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Nesta edição do jornal empresariALL 
o destaque vai para a Suza-
no, que deu início, no começo 
de fevereiro, a produção da 
Unidade de Cachoeiro de Ita-
pemirim, a 11ª fábrica da em-
presa e a primeira a produzir 
bens de consumo da marca no 
Espírito Santo. Um marco na 
história da Suzano e da região 
de Cachoeiro de Itapemirim, a 
unidade envolveu investimen-
tos de R$ 130 milhões e tem 
capacidade para produzir 30 
mil t/ano de papéis higiênicos, 
o que equivale a 15 mil  far-
dos e a 1 milhão de rolos/dia.
Outro importante destaque 

da Suzano é que a empresa 
comercializou 12 milhões/t de 
celulose e diferentes tipos de 
papéis em 2020. O volume al-
cançado representa uma alta 

de 12% em relação ao ano 
anter ior,  impuls ionado pr in-
cipalmente pelo crescimento 
de 15% no tota l  de ce lu lo-
se vendida ao longo do ano.
A Vale anunciou, no dia 18 

de fevereiro, que o conselho 
de administração cr iou uma 
Diretoria Executiva exclusiva 
para o tema de Sustentabil i-
dade. Para assumir a Diretoria 
Executiva de Sustentabil ida-
de, foi nomeada Maria Luiza 
de Oliveira Pinto e Paiva, que 
se juntará ao time da Vale em 
15 de março de 2021. Maria 
Luiza foi Diretora de Susten-
tabilidade da Suzano de janeiro 
de 2019 até fevereiro de 2021. 
Ainda sobre a Vale, a empre-

sa celebrou no dia 04 de feve-
reiro com o Estado de Minas 
Gerais, a Defensoria Pública 

do Estado de Minas Gerais e 
os Ministérios Públicos Federal 
e do Estado de Minas Gerais 
um acordo global para repa-
ração integral dos danos am-
bientais e sociais decorrentes 
do rompimento da barragem 
B-1,  em Brumadinho (MG), 
ocorrido em janeiro de 2019. 
A Fundação Renova anunciou 

que o orçamento de 2021 para 
as ações de reparação e com-
pensação do rompimento da 
barragem de Fundão é de R$ 
R$ 5,86 bilhões, crescimento 
de 25% em relação a 2020. 
Com esse investimento, o total 
gasto vai atingir cerca de R$ 
17 bilhões ao final deste ano.
O Porto de Vitória completa-

rá, em 28 de março, 115 anos 
de operação. Neste período, 
o porto se modernizou e am-

pliou seu mix de transportes, 
movimentando di ferentes t i -
pos de cargas que chegam 
aos portos de todo o mundo.
A produção industrial capixaba 

voltou a ter resultado positivo 
no mês de dezembro, com cres-
cimento de 5,4% na comparação 
com o resultado do mês de no-
vembro. Foi o melhor resultado 
mensal no país, e seis vezes su-
perior à média nacional (0,9%).
Por fim, esta edição também 

destaca o caso de sucesso 
da BothSide Mar ine Survey 
(BSMS), que ampliou suas con-
tratações em meio à crise e reali-
zou 500 atendimentos em 2020. 
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.

Opinião do Leitor

Marco Aurélio Amarante Ribeiro - Ajustamento Funcional na Secretaria do Estado de 
                                                          Educação de Minas Gerais (SEE/MG)

“
”

 
                                  Fiz uma crítica severa e fundamentada com base em dados oficiais 

a uma empresa de renome no estado de Minas Gerais no jornal 

empresariALL. Já fiz isso em outros jornais, quando por consequência 

houve descaso ou respostas desagradáveis. Ao contrário, no jornal 

empresariALL obtive resposta imediata, cortez, receptiva e de altíssimo 

nível. Passei de crítico a leitor. Parabéns a toda equipe!
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Suzano inicia operação da Unidade 
Cachoeiro de Itapemirim, no ES

A Suzano deu início, no come-
ço de fevereiro, a produção da 
Unidade de Cachoeiro de Itape-
mirim, a 11ª fábrica da empresa 
e a primeira a produzir bens de 
consumo da marca no Espírito 
Santo. Um marco na história da 
Suzano e da região de Cachoeiro 
de Itapemirim, a unidade en-
volveu investimentos de R$ 130 
milhões e tem capacidade para 
produzir 30 mil t/ano de papéis 
higiênicos, o que equivale a 15 
mil fardos e a 1 milhão de rolos/
dia. A matéria-prima que abas-
tece a produção vem da unidade 
da Suzano localizada em Mu-
curi, no Extremo Sul da Bahia.

