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Editorial
Nesta edição do jornal empresariALL
o destaque vai para a Samarco,
ES, AGOSTO DE 2017
2que VITÓRIA,
apresentou
um programa
dedicado ao fornecedor local
que visa fomentar o desenvolvimento nos territórios onde
a empresa atua. O programa
“Força Local” foi desenhado a
partir de um desejo da empresa
de fomentar o desenvolvimento
em sua Área de Influência Direta (AID), unindo as demandas
apresentadas pelas entidades
de classe de vários municípios
e é baseado em cinco pilares:
1) políticas, 2) capacitação, 3)
negócios, 4) monitoramento e 5)
desenvolvimento e qualificação.
A Fundação Renova ampliou o
acesso às informações sobre a
bacia do rio Doce com o lançamento do portal “Monitoramento
Rio Doce”. Nele é possível identificar os principais resultados de
qualidade da água e sedimentos
do rio Doce e seus afluentes, por
meio de gráficos e mapas, sendo

Opinião do Leitor

possível fazer o download dos
dados em planilhas de Excel.
O Fundo Vale firmou parceria
com a Microsoft e a ONG Instituto do Homem e Meio Ambiente
da Amazônia (Imazon) para criar
uma ferramenta de Inteligência
Artificial que antecipa informações de regiões com maior risco
de desmatamento e incêndios na
Amazônia. A ferramenta analisa
diversos dados, como topografia,
cobertura do solo, infraestrutura
urbana, estradas legais e ilegais
e dados socioeconômicos para
identificar possíveis tendências
de mudanças no uso do solo.
A Vale e o Carbon Disclosure
Project (CDP) fecharam uma
parceria para incentivar fornecedores a medir e reportar suas
emissões de gases do efeito
estufa (GEE). O CDP foi um
dos responsáveis pelo desenvolvimento do Science Based
Targets Initiative (SBTi), que
definiu os critérios científicos

do Acordo de Paris para limitar as emissões globais em 2ºC
até o fim do século. A entidade
avaliará as respostas de 274
fornecedores de uma base de
500 classificados como críticos
em emissão de GEE da Vale.
A Suzano foi selecionada para
integrar a seleta carteira 20202021 do Índice Dow Jones de
Sustentabilidade - Mercados
Emergentes (DJSI Emerging
Markets). O índice é composto
por apenas 10% das melhores
empresas de cada setor, dentre
as 780 maiores companhias avaliadas dos 20 países caracterizados como mercados emergentes.
A Portocel aumentou sua eficiência com uma nova norma
de tráfego de navios. Em outubro, a Capitania dos Portos e
a Codesa homologaram a alteração da Norma de Tráfego e
Permanência de Embarcações
do Porto de Barra do Riacho e
uma nova Resolução 001, que

contemplam as operações de
Portocel. Entre as mudanças
mais significativas, a alteração
da norma possibilita que a Portocel passe a receber navios com
até 36m de boca, 1m a mais que
o limite anterior, ampliando a
possibilidade de o porto operar
navios de classes que até então não atendia e com isso ampliar o seu potencial de cargas.
Por fim, o Bandes está ampliando a oferta de crédito para empresários capixabas. A atividade
caminha junto a organismos multilaterais internacionais, como o
Banco de Desenvolvimento da
América Latina (CAF) e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID). O objetivo é ampliar
os recursos que irão compor um
programa de fomento à economia. Essas e outras notícias
sobre as gigantes e o setor industrial do Espírito Santo podem
também ser acessadas no site
www.jornalempresariall.com.br.

“

O jornal empresariALL é um dos poucos veículos que chegam ao leitor
de forma imersiva, com foco no que realmente precisamos, trazendo
assuntos atuais e pontuais que contribuem muito para o crescimento da
região, seja através do jornal impresso ou de seus canais digitais, criando um
verdadeiro relacionamento com seus leitores, além de possuir profissionais
super capacitados para nos atender de acordo com a nossa necessidade.

