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Editorial
Nesta edição do jornal empresariALL

tos. Empresas com maior con-

(2T20). A empresa registrou R$

2017 e junho de 2020, cerca

anunciou que vai implantar o
"Projeto Serra Sul 120" em
Canaã dos Carajás, no Pará.
O projeto consiste no aumento
de capacidades da mina e da
usina de S11D em 20 milhões
de toneladas por ano (Mtpa), o
que totalizará 120Mtpa no local.
Em médio prazo, o projeto tem
investimentos com valor de US$
1,5 bilhão e seu início é esperado no 1º semestre de 2024.
A empresa também lançou o
Programa Partilhar, que tem
como objetivo fomentar o desenvolvimento social das comunidades onde atua em parceria
com sua cadeia de suprimen-

prioridade em contratações.
A Fundação ArcelorMittal destaca nesta edição o lançamento
do projeto “Antenados”, que tem
como objetivo ajudar as crianças a compreender sentimentos variados, principalmente os
decorrentes do contexto atual,
desenvolvendo, assim, habilidades socioemocionais para lidar com as adversidades. Serão
abordadas características interpessoais, como empatia, cooperação e cuidado, tanto consigo
mesmo quanto com os outros.
A Suzano divulgou, na metade de agosto, os resultados
do segundo trimestre de 2020

nal no período, o que resultou
no maior resultado trimestral
desde a fusão ocorrida entre
Fibria e Suzano Papel e Celulose, concluída no início de 2019.
O destaque de inovação vai
para a Samarco, que economizou R$ 2,1 milhões com uma
nova ferramenta para usinagem
em campo. O equipamento foi
utilizado na usinagem do eixo
de um ventilador de processo da
usina de pelotização 4 do Complexo de Ubu, em Anchieta (ES),
a primeira que será reativada.
A Fundação Renova destaca que o Fundo Desenvolve Rio Doce concedeu, entre

para 1.364 micro e pequenas
empresas capixabas e mineiras localizadas nos municí pios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão.
Por fim, o Porto de Vitória
divulga que a importação de
fertilizante liderou a movimentação de granéis sólidos
no Porto de Vitória em julho
deste ano. No total, o porto já
superou a marca de 1 milhão
de toneladas movimentadas.
Essas e outras notícias sobre
as gigantes e o setor industrial do Espírito Santo podem
também ser acessadas no site
www.jornalempresariall.com.br

vai para
tribuição socioeconômica terão 3,4 bilhões de caixa operacio- de R$ 53 milhões em crédito
VITÓRIA, ES, AGOSTO
DE 2017 a Vale, que
2o destaque

Opinião do Leitor

“

Informação e presença. São as palavras que uso para definir o jornal empresariALL.
Desde o início acompanho a evolução e o sucesso deste importante meio de
comunicação voltado para a indústria capixaba. O jornal possui uma equipe dedicada,
capacitada e apta a trazer informações de extrema importância para nós, fornecedores,
e para as gigantes do ES. Em minhas visitas às empresas ArcelorMittal, Prysmian Group
e Vale (clientes para os quais eu prestava atendimento) sempre me deparava com o jornal
impresso nas recepções, salas de espera, ônibus e refeitórios. A informação realmente chega
aos interessados. Hoje, em nova jornada, estou atendendo em outro estado e vejo a diferença
e a falta que faz um jornal voltado para a indústria. Agradeço ao jornal empresariALL pelas
grandes oportunidades de negócios que conquistei através das reportagens, e desejo-lhes
sucesso sempre!

”

Calebe Gregio dos Santos - Assessor Técnico na Klüeber Lubrification Brasil

Precisando de uma estratégia de comunicação para mostrar seu portifólio para as gigantes
do Espírito Santo, como Vale, Samarco, ArcelorMittal Tubarão, Suncoke, Grupo Simec Cariacica,
Fibria Celulose, Chemtrade Logistics, Evonik, Portocel, Estaleiro Jurong Aracruz, Codesa, Porto
de Vitória, Transpetro e Petrobras, e expandir os negócios de sua empresa? Agora não falta mais
nada! Chegou o jornal empresariALL, dedicado às empresas atuantes no Espírito Santo.

