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Cerimônia Empresas do Ano

Apesar da concorrência do show do U2, que 
trouxe mais caos ao já caótico trânsito de 
São Paulo e literalmente lotou todos os 

hotéis da cidade, a festa de entrega dos títulos 
Empresas do Ano do Setor Mineral, promovida 
pela revista Brasil Mineral, foi novamente um 
sucesso. Cerca de 250 pessoas estiveram nas 
dependências do Centro Brasileiro Britânico 
para assistir à premiação da Yamana Gold (na ca-
tegoria Mineração de Grande Porte), Mineração 

Caraíba (Mineração de Médio Porte), Varginha 
Mineração (Mineração de Pequeno Porte), 
Votorantim Metais (na categoria Metalurgia) e 
Gerdau (em Siderurgia). 

Uma novidade a ser destacada é que, pela 
primeira vez em sua história, a cerimônia foi 
presidida por uma mulher, a professora Virgínia 
Ciminelli, da Universidade Federal de Minas 
Gerais e integrante do Conselho Consultivo da 
revista Brasil Mineral, que ressaltou o caráter 

democrático da escolha das empresas premiadas 
e o fato de a premiação ser realizada há 28 anos, 
sem interrupção. A professora destacou que “este 
é um dos principais eventos anuais de encontro e 
confraternização do setor mineral no País”. 

Outro destaque foi a homenagem aos ex-
conselheiros da revista Brasil Mineral Celso 
Pinto Ferraz e Alfredo Ruy Barbosa, falecidos 
em 2010. Como parte das homenagens foi 
anunciada, na cerimônia, a criação do Prêmio 

Enquanto as regras não mudam,
empresas mantêm investimentos
Francisco Alves 
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Celso Ferraz de Economia Mineral, para premiar 
trabalhos sobre a importância da mineração para 
o desenvolvimento econômico do País. 

Abrindo a sessão de discursos, o editor da 
revista Brasil Mineral, jornalista Francisco Alves, 
chamou a atenção para o bom momento que o 
setor vive, depois do aperto de 2009, com as em-
presas voltando a apresentar balanços positivos 
e retomando planos de investimento, que ultra-
passam 60 bilhões de dólares para os próximos 
cinco anos. Mas ele fez críticas à política mineral, 
já que as mudanças anunciadas pelo governo e 
ainda não concretizadas estão deixando o setor 
apreensivo. O jornalista afirmou que o setor mi-
neral trabalha com planejamento de longo prazo 
e, portanto, precisa contar com regras estáveis e 
duradouras. 

João Bosco Silva, que recebeu o prêmio na 
área de Metalurgia concedido à Votorantim Me-
tais, disse que a empresa tem buscado, sempre, 
“a excelência de nossas operações dentro de um 
posicionamento ético e transparente”, ressal-
tando que o grande objetivo da VM é manter 
suas metas de crescimento, enumerando várias 
conquistas obtidas ao longo de 2010. 

Raul Corte, falando em nome do presidente da 
Varginha Mineração, Reynaldo Guazzelli, afirmou 
que o prêmio é de extrema importância para a 
empresa, que há muito tempo vem buscando um 
posicionamento de destaque entre as grandes em-
presas do setor mineral e que se encontra em um 
processo de crescimento e reestruturação. 

O presidente da Mineração Caraíba, Sérgio 
Fráguas, citando o teólogo Leonardo Boff, afirmou 
que é preciso buscar o impossível para conseguir o 
possível e que este pensamento representa a filoso-
fia e a política e atuação da Caraíba “na busca da 
otimização da exploração dos recursos minerais, 
associada à perenização do nosso negócio”. 

Marcus Rocha, diretor de Mineração da Ger-
dau, disse que nos novos horizontes da empresa 
para os próximos anos está a autossuficiência em 
minério de ferro, já em 2012, e que estudos re-
centes mostram que “podemos alçar vôos maiores 
também no setor de mineração”. Ele destacou que 
o grupo iniciou a implantação da usina de aços 
planos, que é “um grande marco para a história da 
Gerdau e que vai proporcionar maior presença de 
nossos produtos no Brasil e no mundo”. 

O Presidente e COO da Yamana Gold, Lu-
dovico Costa, fez questão de dividir a premiação 
com os colaboradores da empresa, os contratados 
e fornecedores, “que partilham conosco os mo-
mentos alegres e os instantes difíceis”, bem como 
com as comunidades nas quais a empresa está 
inserida. E acrescentou que uma das normas fun-
damentais no caminho da Yamana é a de acreditar 

plenamente no Brasil e em suas potencialidades. 
“O exemplo palpável disso é que investimos e 
continuamos a investir. Nossas atividades estão 
em expansão, nossas reservas aumentam e novas 
oportunidades vão aparecento”.  

O presidente do Instituto Brasileiro de Mine-
ração, Paulo Camillo Penna, fez críticas à elevada 
carga tributária vigente no País, particularmente 
aquela que incide sobre o setor mineral, à infraes-
trutura deficiente, ao déficit educacional e ao fato 
de o Brasil ter a segunda tarifa de energia elétrica 
mais cara do mundo. Ele também apontou defici-
ências no conhecimento geológico, fazendo com 
que os investimentos em exploração mineral por 
parte das empresas seja menor do que o realizado 
em outros países, inclusive Argentina, que tem 
bem menos potencial que o Brasil. 

