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Nesta edição do jornal empresariALL
o destaque vai para a Vale que 
inaugurou a planta de filtragem 
de rejeitos do Complexo Var-
gem Grande de forma gradual. 
Esta é a primeira de 4 plantas 
de fi l tragem que serão insta-
ladas nas operações da Vale, 
em Minas Gerais, totalizando 
US$ 2,3 bi lhões em invest i-
mentos entre 2020 e 2024.
Instituições sociais do Espí-

rito Santo receberão R$ 14,1 
milhões em recursos incentiva-
dos repassados pela Vale por 
meio do Fundo do Idoso (R$ 
4,4 milhões), do Fundo da In-
fância e Adolescência (R$ 3,2 
milhões) e da Lei de Incentivo 
ao Esporte (R$ 6,5 milhões) 
para execução em 2021. O ob-
jetivo é contribuir para ações 
em defesa dos direitos dos ido-
sos, crianças e adolescentes 
e projetos sociais esportivos 
para diferentes públicos nos 
territórios onde a empresa atua.
A Vale também destaca nes-

ta  ed ição que rea l izou,  no 
f im de março, o repasse de 
R$ 6,3 mi lhões à prefei tura 
de Brumadinho (MG). O valor 
refere-se à última parcela de 
um montante total de R$ 32,9 
milhões destinados exclusiva-
mente a ações de atendimen-
to psicossocial do município.
A Suzano inaugurou no dia 

22 de março a Unidade de Ca-
choeiro de Itapemirim. É a 11ª 
fábrica da empresa e a primei-
ra a produzir papel higiênico 
de folha tripla, novidade que 
chegou há pouco ao merca-
do brasi le i ro de t issue (pa-
péis suaves de alta absorção).
O Diretor-Presidente da Sa-

marco, Rodrigo Vi lela, rece-
beu, no dia 17 de março, o tí-
tulo de Personalidade do Ano 
do Setor Mineral na categoria 
Minerais Ferrosos, promovi-
do pela revista Brasil Mineral.
O número de pessoas indeni-

zadas pelo Sistema Indeniza-
tório Simplificado da Fundação 

Renova dobrou em pouco mais 
de 40 dias. Até o início de fe-
vereiro, 5 mil pessoas tinham 
recebido cerca de R$ 400 mi-
lhões. No dia 19 de março, o 
total de pessoas indenizadas 
chegou a 10 mil. Já o montan-
te mais que dobrou e chegou 
a cerca de R$ 900 milhões. 
A ArcelorMittal anunciou o lan-

çamento das suas iniciativas 
XCarb™ como parte da sua 
jornada para atingir seu com-
promisso de emissão líquida 
zero de carbono até 2050. Na 
prática, o XCarb™ irá reunir to-
das as atividades e produtos 
de aço fabricados com baixa 
emissão de CO2 ou zero car-
bono na ArcelorMi t ta l ,  bem 
como iniciativas mais abran-
gentes e projetos de inovação 
verde, em um único esforço 
para se alcançar progressos 
na neutral idade de carbono.
A Findes apresentou, no dia 

15 de março, o Indicador de 
Atividade Econômica do Espí-

rito Santo (IAE-Findes), refe-
rente ao 4° trimestre de 2020 
e o fechamento do ano. Um 
dos pontos que mais chamam 
a atenção foi o ganho de ritmo 
no últ imo trimestre em todos 
os grandes setores da ativida-
de econômica, com destaque 
para a expansão de 10,2% na 
indúst r ia  de t ransformação 
e de 40,1% na construção.
Por fim, esta edição se encerra 

com o artigo “V-shaped: O pro-
fissional que o mercado mais 
desejará daqui pra frente”, de 
Eberson Terra, em que o autor 
demonstra como ser apenas 
um especialista em determina-
do tema não garante mais um 
“emprego bacana” ou o sucesso 
para quem deseja empreender. 
O autor é um dos Top Voices do 
LinkedIn mais lidos no Brasil. 
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

Victor Vieira - Mecânico de Manutenção Preventiva na Vale

“
”

 
                                  Frente ao atual momento no qual somos norteados por inúmeras 

incógnitas, o jornal empresariALL tem cumprido seu papel 

como veículo de comunicação que divulga informações de qualidade e 

que implicam no desenvolvimento do Espírito Santo. Nesse jornal, vemos 

compromisso e prontidão em atender o público de forma coerente e correta. 