Confira nossos preços

(27) 99926.5665
(27) 3325.7644

Envie e-mail informando seu
nome, empresa, cargo, local
de trabalho, e-mail, telefones
fixo e móvel e PRONTO!
ASSINE GRÁTIS!

marketing@jornalempresariall.com.br

EXPEDIENTE: jornal empresariALL é uma publicação mensal / Tiragem: 15.000 exemplares / Distribuição: Vale, Samarco,
ArcelorMittal Tubarão, Suncoke, Simec Cariacica, Suzano, Chemtrade Logistics, Evonik, Portocel, Estaleiro Jurong, Codesa,
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VALE

VISTA AÉREA do Complexo S11D em Canaã dos Carajás, no Pará

Vale investirá US$ 1,5 bilhão no “Projeto
Serra Sul 120”, no Pará
O projeto consiste
no aumento de
capacidades da
mina e da usina de
S11D em 20Mtpa
A Vale anunciou, no dia 13
de agosto, que vai implantar o Projeto Serra Sul 120
em Canaã dos Carajás, no
Pará. O projeto consiste no

aumento de capacidades da
mina e da usina de S11D em
20 milhões de toneladas por
ano (Mtpa), o que totalizará
120Mtpa no local. Em médio
prazo, o projeto tem investimentos com valor de US$ 1,5
bilhão e seu início é esperado no 1º semestre de 2024. O
projeto inclui a abertura de
novas áreas de lavra; a duplicação do transportador
de correia de longa distância (TCLD); a implantação
de novas linhas de benefi-

ciamento na usina; e a ampliação das áreas de estocagem, dentre outras medidas.
O Projeto Serra Sul 120
vai impulsionar e fortalecer a capacidade produtiva,
garantindo maior flexibilidade operacional frente a
eventuais restrições produtivas ou de licenciamento
no Sistema Norte. O investimento para duplicação do
TCLD existente, no valor
de US$ 385 milhões, além
de trazer flexibilidade, traz

também elementos importantes de redução de risco
operacional, adicionando
confiabilidade ao sistema.
Segundo informou a Vale,
o projeto antecipará investimentos em mina-usina que,
em conjunto com a solução
logística em desenvolvimento, visam incrementar a capacidade total do Sistema Norte
em 20 Mtpa, para 260 Mtpa.
A ampliação da capacidade
de mina-usina e o desenvolvimento de capacidade lo-

gística adicional são passos
importantes principalmente
para o crescimento de volumes de minério de ferro.
Com a antecipação do Projeto Serra Sul 120 e o atraso
da execução de projetos em
2020 em razão da crise, a Vale
informou que revisará e atualizará, oportunamente, seus
investimentos previstos para
2021, atualmente estipulados
em US$ 5 bilhões, e no período entre 2022 e 2024, com
média de US$ 4,5 bilhões.
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Vale lança programa com fornecedores
para fomentar o desenvolvimento social
VALE

Empresas com
maior contribuição
socioeconômica
terão prioridade em
contratações
A Vale lançou o Programa
Partilhar, que tem como objetivo fomentar o desenvolvimento social das comunidades
onde atua em parceria com sua
cadeia de suprimentos. Utilizando uma metodologia inovadora, a empresa identificará
os fornecedores com maior
contribuição socioeconômica
para cada região e os priorizará
nos processos de contratação.
NAVIO ancorado no Porto de Tubarão em Vitória (ES)

Inicialmente,
está estimado
um investimento
que supera
R$ 730 milhões

O Programa Partilhar conta
com a participação de diferentes áreas da empresa e será implantado de forma gradativa.
No primeiro ciclo, de julho a
dezembro, serão contempladas 11 categorias de compras,
como serviços de infraestrutura,
construção e engenharia, peças
para processamento mineral e

frete de transporte terrestre.
Inicialmente, está estimado
um investimento que supera R$
730 milhões em contratações.
Em 2021, o programa será expandido para outras categorias.
Índice de Valor na Comunidade
Em seus processos de contra-

tação, a Vale analisa atualmente
o preço oferecido e a capacidade
técnica do fornecedor. Nas categorias incluídas no Programa
Partilhar, será analisado também o Índice de Valor na Comunidade (IVC), um indicador
criado pela empresa que reflete
a contribuição socioeconômica
dos fornecedores para as comu-

