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VALLOUREC S.A.
Atuação no mundo

Vallourec
A Vallourec é uma empresa multinacional com sede em
Paris, França. É especializada em laminados a quente de
tubos de aço sem costura, peças automotivas, e aço
inoxidável.
Vallourec tem mais de 23.000 funcionários e está presente
em mais de 20 países.
É líder mundial em soluções tubulares Premium,
atendendo principalmente aos mercados de energia, bem
como outras aplicações industriais. (Óleo & Gás, geração
de energia).

VENDAS POR MERCADO

Em 2013, as vendas de Óleo & Gás cresceram 13.5%, com relação
a 2012, atingindo 3.669 milhões de Euros. Hoje, esse mercado
representa 66% das vendas totais do Grupo, comparado com 61%
em 2012. O resultado das vendas do setor Petroquímico está um
ponto abaixo de 2012. As vendas no setor de geração de energia
e indústria estão dois pontos abaixo em relação a 2012.

VENDAS POR REGIÃO GEOGRÁFICA

Os resultados das vendas na Ásia e no Oriente Médio
aumentaram de 18% em 2012 para 26% em 2013.
O resultado das vendas na América do Norte caiu 3 pontos. As
vendas na Europa continuaram caindo em 2013.

VENDAS POR REGIÃO GEOGRÁFICA

Em 2013, os volumes de vendas atingiram 2.159 mil toneladas,
um aumento de 3.2% comparado com 2012.
Em 2013, volumes mais altos e um efeito positivo do mix
ajudaram a aumentar as vendas para 5.578 milhões de Euros, um
aumento de 4.7% em comparação com 2012.

Receitas, Lucros e Custos

2010

2011

2012

2013

Receita Líquida

4.491

5.295

5.326

5.578

Custos

3.039

3.744

4.175

4.305

Lucro Bruto

1.451

1.551

1.150

1.272

409

401

221

61

Lucro Líquido

O lucro líquido total da empresa em 2013 foi inferior ao lucro
líquido da matriz brasileira.

Ações

As ações da Vallourec se valorizaram significativamente a partir
de 2004 quando raramente superavam o valor de 10 reais por
ação. Chegaram a atingir um pico de 121 reais em meados de
2007, antes da crise econômica.
Atualmente seguem uma tendência de queda. Para se ter uma
ideia, o valor da ação em 14 de novembro de 2014 é de 29,68
reais. Valor pouco superior ao mínimo de 28 reais que atingiram
no ápice da crise econômica.

Vallourec Tubos do Brasil S.A

Vallourec Tubos do Brasil S.A
O grupo Vallourec
empresas:

Tubos do Brasil é composto por três

1.Vallourec Tubos do Brasil S.A. – unidade Tubos; Usina
Barreiro; controladora;
2.Vallourec Mineração Ltda. – unidade Mineração; Mina Pau
Branco;
3.Vallourec Florestal Ltda. – unidade Florestal;
4.Tubos Soldados Atlântico S.A – localizada no Espirito Santo;
inaugurada em 2007.
Em uma jogada de marketing, visando utilizar uma marca
internacional única, em julho de 2013, a V & M do BRASIL
S.A. e suas subsidiárias – V & M FLORESTAL Ltda. e V & M
MINERAÇÃO Ltda. – adotaram o nome e a identidade visual
única da Vallourec.

Vallourec Tubos do Brasil S.A
Usina Barreiro
Fundada a pedido do governo brasileiro para atender às
necessidades de tubos de aço sem costura da indústria
petrolífera nacional, em seus 62 anos de história, teve
quatro denominações:
●
●
●
●

1952 a 1977: Companhia Siderúrgica Mannesmann
1977 a 2000: Mannesmann S.A.
2000 a 2013: V & M do BRASIL
Desde 2013: Vallourec Tubos do Brasil S.A.

O complexo industrial da Vallourec Tubos do BRASIL
concentra-se na Usina Integrada Barreiro, em Belo
Horizonte. Com capacidade para produzir 600 mil toneladas
de tubos de aço sem costura por ano.
O complexo ocupa uma área de aproximadamente 2,5
milhões de metros quadrados.

PRODUTOS
A aplicação dos produtos da Vallourec está associada a outras
linhas de produção, ou seja, produção voltada para atender a
demanda de meios de produção de outros ramos industriais:
●

●

●

●

Aplicações Automobilísticas: Tubos para rolamentos,
sistemas de freio, injeção diesel, etc.
Aplicações para a indústria em geral: Tubos condutores,
largamente empregados para condução de fluidos
principalmente em refinarias e petroquímicas;
Aplicações Petrolíferas: Tubos para
petróleo e revestimento de poços.

extração

de

Aplicações na Construção Civil: Tubos para estacas e
estruturas
metálicas
na
construção
civil
e
revestimento de linhas de transmissão de dados.

Vallourec Mineração Ltda.
➔

➔

A principal atividade é a extração de minério de ferro na
Mina Pau Branco, localizada na Serra da Moeda, no
município de Brumadinho, em Minas Gerais. Com 60 anos
de existência, sua função estratégica de abastecer com
minério de ferro a Usina Barreiro. Entretanto, possui
também outros clientes: siderúrgicas, produtores de ferro
gusa e indústrias de ferro ligas.

