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Opinião do Leitor

Editorial

Adriano Chamoun - Sócio-Proprietário da Chamoun Imóveis

Vivemos em um tempo onde a comunicação oral, escrita e digital está cada vez 
com menos conteúdos construtivos e relevantes ao desenvolvimendo econômico e 

social do nosso país. O jornal empresariALL vem na contra mão dessa prática, angariando 
grandes parceiros com o mesmo objetivo: compartilhar suas boas práticas econômicas, 
sociais e ambientais, e também as principais oportunidades do mercado. O Espírito Santo 
encontra-se em uma posição estratégica para o desenvolvimento do nosso Brasil, e o jornal 
empresariALL faz o papel de propagar essas informações que ajudam a fomentar esse 
desenvolvimento.

“
”
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Nesta edição do jornal empresariALL
o destaque vai para a Vale, que 
prevê a injeção de quase R$ 
1 bilhão na economia do país 
até o fim de abril através de 
seu pacote de ajuda a forne-
cedores. Conforme anunciou 
no final de março, a empresa 
adiantou no dia 25, antes mes-
mo do vencimento das faturas, 
os pagamentos às pequenas e 
médias empresas por serviços 
já realizados e materiais entre-
gues. Esse valor, inicialmente 
estimado em R$ 160 milhões, 
acabou alcançando R$ 171 
milhões. Em abril, a Vale está 
reduzindo em até 85% o pra-
zo de pagamento por serviços 
realizados e materiais entre-
gues. Com essa ação, já foram 
liberados para pagamento R$ 
350 milhões até o dia 10 de 

abril. No total, o pacote para 
fornecedores beneficiou 1.694 
pequenas e médias empresas.
A Vale também divulga que 

tem a meta de dobrar a força 
de trabalho feminina em todas 
as suas áreas de atuação até 
2030. A empresa e a Fundação 
Vale são parceiras do guia “Pla-
no de Ação para o Avanço das 
Mulheres na Indústria de Mine-
ração Brasileira”, desenvolvido 
pelo Instituto Brasileiro de Mi-
neração (IBRAM). Atualmente, 
as mulheres ocupam 44% de 
todos os postos de trabalho 
nas indústrias e, desse per-
centual, apenas 13% delas es-
tão na indústria da mineração.
A ArcelorMittal Projects Bra-

sil vai inaugurar, ainda neste 
semestre, uma nova unidade 
produtiva na Serra. A licença 

de instalação da fábrica, que 
ficará localizada no condomí-
nio TIMS, foi oficializada no 
dia 24 de abril, na prefeitura 
do município. A unidade terá 
capacidade de produção de 
aproximadamente 50 mil t/ano 
e produzirá tubos com diâme-
tros de até 2.850mm e espes-
suras de até 25mm. 
A Suzano divulgou os resulta-

dos do quarto trimestre (4T19) 
e do acumulado de 2019, ano 
marcado pela fusão que uniu 
duas das maiores indústrias 
mundiais do setor de papel e 
celulose. Além de ter regis-
trado forte redução de esto-
que, as vendas de celulose 
alcançaram o patamar inédito 
de 2,9 milhões de toneladas.
A Fundação Renova lançou, 

no dia 22 de março, o edital 

do Concurso Ideias Renovado-
ras: Plantando Árvores e Co-
lhendo Alimentos. O objetivo 
da iniciativa é identificar solu-
ções voltadas para Sistemas 
Agroflorestais (SAF), prática 
que combina espécies flores-
tais com culturas agrícolas ou 
pecuária. As inscrições estão 
abertas e se encerram em 05 
de junho, e os resultados serão 
divulgados no mês de julho.
O Ins t i tu to  Euva ldo  Lod i 

(IEL) está ofertando 21 cur-
sos à distância (EAD) gra-
tuitos para profissionais in-
te ressados  em amp l i a r  o 
conhec imento  em ges tão . 
Essas e outras notícias sobre 

as gigantes e o setor indus-
trial do Espírito Santo podem 
também ser acessadas no site 
www.jornalempresariall.com.br.
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Valor inicial estava 
estimado em R$ 
161 milhões, porém 
alcançou R$ 171 
milhões na primeira 
fase e chegará a 
quase 1 bilhão no 
final do mês

