
Somos a Vale 

•  Mineradora global com sede no Brasil 

•  Líder mundial na produção de minério 
de ferro e pelotas e o segundo maior 
produtor de níquel 

•  Também produzimos manganês, 
ferroligas, carvão, cobre, cobalto, 
fertilizantes e metais do grupo platina 

•  Investimos em logística e energia 
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2013 
Com sede no Rio de Janeiro, nossas operações, laboratórios de pesquisa, projetos e 
escritórios estão presentes nos cinco continentes. 



Nossas atividades 
Temos o compromisso de manter nossa posição de liderança no mercado global de 
minério de ferro, por meio do aumento da capacidade de produção, alinhados com o 
crescimento da demanda; do controle de custos, e do fortalecimento da nossa 
infraestrutura ferroviária e portuária. Buscamos também expandir nossa base de 
recursos, com um amplo programa de exploração mineral. 

Mineração 

Correia transportadora da Mina de Conceição / MG 
Beto Felício / Agência Vale 



Energia é um dos insumos fundamentais para a sustentabilidade das 
nossas atividades. A Vale pesquisa e investe em fontes de energia 
renováveis, como biodiesel, hidrelétricas e energia eólica. Além disso, 
desenvolvemos tecnologias para reduzir o consumo de energia em 
nossas operações. 

Energia 

Usina Hidrelétrica Igarapava 
Paulo Arumaá / Agência Vale 



A Vale é a empresa que mais investe em logística no Brasil. Para garantir 
agilidade e segurança no transporte de nosso minério, temos uma rede de 
logística que integra minas, ferrovias, navios e portos. Contamos com 
infraestrutura própria, transportamos carga para terceiros e oferecemos 
duas linhas de trem de passageiros no Brasil. 

Logística 

Estrada de Ferro Vitória a Minas / MG 
Eugênio Sávio / Agência Vale 



Ferrovias: 
Estrada de Ferro Carajás 
Estrada de Ferro Vitória Minas 
 
Portos e Terminais: 
Maranhão 
Espírito Santo 
Rio de Janeiro 
Sergipe 
 
 
Outros países: 
Moçambique 
Malasia 

Logística 



Nova Era 
B.Vista de Minas 
João Monlevade 
S.Gonçalo do Rio Abaixo 
Rio Piracicaba 
Catas Altas 

B.Horizonte 
S.Luzia 
Sabará 

 

Br.Cocais 
S.Barbara 

Congonhas 

Timóteo 
Jaguaraçu 

Mariana 
Ouro 

Preto 

Itabira 

Caratinga 
Caeté 

Antonio 
Dias 

Gov.Valadares 

Galiléia 

Cons. 
Pena 

Resplendor 

Itueta 

Aimorés 
Baixo 

Guandu 

Colatina 
Marilândia 

Aracruz 

João Neiva 
Ibiraçu 

Fundão 
 

Serra 

Cariacica 
Vitória 

Vila Velha 

Santa 
Leopoldina 

Belo Oriente 
Santana do Paraíso 

Ipatinga 
Cel. Fabriciano 

 

Periquito 
Naque Tumiritinga 

Alpercata 
Fr.Tourinho 
Sobrália 
Bugre 
Ipaba 
 

Iapu 

Estrada de Ferro Vitória a Minas 



Nossos desafios de comunicação 

 
Ocorrências com terceiros: atropelamento e abalroamento 
 
 
- Imprudência de motoristas e pedestres – desrespeito a sinalização. 
- Desconhecimento das pessoas sobre os riscos da operação ferroviária 

- Pessoas alcoolizadas ou sob efeito de drogas sobre a ferrovia 
- Tentativas de suicídio 

Ações de comunicação e de outras áreas têm pouca ou nenhuma efetividade. 

A Comunicação pode contribuir na redução destas causas. 



 
 

Conscientização 

 
- Informação 

- Compreensão 

- Engajamento 

 



 
 

Caravana 

nos trilhos da alegria 

 



O Projeto 

Parceria entre a Vale e a TV Alterosa (afiliada do SBT na região do Leste de Minas) para a 
realização de evento de lazer em comunidades  mapeadas  ao longo da ferrovia.  