Wagner Honório - Coordenador de Marketing na Protenge EPI

”

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,
Porto de Vitória, Transpetro e Petrobras / Telefone: (27) 3325.7644 / 99926.5665 / E-mail: marketing@jornalempresariall.
com.br / Jornalista Responsável: Antônio Lucas MTB 3719/ES / Diretor de Logística: Lucas Cavallini / Diretor de Marketing: Ednaldo Dias /
Diagramação: Jéssica Nali / Impressão Gráfica: O Tempo Serviços Gráficos / Colaboradores: Assessorias de Imprensa Vale, Samarco, Fundação
Renova, ArcelorMittal Tubarão, Simec Cariacica, Suzano, Portocel, Estaleiro Jurong, Codesa, Porto de Vitória, Transpetro, Petrobras, Bandes e Findes.
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Samarco lança programa dedicado ao
fornecedor local
O “Força Local” visa fomentar o desenvolvimento nos territórios onde a empresa atua
SAMARCO

local esteja cada vez mais preparado para atender possíveis
demandas da Samarco e de
outras empresas por serviços,
materiais, equipamentos e insumos. Um dos objetivos do Força
Local é pensar o território para
além da mineração”, afirmou.
Ela ressaltou ainda que a empresa deve retomar suas operações até o final do ano com 26%
de sua capacidade produtiva.

O objetivo do
programa é
fomentar o
desenvolvimento
local
Workshops

AILANA VILELA, Gerente de Suprimentos da Samarco

A Samarco apresentou um
programa dedicado ao fornecedor local que visa fomentar
o desenvolvimento nos territórios onde a empresa atua. O
evento virtual de apresentação
contou com a presença de entidades de classe e representantes dos poderes legislativo
e executivo de Anchieta, Gua-

rapari, Piúma, Mariana, Ouro
Preto, Santa Bárbara e Catas
Altas, municípios que fazem
parte da Área de Influência Direta (AID) da empresa no Espírito Santo e em Minas Gerais.
O programa “Força Local”
foi desenhado a partir de um
desejo da Samarco de fomentar o desenvolvimento em

sua AID, unindo as demandas
apresentadas pelas entidades
de classe desses municípios e
é baseado em cinco pilares: 1)
políticas, 2) capacitação, 3) negócios, 4) monitoramento e 5)
desenvolvimento e qualificação.
A Gerente de Suprimentos
da Samarco, Ailana Vilela, explica que a empresa atua junto

aos territórios no sentido de
fomentar o desenvolvimento
nesses municípios. “O Força
Local será uma oportunidade
para estimular o desenvolvimento local, de alcançarmos
novos fornecedores em nossa
área de influência direta, mas,
principalmente será uma iniciativa para que o empresário

Atividades como workshops,
palestras, seminários e rodadas
de negócios serão realizadas por
meio do programa. Os primeiros workshops, já realizados
em novembro no ES e em MG,
foram virtuais e abordaram o
tema de como se cadastrar e/ou
atualizar o cadastro na Samarco.
Além dessa temática, os futuros
workshops abordarão assuntos
como conhecer o processo de
compras da empresa, análise
econômico/financeira, regularidade social, licenciamento
ambiental, saúde e segurança
do trabalho, dentre outros.
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Fundação Renova amplia acesso às
informações sobre a bacia do rio Doce
FUNDAÇÃO RENOVA

O RIO DOCE é o mais monitorado do Brasil

Portal “Monitoramento Rio Doce” traz dados de forma didática e visual a todos os públicos
Moradores, pesquisadores,
órgãos públicos e demais interessados têm a possibilidade de consultar informações
referentes ao monitoramento da água e sedimentos na
bacia do rio Doce. Os dados
relativos a milhões de análises das amostras coletadas
podem ser conferidos no portal Monitoramento Rio Doce.
Construída em parceria com

importantes órgãos de gestão de recursos hídricos e de
meio ambiente como Ibama,
ICMBio, ANA, Igam, Iema
e Agerh, a nova ferramenta
traz dados importantes sobre
o status da água, apresentados de forma didática e visual.
O portal reúne os dados
gerados pelo Programa de
Monitoramento Quali-quantitativo Sistemático de Água

e Sedimento (PMQQS), conduzido pela Fundação Renova
sob orientação e supervisão do
Grupo Técnico de Acompanhamento (GTA-PMQQS), ligado
ao Comitê Interfederativo
(CIF), para avaliar a qualidade
das águas, identificar alterações e elaborar diagnósticos.
Desde agosto de 2017, o PMQQS gera uma base de dados
confiável e contínua sobre a