A nova fábrica conta com equi-
pamentos de última geração que 
utilizam recursos da indústria 
4.0 e estão em linha com o con-
ceito de “inovabilidade” prati-
cado pela empresa, que coloca 
a inovação a serviço da susten-
tabilidade. “Todos os controles 
são automatizados, integrando 
informações dos equipamen-
tos e do processo, com foco em 
segurança,  eficiência operacio-
nal e qualidade”, explica Vander 
Rios, Gerente Industrial da Su-
zano Cachoeiro de Itapemirim.

A produção foi iniciada com o 
papel higiênico Mimmo folha 
dupla. Também serão produzi-
dos na nova unidade o Mimmo 
folha tripla, uma inovação da 
Suzano que chega ao mercado 
pela unidade de Cachoeiro de 
Itapemirim, e o Max Pure folha 
dupla. A expectativa é de que 
até o final de 2021 a Suzano Ca-
choeiro de Itapemirim esteja 
operando a plena capacidade. A 

unidade faz parte de um paco-
te de investimentos anunciado 
pela empresa em dezembro de 
2019, fruto de créditos de ICMS.

Desenvolvimento local

A chegada da Suzano a Cacho-
eiro de Itapemirim fortalece a 
geração de trabalho e renda no 
município, além de represen-
tar oportunidade de atuação 
em uma empresa que utiliza 
tecnologia de ponta e deman-
da trabalhadores especializa-

dos. Durante a obra, o empre-
endimento gerou cerca de 300 
empregos e a mão de obra local 
representou 60% desse efetivo.

Até o momento, um time de 76 
profissionais já se tornou parte 
da equipe própria da companhia, 
a maioria dos quais já passou por 
treinamento no Senai de Cacho-
eiro de Itapemirim. Inicialmen-
te, serão 170 empregos diretos 
(próprios e terceiros) quando a 
unidade estiver atuando a ple-
na capacidade. A mão de obra 
local deve responder por 65% 

desse total, com perspectiva de 
aumento dessa participação.

A Suzano movimenta uma ca-
deia de negócios que representa 
oportunidades para empresas 
da região que atuam em ativi-
dades como fornecimento de 
alimentação, transporte, segu-
rança, higiene e limpeza, entre 
outros serviços. São quatro em-
presas parceiras atuando direta-
mente em atividades de rotina, 
além de outras que atuam no 
fornecimento de transporte de 
insumos e materiais na região 

de Cachoeiro de Itapemirim.
Além da nova fábrica, a Suza-

no conta com uma Unidade de 
Produção de Celulose no nor-
te capixaba, em Aracruz, com 
presença no Espírito Santo há 
mais de 50 anos e que também 
fomenta a mão de obra e a par-
ceria com fornecedores locais. 
A Suzano também é acionista 
majoritária do Portocel, porto 
localizado próximo à fábrica 
de celulose, em Aracruz, e um 
dos mais eficientes do mundo 
na movimentação de celulose.

A unidade tem capacidade para produzir 30 mil t/ano, o que equivale a 1 milhão de rolos/dia

MAQUINÁRIO da nova unidade da Suzano em Cachoeiro de Itapemirim (ES) já em funcionamento

SUZANO
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Suzano vende 12 milhões de toneladas 
de celulose e papéis em 2020

A Suzano comercializou 
12 milhões/t de celulose e di-
ferentes tipos de papéis em 
2020. O volume alcançado 
representa uma alta de 12% 
em relação ao ano anterior, 
impulsionado principalmen-
te pelo crescimento de 15% 
no total de celulose vendida 
ao longo do ano. A celulose é 
a matéria-prima utilizada na 
fabricação de produtos como 
papéis sanitários, embalagens, 
fraldas, máscaras e papéis de 
imprimir e escrever em geral, 
entre outros itens essenciais 
para o dia a dia das pessoas.