Encerrando os pronunciamentos, o secretá-
rio de Geologia, Minenração e Transformação 
Mineral do MME, Claudio Scliar, reafirmou o 
compromisso do governo no sentido de moder-
nizar o marco legal e institucional. “Queremos, 
sim, criar uma Agência Nacional de Mineração. 
Achamos, sim, que são necessárias uma série de 
mudanças legais no sentido de fomentar e apoiar 
o setor, de trazer esse público-privado de uma 
forma mais próxima, mas forte do ponto de 
vista da competitividade. Esse é um dos nossos 
desafios”. Confirma, a seguir, a íntegra dos pro-
nunciamentos  na festa das Empresas do Ano 
do Setor Mineral. 

VirginiA CiminElli

reconhecimento 
à excelência

“Em nome do Conselho Consultivo da revista 
Brasil Mineral, é uma honra estar nesta cerimônia 
das Melhores Empresas do Setor, uma respon-
sabilidade, já que nos últimos anos a cerimônia 
sempre era presidida pelo Professor Arthur Pinto 
Chaves, que nesta edição está impossibilitado de 
comparecer.

É importante ressaltar que este é o 28º ano de 
premiação e que o processo de escolha segue um 
caminho democrático e compreende duas etapas: 
na primeira, o conselho consultivo da revista 
indica algumas empresas e, após essa indicação, 
os nomes são submetidos aos leitores da revista. 
As mais votadas, então, são premiadas. 

Em 2011 temos os seguintes ganhadores: na 
categorias Mineração de Grande Porte, a Yamana 
foi escolhida pela terceira vez; na categoria Mi-
neração de Médio Porte, a Mineração Caraíba 
conquista o bicampeonato consecutivo, sendo que 

no total a empresa já foi escolhida quatro vezes; 
na Mineração de Pequeno Porte está a estreante 
Varginha Mineração, sendo eleita pela primeira 
vez; na categoria Metalurgia, a Votorantim Metais 
conquista o prêmio pela sexta vez; e, na categoria 
Siderurgia, está a Gerdau, pela sétima vez. 

Essa cerimônia, é importante destacar, é um 
dos principais eventos anuais de encontro e con-
fraternização do setor e gostaria de agradecer à 
revista pela oportunidade de criar uma tradição 
que já dura 28 anos consecutivos, que premia e 
reconhece a excelência do setor mineral, além da 
oportunidade de termos essa confraternização/
reunião com colegas e amigos. 

Este é um momento muito especial para a 
mineração e para a metalurgia no país. As me-
lhorias são claras para quem acompanha o setor 
há muitas décadas, na capacitação profissional, 
na segurança do trabalho, nas relações com as 
comunidades. Mas, certamente, os desafios são 
muito grandes, como foram pontuados aqui por 
vários. Produzir melhor e mais rapidamente não 
é fácil, mas necessário para ser competitivo. 

Hoje falamos de uma mineração que salta para 
novo paradigma, em escala mundial e não mais 
pontual como era antigamente. E, no final, todos 
aqui – academia, indústria, governo e imprensa – 
desejamos que o ciclo que estamos passando não 
seja apenas um ciclo de crescimento, mas um ciclo 
de desenvolvimento real para o país, em termos 
de capacitação, de desenvolvimento tecnológico, 
em termos de preservação e de valorização de 
nossos recursos”. 

Vírginia Ciminelli, conselheira
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FrAnCisCo AlVEs

mudar é 
próprio da vida

“Depois do sufoco de 2009, quando os resul-
tados dos balanços despencaram, as empresas 
que atuam no setor minero-metalúrgico volta-
ram a ter bom desempenho em 2010, havendo 
mesmo quem tenha superado os resultados de 
2008, tido ainda como um dos melhores anos 
das últimas décadas. 

A razão é que a maior parte das commodities 
minerais e metálicas recuperaram seus preços, a de-
manda voltou a se aquecer, as empresas voltaram aos 
seus níveis normais de produção e a rentabilidade 
manteve-se em bons níveis, em que pese a elevação 
de custos no mercado doméstico e o valorização 
do real, que reduziu as receitas dos exportadores 
quando converteram suas vendas para reais. 

Um aspecto positivo de 2010, para o qual 
pouca gente atentou, é que, depois de muito tem-
po, o calendário eleitoral não interferiu muito na 
economia. Que se saiba, ninguém alterou planos 
tendo em vista as eleições, mesmo porque era 
mais ou menos consenso de que qualquer um dos 
candidatos não promoveria mudanças drásticas no 
rumo da economia. Assim, o que ditou a decisão 
das empresas foi mesmo o mercado. E o mercado, 
apesar dos altos e baixos, na média esteve bem. 

Parece que a confiança voltou ao setor e uma 
prova disso é que os investimentos computados pelo 
Ibram, para o setor, voltaram a níveis superiores àque-
les previstos antes da crise, superando os 60 bilhões de 
dólares. Isto pelo lado da economia mineral. 

O mesmo não se pode dizer, no entanto, quanto 
à política mineral. Por este lado, o governo anun-

é tranqüilidade para trabalhar, para realizar o que 
sabem, para mostrar seus talentos. 

Parabéns às empresas homenageadas e prin-
cipalmente às milhares de pessoas que fazem a 
alquimia cotidiana de transformar pedras em 
riqueza: econômica e social”. 

João BosCo silVA

Um estímulo à busca
da excelência

“É com muita satisfação que estou nesta 
reunião para compartilhar mais um prêmio, o 
que nos deixa muito orgulhosos. Pela sexta vez, a 
empresa Votorantim Metais foi considerada pelos 
leitores da revista Brasil Mineral como a Empresa 
do Ano no segmento de Metalurgia. Conquistar o 
reconhecimento do setor é mais um estímulo para 
todos nós da Votorantim Metais, que buscamos 
a excelência de nossas operações dentro de um 
posicionamento ético e transparente.  