O minério de ferro extraído na Mina Pau Branco está entre
os mais ricos do mundo, devido à localização privilegiada
da zona de extração, na Serra da Moeda, Quadrilátero
Ferrífero mineiro. A Empresa extrai e beneficia três tipos
de minérios de ferro: Hematita, Goethita e Itabirito.

Vallourec Florestal Ltda.
➔

➔

➔

➔

Criada em 1969 com o objetivo de produzir carvão vegetal
a partir de florestas de eucalipto, de forma a garantir a
auto-suficiência da atual Vallourec do Brasil na produção
de ferro gusa.
É a empresa responsável pelo abastecimento de carvão
vegetal dos altos-fornos da Usina Barreiro. O carvão
vegetal, juntamente com o minério de ferro, estão entre
os principais insumos utilizados pela Vallourec do Brasil
na fabricação do aço.
Tem capacidade anual de produção de aproximadamente
300 mil toneladas de carvão vegetal.
A sede administrativa está localizada em Curvelo (MG) e
as áreas de plantio de eucalipto estão distribuídas nas
regiões Centro, Norte e Noroeste do Estado. A Empresa
possui cerca de 232 mil hectares de propriedades,
distribuídos em 22 fazendas em 22 municípios mineiros.

RECEITA LÍIQUIDA – 2008 a 2009

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2.700.000

2.200.000

2.572.651

2.799.038

3.205.858

3.470.863

Desde 2011 a Vallourec recuperou a perda de receita decorrente
da crise ecônomica de 2008, quando a receita caiu cerca de 19%.
Entre 2009 e 2013 sua receita cresceu 58%. Em 2013 o
crescimento foi de 8% em relação à 2012. A receita da empresa
cresceu ininterruptamente entre 2009 e 2013.

CUSTOS DE PRODUÇÃO

2010

2011

2012

2013

1.274.839

1.389.464

1.880.440

2.086.225

No mesmo período entre 2008-2013 que a empresa cresceu
128%, os custos de produção (dentro do qual está o salário)
aumentaram 95%. Entre 2012 e 2013 o aumento nos custos foi de
6%. Isto significa que a cada ano a empresa ganha mais do que
gasta.

LUCRO DE BRUTO

2010

2011

2012

2013

1.297.812

1.409.574

1.325.418

1.384.638

Desde 2010 o lucro bruto da Vallourec mantém uma média de 1,3 bilhões
de reais. Entre 2012 e 2013 o crescimento foi de 4,5%, com pico em 2011.
OBS: USAR ESTE DADO NA NEGOCIAÇÃO POIS ELE É GERADOR DE CAIXA
PARA A EMPRESA

LUCRO LÍQUIDO

2008

2009

2010

2011

2012

2013

501.000

488.000

579.918

596.504

480.024

595.066

Mesmo durante o período de crise econômica a Vallourec
manteve sempre um lucro líquido em torno de 0,5 bilhões de
reais. Entre 2012 e 2013 foi de 24%%.

GASTOS COM SALÁRIOS

2010

2011

2012

2013

462.037

536.703

598.555

650.021

Os custos com salários aumentaram 40% entre 2010 e 2013,
sendo 8,5% o aumento correspondente ao intervalo 2013-2012.
Este aumento foi inferior ao os anos anteriores: 2011-2012: 11%
e 2010-2011: 16%, o que indica uma tendência de redução nos
gastos salariais.
OBS: Os dados que envolvem despesas com salários e benefícios nos parece pouco verossímil.

COMPARAÇÃO: RECEITAS, LUCROS,
CUSTOS

Os custos com salários oscilaram desde 2010 em torno de 18% da receita
líquida. Todavia, o que é interessante notar, é que os demais custos de
produção cresceram a uma taxa mais elevada do que a receita, deixando o
lucro bruto relativamente estável.
Por exemplo, entre 2011-2013 o crescimento da receita foi de 24%, dos
custos com salário: 21%, mas os custos totais de produção cresceram 50%.
Isto resultou em uma queda de 2% no lucro bruto.

Vallourec Tubos do Brasil S.A
Usina Barreiro

RECEITA LÍIQUIDA – USINA BARREIRO

2010

2011

2012

2013

2.284.418

2.390.931

2.573.638

2.924.781

Entre 2010 e 2013 o crescimento da receita líquida da Vallourec
na usina do barreiro foi de 28%. Em 2013 foi o ano de maior
crescimento, 13% em relação à 2012.

CUSTOS DE PRODUÇÃO – USINA BARREIRO

2010

2011

2012

2013

1.324.519

1.475.561

1.630.069

1.959.637

No mesmo período entre 2010-2013 em que a receita da empresa
cresceu 28%, os custos de produção aumentaram 48%. Entre 2012
e 2013 o aumento nos custos foi de 20% frente ao crescimento de
13% da receita no mesmo período.