qualidade da água e sedimentos, com parâmetros físicos,
químicos e biológicos. Essa
base de dados suporta tomadas de decisões dos demais
programas que atuam na reparação, bem como subsidia
órgãos de gestão de recursos
hídricos e de meio ambiente.
Nele é possível identificar os
principais resultados de qualidade da água e sedimentos

do rio Doce e seus afluentes,
por meio de gráficos e mapas,
sendo possível fazer o download dos dados em planilhas
de Excel. Também é possível ter acesso aos relatórios,
notas técnicas produzidas e
links para sites relacionados.
O rio Doce é o mais monitorado do Brasil. Conheça o portal através do link: http://abre.
ai/monitoramento_rio_doce.
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Fundo Vale criará Inteligência
Artificial na proteção da Amazônia
VALE

Inteligência Artificial irá
antecipar informações
de regiões suscetíveis
a incêndios e
desmatamento do
bioma
O Fundo Vale firmou parceria com a Microsoft e a ONG
Instituto do Homem e Meio
Ambiente da Amazônia (Imazon) para criar uma ferramenta de Inteligência Artificial
que antecipa informações de
regiões com maior risco de
desmatamento e incêndios
na Amazônia. A ferramenta
analisa diversos dados, como
topografia, cobertura do solo,
infraestrutura urbana, estradas legais e ilegais e dados
socioeconômicos para identificar possíveis tendências
de mudanças no uso do solo.
Referência no país em pesquisa de monitoramento na
região, o Imazon vai disponibilizar as informações publicamente em um painel de con-

tencial de ser usado também
para avaliar áreas de restauração florestal e vulnerabilidade
ao fogo, ajudando a produzir
dados mais concretos para
arranjos de REDD (Redução
de Emissões por Desmatamento e Degradação) que poderão ser adotados pela Vale
em mercados de créditos de
carbono”, explica a Diretora
do Fundo Vale, Patrícia Daros.
Mosaico de Carajás

FLORESTA Nacional de Tapirapé AquirI, uma das 6 unidades de conservação do Mosaico de
Carajás, que conta com a proteção da Vale

trole exclusivo para o projeto.
Os dados poderão ser usados
por órgãos públicos para ações
preventivas de combate e controle e pelo setor financeiro e
o agronegócio, a fim de mitigar

riscos de investimentos e transações de mercado associadas
ao desmatamento ilegal. A previsão é que a tecnologia esteja
disponível até julho de 2021.
A Vale, que já contribui para

proteger 800 mil/ha de florestas na Amazônia, anunciou
recentemente que pretende
conservar e restaurar mais
500 mil/ha de mata nativa
até 2030. “O sistema tem po-

A Vale mantém ações de proteção à floresta na Amazônia,
onde está presente há mais de
30 anos. Hoje, em parceria com
ICMBio, a empresa mantém 6
unidades de conservação, que
formam o Mosaico de Carajás,
no sudeste do Pará, uma área
de cerca de 800 mil/ha, o equivalente a 5 vezes a cidade de
São Paulo. Suas atividades de
mineração interferem em menos de 1,5% do total das áreas
protegidas, apesar de operar
ali a maior mina de minério de
ferro a céu aberto do mundo.
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abcem.org.br

imetame.com.br
compositec.com.br
multilift.com.br

densyx.com.br
norsul.com

jornalempresariall.com.br

portocel.com.br

fortes.ind.br
protenge.com.br

globaljet.ind.br
reframax.com.br

habiltreinamentos.com.br

sermavil.com.br

santarita.org.br

vitoriaindustrial.com.br
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Vale fecha parceria para engajar
fornecedores a medir emissões de carbono
CDP vai acompanhar
274 empresas que
aderiram à plataforma
A Vale e o Carbon Disclosure
Project (CDP) fecharam uma
parceria para incentivar fornecedores a medir e reportar
suas emissões de gases do efeito estufa (GEE). Referência na
elaboração de report deste tipo,
com cerca de 8,4 mil empresas
associadas em 87 países, o CDP
foi um dos responsáveis pelo
desenvolvimento do Science
Based Targets Initiative (SBTi),
que definiu os critérios científicos do Acordo de Paris para
limitar as emissões globais em
2ºC até o fim do século. A entidade avaliará as respostas de
274 fornecedores de uma base
de 500 classificados como críticos em emissão de GEE da Vale.
Não estão incluídos neste grupo
clientes siderúrgicos e fornecedores da área de navegação.
“Esses fornecedores aceitaram aderir de forma voluntária