Vale paga R$ 932 milhões em pacote 
de ajuda a fornecedores em abril

VISTA AÉREA da Usina 8 da Vale no Complexo de Tubarão, no Espírito Santo

A Vale já antecipou R$ 521 
milhões em pagamentos a 
pequenas e médias empre-

sas desde o início da atual 
crise mundial. A estimativa 
da empresa é injetar mais 
R$ 411 milhões na economia 
brasileira em antecipações 
de pagamentos até o final de 
abril, totalizando R$ 932 mi-
lhões para ajudar aproxima-
damente 3 mil fornecedores 
de todo o país a enfrentarem 
este momento.

Conforme anunciou no final 
de março, a empresa adian-
tou no dia 25, antes mesmo 
do vencimento das faturas, 
os pagamentos às pequenas 
e médias empresas por servi-

ços já realizados e materiais 
entregues. Esse valor, inicial-
mente estimado em R$ 160 
milhões, acabou alcançando 
R$ 171 milhões.

Em abril, a Vale está redu-
zindo em até 85% o prazo de 
pagamento por serviços rea-
lizados e materiais entregues. 
Com essa ação,  já foram libe-
rados para pagamento R$ 350 
milhões até o dia 10 de abril. 
No total, o pacote para for-
necedores beneficiou 1.694 
pequenas e médias empresas 
nas últimas duas semanas. Na 
soma das duas ações, elas re-

ceberam R$ 521 milhões. A 
última parcela da antecipação 
está prevista para o final de 
abril, quando se chegará ao 
valor total estimado de R$ 
932 milhões, que reforçará o 
caixa das pequenas e médias 
empresas do país.

O objetivo da Vale com esta 
iniciativa é usar sua presença 
na base da cadeia produtiva e 
sua capacidade de mobiliza-
ção para ajudar os fornecedo-
res a enfrentar os impactos da 
crise, sempre primando pela 
saúde e segurança das pesso-
as com as quais se relaciona.

O pacote já 
beneficiou 
1.694 
pequenas 
e médias 
empresas 
nas últimas 
semanas

VALE
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Vale apoia Plano de Ação para o Avanço 
das Mulheres na Indústria de Mineração

A empresa tem a 
meta de dobrar a 
força de trabalho 
feminina até 2030

VALE

A Vale e a Fundação Vale são 
parceiras do guia “Plano de 
Ação para o Avanço das Mulhe-
res na Indústria de Mineração 
Brasileira”, desenvolvido pelo 
Instituto Brasileiro de Minera-
ção (IBRAM). O objetivo do do-
cumento é ser uma ferramenta 
para que as mineradoras, for-
necedores e organizações deste 
setor aumentem a participação 
das mulheres e criem um am-
biente inclusivo. No material é 
possível encontrar dados da in-
dústria, pesquisas e estratégias 
de algumas mineradoras para fo-
mentar boas práticas e alcançar 
a equidade de gênero.

O setor de mineração está en-
tre as indústrias com a menor 
representação das mulheres na 
força de trabalho. “Construir uma 
cultura de inclusão e valorização 
da diversidade  é  um imperativo  
ético  e imprescindível para uma 
empresa sustentável. Acredita-
mos que este guia é uma ferra-

menta relevante para compar-
tilhar boas práticas e aumentar 
a visibilidade das iniciativas que 
as mineradoras já estão imple-
mentando em busca de uma 
indústria mais diversa e inclusi-
va”, explica a Gerente de Cultu-
ra, Engajamento, Diversidade e 
Inclusão da Vale, Tatiana Matos. 
A empresa tem  a  meta de dobrar 
a  força de trabalho feminina até 
2030, passando de 13% de seus 
empregados para 26%.

Fundação Vale e a inclusão 
da mulher

A Fundação Vale apoia e forta-
lece o protagonismo feminino ao 
desenvolver  iniciativas voltadas à 
inclusão socioeconômica de mu-
lheres. Um exemplo é a iniciativa 
“Rede Mulheres do Maranhão”, 
que reúne 14 empreendimentos, 
em sua maioria formados por 
mulheres,  e  4 núcleos de quebra-
deiras de côco em 8 municípios 
do estado do Maranhão.  Além de 
gerar o empoderamento femi-
nino, o associativismo em rede 
permite melhores condições 
de compra e venda de produtos 
e insumos e, ainda, o acesso a 
mercados consumidores de ma-
neira coletiva entre os grupos.