nidades. Uma pontuação alta no
IVC será um diferencial para o
fornecedor na concorrência. A
metodologia analisa 5 fatores
relacionados à contribuição de
cada fornecedor em cada região,
sendo eles: emprego; renda e salário; compras locais; impostos;
e investimento social voluntário.
A Vale vai oferecer aos fornecedores uma série de incentivos
voltados para a capacitação e o
aumento de competitividade.
Mesmo os que ainda não tenham contratos em vigor com
a empresa poderão participar.
Entre os incentivos estão: treinamentos para funcionários das
empresas parceiras, condições
financeiras diferenciadas e ferramentas facilitadoras de negócios. “Criamos uma metodologia
pioneira no Brasil para medir a
contribuição da nossa cadeia de
suprimentos para as comunidades, estabelecendo uma parceria em que Vale, fornecedores e
comunidade serão beneficiados.
Estamos também oferecendo
incentivos que irão potencializar o impacto positivo do setor
mineral para o desenvolvimento
do país”, destaca o Diretor de Suprimentos da Vale, Marco Braga.
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Fundação ArcelorMittal desenvolverá
habilidades socioemocionais das crianças
O objetivo é ajudálas a compreender
sentimentos
variados,
principalmente os
decorrentes do
contexto atual
Qual é o legado que você
quer deixar para os seus filhos?
Dar a eles uma educação de qualidade é fundamental, mas você
já pensou em como é importante
desenvolvê-los emocionalmente para que se tornem adultos
mais felizes? Pensando nisso,
a Fundação ArcelorMittal lançou, em parceria com a Abertta
Saúde, o projeto Antenados.
Direcionada a crianças com
idades entre 5 e 12 anos, a iniciativa oferece aos pais dicas
e ferramentas para ajudarem
os filhos a compreenderem
os mais diferentes sentimentos, principalmente os decorrentes do contexto atual,
ajudando-os a desenvolver
habilidades socioemocionais
para lidar com as adversidades.
Serão abordadas característi-

ARCELORMITTAL BRASIL

cas interpessoais, como empatia, cooperação e cuidado, tanto
consigo mesmo quanto com os
outros. Segundo Leonardo Gloor, Diretor-Superintendente da
Fundação ArcelorMittal, é importante apoiar as famílias para
lidar com os conflitos gerados
por esse momento excepcional.
“Trabalhar a ansiedade e valorizar a empatia são alguns dos temas desenvolvidos pelo Antenados. Em função das mudanças na
rotina de vida nos últimos meses,
queremos oferecer conteúdo de
apoio que possibilitem às crianças reconhecerem suas emoções
e transformá-las em habilidades”, afirma. Todo o conteúdo
está alinhado às competências
gerais previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC),
documento que padroniza as
diretrizes de ensino no Brasil.
Na prática

LEONARDO GLOOR, Diretor Superintendente da Fundação ArcelorMittal

O material será divulgado por
e-mail e posts nas redes sociais,
além de estar disponível na íntegra no site da Fundação ArcelorMittal. “Semanalmente, a Fundação ArcelorMittal irá postar
via e-mail marketing sugestões
de conteúdos e atividades para

serem trabalhados pelos pais
junto aos pequenos. Além disso,
cabe destacar que caso os pais
notem em seus filhos alguma
vulnerabilidade, nossa equipe
estará disponível para realizar
atendimentos e dar orientações
adequadas, conforme as diretrizes da nossa linha de cuidados da criança”, explica Daniele Marinho, Gerente de Área
de Enfermagem da fundação.

“

Queremos
oferecer
conteúdo de
apoio que
possibilitem
às crianças
reconhecerem
suas emoções e
transformá-las
em habilidades
Leonardo Gloor,

”

Diretor-Superintendente da Fundação
ArcelorMittal
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HOMENAGEM:

atlascopcorental.com
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HOMENAGEM:

protermq.com.br

sendmetrologia.com.br

delpupometalmecanica.com.br

semavil.com.br
fibral.ind.br

jornalempresariall.com.br/

teclit.com.br

procerrefratarios.com.br

tungstek.com.br
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Suzano registra R$ 3,4 bilhões de caixa
operacional no 2T20
SUZANO

O maior resultado
trimestral desde a fusão foi
impulsionado por vendas de
celulose, câmbio e controle
de custos
A Suzano divulgou, na metade de agosto, os resultados do segundo trimestre de
2020 (2T20). O período foi marcado pelo
forte volume de vendas de celulose, pelo
câmbio favorável e pelo ótimo desempenho em custos. Esses fatores permitiram
que a empresa encerrasse o trimestre
com uma geração de caixa operacional de
R$ 3,4 bilhões, o maior resultado trimestral desde a fusão ocorrida entre Fibria
e Suzano Papel e Celulose, concluída no
início de 2019. O Ebitida ajustado (que é o
lucro bruto) atingiu R$ 4,2 bilhões, também no melhor patamar desde janeiro do
ano passado. O forte ritmo das vendas de
celulose, associado ao câmbio favorável
à exportação, resultou em uma receita
líquida de R$ 8 bilhões entre abril e junho.
Outro destaque positivo do trimestre foi o custo caixa de celulose, considerado o principal indicador de competitividade de produção do setor.
O resultado de R$ 599 por tonelada,
excluindo o efeito de paradas progra-

