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Nesta edição do jornal empresariALL 
o destaque vai para a ArcelorMit-
tal Tubarão, que anunciou, no dia 
22 de setembro, o religamento do 
seu terceiro alto-forno. O equi-
pamento, com capacidade de 
2,8 milhões t/ano, está parado 
desde abril deste ano por conta 
do cenário econômico desfavorá-
vel. A volta do equipamento, no 
momento em fase de limpeza e 
pequenas manutenções neces-
sárias para retomar sua opera-
ção, deverá ocorrer a partir da 
segunda semana de outubro, se o 
cronograma não sofrer algum con-
tratempo. O religamento é uma 
decisão estratégica diante da apa-
rente tendência de recuperação 
pela qual o setor vem passando.
A ArcelorMittal também divulga 

que aumentou a eficiência da 
elaboração de seus contratos 
a partir de uma parceria com a 
startup netLex. O sistema tem 
como objetivo alinhar as de-
mandas entre o departamen-
to jurídico e clientes internos.
A Vale está atuando na recu-

peração da restinga da Praia de 
Camburi, em Vitória. O projeto 

prevê o plantio e a manutenção de 
mais de 25,5 mil mudas de plantas 
nativas em uma área de cerca de 
140 mil m² ao longo da orla, área 
equivalente a aproximadamente 
14 campos de futebol. As inter-
venções, que também incluem o 
cercamento das áreas protegidas 
e a retirada de espécies exóticas, 
tiveram início em agosto e serão 
realizadas em duas etapas: a pri-
meira, no trecho entre o Atlânti-
ca Parque e a Avenida Adalberto 
Simão Nader, deve ser concluída 
no primeiro semestre de 2021; e 
a segunda etapa, entre a Avenida 
Adalberto Simão Nader e o Píer 
de Iemanjá, será iniciada em 2021 
e concluída em julho de 2022.
A Vale também anunciou neste 

mês o lançamento do Instituto 
Cultural Vale, que nasce com o 
propósito de democratizar o aces-
so e fomentar a arte, a cultura e o 
desenvolvimento das expressões 
artísticas regionais, em linha com 
sua trajetória como apoiadora da 
cultura. O lançamento foi feito si-
multaneamente ao da 1ª Chama-
da Vale de Patrocínios Culturais. A 
seleção destinará um total de R$ 

20 milhões em recursos incenti-
vados pela Lei Federal de Incen-
tivo à Cultura a projetos culturais.
A Suzano lançou 2 desafios para 

o Programa de Empreendedoris-
mo Industrial 2020 do FindesLAB. 
A iniciativa visa conectar 16 de-
safios de grandes empresas às 
propostas de solução de startups 
inovadoras. O primeiro desafio 
apresentado pela Suzano con-
siste na aplicação e destinação 
mais sustentável de resíduos, 
como os DREGS, que são gera-
dos nos processos de produção 
da empresa. O segundo desafio 
proposto tem como tema "Ban-
cada Inteligente", no qual a Su-
zano espera uma transformação 
digital por meio da integração 
de sistemas e equipamentos de 
seus laboratórios no Centro de 
Tecnologia da Unidade Aracruz, 
oferecendo assim um atendimento 
ágil aos seus clientes internos.
A Fundação Renova divulga 

nesta edição que deu início ao 
pagamento de indenizações de 
casos de difícil comprovação. O 
primeiro pagamento, a uma ar-
tesã de Baixo Guandu (ES), foi 

feito em um novo sistema inde-
nizatório que funciona totalmen-
te online. Mais informações po-
dem ser acessadas diretamente 
no site da Fundação Renova.
O projeto de um casal de pro-

dutores capixabas é um dos se-
lecionados do concurso Ideias 
Renovadoras: Plantando Árvo-
res e Colhendo Alimentos, cria-
do por um consórcio do qual a 
Fundação Renova faz parte. O 
objetivo é auxiliar a recuperação 
da bacia do rio Doce e promo-
ver os Sistemas Agroflorestais 
(SAF), que combinam espécies 
florestais com culturas agríco-
las ou pecuária, em todo o país. 
Esta edição também conta com 