Dados da desigualdade 
econômica entre gêneros

De acordo com relatório de 
2019 do Fórum Econômico 
Global (WEF), a média global 
para eliminar a desigualdade 
econômica entre os gêneros é 
de 99,5 anos, e o Brasil está na 
92ª posição, num ranking de 
153 países. O Canadá, país que 
está auxiliando na construção 
desse guia, com sua política de 
investimento na inclusão de gê-
nero e na redução dessa lacu-
na, se encontra na 19ª posição.

Ranking global de 
Igualdade de gênero

Islândia

Noruega

Finlândia

Suécia
Nicarágua

Brasil

1o

2o

3o

4o

5o

92
o

Mulheres no mercado 
de trabalho brasileiro

Todas as indústrias*

Na mineração**

* Dados do Ministério da Economia.

** Segundo estimativa feita com base na pesquisa realizada pelo IBRAM 
e informações publicadas pelas empresas de mineração operando no 
país em 2019.

44%

13%
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A unidade terá 
capacidade de 
produção de 
aproximadamente 
50 mil t/ano

ArcelorMittal Projects Brasil inaugurará 
unidade na Serra neste primeiro semestre

A UNIDADE produzirá tubos utilizados em construções portuárias, pontes, barragens e outros

A ArcelorMittal Projects 
Brasil vai inaugurar, ainda 
neste semestre, uma nova 
unidade produtiva na Serra. 
A licença de instalação da fá-
brica, que ficará localizada no 
condomínio TIMS, foi oficia-
lizada no dia 24 de abril, na 
prefeitura do município.

Resultado de um investimen-
to da ordem de R$ 10 milhões, 
a unidade terá capacidade de 
produção de aproximadamen-
te 50 mil t/ano e produzirá tu-
bos de aço carbono com solda 
helicoidal, com diâmetros de 
até 2.850mm e espessuras de 
até 25mm. Também  contará 
com um centro de serviço e 
armazenagem de pranchas 
metálicas laminadas a quen-
te, produzidas pelo Grupo 
ArcelorMittal na Europa e 
comercializadas pela equipe 
da ArcelorMittal Projects.

Estes materiais são ampla-
mente utilizados em grandes 
projetos de fundações e con-
tenções, como construções 
portuárias, barragens, diques, 
pontes, passagens subterrâ-
neas, ampliação de rodovias, 
subsolos e contenções tem-
porárias.

De acordo com o gerente da 
planta, Anderson Caliman, 
a escolha pelo município da 
Serra se deu principalmente 
pela sua localização estratégi-
ca, próxima da ArcelorMittal 
Tubarão, fornecedora de bobi-
nas de aço e principal matéria-
prima utilizada na fabricação 
dos tubos. A decisão pelo local 
foi favorecida, ainda, por sua 
proximidade de importantes 
rodovias e do complexo por-
tuário de Tubarão.

Segundo Caliman, a fábrica 
terá um galpão de 4.200m² e 
área de estocagem de 21.000m² 
já construídos e que, desde 
janeiro passado, estão sendo 
adequados à nova operação. A 
previsão é de que a instalação 

de todo o maquinário neces-
sário e a conclusão dos traba-
lhos se dê até junho deste ano, 
dando início às atividades da 
unidade.

Com um processo produtivo 
considerado limpo, a fábrica 

seguirá à risca as ações previs-
tas no Plano de Controle Am-
biental, bem como as condicio-
nantes determinadas visando 
garantir o menor impacto am-
biental, um sério compromisso 
do grupo ArcelorMittal.