Deve-se dar o devido valor aos envolvidos. Parabéns a toda equipe e 

continuem focados no que sabem fazer de melhor!
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Vale inaugura planta de filtragem de 
rejeito no complexo Vargem Grande

VISTA AÉREA da planta de filtragem do Complexo Vargem Grande (MG)

A Vale iniciou a operação da 
planta de filtragem de rejeitos 
do Complexo Vargem Grande, 
de forma gradual, sendo esta a 
primeira de 4 plantas de filtra-
gem que serão instaladas nas 
operações da Vale, em Minas 
Gerais, totalizando US$ 2,3 bi-
lhões de investimentos entre 

2020 e 2024. Além de reduzir 
a necessidade de utilização de 
barragens, o início da opera-
ção permitirá uma melhora da 
qualidade média do portfólio 
de produtos da Vale com o uso 
do processamento a úmido no 
local.

O processo

No processo de filtragem, a 
água presente nos rejeitos de 
minério de ferro é reduzida, per-
mitindo que a maior parte do 
material seja empilhado em es-
tado sólido, reduzindo-se, por-
tanto, a dependência por barra-

gens. Ainda em 2021, espera-se 
iniciar a operação da primeira 
planta de filtragem no Com-
plexo de Itabira. Ao longo de 
2022, entrarão em operação a 
segunda planta de filtragem no 
Complexo Itabira e a primeira 
do site Brucutu. As 4 plantas de 
filtragem de rejeito atenderão 
usinas de beneficiamento que 
totalizam uma capacidade de 
processar 64 Mtpa (milhões 
de toneladas/ano) de minério 
de ferro.

A adição de 4 Mtpa de capaci-
dade, conforme anunciado pela 
Vale anteriormente no Relató-
rio de Produção e Vendas, em 3 

de fevereiro de 2021, ocorrerá a 
partir do 3º trimestre de 2021 
junto ao início das operações da 
barragem Maravilhas III, que 
se encontra em fase final de 
construção e receberá apenas 
o rejeito ultrafino das usinas, 
equivalente a aproximadamen-
te 30% do rejeito total gerado 
desta operação.

O início das operações de 
filtragem de rejeitos em Var-
gem Grande é mais um passo 
da Vale na estabilização da 
produção de minério de ferro 
e no caminho para o retorno da 
capacidade produtiva de 400 
Mtpa no final de 2022.

VALE

Ainda em 2021, 
espera-se 
iniciar a 
operação da 
primeira planta 
de filtragem 
no Complexo 
de Itabira

Ação está em linha 
com o objetivo da 
empresa de voltar a 
produzir 400 Mtpa 
até o final de 2022 
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Instituições sociais do Es-
pírito Santo receberão R$ 14,1 
milhões em recursos incenti-
vados repassados pela Vale por 
meio do Fundo do Idoso (R$ 
4,4 milhões), do Fundo da In-
fância e Adolescência (R$ 3,2 
milhões) e da Lei de Incentivo 
ao Esporte (R$ 6,5 milhões) 
para execução em 2021. O obje-
tivo é contribuir para ações em 
defesa dos direitos dos idosos, 
crianças e adolescentes e pro-
jetos sociais esportivos para 
diferentes públicos nos ter-
ritórios onde a empresa atua.