o artigo “Inovação aberta na 
mineração”, de autoria de Ales-
sandra Prata, Engenheira Quí-
mica, Mestre em Engenharia de 
Minas pela Universidade Fede-
ral de Minas Gerais (UFMG) e 
Engenheira Especialista da Sa-
marco. Essas e outras notícias 
sobre as gigantes e o setor in-
dustrial do Espírito Santo podem 
também ser acessadas no site 
www.jornalempresariall.com.br

Opinião do Leitor

Marciana Longue Bedeschi - Analista de Suprimentos #Opentowork

                                   No momento que estamos passando, sabemos que muitas informações devem 
ser filtradas e desconsideradas no nosso dia a dia. Com a fragilidade da 

economia, em que milhares de pessoas sofrem com o desemprego e empresas passam por 
dificuldades, ainda temos que lidar com notícias falsas, e sem informação necessária. 
Por isso, nós devemos focar em conteúdos relevantes para a atualidade. Parabenizo toda 
a equipe do jornal empresariALL que aborda de forma clara, objetiva e concisa suas 
notícias, demonstrando um ponto de vista profissional, trazendo muita credibilidade, 
seriedade e competência nas matérias. Executa um trabalho ímpar, divulgando ótimas 
informações da economia, em parcerias com grandes, médias e pequenas empresas do estado. 
É sempre um enorme prazer receber e poder ter acesso a todo o conteúdo disponibilizado. 
“O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito” (Peter Drucker)

“
”
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ArcelorMittal Tubarão anuncia 
religamento do seu Alto-Forno 3

A ArcelorMittal Tubarão 
anunciou, no dia 22 de setem-
bro, que fará o religamento 
do seu terceiro alto-forno, 
parado desde abril deste ano 
por conta do cenário econô-

mico desfavorável. A volta do 
equipamento, no momento 
em fase de limpeza e peque-
nas manutenções necessárias 
para retomar sua operação,  
deverá ocorrer a partir da 
segunda semana de outubro, 
se o cronograma não sofrer 
algum contratempo.

O religamento é uma de-
cisão estratégica diante da 
aparente tendência de recu-
peração pela qual o setor vem 
passando. Embora ainda seja 

cedo para avaliar os próximos 
cenários, incluindo se haverá 
retomada e se ela será susten-
tável, a empresa quer estar 
preparada para uma maior 
e mais rápida flexibilização 
operacional, caso o mercado 
continue respondendo posi-
tivamente.

Com a volta da operação do 
equipamento, que tem capa-
cidade nominal de 2,8 mi-
lhões t/ano a ArcelorMittal 
Tubarão seguirá operando 

seus três altos-fornos com 
suas capacidades reduzidas, 
visando atender aos clientes 
que começam a retomar gra-
dualmente o consumo e para 
garantir a otimização opera-
cional da planta.

Assim como tem feito em 
toda a sua operacionalização 
desde o início da atual crise 
sanitária, o processo de re-
ligamento do Alto-Forno 3 
seguirá rigorosamente todas 
as orientações e protocolos 

recomendados pelas autori-
dades da área de saúde. Isso 
inclui, entre outras ações, 
distância de segurança em 
todas as salas de controle, 
com marcação no solo para 
sinalizar; distanciamento 
seguro nos ambientes cole-
tivos, incluindo os refeitórios 
e veículos; reforço nas ações 
de higienização dos espaços 
internos e desinfecção de 
ferramentas de uso coletivo 
utilizando lâmpadas de UV-C.