O forte ritmo das
vendas de celulose,
associado ao
câmbio favorável à
exportação, resultou
em uma receita líquida
de R$ 8 bilhões entre
abril e junho

VISTA AÉREA da unidade da Suzano em Aracruz (ES)

madas, foi 14% inferior ao registrado
no segundo trimestre de 2019 (2T19).
“Esses números evidenciam a capacidade da Suzano de gerar caixa, com
ganhos sucessivos de competitividade
impulsionados pelo avanço na captura
de sinergias, mesmo em um ambiente
mais desafiador. Diante da maior pandemia da história moderna, nossos times conduziram a companhia ao seu

melhor resultado desde a fusão”, afirma
o presidente da Suzano, Walter Schalka.
Com a forte geração de caixa operacional, o nível de alavancagem da empresa
no trimestre caiu para 4,7 vezes em dólar.
A variação cambial, que por um lado contribui para a elevação da receita líquida
e, por outro, impacta o resultado financeiro, ocasionou um resultado líquido
negativo de R$ 2,1 bilhões no trimestre.

“O resultado trimestral demonstra um
excelente desempenho operacional em
vendas e custos, assim como efeitos positivos do câmbio mais desvalorizado.
O mesmo efeito cambial que favoreceu
a geração de caixa ocasionou mais uma
vez um impacto negativo no resultado
financeiro, em função da variação cambial sobre a dívida dolarizada da empresa.
No entanto, como essa dívida tem prazo
médio de vencimento bastante longo, de
aproximadamente sete anos, o atual patamar do câmbio é amplamente favorável
à empresa, que gera a maior parte de suas
receitas também em dólar”, afirma o Diretor Executivo de Finanças e Relações com
Investidores da Suzano, Marcelo Bacci.
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Samarco economiza R$ 2,1 mi com nova
ferramenta para usinagem em campo
A solução
possibilitou a
manutenção de
um equipamento
fundamental
para a retomada
operacional

dade alcançado foi surpreendente por ser um valor ainda
melhor que o padrão de fábrica. A criação da ferramenta
passou pelas etapas de desenvolvimento do conceito, planejamento do projeto, aprovação,
execução e testes, com duração
de cinco meses e participação
de cerca de 10 profissionais.

As equipes das gerências
de Gestão de Ativos e de Manutenção da Samarco desenvolveram uma ferramenta que
possibilitou realizar em campo,
de forma mais simples, a usinagem do eixo de um ventilador
de processo da usina de pelotização 4 do Complexo de Ubu,
em Anchieta (ES), a primeira
que será reativada. Com custo
de R$ 180 mil, a usinagem em
campo gerou uma economia
de R$ 2,1 milhões.
A solução inovadora consiste
em um dispositivo que possui
um sequenciamento de lixas
com granulometrias diferentes, que ao girar em torno do
eixo realizam o polimento da
superfície. O nível de rugosi-

Além da
economia gerada,
o dispositivo
poderá ser utilizado
para usinagem de
outros ventiladores,
representando um
enorme ganho para
a empresa também
em longo prazo

“

Gabriel Rossoni,

”

Gerente de Manutenção do
Complexo de Ubu da Samarco

Antes, a recuperação do equipamento era externa e o ventilador era praticamente todo
desmontado. Havia a necessidade de remover a estrutura
superior, componentes mecânicos e o conjunto eixo-rotor,
que pesa cerca de 40t, utilizando dois guindastes.
“A ferramenta desenvolvida
garantiu a manutenção bem-sucedida do ventilador de processo que é responsável pelo
resfriamento do leito de pelota.
Ou seja, um equipamento essencial para a retomada operacional da Samarco. Além da
economia gerada, o dispositivo
poderá ser utilizado para usinagem de outros ventiladores,
representando um enorme ganho para a empresa também
em longo prazo”, destaca o Gerente de Manutenção do Complexo de Ubu, Gabriel Rossoni.
A usinagem em campo é uma
solução de engenharia pouco
usada devido à alta complexidade. Quando se trata de
ventiladores de fornos, é um
trabalho ainda mais criterioso
porque o equipamento funciona sob uma película de óleo de

SAMARCO

A USINAGEM EM CAMPO gerou uma economia de R$ 2,1 milhões

centésimos de milímetros que
separa o mancal, um item mecânico fixo, do eixo. Caso a rugosidade não seja satisfatória,

pode ocorrer aumento de temperatura e de vibração, levando
ao desplacamento e até mesmo
avaria total do equipamento.
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Fundo Desenvolve Rio Doce empresta mais
de R$ 50 mi para negócios do ES e de MG
FUNDAÇÃO RENOVA