O Instituto Anderson Varejão 
(OSCIP), por exemplo, recebeu 
um aporte de R$ 1 milhão por 
meio da Lei de Incentivo ao Es-
porte para executar projetos 
sociais em 2021. O recurso será 

aplicado no núcleo de Vitória 
e permitirá a ampliação do 
projeto para um novo núcleo 
do ídolo social para Aracruz. 
Cerca de 160 crianças e ado-
lescentes de cada localidade te-
rão aulas gratuitas de basquete 
em contra turno escolar, além 
de um acompanhamento de 
profissionais como assistente 
social e pedagoga. 

“O objetivo é a inclusão e a 
interação social, através de 
aulas de basquete, propor-
cionando aos nossos alunos 
lazer e entretenimento. Vi-
samos a formação cidadã. 
Além das atividades físicas 
regulares trabalhamos com 
uma equipe multidisciplinar 
e com elementos transversais 
variados que introduzem te-
mas como: ética e moral, te-
mas de relevância social (do 
meio ambiente, da saúde e da 
pluralidade cultural), e pales-
tras com abordagem de riscos 
sociais: violência doméstica, 
prevenção às drogas, entre ou-
tras”, diz João Marcelo Leite, 
diretor executivo do Instituto 
Anderson Varejão.

Conteúdos gratuitos sobre 
Leis de Incentivo

A partir deste mês de março, 
a Fundação disponibiliza gra-
tuitamente conteúdos com 
orientações sobre o Programa 
Nacional de Apoio à Atenção 

Oncológica (Pronon); o Progra-
ma Nacional de Apoio à Atenção 
da Saúde da Pessoa com Defici-
ência (Pronas/PCD); o Fundo 
dos Direitos do Idoso; e sobre o 
Fundo dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (FIA). O obje-
tivo é promover o aprendizado 

sobre os programas, fortalecer 
e estimular o trabalho das or-
ganizações da sociedade civil 
por meio de capacitação de seus 
agentes sociais. As aulas estão 
disponíveis desde o dia 22 de 
março no novo site da Funda-
ção Vale: fundacaovale.org.

JOVENS, adolescentes e crianças do Instituto Anderson Varejão serão beneficiados pelo repasse

INSTITUTO ANDERSON VAREJÃO

Os repasses 
contribuirão 
com projetos em 
diferentes regiões, 
como a Grande 
Vitória

Vale repassará R$ 14,1 milhões para 
instituições sociais do Espírito Santo

Conheça a Protenge! Visite 
nosso site e acompanhe

os nossos canais e
redes sociais.

Confie em quem protege seus colaboradores há mais de 30 anos.

Por mais extrema
que seja a temperatura,
conte com a Protenge.

Trabalhamos constantemente
para oferecer EPIs confiáveis
e resistentes contra os riscos
das temperaturas extremas.
Nossas linhas PROHeat® e
PROMelt®, exclusividades da
Protenge, foram concebidas
para proteção efetiva contra
o calor irradiado, convectivo
e projeção de metais.

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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Vale repassou R$ 32,9 milhões para apoio 
à saúde da população de Brumadinho

VALE

A Vale realizou, no fim de 
março, o repasse de R$ 6,3 
milhões à prefeitura de Bru-
madinho (MG). O valor refe-
re-se à última parcela de um 
montante total de R$ 32,9 
milhões destinados exclusiva-
mente a ações de atendimen-
to psicossocial do município, 
conforme Termo de Pactuação 
(TP) assinado entre as partes 
em fevereiro de 2019. Ainda 
foram adquiridos e repassados 
ao município equipamentos e 
insumos.

Nos últimos dois anos, os re-
passes permitiram a contrata-
ção emergencial de servidores 
para a ampliação temporária 
dos quadros de saúde e socio-
assistenciais pela Secretaria 
Municipal de Saúde, além de 
contribuírem para a amplia-
ção da infraestrutura de trans-

porte, equipamentos, imóveis 
e outros insumos.