O equipamento 
possui capacidade 
nominal de 2,8 
milhões t/ano

ALTO-FORNO 3 da ArcelorMittal Tubarão
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ArcelorMittal aumenta eficiência na 
elaboração de contratos

A ArcelorMittal conseguiu 
facilitar a elaboração de con-
tratos com a implantação de 
um sistema de alta tecnologia. 
O sistema tem como objeti-
vo alinhar as demandas en-
tre o departamento jurídico 
e clientes internos. Ele foi 
desenvolvido pela startup 
netLex e tem feito a diferença 
no processo de automatização 
de minutas de contratos, itens 
essenciais que fazem girar a 
engrenagem das instituições. 
A parceria foi capaz de inserir 
a ArcelorMittal em um novo 
patamar já que, no passado, o 
sistema era uma barreira que 
dificultava a comunicação, por 
exemplo, entre o advogado e 

o colaborador, causando uma 
perda significativa na produ-
tividade com consultas feitas 
em duplicidade e sem históri-
cos eficientes.

Segundo a Diretora Jurídica, 
de Sustentabilidade e Com-
pliance da ArcelorMittal, 
Marina Guimarães Soares, a 
ferramenta disponibilizada 
pela netLex foi essencial para 
o alcance de bons resultados. 
"Estamos em um mundo com-
pletamente novo após aderir 
ao sistema. Começamos pela 
parte das minutas e na cus-
tomização de acordo com as 
nossas necessidades, o que 
trouxe maior flexibilidade e 
oportunidade de criar docu-
mentos sem a exigência de o 
cliente interno ter conheci-
mento jurídico. Ele responde 
um questionário e o próprio 
sistema gera o documento", 
explica.

"Em um outro momento, ex-
pandimos essa automatização 
para a parte de consultoria. 
Nossos colaboradores come-
çaram a fazer consultas com 
mais facilidade, deixando as 
centenas de e-mails de lado. 
Diante desse ganho substan-

cial, ampliamos também para 
a área societária e procura-
ções", complementa Marina.

Em números, houve um 
crescimento mensal de 18% 
(comparativo mês a mês) dos 
contratos elaborados pelo se-
tor de suprimentos, 46% de 

redução do ciclo para emissão 
de procurações e um aumento 
de 266% dos usuários ativos 
no módulo de consulta ao ju-
rídico.

São tecnologias e soluções 
que, de acordo com o CEO da 
netLex, Flávio Ribeiro, che-

garam com força para ficar. 
"A necessidade do trabalho 
remoto acendeu um alerta nas 
empresas sobre a importân-
cia de se elaborar contratos 
mais eficientes e de maneira 
mais prática", conclui Flávio 
Ribeiro.

A NOVA FERRAMENTA foi essencial para o alcance de bons resultados

ARCELORMITTAL TUBARÃO

Startup flexibiliza 
a criação de 
minutas por meio 
de um questionário 
que não exige 
conhecimento 
jurídico
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Meio Ambiente: Vale restaurará 
restinga da orla de Camburi, em Vitória
O projeto prevê o 
plantio e a manutenção 
de mais de 25 mil 
mudas de plantas 
nativas em uma área 
de 140 mil m2

A VALE entregou o Atlântica Parque em fevereiro de 2019

Haverá plantio 
de espécies 
rasteiras, 
arbustos e 
árvores ao 
longo da praia

A Vale está atuando na recu-
peração da restinga da Praia de 
Camburi, em Vitória. O projeto 
prevê o plantio e a manutenção de 
mais de 25,5 mil mudas de plantas 
nativas em uma área de cerca de 
140 mil m² ao longo da orla, área 
equivalente a aproximadamente 
14 campos de futebol.

As intervenções, que também 
incluem o cercamento das áreas 
protegidas e a retirada de espé-
cies exóticas, tiveram início em 
agosto e serão realizadas em 
duas etapas: a primeira, no tre-
cho entre o Atlântica Parque e a 
Avenida Adalberto Simão Nader, 
deve ser concluída no primeiro 
semestre de 2021; e a segunda 
etapa, entre a Avenida Adalberto 
Simão Nader e o Píer de Iemanjá, 
será iniciada em 2021 e concluída 
em julho de 2022. Ao longo desse 
período, a Vale ficará responsável 

pela manutenção da área, que de-
pois será entregue à Prefeitura 
de Vitória.