à plataforma do CDP Supply
Chain. Nesta ferramenta, eles
terão dados de gestão, governança e indicadores analisados.
Com isso será possível definir
riscos e oportunidades para
redução de emissões”, explica
Fabiana Silva, Coordenadora do
Programa Carbono da Cadeia
de Valor. Os fornecedores que
aderiram à plataforma terão relatórios personalizados e acesso
a cursos de capacitação fornecidos gratuitamente pelo CDP.
A parceria entre a Vale e o CDP
tem um prazo de três anos. No
primeiro ano, o objetivo é mapear as emissões dos fornecedores, encorajá-los a reportá-las e
incentivar a adoção de metas
de redução. No segundo ano, a
intenção é medir indicadores
e resultado de metas de emissões estabelecida pelos fornecedores. No terceiro ano, a estratégia é avaliar a evolução da
performance das empresas que
aderiram ao programa, reportando seu progresso em relação
às metas estabelecidas e, ainda,
reavaliar a inserção de novos
fornecedores na plataforma.

VALE

USINAS de pelotização Nibrasco e Kobrasco em Vitória (ES)
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Suzano integra Índice Dow Jones de
Sustentabilidade
Seleção considera apenas as melhores empresas de cada setor analisado globalmente
SUZANO

A Suzano foi selecionada para
integrar a seleta carteira 20202021 do Índice Dow Jones de
Sustentabilidade - Mercados
Emergentes (DJSI Emerging
Markets). O índice é composto
por apenas 10% das melhores
empresas de cada setor, dentre
as 780 maiores companhias avaliadas dos 20 países caracterizados como mercados emergentes.

O Índice Dow Jones
de Sustentabilidade
foi criado em 1999
para identificar
empresas que
apresentam as
melhores práticas
em sustentabilidade
VISTA AÉREA da portaria da Suzano em Aracruz (ES)

Além da Suzano, apenas outras dez companhias brasi-

leiras fazem parte das novas
carteiras que integram a família de índices DJSI, conforme
divulgado no dia 13 de novembro pela avaliadora suíça SAM,
integrante da S&P Global.
O prestigiado Índice Dow
Jones de Sustentabilidade foi
criado em 1999 para identificar
empresas que apresentam as
melhores práticas em sustentabilidade, através da análise de
diversos critérios nas dimensões
econômica, ambiental e social
com foco na criação de valor no
longo prazo para os acionistas. O
processo anual de seleção é auditado externamente pela Deloitte.
“Continuaremos a nos dedicar para que nossas práticas
ambientais, sociais e de governança sejam continuamente
reconhecidas diante da dinâmica agenda ESG e da crescente atenção global dada à geração de valor no longo prazo e
de forma sustentável”, afirma
Marcelo Bacci, Diretor Executivo de Finanças e Relações
com Investidores da Suzano.
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Portocel: mais eficiência com nova
norma de tráfego de navios
PORTOCEL

*Não se aplica

Nova norma
entrou em vigor
no final de
outubro

Desde 2015, quando foi
aprovada a mudança da poligonal que excluiu Portocel
da área de porto organizado, o terminal, localizado
em Aracruz (ES), seguiu
adotando um conjunto de

medidas para maximizar
as operações e ampliar as
oportunidades no mercado,
posicionando-se como solução logística diferenciada.
Em outubro, a Capitania dos
Portos e a Companhia Docas

do Espírito Santo (Codesa)
homologaram a alteração da
Norma de Tráfego e Permanência de Embarcações do
Porto de Barra do Riacho e
uma nova Resolução 001, que
contemplam as operações de
Portocel.
Entre as mudanças mais
significativas, a alteração da
norma possibilita que a Portocel passe a receber navios
com até 36m de boca, 1m a
mais que o limite anterior,
ampliando a possibilidade de
o porto operar navios de classes que até então não atendia e com isso ampliar o seu
potencial de cargas. Confira
todas as alterações na tabela.
“A homologação da nova
norma de tráfego é de extrema relevância e muito
contribuiu para isso a colaboração entre Portocel e
entidades do setor portuário,
como a Capitania dos Portos,
Praticagem e Codesa, que
são incansáveis na busca de
viabilizar iniciativas que alavanquem a competitividade
do nosso estado na área portuária”, diz Alexandre Billot
Mori, Gerente Executivo de