Referência da Família

Outra iniciativa da Vale na 
área de cuidados com a saú-
de da população é o Programa 
Referência da Família, criado 
para garantir assistência às 
pessoas diretamente atingi-
das pelo rompimento. Mais 
de 670 famílias são acompa-
nhadas por profissionais do 
programa.

Entre 2019 e 2021, foram re-
alizados quase 81 mil atendi-
mentos médicos e acolhimen-
tos psicossociais à população.

Desde o rompimento, a Vale 
mantém pontos de atendi-
mento à população de Bruma-
dinho e região com equipes 
especializadas para o acolhi-
mento dos atingidos. Mais 
de 94 mil demandas foram 
recebidas, das quais 99,03% 
já foram respondidas. Após 
o início da pandemia, res-
peitando os protocolos de 
segurança, tais pontos foram 
fechados, com as solicitações 
sendo atendidas por equipes 
volantes.

Última parcela 
foi repassada à 
prefeitura em 
março no valor de 
R$ 6,3 milhões

O TERMO DE PACTUAÇÃO foi assinado pela Vale em fevereiro de 2019



4 VITÓRIA, ES, MARÇO DE 20216

sermavil.com.br

VITÓRIA, ES, MARÇO DE 2021 7

portocel.com.br

HOMENAGEM:HOMENAGEM:

greensconsult.com.br

loguin-es.com.br

reframax.com.br

fibral.ind.br

santarita.org.br

mmi-es.com.br

bmaambiental.com.br

dmebrasil.com.br

fortes.ind.br

protenge.com.br

redemontagens.com.br

bratecbrt.com.br

grupobrasanitas.com.br

gocil.com.br

corpus.com.br

jornalempresariall.com.br



4 VITÓRIA, ES, MARÇO DE 20218

Suzano inaugura Unidade Cachoeiro de 
Itapemirim, a 11ª fábrica da empresa

A Suzano inaugurou no dia 22 de março 
a Unidade de Cachoeiro de Itapemirim. É a 
11ª fábrica da empresa e a primeira a produ-
zir papel higiênico de folha tripla, novidade 
que chegou há pouco ao mercado brasileiro 
de tissue (papéis suaves de alta absorção).

Estão saindo das duas linhas de produ-
ção da nova unidade os papéis das marcas 
Mimmo (folha tripla e folha dupla) e Max 
Pure (folha dupla). O Mimmo folha dupla, 
agora produzido também em Cachoeiro 
de Itapemirim, já é conhecido dos capixa-
bas: foi apontado pela Nielsen como líder 
de mercado em folha dupla no varejo do 
Espírito Santo, com 28% de market share 
(fração de mercado) em 2020.

O Mimmo é um papel mais macio, mais 
absorvente e mais resistente, desenvolvido a 
partir de uma pesquisa de mercado em que 
foram avaliados os hábitos e expectativas 
dos consumidores em relação ao produto 
papel higiênico. A marca, presente desde 

2018 nas principais redes varejistas capixa-
bas, posiciona-se como uma alternativa que 
rende mais porque usa-se muito menos.

Obras

A construção da unidade, com capacidade 
para produzir 30 mil t/ano de papéis higi-
ênicos (o que equivale a 15 mil fardos/dia e 
a 1 milhão de rolos/dia), envolveu recursos 
de R$ 130 milhões e é parte de um pacote 
de investimentos que é fruto de créditos 
de ICMS.

“Esta unidade é um marco na história da 
Suzano e da região de Cachoeiro de Ita-
pemirim”, destaca Vander Rios, gerente 
industrial da nova fábrica. Ele explica que 
a produção foi iniciada no mês de fevereiro 
e o desempenho das linhas industriais segue 
a pleno vapor. “A capacidade máxima de 
produção, prevista para ser alcançada até 
o final de 2021, já deve se tornar realidade 
ainda no primeiro semestre”, antecipa Rios.