Essa é uma das ações de com-
pensação que fazem parte de um 
Termo de Compromisso Am-
biental assinado pela Vale com 
o Ministério Público Federal, o 
Ministério Público Estadual, a 

Prefeitura de Vitória e o governo 
do Estado. O termo prevê ainda 
a recuperação da faixa de areia 
no extremo Norte da Praia de 
Camburi e a construção de dois 
parques: o Atlântica Parque, en-
tregue em fevereiro de 2019; e 
o Parque Costeiro, voltado para 
a educação ambiental, que será 

entregue após a recuperação da 
areia.

A definição das áreas cercadas 
e da metodologia de recuperação 
da vegetação foi feita pela Prefei-
tura de Vitória. Haverá plantio 
de espécies rasteiras, arbustos e 
árvores divididos em 48 setores 
ao longo da praia. Para delimitar 

a área desses setores, serão cons-
truídos cerca de 7 mil/m de cerca, 
além da manutenção de 3 mil/m 
de cercas já existentes. 

"O planejamento das interven-
ções está sendo acompanhado de 
perto pelos órgãos competentes 
de forma a garantir que as melho-
res soluções sejam implementa-
das de forma segura para o meio 
ambiente. A recuperação da área 
e a construção de um segundo 
parque, ao lado do Atlântica Par-
que, que foi tão bem recebido 
pela comunidade, vai valorizar 
ainda mais a região", destaca o 
Gerente de Meio Ambiente da 
Vale, Fernando Di Franco.
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HOMENAGEM:HOMENAGEM:

protenge.com.br

18anos
Laminador  de 
Tiras a Quente da 
ArcelorMittal TubarãoLTQ

Há 18 anos, o Laminador de Tiras a Quente (LTQ) da 
ArcelorMittal Tubarão produzia sua primeira bobina 
laminada.

Desde então, milhões de toneladas já foram produzidas 
e enviadas para mais de 20 países, incluindo Arábia 
Saudita, Bélgica, Coréia do Sul, Paquiestão, Turquia e 
outros.

As bobinas produzidas pelo LTQ são aplicadas em 
produtos como carros, eletrodomésticos, botijões de gás, 
navios e chapas para a construção civil. 

centraldearcomprimido.com.br 

compositec.com.br

reframax.com.br

timenow.com.brgrupoht.com.br

jornalempresariall.com.br sermavil.com.br
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VALE

Vale lança Instituto Cultural com edital 
inédito de R$ 20 milhões

A Vale lançou, no dia 22 de 
setembro, o Instituto Cul-
tural Vale, com o propósito 
de democratizar o acesso e 
fomentar a arte, a cultura e 
o desenvolvimento das ex-
pressões artísticas regionais, 
em linha com sua trajetória 
como apoiadora da cultura.

"O Instituto Cultural Vale 
chega em um momento de-
safiador para a produção 
cultural brasileira, em um 
cenário extremamente im-
pactado pela pandemia, com 
o fechamento de centenas 
de equipamentos culturais, 
cancelamento de atividades 
e retração de patrocínios. 
É nesse contexto que rea-
firmamos o nosso compro-
misso com este setor fun-
damental para formação da 
nossa própria identidade", 
afirma Hugo Barreto, Dire-
tor-Presidente do Institu-

to Cultural Vale e diretor 
de Sustentabilidade e In-
vestimento Social da Vale.

Chamada para Patrocínios

O Instituto Cultural Vale 

nasce simultaneamente à 1ª 
Chamada Vale de Patrocí-
nios Culturais. O edital bus-
ca projetos que valorizam 
os patrimônios e identida-
des brasileiras, ao mesmo 
tempo em que contribuam 

para o desenvolvimento 
socioeconômico nos locais 
onde são realizados. Serão 
aceitos projetos de propo-
nentes de todo o país dentro 
da diversidade de manifes-
tações culturais brasileiras. 

