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Nesta edição do jornal empresariALL
o destaque vai para a Samarco 
que atingiu em julho, 7 meses 
após a retomada de sua pro-
dução, em dezembro de 2020, 
o volume de 4,4 milhões de 
toneladas de minério de fer-
ro e pelotas produzidas para 
atender os mercados interno e 
externo. Para se ter uma ideia 
desses números, a quantida-
de de minério produzida pela 
Samarco neste período seria 
capaz de lotar 11 vezes um dos 
maiores navios mineraleiros do 
mundo, o MS Ore Brasil, sendo 
que ele possui uma Torre Eif-
fel de comprimento e um Cris-
to Redentor de altura, e seu 
convés equivale a aproxima-
damente 3 campos de futebol. 
A Fundação Renova con-

cluiu o repasse dos recursos 
compensatórios previstos nos 
acordos da Agenda Integrada 
assinados com 38 municípios 
impactados pelo rompimento 
de Fundão e com os governos 
de Minas Gerais e do Espírito 

Santo. A terceira e última par-
cela foi de R$ 124,3 milhões, 
depositada no últ imo dia 21 
de julho. No total, os repasses 
foram de R$ 828,5 milhões.
A Va le  anunc iou ,  no  d ia 

17/08, a abertura das inscri-
ções para os dois Programas 
de Recém-Graduados 2022 da 
companhia: o Global Trainee 
Program e o Programa Trai-
nee Espec ia l is ta  de Enge-
nharia e Geologia. São cerca 
de 20 vagas para recém-for-
mados no Espír i to  Santo e 
aproximadamente 150 vagas 
em todo o  país .  As inscr i -
ções vão até 24 de setembro.
Outro destaque da Vale foi a 

destinação de R$ 1,4 bi lhão 
em compras com fornecedores 
locais no Espírito Santo entre 
os meses de janeiro e junho 
de 2021. O dado faz parte do 
Balanço Vale+, lançado recen-
temente. A publicação reúne 
as principais ações sociais, 
ambientais e econômicas da 
empresa no primeiro semestre. 

O Grupo ArcelorMittal publi-
cou, no f inal de julho, o seu 
segundo relatór io global de 
ações climáticas, após a publi-
cação do primeiro relatório em 
maio de 2019 e do relatório es-
pecífico para Europa em maio 
de 2020. A empresa anunciou 
uma meta global de 25% de 
redução da intensidade das 
emissões de CO2 para 2030. 
A Suzano realizou em junho 

uma operação de captação de 
recursos no mercado interna-
cional que reforça o compro-
misso assumido pela empresa 
de ampliar a presença de mu-
lheres em cargos de liderança 
da organização. Até 2025, a 
companhia pretende que mu-
lheres ocupem ao menos 30% 
dos postos de gerência ou car-
gos acima. Ao final de 2020, 
esse  número  era  de  19%.
O Porto de Vi tór ia  conse-

guiu um feito histórico: que-
brou, em julho deste ano, o 
recorde mensal de movimen-
tação  com a  operação  de 

830,2 mi l  t  de cargas, fei to 
que não acontecia há 56 anos.
A Findes está construindo 

um centro de inteligência em 
sua sede,  em Vi tór ia ,  cha-
mado DataLab,  que reun i -
rá profissionais quali f icados 
para a produção de estudos 
e pesquisas. O centro conta-
rá com a expertise do Ideies, 
Senai ,  Sesi ,  IEL e Cindes.
Por fim, a Gerdau também é 

destaque nesta edição. Por 
meio da Paris Ventures (sua 
Corpora te  Venture  Cap i ta l 
com sede nos EUA),  a em-
presa l iderou a rodada que 
captou US$ 30 milhões para 
a Plant Prefab, startup com 
sede na Cal i fórnia, Estados 
Unidos,  que atua na cons-
trução de casas pré-fabrica-
das com projetos, materiais 
e  operações sus tentáve is .
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

Danielli Gaiotti - Head de Comunicação na Samarco Mineração

“
”