Operações Portuárias da Portocel.
As alterações na Normap 2
e da Resolução 001 na região
de Barra do Riacho foram antecedidas por vários estudos
técnicos que atestam a segurança da navegação e condições operacionais adequadas.

“

A homologação
da nova norma
de tráfego é
de extrema
relevância e muito
contribuiu para
isso a colaboração
entre Portocel e
entidades do setor
portuário

”

Alexandre Billot Mori,

Gerente Executivo de Operações
Portuárias da Portocel
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Bandes amplia oferta de crédito para
empresários capixabas
Ações estruturadas
pelo banco visam
a retomada
econômica
O Bandes está realizando
uma série de captações de
novas fontes de recursos para
apoiar empreendimentos de
micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) e os municípios capixabas. A atividade
caminha junto a organismos
multilaterais internacionais,
como o Banco de Desenvolvimento da América Latina
(CAF) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID). O objetivo é ampliar
os recursos que irão compor
um programa de fomento à
economia.
O Diretor-Presidente do Bandes, Maurício Cézar Duque,
enfatiza o esforço da instituição em buscar novas fontes de
recursos e atuar como um dos
principais atores no fomento da economia capixaba. “O

BANDES

O BANDES ampliou a oferta de crédito buscando parcerias com
instituições internacionais

Bandes vem nesta busca por
recursos oriundos de outras
entidades para fortalecer a sua
sustentabilidade e para dar
mais robustez aos seus produtos. Estamos sempre procurando alternativas de captação
de recursos, que possam ser
aplicados em financiamentos para setores produtivos e
fomentar o desenvolvimento
de todas as regiões do Estado”,
enfatiza.
“Os resultados percebidos
demonstram que as mudanças na gestão do Bandes estão
sendo positivas tanto para o
banco como quanto para o
cenário econômico capixaba.
Ampliamos o acesso às linhas
de crédito para negócios que
impactem na promoção de emprego e renda”, aponta Duque.
As soluções financeiras para o
investimento produtivo apresentadas pelo banco dão ao
empresário ferramentas para
a implantação, a modernização
e a ampliação das empresas.
Outra forma de apoio do banco, diferentemente do crédito

tradicional, é a participação
nas empresas por meio dos
Fundos de Investimentos em
Participações (FIPs). O Bandes é pioneiro nesta forma de
investimento no ES, participando como cotista de uma
carteira com quatro FIPs até
o momento: Criatec 3, Primatec, Seed4Science e FIP Anjo.
Esse tipo de investimento
difere-se do crédito tradicional porque, em vez do aporte
direto de recursos, o FIP se
torna sócio da empresa por
um período pré-estipulado.
Além de recursos financeiros
para as empresas, os FIPs trazem também know-how para
o negócio a ser investido.
SAIBA MAIS

CANAIS DE
ATENDIMENTO
bandes.com.br
faleconosco@bandes.com.br
Bandes Atende: 0800 283 4202
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Fornecimento de tubos, tanques,

Soluções em Fibra de Vidro

vasos de pressão, potes de selagem e

Somos especialistas em: materiais compósitos;
análise de falhas em equipamentos com compósitos; montagens de tubulações e tanques; recuperação de equipamentos e aplicação de revestimentos.

conexões em fibra de vidro;

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.

cerâmicas antiácidas;

Caixas especiais, guaritas e outros
materiais em fibra;
Revestimentos anticorrosivos e

Equipamentos para montagens de tubos em PVC, CPVC, UPVC, PP E PEAD.

Rua Perobas, 140 - Coqueiral
29199-177 - Aracruz - ES
(27) 2237-3387

Celulose

Petroquímico

Químico

contato@compositec.com.br
Seg. a Sex. das 7h30 às 17h30