Em 2010, a Votorantim Metais obteve muitas 
conquistas., Afinal, manter o crescimento é uma 
importante estratégia da nossa empresa. Assumi-
mos o controle acionário da Milpo, terceira maior 
mineradora de zinco do Peru, tornando o Negócio 
Zinco uma das operações mais competitivas em 
escala mundial, além de incorporar ao nosso 
portfólio cobre, chumbo e prata. Ainda no Peru, 
concluímos o projeto de expansão da Refinaria de 
Cajarmaquilla, elevando a capacidade para 320 mil 
toneladas anuais de zinco. Ficamos muito felizes 
de poder retomar alguns projetos estratégicos para 
nossos negócios, como a expansão da capacidade 

ciou a intenção de realizar mudanças nas regras, 
com a instituição de um novo marco regulatório 
para o setor. Isto gerou muitas incertezas, prin-
cipalmente porque não se sabia – e ainda não se 
sabe exatamente – o que iria mudar. Não somos, 
em princípio, contra mudanças, mesmo porque 
mudar é próprio do ser humano, é próprio da 
vida. Porém, para que tenham sentido e sejam 
efetivas, as mudanças precisam estar embasadas 
em necessidades objetivas e devem representar 
uma evolução em relação ao que está estabelecido. 
No caso da política mineral, a primeira pergunta a 
ser feita é: tais mudanças estão sendo demandadas 
pela sociedade? As regras atuais estão sendo um 
freio ao desenvolvimento da atividade mineral 
no País? Se assim for, que se mude, mas que se 
mude logo, porque a incerteza é a pior coisa que 
pode acontecer com uma atividade, como a de 
mineração e metalurgia, que necessariamente 
trabalha com planejamento de longo prazo. Não 
se faz mineração em meses ou em anos, mas em 
décadas, às vezes em séculos. Por isto se precisa de 
regras estáveis e duradouras. 

Entende-se que o governo pretenda que o Brasil 
exporte metais ao invés de minério. Não há dúvida 
de que isto traz muito mais benefícios econômicos 
e sociais. Mas como produzir metais se o custo da 
energia não é competitivo? Compreende-se que 
o governo queira que a mineração proporcione 
mais desenvolvimento social, principalmente nas 
regiões em que se realiza a extração. Porém é neces-
sário entender que isto não pode ser feito de forma 
paternalista, como as miçangas que eram dadas 
aos índios pelos colonizadores. Este é um trabalho 
conjunto, a ser feito pelas mãos que dão, pelas que 
recebem e pelas mãos dos que intemerdiam. 

Apesar das incertezas, o setor não está parado 
e uma prova são os investimentos realizados nos 
últimos anos, que impulsionaram o crescimento 
da produção mineral brasileira  e aqueles que estão 
programados. Poucos países têm hoje o volume de 
investimentos programados para o setor mineral 
como o Brasil e ainda existe muito potencial para 
desenvolvimento. As companhias que hoje são pre-
miadas como Empresas do Ano do Setor Mineral 
são uma prova de que o Brasil sabe fazer mineração 
e metalurgia com competência. As empresas daqui 
são benchmark internacional e se assim não fosse 
não teriam sobrevivido à crise de 2009, um ano que 
todos desejam esquecer, a não ser no que se refere 
às lições aprendidas. 

Nós, que acompanhamos de perto o dia a dia 
do setor, sabemos que não há um clima de desâ-
nimo, de desalento, mas de certa apreensão. O que 
percebemos, nas conversas, nas entrevistas com os 
representantes das empresas, inclusive das que são 
aqui homenageadas, é que tudo o que eles almejam 

Jornalista Francisco Alves

João Bosco Silva
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de extrusão da fábrica da CBA, com a inauguração 
de duas novas frentes para atender aos mercados 
de construção civil e de bens de consumo; e os 
investimentos na primeira fábrica de polimetálicos 
do País, em Juiz de Fora, reciclando pós de aciarias 
elétricas, uma tecnologia inovadora no Brasil, que 
contribui para a sustentabilidade. 

Também em 2010, ingressamos no mercado de 
reciclagem de alumínio, por meio da Metalex, uma 
empresa que adquirimos no final do ano passado. 
Essa movimentação complementa a estratégia de 
verticalização da Companhia Brasileira de Alumí-
nio. Energia é um insumo importante e estratégico 
para nossos negócios e também não ficou fora de 
nossos planos de investimentos. Inauguramos as 
usinas hidrelétricas de Salto Pilão, em Santa Catari-
na, e Rio Verdinho, em Goiás, que nos permitiram 
atingir 78% de geração própria de energia. 

Tenho certeza de que as nossas conquistas só 
foram possíveis graças ao comprometimento do 
nosso time, que faz a Votorantim Metais crescer. 
Crescimento que ocorre dentro de um clima in-
terno favorável, no qual mais de 70% dos nossos 
funcionários se dizem muito satisfeitos de trabalhar 
em nossa empresa. Nosso compromisso maior é 
apostar em um time que faz a empresa crescer. 
Agradeço ainda a contribuição de cada um de nos-
sos profissionais, que fazem da VM uma empresa 
sólida, focada no crescimento e preparada para 
enfrentar os desafios. Para finalizar, quero agra-
decer a revista Brasil Mineral por promover essa 
importante e respeitada premiação e parabenizar 
as empresas que também conquistaram prêmios 
nas demais categorias”.

rAUl CôrtE

orgulho de estar
entre os grandes

“Estou representando o amigo Reynaldo 
(Guazzelli), pois ele nos convidou para partici-
par de uma reestruturação do Grupo Varginha. 
É o que estamos fazendo, mais ligados à área 
industrial e mineral. E ele me pediu que fizesse 
essa locução aos senhores. 

