Produtores chineses domésticos de alto custo, países não-tradicionais / players ('exóticos'), até 

mesmo  produtores de altos custos de regiões tradicionais (Juniors) e alguns projetos integrados. 

Quanto de minério caiu do 

mercado desde 2013? 

Outros 
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Fonte : Vale 

Nos momentos em que as empresas lutam com preços baixos, para 

além dos requisitos de operações mais básicas, qualidade e 

eficiência tornam-se ainda mais importantes 

Saúde e 
segurança 

Mão de obra 
qualificada 

Capital Retorno a longo 
prazo 

Licenças Ativos de 
alta qualidade 

Logística 
eficiente 

Baixo custo 
operacional 
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Reservas (t)1 

As robustas reservas da Vale sustenta seu crescimento como 

uma mineradora de baixo custo & alta qualidade 

Notas: 

(1) em toneladas métricas (Bi t). 

(2) Reservas da Samarco (2.95 Bt) não inclusas. Participação Vale na Samarco é 50%.  

     Inclui minas sem operação: S11D e Apolo. 

Teor (%Fe) 

54% 

Sistema Sudeste 

Sistema Norte 67% 

Fonte: Vale Form 20F/ 2015 

Sistema Sul 

5.01 Bi 

5.48 Bi 

6.97 Bi 

47% 

44% 

 Reservas da Vale 

17.5 Bt2 
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A maior parte do minério de ferro que entram no mercado são de 

qualidade  mais baixa do que o minério da Vale em um momento 

quando a poluição torna-se crítica 

Tendências impulsionando a demanda 

de minério de ferro de alta qualidade 

As 

siderúrgicas 

operando de 

forma eficiente 

e com 

menores 

emissões 

Alternativas para redução de emissão de 

CO2 e aumentar a produtividade 

A indústria do aço enfrenta desafios na produção de aço de forma eficiente e 

ainda reduzir as emissões de CO2 

Source: Vale 

O uso crescente de finos com 

maior qualidade 

Aumento do uso de pelotas 
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Qualidade do Minério 

 Produtividade 

 Meio-ambiente 

 



Expansão da produção da Vale continua, garantindo o aumento da 

produção do minério de ferro mais alta qualidade da indústria 

Vale 1  

Gráfico representa 85% do abastecimento marítimo de finos de 2018 

2013 2018 

Fe 63.9 64.9 

SiO2  + Al2O3 5.8 4.1 

P 0.055 0.050 
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Evolução do mercado transoceânico de minério Fe (finos) – Volume vs Qualidade 

Competidor 1 Competidor 2 Competidor 3 



Trabalhos em todas as frentes para fazer Vale ainda mais 

competitiva 

Entrega de 

projetos 

Aumento de 

volumes Redução de 

custos e 

despesas 

Aumento 

produtividade 

Reforço em 

nossas licenças 

para operar 

Base para 

forte geração 

de fluxo de 

caixa livre 

• Mina “Truckless” e sem uso de barragens em S11D 

• Processamento a seco em S11D 

• Retomadoras automáticas 

• Operação dos trens automatizada 

Mina 

Usina 

Corredor 

logístico 

Algumas de nossas iniciativas 

Cadeia 

logística 

• Valemax em portos chineses 

• Centro de distribuição Malásia 

• Blending nos portos chineses 

Source : Vale 
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Projeto S11D 

A expansão da nossa operação integrada de minério de ferro em Carajás 

de alta qualidade 

• Capacidade 90 Mta : 100% sinter 

feed 

 

• Start-up: 2S2016 

 

• REM: 0.39 

 

• Recuperação em massa: 100% 

Uma operação ambientalmente amigável: 

mineração "truckless" / processamento a seco / sem barragens → redução de 50% dos 

gases de efeito estufa 

Área de pré-montagem 



S11D vai garantir acesso  aos clientes ao minério de mais alto teor de 

Fe e baixa impureza do mercado 

Module Construction site 

Reclaimers  

Mina – montagem do transportador 
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Peneiramento seundário 

CT-1085KS-02 

TR-2011KS-07 
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TCLD – Montagem do transportador 
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S11D, como o maior projeto da indústria, está entrando em operação 

Montagem de empilhadeiras e retomadoras  



Planejamento de Mina – Arranjo das Correias 
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Overland 

TCLD 

Mina 

Pilha 
Estéril 

Legenda 

           Cava final 

           Correias BC 

           Correias BCC 

           Correias CC 

           TCLD 

           Overland 

S1 S2 
S4 

S3 

Projeto Nominal 

BC Bench conveyor (correia de bancada) 9500 t/h 8500 t/h 

BCC Bench conection conveyor (correia de 

conexão de bancada) 

9500 t/h 8500 t/h 

CC Conection conveyor (correia de conexão) 9500 t/h 8500 t/h 

TCLD* Transport conveyor long distance (correia 

de longa distância de minério) 

28500 t/h 

19200 t/h 

25500 t/h 

16666 t/h 

Overland Correia de longa distância de estéril 9500 t/h 8500 t/h 

Casa de  
Transferência 



Planejamento Curto Prazo S11D/Reservas Minerais de Ferrosos 

Projeto S11D – Plano Diretor 
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Plano Diretor 



Planejamento Curto Prazo S11D/Reservas Minerais de Ferrosos 

Projeto S11D – Plano Diretor Mina 
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Plano Diretor - Mina 



Planejamento Curto Prazo S11D/Reservas Minerais de Ferrosos 

Projeto S11D – Plano Diretor Usina 
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Plano Diretor - Usina 



Planejamento Curto Prazo S11D/Reservas Minerais de Ferrosos 

Planejamento de Mina – Fluxograma de Operação de Mina 
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Conjunto MSR (Litologias Friáveis) 

Moega  

móvel 

Enrolador 

cabo 

Escavadeira 

Britador 

Móvel 

MSR 

Beltwagon 

* MSR: Mobile Sizing Rigging 

Correia BC 

01_operacao_lavra_friavel_banco_superior.wmv


Planejamento Curto Prazo S11D/Reservas Minerais de Ferrosos 

Planejamento de Mina – Fluxograma de Operação de Mina 
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Conjunto MCR (Litologias Compactas) 

Enrolador 

cabo 

Beltwagon 

Escavadeira 

Britador 

Móvel 

MCR 

PMC-AA 

PMC-A 

* MCR: Mobile Crushing Rigging  

Correia BC 

Moega  

móvel 

02_operacao_lavra_compacto_banco_superior.wmv


Planejamento Curto Prazo S11D/Reservas Minerais de Ferrosos 

Planejamento de Mina – Pilha de Estéril 
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Mobile Tripper “Spreader” – MTS 

Spreader Tripper Car 

Pivô da calda 

03_operacao_spreader_low_and_high_dump.wmv


Vale está empenhada em oferecer alta qualidade ou até mesmo em uma 

situação de mercado desafiador 

Cambio utilizado em 2016 BRL/USD 3.50, 2017 BRL/USD 3.60, 2018 BRL/USD 3.70 e 2019 BRL/USD 3.80 

Fonte : Vale 

Plano de CAPEX deS11D 

Revised 

14.3 
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Com o sucesso de S11D  

o melhor ainda está por vir!  

 Vale está pronta para apoiar um modelo de crescimento mais sustentável 

 

 S11D garantirá a Vale continue a oferecer produtos com alto teor e baixa 

impureza para o mercado. 

 

 Investimentos realizados para aumentar a produtividade garante os 

melhores minérios para o mercado 

Vale estabelece com as partes envolvidas uma relação de longo prazo 

com base na confiança e na criação de valor 
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