As inscrições vão até o dia 
14 de outubro e devem ser 
feitas no site do Instituto 
Cultural Vale. A seleção 
destinará um total de R$ 20 
milhões em recursos incen-
tivados pela Lei Federal de 
Incentivo à Cultura a pro-
jetos culturais em quatro 
faixas de valor que vão de 
R$ 250 mil até R$ 2 milhões. 
A divulgação preliminar dos 
resultados será feita no dia 
25 de outubro e a final no 
dia 1º de dezembro, no site 
do Instituto Cultural Vale.

O Instituto Cultural Vale 
tem sob sua gestão mais de 
60 projetos criados, apoia-
dos ou patrocinados pela 
Vale em mais de 50 muni-
cípios brasileiros em 2020. 
Dentre eles, uma rede de 
espaços culturais próprios. 
São quatro museus e centros 
culturais abertos ao público, 
com visitação gratuita, atu-
ação junto a escolas e orga-
nizações sociais, com iden-
tidade e vocação próprias: 
Museu Vale (ES), Memorial 
Minas Gerais Vale (MG), 
Centro Cultural Vale Mara-
nhão (MA) e Casa da Cultura 
de Canaã dos Carajás (PA).

FACHADA do Museu Vale, em Vila Velha (ES)

O Instituto Cultural 
Vale nasce 
simultaneamente à 
1ª Chamada Vale de 
Patrocínios Culturais
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Ao todo, foram 
recebidas 131 
inscrições de 
projetos de 
todo o país
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PETROBRAS

Projeto do ES é selecionado em concurso 
para restauração da bacia do rio Doce 

O projeto de um casal de 
produtores capixabas é um 
dos selecionados do concur-
so Ideias Renovadoras: Plan-
tando Árvores e Colhendo 
Alimentos, criado para auxi-
liar a recuperação da bacia do 
rio Doce e promover os Sis-
temas Agroflorestais (SAF), 
que combinam espécies flo-
restais com culturas agrícolas 
ou pecuária, em todo o país. 

Lançado por meio de um con-
vênio entre a Fundação Reno-
va e a WWF-Brasil, em parce-
ria com o Instituto Terra e o 
Centro de Pesquisa Interna-
cional Agroflorestal (ICRAF), 
o concurso selecionou 5 ini-
ciativas de SAF, sendo 3 loca-
lizadas na bacia do rio Doce e 
2 implantadas em todo o ter-
ritório nacional, para servi-
rem de modelo no processo de 
restauração florestal da bacia.

A iniciativa Diversificação 
Produtiva Agroecológica, apli-
cada na propriedade localiza-

da na Comunidade de Casca-
tinha do Pancas, em Colatina 
(ES), foi uma das vencedoras. 
O local tem uma produção sus-
tentável, com preservação da 
natureza e de nascentes. Além 
da grande variedade de SAF, 
há também cultivo de feijão, 
arroz, milho, aipim, batata e 
abóbora, que são comerciali-
zados em feiras e destinados 
para alimentação escolar. 

A propriedade em Colatina 
tem 42 hectares de mata pre-

servada, 11 hectares de rege-
neração natural com SAF e 
mais 1 hectare às margens de 
córrego com espécies nativas 
e frutíferas. O projeto é um 
exemplo na região e recebe es-
tudantes e pesquisadores para 
visitas e estágios sobre con-
servação e conscientização.