É uma satisfação estar entre os senhores e 
senhoras para receber o título de Mineradora 
de Pequeno Porte. Para que os senhores tenham 
uma idéia da importância desse título para o 
amigo Reynaldo, da Mineração Varginha, ele 
conta que quando começou a trabalhar na área 
de mineração, há 14 anos, lia a revista Brasil 
Mineral, onde consultava constantemente a lista 
das 100 Maiores Empresas do Setor. A intenção 
do Reynaldo era encontrar o nome da Mineração 
Varginha no ranking, o que demorou 11 anos 
para acontecer, mas finalmente aconteceu. A 
primeira posição foi a de número 98, duas antes 
da última colocada, mas ainda assim presente 
no ranking das 100 Maiores Mineradoras do 
Brasil, um grande feito. E o Reynaldo acabou 
colocando nisso a grande motivação do tra-
balho da Mineração Varginha, chegando até a 
septuagésima nona colocação, o que aconteceu 
no ano passado. 

Isso mostra a importância desse prêmio 
para o Reynaldo, que vem perseguindo há tanto 
tempo um posicionamento de destaque dentre as 
grandes empresas do setor mineral. A Varginha, 
inclusive, fornece para a CBA, também para a 
Alcoa, e está buscando agora, numa febre de 
crescimento – felizmente –, um trabalho de 
reestruturação. E esse título é uma motivação a 
mais para o Reynaldo.

Além de agradecer aos leitores da revista Bra-
sil Mineral e à própria publicação, ele agradece 
também o prestígio dos senhores aqui presentes 
e transfere a todos os funcionários da Mineração 
Varginha o mérito dessa conquista”. 

sérgio FrágUAs

Buscar sempre
o impossível

“Quando do nosso pronunciamento em 
2010, nesse mesmo evento, citamos as ações 
que nos levaram ao reconhecimento externo e 
nos conduziram ao título de Empresa do Ano 
do Setor Mineral, conferido por esta respeitável 

revista Brasil Mineral. Hoje, queremos apre-
sentar os nossos desafios para nos mantermos 
nessa posição. O teólogo Frei Leonardo Boff, em 
seu livro “A águia e a galinha”, uma metáfora da 
condição humana, sugere que sejamos galinhas 
e águias, isto é, realistas e utópicos. Assim, ele 
faz a seguinte citação: “se nós não buscarmos o 
impossível”, isto é, sermos águia, “jamais conse-
guiremos o possível”, que é sermos galinha. Esse 
pensamento representa a nossa filosofia e a nossa 
política de atuação na busca da otimização da 
exploração dos recursos minerais, associada à 
perenização do nosso negócio.

Talvez, em função do título de Empresa 
do Ano recebido no ano passado, o ano de 
2010 foi marcado pelas fiscalizações. Pla-
giando o nosso ex-presidente, nunca antes 
nesse país houve tanta fiscalização, seja 
ela previdenciária, trabalhista, da própria 
Receita Federal, estadual e até municipal. 
Fiscalização do Ministério Público, fiscaliza-
ção ambiental, dos conselhos regionais (até 
o CREA) e, para finalizar o ano, do próprio 
DNPM. O problema não está na fiscalização, 
que é lícita e necessária. O problema é uma 
legislação complexa e pluri-interpretativa, 
que expõe organizações a situações cons-
trangedoras junto ao fisco, onde parece 
que a produtividade é medida pelo volume 
de autuações, exigindo das empresas uma 
estrutura jurídica altamente especializada, 
atuante e permanente. Isto está provocando 
nas empresas uma inversão de valores. Daqui 
a pouco tempo estaremos gastando mais com 
a área jurídica do que com a área operacional. 
Talvez seja em função disso uma estatística 

Raul Côrte

Sérgio Fráguas 
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que vi recentemente que afirma que o Brasil 
forma mais advogados por ano que o resto 
do mundo. 

Quando falamos em desafios não po-
demos deixar de relacionar o desafio de 
administrar a pesada carga tributária, cada 
vez mais “gulosa” e exigente. O desafio de 
administrar uma política ambiental que, 
além de ser extremamente burocratizada e 
lenta, conduz as comunidades, em audiências 
públicas, a exigir das organizações privadas 
dezenas de condicionantes sociais alheias 
ao objetivo principal minero-metalúrgico, 
sob a grande bandeira de responsabilidade 
social que, na maioria das vezes, é o papel do 
Estado. O desafio de manter uma equipe de 
profissionais qualificada e motivada, diante 
da escassez de oferta de bons profissionais, 
associada a um momento de aquecimento 
vivido pelo setor a um momento de turn over. 
Passa a ser inevitável exigir das empresas 
mais uma vez o papel do Estado, na formação 
e qualificação da mão-de-obra. O desafio 
de viabilizar e otimizar recursos minerais, 
cada vez mais escassos, de teores cada vez 
mais baixos, exigindo um desenvolvimento 
de processos e tecnologias cada vez mais 
sofisticados. O desafio de conviver com os 
preços das commodities minerais, cada vez 
mais imprevisíveis, exigindo que nosso pla-
nejamento tenha flexibilidade para correções 
de rota a todo momento. Isso tudo somado 
aos desafios que das incertezas da mineração, 
que já faz parte dos ossos do ofício. Enfim, os 
desafios são inúmeros e dependem de mui-
tos fatores externos, que sugerem cada vez 
mais que as empresas sejam participativas e 
atuantes junto a suas associações, quer pelos 
sindicatos patronais, ou através do Ibram, 
da ABM, ou, especificamente no nosso caso, 
através da ABC - Associação Brasileira do 
Cobre, constituindo essas entidades um fó-
rum para discussão e trocas de experiências 
que conduziriam a propostas, que somem e 
nos orientem na complexa arte de gerenciar 
nossos bens minerais. 