 
                                  Na Samarco, acreditamos que o diálogo é essencial para fazermos 

uma mineração diferente. Nesta caminhada, contamos com o 
jornal empresariALL, que também acredita neste propósito e é um dos 
principais veículos de comunicação do Espírito Santo, que fala a língua 
dos empreendedores capixabas. Em nossa empresa, temos o objetivo 
de compartilhar valor com a sociedade, principalmente, fomentando 
o desenvolvimento local das regiões que nos recebem. Este veículo de 
comunicação é referência neste sentido, pois realiza um excelente 
trabalho em garantir a informação de qualidade para quem deseja 
empreender e impactar positivamente a realidade à sua volta.
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Samarco alcança produção de 4,4 milhões 
de toneladas de minério de ferro

A marca foi 
alcançada 7 
meses após 
o retorno da 
companhia às 
operações com 
26% de sua 
capacidade

VISTA INTERNA da planta de filtragem de rejeitos da Samarco

SAMARCO

A Samarco atingiu em julho, 
7 meses após a retomada de 
sua produção, em dezembro de 
2020, o volume de 4,4 milhões de 
toneladas de minério de ferro e 
pelotas produzidas para atender 
os mercados interno e externo. 
Para se ter uma ideia desses nú-
meros, a quantidade de minério 
produzida pela Samarco neste 
período seria capaz de lotar 11 
vezes um dos maiores navios 

mineraleiros do mundo, o MS 
Ore Brasil, sendo que ele possui 
uma Torre Eiffel de comprimento 
e um Cristo Redentor de altura, 
e seu convés equivale a aproxi-
madamente 3 campos de futebol. 

Recuperação judicial, 
financiamento e empregos

Para preservar suas operações, a 
Samarco iniciou em abril o proces-

so de recuperação judicial, acolhi-
do pela Justiça mineira. A recupe-
ração judicial protege a empresa 
contra ações de credores do mer-
cado financeiro internacional.

Na semana passada, a empresa 
obteve a aprovação da Justiça de 
Minas Gerais para obter finan-
ciamento no valor de US$ 225 
milhões, por meio de um me-
canismo conhecido como DIP 
Financing, que é específico para 

empresas em situação de recu-
peração judicial. A autorização 
para o empréstimo foi dada pela 
2ª Vara Empresarial de Belo Ho-
rizonte, que reconheceu a neces-
sidade da empresa por recursos 
que garantam sustentação das 
suas operações ao longo do pro-
cesso de recuperação judicial.

Atualmente, com 26% de sua 
capacidade produtiva, a em-
presa emprega mais de 6 mil 
pessoas, direta e indiretamen-
te, nos Estados de Minas Ge-
rais e Espírito Santo, além de 
atuar com 1.533 fornecedores. 

Segurança

O caminho até a empresa am-
pliar a capacidade foi traçado 
considerando o novo modelo 
de produção e o cumprimento 
das suas obrigações no cam-
po social e ambiental, com 
foco na segurança e susten-
tabilidade de suas operações.

“A Samarco se empenhou ao 
longo dos últimos anos em um 
projeto que chamamos de pronti-
dão operacional, que possibilitou 
a verificação de todos os processos 
produtivos e corporativos para 
garantir um retorno seguro e 
estruturado. Nosso foco é pro-
duzir com segurança”, comenta 
o Gerente Geral Comercial e de 
Marketing da empresa, Rena-
to Pereira. “Mesmo durante os 
cinco anos em que estivemos 
com as operações paralisadas, 
mantivemos o relacionamen-
to estreito com nossos clientes, 
o que também contribuiu para 
o nosso retorno de maneira es-
truturada. Estamos atualmente 
operando com 26% da capacidade 
e outros passos serão necessários 
até atingirmos a capacidade ple-
na, mas queremos dar um passo 
de cada vez”, completa Pereira.
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Fundação Renova repassa R$ 828,5 
milhões aos Governos do ES e de MG

Vale abre processo seletivo com cerca 
de 150 vagas para trainees

OS RECURSOS são aplicados em melhorias socioeconômicas e estruturais nas cidades localizadas ao longo do rio Doce

A Fundação Renova con-
cluiu o repasse dos recursos 
compensatórios previstos nos 
acordos da Agenda Integrada 
assinados com 38 municípios 
impactados pelo rompimento 
de Fundão e com os governos 
de Minas Gerais e do Espírito 
Santo. A terceira e última par-
cela foi de R$ 124,3 milhões, 
depositada no último dia 21 
de julho. No total, os repasses 
foram de R$ 828,5 milhões.