ARCELORMITTAL PROJECTS BRASIL

R$ 10 
milhões 
›› Valor do investimento 
da nova planta
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Suzano registra recorde de venda de 
celulose no 4T19 e do acumulado de 2019

WALTER SCHALKA, Presidente da Suzano

DIVULGAÇÃO

 A Suzano divulgou os re-
sultados do quarto trimestre 
(4T19) e do acumulado de 

2019, ano marcado pela fu-
são que uniu duas das maio-
res indústrias mundiais do 

setor de papel e celulose. 
O lucro bruto ajustado da 
companhia atingiu R$ 2,5 
bilhões, e a geração de caixa 
operacional somou R$ 1,5 
bilhão entre outubro e de-
zembro. No acumulado do 
ano, os resultados somaram 
R$ 10,7 bilhões e R$ 7,1 bi-
lhões, respectivamente.

As vendas de celulose no 
quarto trimestre alcança-

ram o patamar inédito de 
2,9 milhões de toneladas, 
volume 15% superior ao 
comercializado no tercei-
ro trimestre de 2019 e 40% 
maior do que o acumulado 
no quarto trimestre de 2018.

“O recorde de vendas, as-
sociado ao ritmo de produ-
ção no período, resultou em 
uma redução de aproxima-
damente 650 mil toneladas 
no nível de estoques ao final 
do trimestre. Um número 
ainda mais expressivo do 
que aquele registrado no 
terceiro trimestre, de 450 
mil toneladas”,  afirma o Pre-
sidente da Suzano, Walter 
Schalka.

Com a diminuição acumu-
lada de 1,1 milhão de tone-
ladas no segundo semes-
tre, o nível dos estoques da 
Suzano encerrou o ano de 
2019 em patamar inferior ao 
acumulado no final de 2018, 
anterior, portanto, à fusão 
das duas companhias.

“Tal desempenho eviden-
cia a eficácia de nossa estra-
tégia comercial e a capaci-
dade da empresa de reduzir 
significativamente seus es-
toques mesmo em um ce-
nário adverso de mercado”, 
completa Schalka.

No ano, a Suzano comer-
cializou 9,4 milhões de celu-
lose e 1,3 milhão de papéis, 
em um total de 10,7 milhões 
de toneladas de produtos 
vendidos, com receita lí-
quida acumulada de R$ 26 
bilhões. 

Os investimentos reali-
zados pela Suzano em seu 
primeiro ano de operação 
somaram R$ 5,8 bilhões e 
foram direcionados para 
atividades de manutenção 
das operações, expansão e 
modernização, aquisição de 
terras e florestas e termi-
nais portuários. O valor de 
mercado da Suzano era de 
R$ 54,4 bilhões ao final de 
dezembro de 2019.

As vendas de celulose alcançaram o patamar inédito de 2,9 milhões de toneladas

R$ 54,4 
bilhões 
›› Valor de mercado 
da Suzano em 
dezembro de 2019
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Fundação Renova selecionará projetos inovadores 
para a restauração da bacia do rio Doce

A Fundação Renova lan-
çou, no dia 22 de março, o 
edital do Concurso Ideias 
Renovadoras: Plantando Ár-
vores e Colhendo Alimentos.  
A data foi escolhida  em co-
memoração ao Dia da Água. 
O objetivo da iniciativa é 
identificar soluções volta-
das para Sistemas Agroflo-
restais (SAF), prática que 
combina espécies florestais 
com culturas agrícolas ou 
pecuária. A iniciativa tem 
parceria com o WWF-Brasil, 
o Instituto Terra e o Cen-
tro de Pesquisa Internacio-
nal Agroflorestal (ICRAF).

As melhores soluções serão 
premiadas com R$ 6.000,00, 
e os projetos de restauração 

serão usados como modelo 
a ser implementado na ba-
cia do rio Doce. Receberão 

prêmio 5 iniciativas, sendo 
3 voltadas para a bacia do 
rio Doce e outras 2 de fora 
da bacia, em qualquer lugar 
do país.

Além da premiação em 
dinheiro, o concurso pro-
moverá a criação de uma 
rede de compartilhamen-
to de conhecimento, ação 
considerada fundamental 
no trabalho de restauração 
florestal. 

As iniciativas seleciona-
das vão participar de uma 
imersão no Instituto Terra, 
em Aimorés (MG) e, junto 
com especialistas, traba-
lharão no desenvolvimen-
to de agroflorestas para a 
bacia do rio Doce. Todos os 
participantes do concurso 
receberão, ainda, material 
informativo para ser dis-
seminado entre as Escolas 
Famílias Agrícolas e os Ins-
titutos Federais dos estados 
de Minas Gerais e Espírito 
Santo.