Para a Mineração Caraíba, crescer é viver. 
Então, se o ano de 2010 foi decisivo para 
a implantação e funcionamento da Mina 
de Cobre de Surubim, no norte da Bahia, 
este será o nosso “ano do ouro”. O desafio é 
chegar a dezembro produzindo na mina de 
Araés, em Nova Xavantina, no Mato Grosso. 
Temos que correr contra o tempo em relação 
ao projeto de aprofundamento da mina atual, 
que constitui e constituirá nossa principal 
fonte de cobre para os próximos anos. Em 

paralelo, temos o Projeto de Boa Esperança 
do Pará, com capacidade para produzir 30 mil 
toneladas de cobre por ano, que se estrutura 
para iniciar as atividades em 2014. E, por 
fim, nossas atividades prospectivas, tanto na 
Bahia como no Pará, estão respaldadas num 
volume de investimentos que permitirão defi-
nir a viabilização dos alvos de Vermelhos, de 
Angico e Terra do Sal, no semi-árido baiano 
ainda em 2010, como também os alvos do 
Projeto Rio Fresco, no Pará.   

Finalmente, gostaria de agradecer a todos 
que reconheceram em nossa empresa e na 
nossa equipe as qualidades para recebermos 
essa premiação, que será sempre motivo de 
muito orgulho para todos nós”.

mArCUs roChA

referência em
siderurgia

“É com grande satisfação e entusiasmo que 
em nome da Gerdau recebo esse prêmio. A 
homenagem está tão relevante para nós, que 
nascemos no Brasil e hoje somos uma das refe-
rências mundiais em siderurgia. Somos líderes 
na produção de aço longo nas Américas e um 
dos maiores fornecedores de aço longo especial 
no mundo. Este ano, especialmente, o orgulho 
é ainda maior de estarmos aqui nesse momento, 
pois a Gerdau passa por uma importante fase 
de crescimento, a qual gostaria de compartilhar 
com vocês. 

Anunciamos recentemente os novos hori-
zontes que vislumbramos para os próximos anos. 
Além de garantir a autossuficiência em minério 

de ferro, já em 2012, estudos recentes realizados 
mostram que podemos alçar vôos maiores 
também no setor de mineração. Iniciamos a 
implantação da mina de aços planos, que é um 
grande marco para a história do Grupo Gerdau 
e que vai proporcionar uma presença maior de 
nossos produtos no Brasil e no mundo. E é por 
este motivo, por buscarmos constantemente o 
melhor, que esperamos subir nesse palco ainda 
por muitas vezes, ganhando também outros 
prêmios em outras áreas. Agradeço a revista 
Brasil Mineral, uma das publicações mais reno-
madas e de maior credibilidade do setor em que 
atuamos por nos proporcionar esse momento 
tão especial que consagra o resultado do nosso 
empenho constante pela busca por excelência 
em nossos processos e produtos, alinhada aos 
nossos valores de empreendedorismo respon-
sável. Dedicamos o prêmio a todos nossos 
colaboradores e parceiros”. 

lUdoViCo CostA

reconhecimento
de uma filosofia

“É com enorme orgulho e satisfação que 
venho aqui hoje, para, em nome da institui-
ção e de todos os que trabalham comigo na 
Yamana, receber este importante prêmio. Vejo 
nele o reconhecimento de uma filosofia de 
trabalho pautada pelo respeito ao ser humano, 
ao meio ambiente e às comunidades nas quais 
operamos. E, especialmente, fundamentada 
numa enorme confiança neste país e em suas 
potencialidades.

Não foi fácil chegar a este ponto e obter, 
desta maneira, o reconhecimento de nossos 
pares. A Yamana foi fundada em 2003 e, em 
pouco tempo, aumentou seu quadro de co-
laboradores, composto por 12 pessoas, para 
mais de nove mil profissionais; passou de uma 
a seis operações e em breve para dez opera-
ções, explorando e desenvolvendo projetos em 
países como Brasil, Chile, Argentina, México 
e Colômbia. 

Recebemos este prêmio como uma enorme 
prova de confiança em nossas realizações e em 
nossas perspectivas. Ele nos deixa alegres, sim. 
Mas também aumenta nossa responsabilidade 
e nosso compromisso de não descansar sobre 
o que já obtivemos, mas fazer sempre mais 
e melhor.

Sabemos que não trilhamos este caminho 
sozinhos. Quero agradecer, com especial 
atenção, aos dirigentes e funcionários da Brasil 

Marcus Rocha
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Mineral, esta publicação que tantos serviços 
vem prestando ao nosso setor da economia; 
aos que votaram e nos escolheram, honrando a 
Yamana com sua opção; e aos nossos parceiros, 
cujo empenho tanto nos vem ajudando.

Muitos participaram deste esforço e me-
recem dividir os méritos. Quero lembrar, em 
primeiro lugar, dos colaboradores da Yamana, 
esta magnífica força de trabalho e fonte de 
conhecimentos que aprendi, com o passar do 
tempo, a admirar cada vez mais. Cito, também, 
nossos contratados e nossos fornecedores, 
gente e organizações que adotaram nossa 
filosofia e partilham conosco os momentos 
alegres e os instantes difíceis.