 

Metodologia 

Por meio de parcerias com as prefeituras locais, montamos toda a infraestrutura e levamos 
brinquedos e atividades para as crianças. Através dos jogos, gincanas, brincadeiras e 
intervenções teatrais apresentamos aos participantes conceitos de segurança ferroviária.  

Também é uma oportunidade para sensibilizar a população local sobre temas como 
cidadania, saúde e meio ambiente.  

 

Áreas envolvidas 

Comunicação, Relações com Comunidades, Relações Institucionais, Operação e 
Voluntários Vale. 

 

Resultados esperados 

Estreitar o relacionamento e ampliar o conhecimento sobre segurança ferroviária 

Caravana Nos Trilhos da Alegria 



Atividades realizadas 

 

Lazer 

Brinquedos infláveis, tênis de mesa, pintura facial e palhaços. 

Segurança ferroviária 

Teatro, quiz, gincana, jogo da ferrovia, distribuição de material educativo e brindes. 

Meio Ambiente/Saúde/Cidadania 

Intervenções teatrais sobre conservação do Meio Ambiente e Higiene Bucal, dicas de 
saúde e aferição de pressão e glicose e participação dos Centros de Referência e 
Assistência Social municipais. 

 

Divulgação 

Pré-evento: VT, e-mail mkt, panfletagem e carro de som; 

Evento: cobertura jornalística da TV Alterosa 

Pós-evento: VT (TV e Youtube) e reportagem.  

Vt com dicas de segurança 

Caravana Nos Trilhos da Alegria 



Localidades envolvidas  

2013: Belo Oriente e Antônio Dias. 

2014: Governador Valadares, Periquito, Naque, Nova Era, Aimorés e Santa Bárbara. 

 

Público nos eventos 

Quase 30 mil pessoas 

Média por cidade: 3.500 pessoas 

Investimento: média de R$ 15 mil por cidade 

Caravana Nos Trilhos da Alegria 



Divulgação 

Panfleto 

Reportagem: 
https://www.youtube.com/watch?v=avijlkgwrRI  

Pós-evento: 
https://www.youtube.com/watch?v=g3YMWHOH4k8  



Crianças aprendem com o Jogo da Ferrovia. Cobertura jornalística no dia do evento. 

Esquetes teatrais com tema: Segurança Ferroviária. Os participantes também recebem orientações sobre 
saúde no evento. 



 
 

Campanhas educativas 

 
-  Escolas 

-  Blitz educativa nas PNs 

-  Reuniões com comunidade 

 



O objetivo da campanha de Segurança Ferroviária é atingir um público 
diversificado e que possa ser utilizada ao longo do ano.  O conceito brinca 
com um ditado popular, que faz ligação entre nosso personagem e a 
mensagem que queremos passar.  

Campanha “Gato Preto” 

Conceito 



Peças 

Flyer:  com dicas de segurança para as 
ações corpo a corpo.  



Peças 

Revistinha: voltada para público 
infantil. Contém dicas sobre 
Segurança Ferroviária, jogos 
(caça palavras, 7 erros e palavra 
cruzada) e  espaço para  redação 
e discussão dentro de sala de 
aula. 

Banner. 

Lixocar 

Régua 

Protetor de parabrisa 

Porta retrato 
de retrovisor 



Campanhas pontuais 

 
-  Carnaval 

-  Final de ano 

-  Semana do trânsito 

-  Datas comemorativas locais 



Carnaval 

 



Campanha “Olhos Bem Abertos” 

Conceito 





Peças 



Peças 
Flyer/Máscara 



Semana do Trânsito 

 









Muito obrigado! 

Maurício Manzali 

Gerência de Comunicação Regional Espírito Santo 

 

Tel.: 27.98818-3723/ 27.3333-3747 

E-mail: mauricio.manzali@vale.com 