Com a inauguração da Unidade Cacho-
eiro de Itapemirim, a Suzano amplia sua 
presença no Espírito Santo, onde já conta 
com uma unidade de produção de celu-
lose, em Aracruz, que opera há mais de 
50 anos. A empresa também é acionista 
majoritária do Portocel, porto localizado 
próximo à fábrica de celulose, em Ara-
cruz, e um dos mais eficientes do mundo 
na movimentação de celulose.

SUZANO

A NOVA FÁBRICA entrou em operação em fevereiro deste ano

A estimativa é que 
a fábrica alcance a 
capacidade máxima 
de produção ainda no 
primeiro semestre de 
2021
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Presidente da Samarco recebe título de 
Personalidade do Ano do Setor Mineral

Fundação Renova: novo sistema indenizatório 
alcança 10 mil pessoas em 40 dias

LEONARDO VIANA / SAMARCO

RODRIGO VILELA, Diretor-Presidente da Samarco

O Diretor-Presidente da Sa-
marco, Rodrigo Vilela, recebeu, no 
dia 17 de março, o título de Perso-
nalidade do Ano do Setor Mineral 
na categoria Minerais Ferrosos, 
promovido pela revista Brasil 
Mineral. O encontro em forma-
to virtual abordou os desafios do 
setor e as perspectivas para este 
ano, diante do cenário de crise.

No primeiro bloco, Vilela des-
tacou o desafio do setor mineral 
em 2020 e as medidas preventivas 
adotadas desde março passado 
nas unidades da Samarco no Es-
pírito Santo e em Minas Gerais, 
como a criação do comitê de crise 
de combate à Covid-19, formado 
por equipe multidisciplinar para 
conduzir as ações.

Com planejamento adequado 
durante todo o período de crise, 
Vilela comentou também sobre 
a superação da Samarco no de-
safio de reiniciar as operações 
neste cenário, e o empenho dos 
empregados para que a retomada 
ocorresse dentro do cronograma 
previsto.

“A retomada das operações 
aconteceu em um ano desafia-

dor e de superação para todos 
nós. Conciliamos o momento 
delicado com o esforço conjunto 
dos empregados. Este prêmio é 

uma conquista compartilhada 
com todos”, disse.

Sobre as perspectivas para este 
ano, avaliou que os desafios se 

mantêm em relação à crise sa-
nitária, com foco em preservar 
a vida e a segurança dos em-
pregados diretos e indiretos.

Prêmio

A revista Brasil Mineral rea-
liza anualmente o prêmio das 
Personalidades do Ano do Setor 
Mineral, uma forma de reconhe-
cimento aos profissionais que se 
destacaram em distintas áreas da 
atividade. Este ano, a premiação 
foi mediada pela economista Ma-
ria Amélia Henriquez.

Foram registrados 17.796 votos 
em todas as categorias do prêmio. 
Vilela foi escolhido após consulta 
popular, com 51% dos votos en-
tre os demais candidatos ao re-
conhecimento de sua categoria.

Rodrigo Vilela foi escolhido na categoria “Minerais Ferrosos”

A retomada 
das operações 
aconteceu em um 
ano desafiador e 
de superação para 
todos nós

Até o início 
de fevereiro, 
5 mil pessoas 
tinham 
recebido cerca 
de R$ 400 
milhões

A fundação já 
desembolsou cerca 
de R$ 900 milhões 
em pagamentos

ANDRÉ DE FREITAS, Diretor-Presidente da Fundação Renova

O número de pessoas inde-
nizadas pelo Sistema Indeniza-
tório Simplificado da Fundação 
Renova dobrou em pouco mais 
de 40 dias. Até o início de feve-
reiro, 5 mil pessoas tinham re-
cebido cerca de R$ 400 milhões. 
No dia 19 de março, o total de 
pessoas indenizadas chegou a 
10 mil. Já o montante mais que 
dobrou e chegou a cerca de R$ 
900 milhões. 