Ainda nos agradecimentos, ocupam um 
papel de destaque, na filosofia da Yamana, 
as comunidades nas quais estamos inseri-
dos. Elas nos honram com seu respeito e 
nos transmitem seu entusiasmo e desejo de 
crescer. A Yamana faz questão de ser um bom 
vizinho e um parceiro confiável para essas 
comunidades. Estamos sendo amplamente 
recompensados por isso.

Existem normas fundamentais no caminho 
da Yamana e são elas que direcionam nosso 
futuro. Uma delas é a de acreditar plenamente 
no nosso Brasil e em suas potencialidades. 
O exemplo palpável disso é que investimos 
e continuamos a investir.  Nossas atividades 
estão em expansão e, como nunca deixamos 
de explorar, nossas reservas aumentam e novas 
oportunidades vão aparecendo. Tenho orgulho 
de dizer que a Yamana vem, não só investindo 
continuamente, mas investindo bem.

A política de Recursos Humanos e seus 

resultados constituem um dos pontos altos 
da Yamana. Tentamos sempre dar à nossa 
gente as melhores condições possíveis, para 
que possam exercer bem suas funções. A 
sustentabilidade é um conceito muito caro à 
Yamana. Muita coisa está incluída nesse ter-
mo. Ele envolve uma preocupação profunda 
e constante com a segurança de nossos cola-
boradores e nossas operações; a importância 
que damos à saúde de nossa gente e de seus 
familiares. E, não menos importante, o cuida-
do extremo que temos com o meio ambiente 
e sua preservação.

São muitos os fatores que explicam os bons 
resultados obtidos pela Yamana e que nos tor-
naram merecedores deste prêmio. Um deles, 
sem dúvida, é nosso sistema de gerenciamento, 
pelo qual atribuímos responsabilidade e au-
toridade aos gestores. Mas creio também que 
muito se deve à nossa capacidade de enfrentar 
desafios e descobrir oportunidades. Esta dis-
posição constitui o cerne de nosso futuro. 

Nos últimos anos, sucessivas certificações 
internacionais vêm comprovando que estamos 
fazendo o melhor em muitos campos. Mas não 
menos importante é o reconhecimento que 
recebemos dos representantes de nosso setor, 
muitos dos quais estão aqui reunidos hoje. 
Sua presença e este prêmio que recebemos nos 
enchem de satisfação. E reforça nosso com-
promisso em manter aquilo que nos tornou 
merecedores desta homenagem”.

PAUlo CAmillo PEnnA 

o não dito  
pelo dito 

“Em função dos pronunciamentos havidos, 
hoje não vou tratar das nossas agruras, das 
nossas dificuldades. Aqueles que vêm acom-
panhando o prêmio e a nossa participação nos 
últimos seis anos, sabem que venho permanen-
temente tentando apontar algumas direções, 
tentando identificar oportunidades para o setor, 
aplaudindo iniciativas que contribuem especial-
mente para o desenvolvimento do setor mineral 
brasileiro. Mas hoje, por força dos pronuncia-
mentos feitos, vou me abster dessas críticas. Em 
primeiro lugar porque hoje é um dia de festa e, 
como disse, em função dos pronunciamentos de 
grande qualidade, não vou tratar da alta carga 
tributária que o país enfrenta, do recorde que 
tivemos em 2010 com 35% da carga tributária a 
pagar para o Brasil, com uma contrapartida de 
péssimos serviços prestados ao setor produtivo 

e à população brasileira. Não vou tratar também 
da carga tributária e dos encargos a que o setor 
mineral é submetido, reduzindo significati-
vamente a grande capacidade de crescimento 
do setor, na medida em que não atrai outros 
investimentos.

Hoje é dia de festa e então não vou tratar 
também da infraestrutura deficiente que o país 
e seus empresários são impelidos a engolir, fa-
zendo com que o setor produtivo desempenhe 
o papel de Estado, tendo que construir sua in-
fraestrutura de logística, de educação, pagando 
a segunda tarifa maior e mais cara do mundo 
de energia elétrica. Hoje eu não vou tratar do 
conhecimento geológico deficiente que o país 
enfrenta, das informações geológicas básicas, 
em que pese o reconhecido esforço no sentido 
de ampliarmos esse conhecimento, conhecendo 
de maneira adequada apenas 20% do nosso ter-
ritório e, com isso, os investimentos em pesquisa 
geológica no Brasil são absolutamente pífios – a 
Austrália investe quatro vezes mais que o Brasil, 
o Canadá investe cinco vezes mais que o Brasil, 
o Peru investe 18 vezes mais que o Brasil, mas o 
pior é a Argentina investir três vezes mais que 
o Brasil.

Também não vou tratar dos problemas 
referentes ao crédito. O Brasil não consegue e 
não conseguiu até hoje fazer com que o título 
minerário se transforme em garantia real para 
que ampliemos a nossa base de empreendedo-
res, para que ampliemos o número de empresas 
brasileiras que efetivamente minerem em 
nosso país. O Brasil não conseguiu readequar 
uma experiência importante que tivemos nos 

Ludovico Costa

Paulo Camillo Penna
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Cerimônia Empresas do Ano
anos 60/70, que é o Fundo 157, a exemplo do 
que ocorre nos dias atuais com o Fundo Flow 
Through Share, no Canadá. E para não dizer que 
os problemas se restringem apenas às ações de 
governo, o nosso empresariado não movimenta a 
bolsa de valores como ferramenta para financiar 
o setor mineral. 