Ao todo, foram recebidas 131 
inscrições de projetos de todo 
o país. Os vencedores recebe-
rão uma premiação no valor 
de R$ 6 mil e participação em 
um processo de imersão on-li-
ne ao lado de especialistas, en-
tre 21 e 25 de setembro, para 
melhoria de suas práticas e 
desenvolvimento de novos ar-
ranjos produtivos de SAF, que 
poderão ser implantadas para 
recuperação florestal na bacia 
do rio Doce. Dos cerca de 40 
mil hectares de área que serão 
reflorestados pela Fundação 
Renova, aproximadamente 10 
mil poderão ser destinados ao 
plantio com fins econômicos.O CONCURSO foi criado para auxiliar a recuperação da bacia do rio Doce

Cinco iniciativas de plantio sustentável com fins econômicos foram selecionadas em parceria realizada com a WWF-Brasil

Plataforma on-line é implementada para atingidos de Baixo Guandu (ES) e Naque (MG)

Fundação Renova inicia pagamento de 
indenizações de casos de difícil comprovação

VISTA AÉREA da cidade de Baixo Guandu (ES)

DIVULGAÇÃO

A Fundação Renova come-
çou a pagar indenizações para 
os casos de difícil comprovação 
de danos causados pelo rompi-
mento da barragem de Fundão, 
em Mariana (MG). O primeiro 

pagamento, a uma artesã de 
Baixo Guandu (ES), foi feito em 
um novo sistema indenizatório, 
instituído a partir da decisão da 
12ª Vara Federal após rodadas de 
negociação junto à representan-

te legal das Comissões de Atin-
gidos do município capixaba e 
de Naque (MG).

A operação desse novo siste-
ma começou em agosto, com a 
implementação de uma plata-

forma on-line que atende cate-
gorias informais e com difícil 
comprovação de danos. A pla-
taforma foi denominada Portal 
do Advogado e está disponível 
no site da Fundação Renova. 
Por enquanto, o acesso está 
liberado para representantes 
dos moradores das duas loca-
lidades que já tiveram as ações 
coletivas analisadas pela Justiça.

Até 31 de agosto, primeiro mês 
de funcionamento do Portal do 
Advogado, mais de 2.000 reque-
rimentos de indenização já ha-
viam sido apresentados. O prazo 
final definido pela Justiça para 
acesso à plataforma on-line nos 
dois municípios é 31 de outubro 
de 2020.

 
Acesso

O acesso à plataforma é o pri-
meiro passo para dar entrada 
neste novo sistema de indeniza-
ção. Os advogados constituídos 
pelos atingidos precisam cum-
prir todas as etapas descritas na 
plataforma e atender às deter-
minações das sentenças, como 
apresentar a documentação exi-

gida. Depois que esse processo 
é finalizado e, em caso de aceite 
dos termos da indenização, os 
termos de adesão e quitação 
são encaminhados à Justiça. 
Somente após a homologação 
pelo Juízo, a indenização é paga.

Para ingressar na plataforma, 
os atingidos devem confirmar 
idade superior a 18 anos na data 
do rompimento, estar represen-
tado por advogado inscrito na 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) ou Defensor Público e es-
tar devidamente inscrito ou com 
solicitação de cadastro junto à 
Fundação Renova, vinculado aos 
municípios de Baixo Guandu ou 
Naque, até 30 de abril de 2020.

A plataforma foi 
denominada Portal 
do Advogado e 
está disponível no 
site da Fundação 
Renova
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Suzano lança 2 desafios para o Programa 
de Empreendedorismo Industrial 2020

A iniciativa 
visa conectar 
16 desafios de 
grandes empresas 
às propostas de 
solução de startups 
inovadoras 

O FINDESLAB fica no topo do Edifício Findes, em Vitória (ES)

A Suzano é uma das par-
ceiras do Programa de Em-
preendedorismo Industrial 
2020 promovido pelo Fin-
desLAB. A iniciativa visa co-
nectar os desafios de grandes 
empresas às propostas de so-
lução de startups inovadoras, 
que serão desenvolvidas de 
forma colaborativa com di-
versos atores do ecossistema 
e em parceria com o Senai. 