O maior volume de vendas e 
o câmbio mais favorável à ex-
portação contribuíram para 
uma alta de 17% na receita 
líquida, que atingiu R$ 30,5 
bilhões em 2020. A produ-
ção da Suzano é concentrada 
em 11 fábricas no Brasil, in-
cluindo a Unidade Aracruz, 

onde é produzida a celulose.
Outro destaque positivo do 

ano foi registrado na linha 
de despesas. O custo caixa de 
celulose, indicador que di-
mensiona a competitividade 
produtiva da companhia, en-
cerrou o ano em R$ 604 por 
tonelada (excluindo paradas), 
queda de 9% em relação a 2019. 
A geração de caixa operacio-
nal, por sua vez, cresceu 63% e 
atingiu R$ 11,5 bilhões no ano, 
demonstrando a resiliência da 
companhia.

“Este foi um ano particu-
larmente desafiador para as 
pessoas em todo o mundo. Na 
Suzano, adotamos todas as me-
didas necessárias para garantir 
a saúde e a segurança de nossos 
colaboradores e parceiros, sem 
deixar de abastecer clientes e o 
mercado com nossos produtos. 
E os números de 2020 refletem 
isso, a dedicação e o empenho 
de cada colaborador e colabo-
radora da Suzano e de nossos 
parceiros”, afirma o Presiden-
te da Suzano, Walter Schalka.

A atuação da Suzano em 
2020 foi sustentada em três 
pilares principais: os cuida-
dos com colaboradores, com 

a sociedade e com o negócio. 
Por isso, todas as medidas 
necessárias para garantir a 
segurança de colaboradores 
e terceiros foram adotadas.  A 

empresa encerrou 2020 com 
um investimento total de R$ 
4,2 bilhões. Foram destinados 
R$ 3,4 bilhões a atividades de 
manutenção, incluindo as 

paradas programadas, e R$ 
820 milhões em projetos de 
expansão e modernização, 
terras e florestas e terminais 
portuários.

WALTER SCHALKA, Presidente da Suzano

SUZANO

Volume é 12% 
superior ao 
registrado no ano 
anterior
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Vale cria Diretoria Executiva exclusiva 
para Sustentabilidade

A Vale anunciou, no dia 18 de feve-
reiro, que o conselho de administração 
criou uma Diretoria Executiva exclu-
siva para o tema de Sustentabilidade. 

Para assumir a Diretoria Executiva de 
Sustentabilidade, foi nomeada Maria 
Luiza de Oliveira Pinto e Paiva, que se 
juntará ao time da Vale em 15 de março 
de 2021.

Maria Luiza foi Diretora de Sustenta-
bilidade da Suzano de janeiro de 2019 
até fevereiro de 2021. Atuou como Di-
retora Executiva de Sustentabilidade, 
Comunicação e Relações Corporativas 
da Fibria Celulose de março de 2015 a 
dezembro de 2018, e atua há 34 anos 
em Sustentabilidade e Recursos Huma-
nos. É psicóloga formada pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, 
com especialização em Recursos Hu-
manos pela Universidade de Michigan, 
nos Estados Unidos, e também cursou 
Negócios e Sustentabilidade na Uni-
versidade de Cambridge, Inglaterra.

O fortalecimento da área na Vale

Nos últimos quatro anos, sob a lide-
rança de Luiz Eduardo Osorio, a área 
de Sustentabilidade passou por uma 
profunda reestruturação para promo-
ver o diálogo com as comunidades e 
aumentar a escuta ativa nos territórios 
onde a empresa atua. Nesse período, foi 
definida a estratégia da jornada da Vale 
rumo a uma empresa carbono neutra 
em 2050. Foram também definidas as 
metas de recuperação e conservação de 
500 mil hectares adicionais de florestas 
até 2030; as metas de consumo de 100% 
de eletricidade renovável até 2025 no 
Brasil e até 2030 em todo o mundo; e 
as metas de redução de emissões de 
escopos 1, 2 e 3. Ao mesmo tempo, a 
área social teve progressos igualmente 
importantes:  a Fundação Vale foi refor-
mulada, o Fundo Vale passou a atuar 
focado em negócios de impacto e foi 
criado o Instituto Cultural Vale, hoje 
o maior apoiador da cultura no Brasil. 

DIVULGAÇÃO

MARIA LUIZA de Oliveira Pinto e Paiva, Diretora Executiva de Sustentabilidade da Vale

A área será chefiada por 
Maria Luiza de Oliveira 
Pinto e Paiva, que vem 
do mesmo cargo da 
Suzano

Visite o site abaixo e confira todas 
as ações e novidades da empresa 
sobre Sustentabilidade.

  www.vale.com 

SAIBA MAIS

››

Proteção efetiva,
você só encontra
aqui na Protenge.