Hoje não vou falar sobre a carência de mão-
de-obra especializada que o país vive. Temos um 
déficit, apenas na área de engenharia, de 20 mil 
engenheiros por ano. O Brasil forma seis enge-
nheiros para cada mil pessoas economicamente 
ativas. A América Latina, em média – e estou 
falando de Equador, de Paraguai, de Santo Do-
mingo – forma oito engenheiros para cada mil 
pessoas economicamente ativas. A Coréia forma 
12, a Rússia forma 15, a Índia forma 18. 

Não vou falar sobre a classe política brasileira 
que não sofre porque não consegue regulamen-
tar a mineração em terras indígenas, passados 
23 anos que temos em vigor a nossa legislação 
mineral. Nós estamos esterilizando para a ati-
vidade mineral 25% da Amazônia ou 11% do 
território nacional. 

Finalmente, como hoje é dia de festa, 
também não vou falar sobre a flexibilização 
da exploração do monopólio do urânio, que 
poderia ser feito com grande sucesso a exemplo 
do que foi feito com o petróleo e com o gás; e 
também não vou falar na esterilização de cerca 
de 20% da faixa de fronteira que hoje inibe 
aplicações financeiras num país tão carente de 
investimentos. 

Não falando de nada disso, gostaria de cum-
primentar cada uma das empresas agraciadas 
e salientar o mérito e a competência de cada 
uma dessas empresas de trabalhar em um país 
tão difícil, tão rico e com um futuro tão grande 
pela frente”.

CláUdio sCliAr

Abertura 
ao debate

“Inicio dizendo que acredito, segundo os dados 
que o Ibram publica e que a revista Brasil Mineral 
publica, que nunca antes neste país a mineração 
teve tanta rentabilidade, nunca antes no Brasil 
houve tantas oportunidades de crescimento da 
atividade de mineração. Mas este é só um início 
para me adequar às falas anteriores. 

Agradeço o convite feito ao Ministro Edison 
Lobão, que não pode comparecer por estar acom-
panhando a “presidenta” em viagem internacional. 
Agradeço também a oportunidade de mais uma 

plenamente com ele nessa questão –, em 1988 foi 
aprovada uma constituição extremamente moder-
na. Mas também a constituição de 88 traz um tipo 
de relação público-privado onde o setor mineral se 
manteve nos anos 30/40. Na realidade, o Código 
de 67 é muito parecido com o Código de 34. Um 
bem da União, que é uma concessão para toda a 
vida, é eterno, se tornou algo comum para nós. Em 
alguns países isso continua acontecendo e se esse 
contrato que vem a ser feito com o minerador é de 
responsabilidade de parte a parte, as responsabili-
dades devem ser dos dois, seja do empresário, seja 
do investidor, seja do governo. 

Todos aqui sabem o quanto nos alinhamos 
muitas vezes em situações trágicas, difíceis, com-
plexas, complicadas, seja por questões ambientais 
ou tantas outras. Saúdo aqui a atividade que tive-
mos ontem no Ibram, junto com a CNI, extrema-
mente importante em relação à saúde e segurança 
dos trabalhadores do setor. Não dá para tapar o sol 
com a peneira...Todos que estão aqui têm enorme 
preocupação com essa questão. E isso tem a ver 
com um melhor DNPM, com uma melhor DRT 
e não é só com multa, como alguém falou aqui. 
Tem a ver com a consciência, com a construção 
de um novo país que estamos tratando. Quando a 
grande empresa Vale compra a Inco, no Canadá, 
os sindicatos dos trabalhadores das duas empresas 
começam a permuta de relações. E eles tiveram 
uma surpresa: as comissões de trabalho no Brasil 
eram muito melhores que as do Canadá, que por 
sua vez tinha menos acidentes que no Brasil. É uma 
questão de educação básica. E esse é um desafio de 
todos nós, brasileiros. 

Gostaria de dizer que temos, sim, um compro-
misso, uma responsabilidade, que é do ministro 
Lobão e também da presidente Dilma, no sentido 
de modernizar o marco legal e institucional. 
Queremos, sim, criar uma Agência Nacional de 
Mineração. Achamos, sim, que são necessárias 
mudanças legais no sentido de fomentar e apoiar o 
setor, de trazer esse público-privado de uma forma 
mais próxima, mais forte do ponto de vista da com-
petitividade. Esse é um dos nossos desafios. 

A questão dos royalties também discutimos, 
sim. Todos sabem que a CFEM é um preço públi-
co. Tudo bem, tem o preço público e o imposto. 
Mas isso tem que ser bem realizado ou bem feito, 
acabando com essa forma como se tem hoje, de 
um sistema mal organizado, inclusive do ponto 
de vista de governo, o que já poderia ter sido 
modificado, mas que por uma série de razões não 
foi possível fazer. 

São mudanças que têm a ver com o país em que 
vivemos do ponto de vista de um país democrático 
– e democracia é isso: cabe ou não desconfiança. 

E, para encerrar, afirmo que os desafios são 

vez estar presente a esta festa do setor mineral 
que a cada ano comprova e confirma a pujança da 
relação governo e setor empresarial. Uma relação 
extremamente aberta e correta do ponto de vista 
do que se concorda e se discorda. Nos últimos 
oito anos de mandato do ex-presidente Lula e da 
então Ministra Dilma Rousseff, posteriormente 
na Casa Civil, nós conseguimos implementar um 
conjunto de ações em nossas entidades vinculadas 
do setor mineral, de responsabilidade mais direta 
de governo, seja no CPRM ou no DNPM, como 
há muito tempo não se via nesse país.  