O lançamento da segunda 
chamada do edital do progra-
ma contou com a participação 
de Fernando Bertolucci, Dire-
tor Executivo de Tecnologia 
e Inovação da Suzano, repre-
sentando a companhia em 
live transmitida no YouTube 

do FindesLAB, no início deste 
mês. De acordo com o execu-
tivo, "a parceria é o principal 
adubo da inovação, e como a 
Suzano tem, literalmente, ra-
ízes no Espírito Santo, nada 
mais natural do que receber-
mos esse adubo aqui". O pri-
meiro desafio apresentado pela 
Suzano consiste na aplicação 
e destinação mais sustentável 
de resíduos, como os DREGS, 
que são gerados nos proces-
sos de produção da empresa.  

O tema é bastante discutido 
em função das metas de longo 
prazo da companhia, como a 

de redução de 70% desse tipo 
de resíduo em aterros indus-
triais até 2030. O segundo de-
safio proposto tem como tema 
"Bancada Inteligente", no qual 
a Suzano espera uma trans-
formação digital por meio da 
integração de sistemas e equi-
pamentos de seus laboratórios 
no Centro de Tecnologia da 
Unidade Aracruz, oferecendo 
assim um atendimento ágil aos 
seus clientes internos. Com a 
divulgação do edital, a expec-
tativa é de que as startups de 
todo o país submetam as pro-
postas de solução na "Platafor-
ma Inovação para a Indústria", 
inserida no site da FindesLAB, 
para os respectivos desafios.  

Os projetos serão selecio-
nados com base na sua com-
petência tecnológica e o Pro-
grama de Empreendedorismo 
Industrial é uma oportunida-
de para o desenvolvimento de 
startups. As iniciativas serão 
desenvolvidas ao longo de 5 
etapas, que incluem a sele-
ção das startups, conceito, 
desenvolvimento, validação 
e monitoramento. A previsão 
é que todos os desafios sejam 
concluídos até junho de 2022.

FINDES

A previsão 
é que todos 
os desafios 
sejam 
concluídos 
até junho de 
2022 
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ARTIGO

Inovação aberta na mineração

Alessandra Prata é Engenheira Química, Mestre em Engenharia de Minas pela 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Engenheira Especialista da 

Samarco

Por Alessandra Prata
LEO DRUMMOND

Os últimos anos têm sido 
de grandes aprendizados 
para a Samarco e para todo o 
setor de mineração. Um dos 
principais é sobre a impor-
tância de as mineradoras 
se unirem para aprender, 
buscar soluções conjuntas 
para desafios comuns e, 
principalmente, de se apro-
ximarem de outros atores 
ligados ao ecossistema de 
inovação e empreendedo-
rismo que tanto podem con-
tribuir para a evolução da 
atividade.

O conceito de inovação 
aberta, criado por Henry 
Chesbrough e bastante di-
fundido no mundo acadêmi-
co e no setor de tecnologia, 
passou a ganhar cada vez 
mais espaço também na mi-
neração. Enquanto na ino-
vação fechada a geração de 
novas ideias e o desenvol-
vimento de soluções con-
tam com pouco ou nenhum 
conhecimento externo e se 
limitam ao uso ou benefício 
da empresa, com controle 
da propriedade intelectu-
al, na inovação aberta esse 
processo ocorre de forma 
mais ampla e com a colabo-
ração de diversos públicos. 
Ganham espaço a coopera-
ção e o estabelecimento de 
parcerias com várias áreas 
internas da empresa e ou-
tros atores externos. A co-
nexão impulsiona o desen-
volvimento. Dessa forma, 
os ganhos são mútuos: mais 
conhecimento, oportunida-
des e resultado para toda a 
sociedade.

Tenho a oportunidade de 
acompanhar de perto dois 
projetos importantes ali-
nhados a esse conceito: o 
Desafio MinerALL e o Mi-
ning Hub. O primeiro é uma 
iniciativa da Samarco e Neo 
Ventures, que visa construir 
uma ponte entre as inova-
ções e o mercado por meio 
do empreendedorismo.