AS EMPRESAS podem solicitar empréstimos com valores entre R$ 10 mil e R$ 200 mil

Linha de capital de
giro oferece crédito
com condições e
taxas de juros a
partir de 0,45%
ao mês

O Fundo Desenvolve Rio Doce
concedeu, entre 2017 e junho
de 2020, cerca de R$ 53 milhões em crédito para 1.364
micro e pequenas empresas
capixabas e mineiras localizadas nos municípios atingidos
pelo rompimento da barragem
de Fundão. A iniciativa ofere-

ce condições especiais, como a
manutenção das taxas de juros
a partir de 0,45% ao mês, para
que essas empresas atravessem a atual crise econômica.
O fundo foi criado pela Fundação Renova e é gerido pelo
Banco de Desenvolvimento
do Espírito Santo (Bandes) e

pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG).
“Inicialmente, a intenção era
que essas medidas especiais
valessem até o dia 30 de junho.
No entanto, decidimos prorrogá-las devido à situação que
ainda estamos vivendo no país.
Hoje, a taxa de juros a partir
de 0,45% a.m. está bem abaixo
da maioria das praticadas no
mercado, o que torna o Fundo
muito atrativo. O intuito é estimular a saúde financeira dos
empreendedores para que eles
possam manter e até gerar empregos”, diz Diógenes Fonseca
Lima, Técnico em Economia e
Inovação da Fundação Renova.

O fundo já
concedeu R$ 9 mi
para 380 empresas
capixabas e R$
43,9 mi para 984
empresas mineiras

O Fundo Desenvolve Rio
Doce já concedeu R$ 9 milhões para 380 empresas capixabas e R$ 43,9 milhões
para 984 empresas mineiras.
Para participar, a empresa
deve ter faturamento de até R$
30 milhões/ano e sede em um
dos 35 municípios mineiros e
quatro capixabas que estão na
área de abrangência da Fundação Renova. Os municípios capixabas são: Linhares, Colatina,
Baixo Guandu e Marilândia.
As empresas podem solicitar
empréstimos com valores entre
R$ 10 mil e R$ 200 mil, divididos
em até 48 parcelas fixas e com
até seis meses de carência para o
pagamento da primeira parcela.
No Espírito Santo, os interessados podem procurar as
agências do programa Nossocrédito nos municípios. Também é possível consultar o site
www.bandes.com.br ou entrar
em contato pelo telefone 0800283-4202 para informações.
Já em Minas Gerais, os interessados podem procurar informações e fazer solicitações
pelo site www.bdmg.mg.gov.br.

Porto de Vitória: fertilizante lidera
movimentação de granel sólido
CODESA

Entre janeiro e julho de
2020, a movimentação
superou a marca de
1 milhão de toneladas
A importação de fertilizante liderou
a movimentação de granéis sólidos no
Porto de Vitória em julho deste ano.
Foram desembarcadas 119t, que representaram crescimento de 47,4% no
comparativo com o mesmo período de
2019. Considerando todas as cargas classificadas como granel sólido, o aumento
na movimentação de julho foi de 9%.
Seguindo a tendência de retomada do
volume de operação de embarque e desembarque de cargas, os granéis sólidos
movimentaram 252,2 mil/t em julho,
um aumento de 20,9 mil/t em relação
a julho de 2019. De janeiro a julho deste
ano, os granéis sólidos já somam mais de
1,2 milhão/t movimentadas. Outro produto que ajudou a obter bons resultados
na movimentação de granel sólido foi
o ferro gusa, que operou 82,1 mil/t, seguido de malte, com 25,3 mil toneladas.
Granéis líquidos
Com aumento de 67,9% na operação
portuária de julho, no comparativo
com o mesmo período do ano passado,

OS GRANÉIS SÓLIDOS movimentaram 252,2 mil t em julho

granel líquido liderou o crescimento
da movimentação do Porto de Vitória
neste segundo semestre do ano. Foram
movimentadas 85,6 mil/t, com destaque para soda cáustica, com crescimento de 137,4% e combustíveis (diesel e
gasolina), com 14%.

Em julho foram movimentadas 34,6
toneladas a mais que no mesmo período de 2019. Nos sete primeiros meses
totalizou um volume de 469,2 mil/t.
“O granel líquido liderou o bom desempenho da operação portuária. Foi
67,9% superior ao mesmo período do

ano passado, mas também cresceu no
comparativo janeiro-julho: neste ano,o
resultado já é 24,2% maior que os primeiros sete meses do ano passado”,
explica o coordenador de Planejamento
e Desenvolvimento (Coplad) da Codesa,
Leonardo Bianchi.
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