LUCRO DE BRUTO – USINA BARREIRO

2010

2011

2012

2013

959.899

915.370

943.569

965.144

O lucro bruto nestes últimos 4 anos se manteve relativamente
estável, crescendo 5,5% entre 2011 e 2013 e, assim, recuperando
a queda de 4,5% no período 2010-2011. Esta relativa estagnação
se deve ao auto crescimento dos custos de produção.

GASTOS COM SALÁRIOS

2010

2011

2012

2013

385.420

440.108

471.063

516.280

Os custos com salários cresceram 32% entre 2010 e 2013, sendo
9,5% o aumento correspondente ao intervalo 2013-2012. Este
aumento foi inferior ao crescimento da receita que foi de 13,5%
neste mesmo período.
OBS: Os dados que envolvem despesas com salários e benefícios nos parece pouco verossímil.

COMPARAÇÃO: RECEITAS, LUCROS,
CUSTOS – USINA BARREIRO

Neste caso, o custo com os salários girou sempre em torno dos 18%
da receita líquida. A situação da Usina Barreiro é análoga a situação
geral com as demais subsidiárias, o lucro bruto se manteve estável
apesar do crescimento da receita, em função, principalmente, do
crescimento nos custos de produção.

TOTAL DE TRABALHADORES

Empregados
Estagiários

2011

2012

2013

4.381

4.279

4.268

317

343

338

O número total de trabalhadores contratados da Vallourec Unidade Barreiro teve uma queda de 2,5% nos últimos 2 anos.
Dos 4268 trabalhadores contratos em 31 de dezembro de 2013,
108 são de empregos parciais (não trabalham 44 horas semanais)
e os 4160 restantes possuem contratos integrais.

TRABALHADORES POR GÊNERO

2011

2012

2013

Masculino

91,87%

91,31%

90,91%

Feminino

8,13%

8,69%

9,09%

Apesar de um leve crescimento, as mulheres ainda representam
menos de 10% do total de trabalhadores da Vallourec.

TRABALHADORES POR FAIXA ETÁRIA

2011

2012

2013

81

71

125

21 a 30 anos

1.228

1.187

1.158

31 a 40 anos

1.507

1.460

1.416

41 a 50 anos

1.242

1.250

1.251

323

311

318

Até 20 anos

Acima de 50 anos

A quantidade de trabalhadores com mais de 50 anos é irrisória. 63%
dos trabalhadores possuem menos de 40 anos.

TRABALHADORES POR FUNÇÃO

2011

2012

2013

Superintendente/
Gerente

114

111

114

Supervisor

143

146

142

Técnico/Administrativo

865

853

861

3.259

3.169

3.151

Operacional

Em média, 74% dos trabalhadores da Vallourec são operários de
chão de fábrica.

DEMISSÕES E ADMISSÕES EM 2013

2011

2012

2013

Admissões

427

416

370

Demissões

417

502

356

22,06%

29,68%

38,20%

% demissões acima de
45 anos.

O número total de trabalhadores entre 2011-2013 manteve-se mais ou menos
estável. Interessante notar o crescimento vertiginoso das demissões entre
trabalhadores com mais de 45 anos. E a Vallourec, em seu relatório de
sustentabiliade, faz questão de destacar este dado.

DEMISSÕES E ADMISSÕES EM 2013
Pelos dados ao
lado é mais do
que evidente a
política de
demissão dos
funcionários mais
antigos e
substituição por
funcionários mais
novos.

Admissões

Demissões

Até 20 anos

118

33

21 a 30 anos

175

88

31 a 40 anos

63

77

41 a 50 anos

10

95

4

63

Acima de 50 anos

Política que
permite reduzir o
custo médio com
salários.

GRAU DE EXPLORAÇÃO DO
TRABALHADOR
2010

2011

2012

2013

Capital Constante - Meios de
Produção

41,1%

43,3%

45,0%

49,3%

Capital variável – Força de trabalho

16,9%

18,4%

18,3%

17,7%

Mais Valia

42,0%

38,3%

36,7%

33,0%

Taxa de Mais-valia ou grau de
exploração do trabalhador
Taxa de lucro
➔

➔

250,0%
72,9%

208,0% 200,0% 187,0%
62,0%

81,4%

66,8%

Conforme indica a tabela acima, existe uma tendência de
exploração da força de trabalho de 200%. Ainda assim,
este dado não nos parece verossímil.
Para se ter uma ideia, se o valor de gastos com salário,
conforme divulgado no relatório fornecido pela empresa
ao Diário Oficial de Minas Gerais, for verdadeiro, assim
como, o número de trabalhadores indicado em seu
relatório anual de sustentabilidade, o custo salarial
mensal médio é de 9 mil e 300 reais. Isto mesmo!!!

CONCLUSÕES
Apesar de apresentar lucro bruto e líquido relativamente
estagnado nos últimos anos, diversamente de parte
expressiva das industrias brasileiras, a Vallourec
apresentou em todos estes últimos anos um lucro líquido
sempre na casa dos meio bilhões de reais, apenas em
Minas Gerais.
A empresa parece praticar de forma sistemática a política
de demissão de funcionários mais antigos e admissão de
novos, tendo em vista reduzir os custos de produção.