As luvas e protetores
facias da Protenge,
oferecem proteção de
verdade, contra os riscos
presentes nas áreas de
metalurgia e siderurgia.

Conheça a Protenge! Visite 
nosso site e acompanhe

os nossos canais e
redes sociais.

Confie em quem protege seus colaboradores há 33 anos.

https://www.facebook.com/protenge/
https://twitter.com/Protenge
https://www.linkedin.com/company/protenge-epi/?originalSubdomain=br
https://protenge.com.br/
mailto:marketing%40protenge.com.br?subject=
https://www.instagram.com/protenge_epi/
https://protenge.com.br/contato/
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santarita.org.br

sermavil.com.br
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multilift.com.br

portocel.com.br

HOMENAGEM:HOMENAGEM:

reframax.com.br

fibral.ind.br

environlink.com.br

bothsidems.com.br

autoport.com.br

transporteveiculos.com.br
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VALE

A Vale celebrou no dia 04 
de fevereiro com o Estado 
de Minas Gerais, a Defen-
soria Pública do Estado de 
Minas Gerais e os Minis-
térios Públicos Federal e 
do Estado de Minas Gerais 
um acordo global para re-
paração integral dos danos 
ambientais e sociais decor-
rentes do rompimento da 
barragem B-1, em Bruma-
dinho (MG), ocorrido em 
janeiro de 2019. O processo 
de mediação foi conduzido 
pelo Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJMG), por 
meio do Centro Judiciário 
de Solução de Conflitos e 
Cidadania. O acordo, no va-
lor de R$ 37.689.767.329,00 
(trinta e sete bilhões, seis-
centos e oitenta e nove 
milhões, setecentos e ses-
senta e sete mil e trezen-
tos e vinte e nove reais), 
contempla projetos de re-
paração socioeconômica e 
socioambiental. 

No aspecto socioeco-
nômico, o acordo inclui 
projetos de demanda das 
comunidades atingidas, 
programa de transferên-
cia de renda à população 
atingida (em substituição 
ao atual pagamento de au-

xílio emergencial) e pro-
jetos para Brumadinho e 
demais municípios da Ba-
cia do Paraopeba, além de 
recursos para execução, 
pelo governo do Estado de 
Minas Gerais, do Progra-
ma de Mobilidade Urbana e 
do Programa de Fortaleci-
mento do Serviço Público.

“A Vale está determina-
da a reparar integralmen-
te e compensar os danos 
causados pela tragédia de 
Brumadinho e a contribuir, 
cada vez mais, para melho-
ria e desenvolvimento das 
comunidades em que atu-
amos.  Confiamos que este 
acordo global é um passo 
importante nessa direção. 
Sabemos que temos um 
caminho a percorrer e se-
guimos firmes em nosso 
propósito, alinhado com 
nosso Novo Pacto com a 
Sociedade”, afirma o Di-
retor Presidente da Vale, 
Eduardo Bartolomeo.

O acordo prevê ainda o en-
cerramento das discussões 
judiciais referentes aos da-
nos socioambientais causa-
dos pelo rompimento, bem 
como relativos à reparação 
socioeconômica referente 
aos danos coletivos lato 
sensu e individuais homo-
gêneos não divisíveis.  

Compromisso com a 
reparação integral

A reparação de Brumadi-
nho é uma prioridade para 
a Vale. Mais de 8.900 pes-
soas já fazem parte de acor-
dos para indenização civil 
ou trabalhista, celebrados 
com a Vale, que somam 
mais de R$ 2,4 bilhões. 

Acordo sela 
compromisso 
da Vale com 
reparação integral de 
Brumadinho e apoio 
ao desenvolvimento 
do Estado de Minas 
Gerais

Acordo sela compromisso da Vale com 
reparação integral de Brumadinho

EDUARDO BARTOLOMEO, Diretor Presidente da Vale
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Fundação Renova investirá R$ 5,86 
bilhões na bacia do rio Doce em 2021
A Fundação Renova anun-

ciou que o orçamento de 2021 
para as ações de reparação e 
compensação do rompimen-
to da barragem de Fundão é 
de R$ R$ 5,86 bilhões, cresci-
mento de 25% em relação a 
2020. Com esse investimento, 
o total gasto vai atingir cerca 
de R$ 17 bilhões ao final deste 
ano. A Fundação Renova es-
clarece ainda que não há teto 
orçamentário para a reparação.