Após o período de imersão 
e capacitação dos selecio-

nados, serão definidos, até 
o final deste ano, arranjos 
produtivos para serem im-
plementados na bacia do 
rio Doce. Cerca de 40 mil 
hectares de área serão re-
florestados pela Fundação 
Renova. Desse total, apro-
ximadamente 10 mil pode-
rão ser destinados ao plan-
tio com fins econômicos.

FUNDAÇÃO RENOVA

Pessoas de todo 
o país poderão 
inscrever iniciativas 
de plantio 
sustentável com 
fins econômicos para 
as áreas do ES e MG

CRONOGRAMA E 
INSCRIÇÕES

AGRICULTOR FAMILIAR do assentamento Cachoeirinha, em 
Tumiritinga (MG)

Abertura das inscrições:
  Dia da Água (22/03)

Encerramento: 
  Dia do Meio Ambiente 
(05/06) 

Resultado: 
  Julho de 2020

Inscrições:
  tinyurl.com/yd6au5aj

››

››

››

››
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Instituto Euvaldo Lodi (IEL) oferece 21 
cursos online gratuitos na área de gestão
Os conteúdos podem ser acessados a qualquer hora, de qualquer lugar

IEL/FINDES
O Instituto Euvaldo Lodi 

(IEL) está ofertando 21 cursos 
à distância (EAD) e gratuitos 
para profi ssionais interessa-
dos em ampliar o conhecimen-
to em gestão. Criados a partir 
da expertise conquistada no 
programa de Educação Execu-
tiva, os cursos de qualifi cação 
têm como objetivo aumentar 
a produtividade operacional e 
contribuir com a performance 
dos profi ssionais que atuam 
em ambientes corporativos. 
A iniciativa acontece em um 
momento importante no qual 
é necessário evitar encon-
tros presenciais e, ao mesmo 
tempo, suprir o mercado de 
profi ssionais ainda mais qua-
lifi cados. 

Os cursos foram criados 
de forma a integrar teoria e 
prática, sempre colocando a 
inovação no centro de todas 
as atividades.

Os 21 cursos estão com ins-
crições abertas e têm duração 
que variam entre 1 hora e 16

horas. Os temas abordados 
vão desde big data e inteligên-
cia artifi cial à gestão fi nancei-
ra e elaboração de plano de ne-
gócios. Confi ra todas as opções 
de cursos na tabela ao lado. 

Plano de Contingência

O IEL também está ofere-
cendo, gratuitamente e à dis-
tância, um curso completo 
de “Elaboração de Planos de 
Contingência para Momentos 
de Crise”. O curso foi elabora-
do em uma parceria com o Se-
brae-ES para ajudar empresas 
a enfrentarem crises como a 
que estamos vivendo. 

CURSOS EAD GRATUITOS

CURSO CURSODURAÇÃO DURAÇÃO

A Evolução da Gestão 
Estratégica de Pessoas

Entendendo o Mundo dos 
Negócios

Estratégia para a Indústria 4.0

Ética e Sustentabilidade

Ética Profi ssional nas Redes Sociais

Finanças Pessoais

Gestão Ágil, Modular e Flexível

Gestão Financeira por Fluxo de Caixa

Introdução ao Plano de Negócios

Redação para Ambiente de Trabalho

Relacionamento Interpessoal no 
Ambiente de Trabalho

Ferramentas para Criatividade e 
Inovação

e-Social: Um novo Cenário para as 
Organizações 

A Interação 
Homem-máquina

Administrando o seu 
Dinheiro

Como Elaborar Contratos

Consumo Sustentável

Cultura para a Inovação na 
Transformação Digital

Elaboração de Preço para 
Micro e Pequena Indústria

Conceitos e Fundamentos 
da Inovação

Big Data e Inteligência 
Artifi cial como Sabedoria 
Tecnológica da Indústria
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SAIBA MAIS

Confi ra as informações 
dos cursos e faça a 
sua inscrição:

›› tinyurl.com/yanbwhwx
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