Esse fluxo de pagamento, mais 
ágil e que possibilita o pagamen-
to de indenização a categorias 
com dificuldade de compro-
vação de danos causados pelo 
rompimento da barragem de 
Fundão (MG), foi implementa-
do pela Fundação Renova em 
agosto de 2020.

A primeira indenização pelo 
Sistema Indenizatório ocorreu 
em setembro de 2020. Desde en-
tão, a adesão ao sistema aumenta 

a cada dia, assim como a velo-
cidade dos pagamentos. Com a 
entrada de novas localidades, o 
número de pagamentos dobrou, 
atingindo a marca de 10 mil em 
cerca de 40 dias. 

“Os números mostram que o 
alto volume de adesão ao siste-
ma e a agilidade proporcionada 
pelo Sistema Indenizatório Sim-
plificado têm atingido o objetivo 
de dar uma resposta definitiva 
para as pessoas”, diz André de 
Freitas, Diretor-Presidente da 
Fundação Renova.

Os casos de difícil compro-
vação contemplam categorias 
como lavadeiras, artesãos, are-
eiros, carroceiros, extratores 
minerais, pescadores de subsis-
tência e informais, entre outros. 
Os valores das indenizações, de-
finidos pela Justiça, com quita-
ção única e definitiva, variam de 
R$ 17 mil a R$ 567 mil de acordo 
com a categoria do dano. Clique 
aqui e veja os valores para cada 
localidade. 

Atualmente, 22 localidades 
têm acesso ao Sistema Inde-
nizatório Simplificado. Do Es-
pírito Santo, estão inclusos os 
municípios de Baixo Guandu, 

São Mateus, Aracruz, Conceição 
da Barra, Linhares e Colatina 
(sede e o distrito de Itapina). Os 
16 demais municípios são de Mi-
nas Gerais.

Acesso

O acesso ao Sistema Indeni-
zatório Simplificado é feito por 
meio da plataforma on-line de-
nominada Portal do Advogado, 
disponível no site da Fundação 
Renova (www.fundacaoreno-
va.org). A adesão é facultativa. 

DIVULGAÇÃO
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ArcelorMittal lança XCarb™ e reforça seu 
compromisso de produzir aço neutro em CO2

Findes apresenta indicador de atividade 
econômica e fechamento do ano de 2020

A empresa foca em reduzir a zero a emissão líquida de carbono até 2050

BOBINAS de aço produzidas pela ArcelorMittal

DIVULGAÇÃO

A ArcelorMittal anunciou o 
lançamento das suas três pri-
meiras iniciativas XCarb™ como 
parte da sua jornada para atingir 
seu compromisso de emissão lí-
quida zero de carbono até 2050. 
Na prática, o XCarb™ irá reunir 
todas as atividades e produtos de 

aço fabricados com baixa emis-
são de CO₂ ou zero carbono na 
ArcelorMittal, bem como inicia-
tivas mais abrangentes e projetos 
de inovação verde, em um único 
esforço para se alcançar progres-
sos na neutralidade de carbono. 
Para apoiar este lançamento, a 

ArcelorMittal anuncia três ini-
ciativas com a marca XCarb™: 
1)  Certificados Verdes; 2) Aço 
Produzido de Forma Reciclada e 
Renovável; e 3) Financiamento 
em inovação para tecnologias 
inovadoras de fabricação de aço 
com zero emissão de CO₂.