Até dezembro de 2020, foram 
destinados R$ 11,33 bilhões 
para as ações integradas de 
recuperação e compensação. 
Cerca de R$ 3,07 bilhões foram 
pagos em indenizações e auxí-
lios financeiros emergenciais 
para aproximadamente 320 
mil pessoas. Em 2021, deverão 
ser pagos mais de R$ 2 bilhões 
em indenizações e auxílios fi-
nanceiros, fazendo com que o 
total ultrapasse os R$ 5 bilhões.

As indenizações ganharam 
novo impulso com o Sistema In-
denizatório Simplificado, imple-
mentado pela Fundação Renova 
a partir de decisão da 12ª Vara 

Federal em ações apresentadas 
por Comissões de Atingidos dos 
municípios impactados. Ele tem 
possibilitado o pagamento de 
indenização a categorias com di-
ficuldade de comprovação de da-
nos. O primeiro pagamento por 
meio do sistema foi realizado em 
setembro. Até o fim de janeiro 
de 2021, mais de 5 mil danos 
foram pagos pelo Sistema In-
denizatório Simplificado. O va-
lor ultrapassou R$ 435 milhões.

Reparação

A água do rio Doce pode ser 
consumida após passar por tra-
tamento convencional em siste-
mas municipais de abastecimen-
to. É isso o que indicam os mais 
de 1,5 milhão de dados gerados 
anualmente pelo maior siste-
ma de monitoramento de cursos 
d’água do Brasil, criado pela Fun-
dação Renova em 2017 para mo-
nitorar o rio Doce. São 92 pontos 

de monitoramento distribuídos 
no rio Doce e na zona costeira. 

O objetivo também é recupe-
rar 40 mil hectares de Áreas de 
Preservação Permanentes e 5 
mil nascentes na bacia do rio 
Doce. Mais de 850 nascentes 
estão com o processo de recupe-
ração iniciado. Até o momento, 
as ações de restauração flores-
tal alcançaram mais de 1.000 
hectares em Minas Gerais e no 
Espírito Santo, uma área equiva-

lente a 1.000 campos de futebol.

Orçamento da fundação para este ano é de R$ 5,86 bilhões, sendo R$ 2 bilhões em indenizações e auxílios financeiros

VISTA AÉREA do rio Doce em Baixo Guandu (ES) 

FUNDAÇÃO RENOVA/NITRO IMAGENS

Em 2021, 
deverão ser 
pagos mais de 
R$ 2 bilhões em 
indenizações
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Em 2020, 
o porto 
movimentou 
6,94 milhões/t, 
seu melhor 
resultado dos 
últimos 7 anos

Marco histórico: Porto de Vitória 
comemora 115 anos em 28 de março

O porto opera hoje 
mais de 30 tipos 
de cargas entre 
importação 
e exportação

A SURPREENDENTE vista de um navio chegando pelo canal ao 
Porto de Vitória

O Porto de Vitória comple-
tará, em 28 de março, 115 anos 
de operação. Neste período, o 
porto se modernizou e am-
pliou seu mix de transportes, 
movimentando diferentes 
tipos de cargas que chegam 
aos portos de todo o mundo. 

O porto possui 14 berços de 
atracação e opera mais de 30 ti-
pos de cargas entre importação 
e exportação como contêiner, 
trigo, automóveis, produtos 
siderúrgicos, malte, rochas 
ornamentais, concentrado de 
cobre, fertilizantes, granéis 
líquidos, etc., incluindo o ser-
viço às embarcações offshore. 
Em 2020, o porto movimen-
tou 6,94 milhões/t, seu melhor 
resultado dos últimos 7 anos, 
registrando também um lucro 
histórico de R$ 30 milhões.

Breve história

Em 28 de março de 1906, 
o Governo Federal autori-
zou à Companhia Porto de 
Vitória (CPV) a construção 
de 1.130m de cais na faixa 
da Vila Rubim. Por questões 
econômicas, a obra passou 
por diversas paralisações. 
Essa primeira fase de cons-
trução só terminaria em 1927.