O governo da presidente Dilma assume como 
compromisso dar continuidade e avançar ainda 
mais na geologia, na mineração e no país. Como 
ministra de Minas e Energia e como ministra da 
Casa Civil, a presidente Dilma deu provas suficien-
tes do seu compromisso com o fortalecimento da 
geologia e da mineração. Entendemos que é pos-
sível crescer muito mais e que para isso é preciso 
melhorar e honrar o marco legal e institucional 
vigente. E é com isso que estamos comprometidos. 
Entendemos que é necessário mais segurança, 
mais transparência, mais agilidade e mais oportu-
nidades para todos aqueles que quiserem investir 
na mineração. 

O Código de 67, sem dúvida alguma, tem 
pontos extremamente interessantes. Mas, como 
foi dito aqui, olhamos para uma Austrália que 
estabelece uma concessão de 21 anos em alguns 
de seus territórios, o que achamos interessante. 
Olhamos para uma Austrália que coloca royalties 
diferenciados dependendo do tipo de minério, 
com uma enorme pauta, e é interessante como 
só fazemos elogios aos outros, sem pensar o que 
seria necessário para este país. Olhamos também 
as legislações modernas de outros países e, como 
o Paulo (Camillo Penna) levantou – e concordo 

Cláudio Scliar
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muitos e que juntos conseguiremos superar, de-
batendo e discutindo entre interesses legítimos, 
muitas vezes divergentes e contraditórios. E o 
governo precisa tratar dessa questão. Como disse, 
é preciso considerar outros argumentos tão bem 
articulados quanto os expostos aqui, de forma 
a traçar o caminho de democracia tão esperado 
para o país, da democracia formal, parlamentar. 
Mas ainda falta muito para avançarmos na demo-
cracia social. 

Recomendo a todos que tiverem oportunidade 
que leiam o Plano Nacional de Mineração 2030, 
lançado no dia 8 de fevereiro de 2011. Lá estão os 
objetivos estratégicos e as grandes linhas do que se 
propõe para a mineração do país. E queremos que 
todas as políticas sejam fruto de discussão, que con-
tinuam abertas e, felizmente, estamos em um país 
democrático. E para os questionamentos que se 
tenham, temos o Congresso Nacional. Estivemos, 
estamos e estaremos abertos para os debates, de 
forma a construir um país democrático”. 

Homenagem aos conselheiros  
Celso Ferraz a Alfredo Ruy Barbosa

“Quero pedir licença aos senhores e senhoras 
para prestar homenagem a dois conselheiros da 
revista Brasil mineral que nos deixaram neste pe-
ríodo, desde a última cerimônia do ano passado. 

Em primeiro lugar, lembro do Professor Celso 
Pinto Ferraz, geólogo dedicado à economia 
mineral, que, dentre diversas atividades, foi 
um dos responsáveis pela criação do Anuário 
mineral Brasileiro no âmbito do dnPm. também 
foi um dos responsáveis pela criação do primeiro 
curso de política e economia mineral do País, 
instituído na Unicamp; o professor Celso Ferraz 
trouxe grande contribuição ao conhecimento da 
realidade econômica do setor mineral, sendo um 
dos responsáveis pela elaboração do ranking das 
100 maiores Empresas do setor mineral, edição 
especial publicada anualmente pela revista Brasil 
mineral.  Em função da contribuição prestada por 
ele e atendendo a sugestão de nosso conselheiro 
Antenor F. silva Junior, decidimos criar o Prêmio 
Celso Pinto Ferraz de Economia mineral, em con-
junto com a Universidade de Campinas, que será 
lançado no segundo semestre deste ano. 

A segunda homenagem vai para o advogado 
Alfredo ruy Barbosa, também um grande colabo-
rador do desenvolvimento da legislação mineral 
do País, com grande atuação por muitos anos na 
Companhia Vale do rio doce, hoje apenas Vale, 
na Advocacia geral da União, e como autor de 
livros sobre Código de mineração. Além de tudo, 
era bisneto do grande jurista ruy Barbosa."

Francisco Alves

mesa que dirigiu a cerimônia

1- Carlos Trubbianelli - Presidente da Câ-
mara de Máquinas para Cimento e Mineração 
da ABIMAQ

2- Onildo Marini – Diretor Executivo da 
Agência para o Desenvolvimento Tecnológico 
da Indústria Mi-
neral Brasileira-
ADIMB

3 -  P a u l o 
Camillo Penna 
– Presidente do 
Instituto Brasi-
leiro de Minera-
ção – Ibram

4- Francisco 
Alves – diretor 
editorial da re-
vista Brasil Mi-
neral  
5-  Professora 
Virginia Cimi-
nelli – do Con-
selho Consul-
t ivo da Brasi l 
Mineral

6- Claudio 
Scliar – Secretário 
de Geologia, Mi-
neração e Trans-
formação Mineral 
do Ministério de 
Minas e Energia, 
representando o 
ministro Édison 
Lobão

7 -  P a u -
lo  Gui lherme 
Tannos Galvão 
– chefe de Gabi-
nete do DNMP, 

representando seu diretor geral Sérgio 
Dâmaso

8- José Carlos Garcia Ferreira – represen-
tando o presidente do Serviço Geológico do 
Brasil – CPRM Agamenon Dantas

9- Horacídio Leal – Diretor Executivo da As-
sociação Brasileira de Metais e Materiais ABM  ☐