“Nosso lançamento hoje do 
XCarb™ reúne toda a amplitude 
de nossa atividade de descarbo-
nização sob uma única marca. O 
objetivo é demonstrar às partes 
interessadas a grande varieda-
de de iniciativas que estamos 
criando para alcançar nosso 
objetivo de emissões zero CO₂ 
até 2050, enquanto ao mesmo 
tempo oferecemos soluções que 
ajudem nossos clientes a abor-
dar seus próprios objetivos, de-
monstrando o importante papel 
do aço numa futura economia 
circular”, destaca Aditya Mittal, 
CEO Global da ArcelorMittal. 
Entenda as iniciativas:

 
1) XCarb™ Certificados 
verdes para aço

O programa oferece aos clien-
tes a oportunidade de comprar 
certificados vinculados à compra 
do aço, permitindo que possam 
relatar a redução nas suas emis-
sões de CO₂ Escopo 3 (relacio-
nado a atividades relacionadas 

de transporte e distribuição) 
de acordo com padrões inter-
nacionais. A empresa antecipa 
que terá 600 mil toneladas equi-
valentes aos certificados verdes 
de aço até o final de 2022. 

2) XCarb™ Aço produzido de 
forma reciclada e renovável

O programa foi projetado para 
produtos fabricados em Forno 
Elétrico a Arco (FEA) usando su-
cata de aço. Produzido de forma 
reciclada e renovável significa 
que no processo produtivo foi 
utilizado material reciclado (su-
cata) e eletricidade renovável.

3) XCarb™ Financiamento 
em inovação

A empresa investirá até 100 
milhões de dólares por ano em 
empresas que desenvolvam 
tecnologias inéditas ou inova-
doras para acelerar a transição 
da indústria do aço para uma 
fabricação de aço neutro em CO₂.

DIVULGAÇÃO
A Federação das Indústrias do 

Espírito Santo (Findes) apresen-
tou, no dia 15 de março, o Indi-
cador de Atividade Econômica 
do Espírito Santo (IAE-Fin-
des), referente ao 4° trimestre 
de 2020 e o fechamento do ano.

Na coletiva, a Presidente da 
Findes, Cris Samorini, e repre-
sentantes da Findes destaca-
ram que o segundo semestre de 
2020 se caracterizou pela maior 
flexibilização das medidas de 
combate à crise junto à adoção 
de protocolos de segurança.

Neste cenário, o IAE-Fin-
des estimou crescimento de 
4,4% da economia capixaba 
na passagem do 3° para o 4° 
trimestre do ano. O resulta-
do reforçou o crescimento já 
verificado no 3º trimestre, in-
dicando o aquecimento da ati-
vidade econômica do estado 
no segundo semestre do ano.

O ganho de ritmo no último 
trimestre foi disseminado em 
todos os grandes setores da ati-
vidade econômica, com desta-
que para a expansão de 10,2% 

na indústria de transforma-
ção e de 40,1% na construção.

Apesar desses resultados, 
o crescimento observado no 
segundo semestre não foi 
suficiente para eliminar as 
perdas acumuladas ao lon-
go do ano, tendo em vista 
os efeitos adversos da crise.

Com isso, a atividade econô-
mica do Espírito Santo enco-
lheu 4,4% em 2020, refletindo 
a contração ocorrida em todos 
os grandes setores da atividade 
econômica do estado. No ano, 
o destaque foi a indústria de 
transformação que minimi-
zou as perdas e encerrou 2020 
com leve recuo de 0,3%, man-
tendo, praticamente, o mesmo 
nível de atividade de 2019. “O 
PIB do Brasil encolheu 4,1%. 
Isso reforça a necessidade de 
reformas estruturais, de redu-
ção do Custo Brasil, e, neste 
momento, reforça a impor-
tância da vacinação. A imuni-
zação da população é essencial 
para preservar vidas e empre-
gos”, destacou Cris Samorini. FACHADA do Edifício Findes em Vitória (ES)
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ARTIGO

V-shaped: O profissional que o mercado 
mais desejará daqui pra frente

O autor é escritor e executivo da área da Educação, liderou times de mais de 2.500 pessoas e 
conquistou prêmios nacionais como a Equipe Campeã do ReclameAqui em 2016, e é um dos 

Top Voices do LinkedIn mais lidos no Brasil.