No ano seguinte, foi aprova-
da a segunda fase da obra do 
Cais de Vitória, que incluiu 
a construção dos armazéns 
I e II (concluídos em 1929), 
e o III (1932). A inauguração 

ocorreu em 03 de novembro 
de 1940. Nesse mesmo ano 
aconteceu o primeiro em-
barque de minério de ferro.

Nos anos de 1940, houve a 
construção do Terminal de 
Granéis Líquidos (TGL) e a 
instalação dos Cais de Paul, 
em Vila Velha. Já na década de 
1970, foi inaugurado o Cais de 
Capuaba, no mesmo município.

Em 1983 foi criada a Compa-
nhia Docas do Espírito Santo 
(Codesa). Cinco anos depois, 
uma portaria do Ministério 
dos Transportes estabeleceu 
a área do Porto Organizado de 
Vitória (municípios de Vitória 
e Vila Velha) e Barra do Riacho 
(Aracruz). 

No início da década de 2010, 
o Cais Comercial de Vitória 
passou por obras de reforma, 
alargamento e ampliação dos 
berços 101 e 102 concluída 
em 2013. O comprimento da 
faixa do cais passou de 356m 
para 456m. Já o pátio de esto-
cagem e manuseio de cargas 
aumentou de 26.000m² para 
40.000m². Foi o maior inves-
timento no Porto de Vitória 
desde a construção do Cais de 
Capuaba nos anos de 1970.

PORTOS ES

Indústria do Espírito Santo foi a que mais 
cresceu no país em dezembro, segundo IBGE

CRIS SAMORINI, Presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo

Atividade 
industrial capixaba 
encerrou o mês de 
dezembro com um 
crescimento de 
5,4%

FINDES

A produção industrial ca-
pixaba voltou a ter resultado 
positivo no mês de dezembro, 
com crescimento de 5,4% na 
comparação com o resultado 
do mês de novembro. Foi o me-
lhor resultado mensal no país, 
e seis vezes superior à média 
nacional (0,9%). Também foi 

o melhor resultado para um 
mês de dezembro desde 2016. 
Os dados são da Pesquisa In-
dustrial Mensal - Produção 
Física (PIM-PF) Regional di-
vulgados pelo IBGE no dia 9 
de fevereiro.

Na comparação com dezem-
bro de 2019, o avanço da in-

dústria capixaba foi de 4,2%.  
O resultado geral positivo do 
indicador foi puxado princi-
palmente por causa do setor 
de celulose, que tem registra-
do crescimento consistente 
ao longo dos meses. No acu-
mulado do ano, por exemplo, 
o crescimento do setor foi 
de 21,8%. A produção de ali-
mentos e a fabricação de mi-
nerais não-metálicos também 
acompanharam o movimento 
de crescimento, com avanços 
respectivos de 3% e 1,6% em 
2020.

No cenário nacional, 11 dos 15 
locais pesquisados pelo IBGE 
tiveram aumento na produ-
ção industrial de novembro 
para dezembro, na série com 
ajuste sazonal. As expansões 
mais acentuadas foram no 
Espírito Santo (5,4%) e no 
Ceará (4,7%), enquanto os re-
cuos mais intensos foram na 
Bahia (-4,0%) e no Amazonas 
(-3,7%). 

A Presidente da Federação 
das Indústrias do ES, Cris Sa-
morini, destacou, porém, que 
o setor vem sofrendo perdas 
desde antes da pandemia, de-
vido ao elevado Custo Brasil, 

que mina a competitividade 
da indústria brasileira. A sé-
rie histórica do IBGE mostra 
que, nos últimos 12 anos, de 
2009 a 2020, a perda acumu-
lada da produção industrial é 
de 16,5%.

“É por isso que, juntamente 
com a CNI, temos defendido 
intensamente uma política 
industrial, com apoio ao de-
senvolvimento tecnológico, 
e as reformas estruturais, 
principalmente a tributária 
e administrativa. A tributária, 
em especial, seria um grande 
avanço”, disse Samorini.