A primeira edição do Desa-
fio MinerALL, iniciada em 
2018, já está na terceira eta-
pa e tem relação direta com 
dois compromissos da com-
panhia: o aproveitamento 

do rejeito proveniente do 
beneficiamento do mi-
nério de ferro e o apoio à 
diversificação econômica 
dos municípios onde estão 
suas unidades operacionais, 
com a atração de negócios a 
partir dos rejeitos e o forta-
lecimento do ecossistema 
de gestão e de empreen-
dedorismo. Sua proposta, 
portanto, é modelar negó-
cios e escalonar soluções 
capazes de direcionar esse 
aproveitamento de rejeitos 
de maneira sustentável para 
outros mercados.

O outro projeto é o primei-
ro hub de inovação aberta 
do setor de mineração do 
mundo, com a participação 
de 23 mineradoras, além 
de fornecedores, startups, 
pesquisadores, investido-
res e do Instituto Brasilei-
ro de Mineração (Ibram). 
O objetivo é promover co-
nexões entre as empresas 
associadas e a sociedade em 
geral e desenvolver, de for-
ma colaborativa, soluções 
inovadoras relacionadas a 
temas de grande relevância 
para o segmento, como ges-
tão de rejeitos e resíduos, 

segurança e saúde ocupa-
cional, desenvolvimento 
social, gestão da água, fon-
tes de energia alternativa e 
eficiência operacional.

A Samarco é membro do 
Mining Hub desde sua cria-
ção, no início de 2019, e já 
apadrinhou três projetos. 
Um deles, inclusive, se tor-
nou caso de sucesso do hub 
e nos possibilitou inovar em 
diálogo e engajamento so-
cial, com foco na preparação 
das comunidades para os si-
mulados de emergência pre-

vistos no Plano de Ação de 
Emergência para Barragens 
de Mineração (PAEBM).

Com a pandemia do novo 
coronavírus, a troca de 
experiências continuou 
ocorrendo de forma virtual, 
inclusive sobre as ações de 
prevenção e medidas adota-
das pelas mineradoras para 
combate à Covid-19. Além 
disso, todos os programas 
para desenvolvimento de 
soluções para desafios co-
muns ao setor continuam 
sendo realizados por meio 

de plataformas online. 
A experiência nesses dois 

projetos reforçou a visão 
de que a inovação aberta 
é fundamental para que a 
mineração se reinvente e 
continue evoluindo. En-
tendemos que estamos no 
caminho certo, pensando 
de forma colaborativa em 
soluções não apenas para o 
setor, mas em especial para 
a sociedade. Afinal, fazer 
uma mineração diferente é 
mais do que gerar recursos, 
é compartilhar valor.

          A inovação 
aberta é 
fundamental 
para que a 
mineração 
se reinvente 
e continue 
evoluindo. 
Entendemos 
que estamos 
no caminho 
certo, pensando 
de forma 
colaborativa em 
soluções não 
apenas para o 
setor, mas em 
especial para a 
sociedade

“

”
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Soluções em Fibra de Vidro

Somos especialistas em: materiais compósitos;  
análise de falhas em equipamentos com compósit-
os; montagens de tubulações e tanques; recuper-
ação de equipamentos e aplicação de revestimen-
tos. 

Possuímos equipe de inspeção e fiscalização para 
apoio em paradas, e laboratório próprio em nossa 
sede. Também possuímos unidade de laboratório 
móvel para atendimento do cliente dentro do seu 
próprio site.

Fornecimento de tubos, tanques, 
vasos de pressão, potes de selagem e 
conexões em fibra de vidro;

Caixas especiais, guaritas e outros 
materiais em fibra;

Revestimentos anticorrosivos e  
cerâmicas antiácidas;

Equipamentos para montagens de tu-
bos em PVC, CPVC, UPVC, PP E PEAD.

Rua Perobas, 140 - Coqueiral
29199-177 - Aracruz - ES

(27) 2237-3387

contato@compositec.com.br

Seg. a Sex. das 7h30 às 17h30

Celulose Petroquímico Químico