Não adianta mais se agar-
rar naquilo que você é “es-
pecialista” para garantir um 
emprego bacana ou para se 
aventurar no mundo do em-
preendedorismo. Aliás, faz 
tempo que essa receita não 
funciona.

Acontece que muitos profis-
sionais ainda acreditam que 
o diferencial é o conjunto de 
conhecimentos técnicos que 
acumulam, mesmo que com 
profundidades diferentes. 
Apesar das “soft skills” (com-
petências pessoais) serem a 
bola da vez por introduzirem 
de fato competências socioe-
mocionais como diferenciais 
para o mundo dinâmico em 
que vivemos, as hard skills 
(competências técnicas) 
continuam sendo um alicer-
ce relevante para qualquer 
profissional.

É engraçado como termos e 
conceitos ganham certa fama 
muito tempo depois de surgi-
rem. O exemplo que faço um 
paralelo neste artigo é com o 
T-Shaped, perfil profissional 
que surgiu em discussões in-
ternas na empresa de design 
IDEO, cujo CEO, Tim Brown, 
estava buscando melhorar o 
formato de contratação para 
criar times com competên-
cias complementares e assim 
melhorar o processo criativo.

Os profissionais T-shaped 
não representam necessa-

riamente o que o mercado 
precisa hoje. O conceito 
“T-shaped” é baseado na co-
leção de conhecimentos que 
um profissional possui, sen-
do especialista em 1 assun-
to específico, em que se tem 
grande profundidade, com-
petência e experiência (linha 
vertical do “T”), mas que é 
complementado por vários 
conhecimentos generalistas 
que dão uma visão holística 
de diversas habilidades das 
quais você não é especialista 
(linha horizontal do “T”), mas 
compreende como funcionam 
e se utiliza delas para compor 
seu repertório.

Se o mundo está mais cola-
borativo, a sua especialidade 
precisa ser entendida por to-
dos. Muito se fala sobre times 
ágeis e multidisciplinares, 
onde as competências indi-
viduais somadas tornam uma 
equipe imbatível, pois suas 
experiências complementa-
res se somam para criar solu-
ções mais inovadoras, diver-
sificadas e assertivas. Porém, 
uma dificuldade encontrada 
por profissionais que fazem 
parte de times ágeis nos dias 
de hoje é simplificar a solução 
de problemas utilizando seu 
conhecimento mais profundo 
compartilhando com todo o 
time e partes interessadas 
o como foi feita a solução, 
garantindo que as pessoas 
compreendam o que foi usado 
para que elas também absor-
vam esse conhecimento como 

generalista. Logo, se acháva-
mos que o T-shaped seria o 
melhor perfil para a Era Digi-
tal, as mudanças de mercado 
e os aspectos do trabalho em 
equipe exigirão muito mais do 
que um repertório individual 
de conhecimentos! Necessi-
ta de uma nova e relevante 
competência não visualiza-
da no conceito: o comparti-
lhamento de conhecimentos 
especialistas. Por isso, chamei 
que o que precisamos hoje é 
do profissional V-shaped!

Por que V-shaped?

Na figura eu expresso como 
essa competência de compar-
tilhamento de conhecimento 
deve ocorrer, de forma sistê-
mica e direta no perfil profis-
sional. O compartilhamento 
se torna um novo ativo que 
será muito procurado por 
recrutadores, pondo fim de 
uma vez por todas aquela má-
xima de reter conhecimento 
é o que garante sua falsa sen-
sação de “estabilidade” em 
um emprego.

Ser um profissional V-sha-
ped é assumir que seu co-
nhecimento deve sempre 
ser compartilhado e nunca 
retido. Além disso, exercitar 
seu método didático de se 
comunicar pode ser o gran-
de diferencial para viabilizar 
a popularização de tecnolo-
gias mais novas e pouco di-
fundidas ou compreendidas. 
Essa é a chave da inovação!

Por Eberson Terra
ARQUIVO PESSOAL
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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.