O resultado 
geral positivo 
do indicador 
foi puxado 
principalmente 
por causa do 
setor de celulose
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Caso de sucesso: BothSide Marine Survey 
amplia contratações em meio à crise
A empresa capixaba 
realizou 500 
atendimentos em 
2020

BOTHSIDE MARINE SURVEY

A BothSide Marine Survey (BSMS), 
empresa especializada em ser-
viços marítimos e portuários, 
busca as melhores práticas do 
mercado para oferecer o melhor 
aos seus clientes, investindo 
continuamente em pessoal e 
em seus processos. 
Impulsionada por suas boas 
práticas nas áreas de gestão 
operacional e de RH, em 2020 
a empresa fechou 2 grandes con-
tratos com empresas de grande 
porte do ES nas áreas de petró-
leo e gás e mineração, enquan-
to outros players do mercado 
buscavam alternativas para sus-
tentar seus negócios diante dos 
impactos causados pela crise sa-
nitária enfrentada no Brasil e no 
mundo. Neste mesmo período, 
por outro lado, o time da BSMS 
dobrou de tamanho, contando 
agora com 14 colaboradores. 
Mas, superar esse desafio não 
foi tarefa fácil, conforme expli-
ca Thiago Vieira Silva, Gerente 
Geral da empresa: “Estávamos 
preparados para o momento e 
criamos oportunidades diante 
da crise. No primeiro momento 
achamos que iríamos sucumbir, 
mas investimos em tecnologia, 
qualidade, certificação e confia-
mos em Deus. O resultado não 
poderia ser outro”. 

Localização e principais serviços

A BSMS possui estrutura admi-
nistrativa localizada em Jardim 
Limoeiro, na Serra. Com pre-
sença nos principais portos e 
terminais do Brasil, a empresa é 
capaz de cobrir todo o território 
nacional. As principais ativida-
des da BSMS dividem-se entre 
as áreas de vistoria de cargas 
(com serviços de supervisão de 
embarque, vistoria de condição, 
quantificação de carga, inspeção 
de avarias, inspeção de amarra-
ção, e acompanhamento de qua-
lidade do produto embarcado) e 
de inspeção naval (com serviços 
de inspeção para abertura e fe-
chamento de contrato, relató-
rio e pesquisa de quantificação 
de combustível, inspeção de 
porões, inspeção de guindastes, 
e inspeção de avarias).

Certificações 

A empresa é a única do Espírito 
Santo que possui ISO 9001:2015 
dentro do escopo “Serviços 
Marítimos e Portuários”. Essa 
certificação é essencial para a 
operação de indústrias. Não 
apenas como forma de manu-
tenção e evolução dos proce-
dimentos, mas também como 
forma de assegurar a qualidade 
para seus clientes. A certificação 
é acreditada por uma das maio-
res organizações de inspeções, 
certificações e testes do mun-
do, a TUV Nord. E, no ano pas-
sado, a BSMS recebeu também 
recomendações para as normas 
45001, que se refere a Saúde e 
Segurança, e 37001, que se refere 
a Compliance.

Site: 

  bothsidems.com.br

Telefone(s):

  (27) 3051.0319 / 9.9838.2812

SAIBA MAIS

›

›

 Estávamos 
preparados para 
o momento 
e criamos 
oportunidades 
diante da crise. 
No primeiro 
momento 
achamos que 
iríamos sucumbir, 
mas investimos 
em tecnologia, 
qualidade, 
certificação e 
confiamos em 
Deus. O resultado 
não poderia ser 
outro

“     

”
Thiago Vieira Silva,
Gerente Geral da BothSide Marine Survey
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Com mais de 30 anos de mercado, aprendemos 
que os grandes desafios servem para nos forta-
lecer, e o ano que passou serve de bom exemplo 
para isso. A Fibral está preparada para atender o 
seu projeto, seja ele de pequeno, médio ou grande 
porte, com soluções dinâmicas e personalizadas.  
 
Fizemos história aplicando nossos conhecimentos 
de manipulação de compósitos especiais e hoje, com 
o apoio dos nossos times orientados às soluções ino-
vadoras e sustentáveis, oferecemos também servi-
ços que integram conhecimento técnico e tecnologia 
de ponta. Entre em contato e solicite um orçamento!

Fabricação e Montagem de Tubulações, Conexões, 
Reatores, Tanques, Reservatórios e Acessórios;

Bicos de enchimentos químicos, Caixas de
combate ao incêndio e Coletores;

Tubulações para aplicações com hidrogênio gasoso 
(com aterramento), e Tubulações impermeáveis
(com Barreira em alumínio para gases e solventes);

Calhas para torres de resfriamento, Suportes
diversos e Tubos reforçados com fibra de vidro;

Decantadores, Equipamentos de processos,
Flanges, Filtros anaeróbicos e Floculadores.