Entre os investimentos pre-
vistos estão a criação do Dis-
trito Industrial de Rio Doce 
(MG) e a reestruturação de 153 
km de estradas e de até 900 
escolas, além da conclusão das 
obras do Hospital Regional de 
Governador Valadares (MG).

Pelo acordo judicial homolo-
gado na 12ª Vara Federal, cabe 

à Fundação Renova realizar os 
depósitos judiciais dos valores 
acordados, para que as ações 
previstas sejam executadas pe-
los entes públicos correspon-
dentes (governos estaduais e 
municipais). A responsabilidade 
pela condução das obras é dos 
estados e municípios envolvidos.

Desenvolvimento

Um dos principais objetivos 
da agenda integrada firmada em 
conjunto pela Fundação Renova 
e os governos estaduais e muni-
cipais é induzir a diversificação 
da economia local. Por isso, uma 
das frentes incluiu a destinação 
de R$ 12,2 milhões para o mu-
nicípio mineiro de Rio Doce 
com o objetivo de implantar o 
Distrito Industrial, com área 
estimada de 68 mil m² e poten-
cial de beneficiar pelo menos 
outros 5 municípios do entorno.

Educação

Na área de educação, estão 
previstos investimentos da 
ordem de R$ 238,9 milhões, 
sendo R$ 44,3 milhões para 
instituições públicas de ensi-

no de Minas Gerais e R$ 34,6 
milhões do Espírito Santo.

Infraestrutura

Estão previstos também inves-
timentos nas obras de 153 km de 
rodovias de Minas Gerais e do 
Espírito Santo. Para o governo 

de Minas Gerais, foram repassa-
dos R$ 140 milhões. Já no Espí-
rito Santo, foram destinados R$ 
365 milhões para a execução de 
três trechos rodoviários na foz 
do rio Doce: ES-010, entre Vila 
do Riacho e Regência; ES-440, 
entre a BR-101 e Regência; e ES-
248, entre a ES-358 e Povoação.

FUNDAÇÃO RENOVA/EXPEDIÇÃO RIO DOCE

Trata-se dos recursos 
compensatórios dos 
impactos causados 
pelo rompimento da 
barragem de Fundão 
(MG) em 2015

Para saber o detalhamento 
dos repasses para Minas 
Gerais e o Espírito Santo, 
acesse: 

   https://www.fundacaorenova.
org/agenda-integrada/

SAIBA MAIS

››

Objetivo é atrair talentos recém-formados que representem a diversidade das comunidades onde a Vale atua

VALE

A Vale anunciou, no dia 17/08, 
a abertura das inscrições para os 
dois Programas de Recém-Gra-
duados 2022 da companhia: o 
Global Trainee Program e o 

Programa Trainee Especialista 
de Engenharia e Geologia. São 
cerca de 20 vagas para recém-
formados no Espírito Santo e 
aproximadamente 150 vagas em 

todo o país. As inscrições vão 
até 24 de setembro e poderão 
ser feitas em www.vale.com/
trainee.

De acordo com a Gerente Glo-

bal de Atração de Talentos, Mira 
Noronha, o objetivo dos progra-
mas é desenvolver esses profis-
sionais para que, no médio e no 
longo prazo, eles ocupem car-
gos estratégicos e contribuam 
com a transformação cultural 
da empresa. “Buscamos pessoas 
alinhadas aos valores da Vale e 
que estejam dispostos a evoluir 
conosco”, explica.

Processo seletivo

O processo seletivo será on-
line e oculto (também conhe-
cido como às cegas): informa-
ções como idade e instituição 
de formação, por exemplo, são 
omitidas até a última etapa, bus-
cando evitar a influência de vie-
ses inconscientes no processo. 

Programa Trainee Especialista 
em Engenharia e Geologia

No total, são cerca de 110 va-
gas para pessoas formadas em 
engenharia ou geologia, com 
graduação concluída entre 
março de 2019 e março de 2022. 

O programa tem duração de 18 
meses e algumas vagas podem 
exigir inglês intermediário. 

Global Trainee Program

Serão cerca de 40 vagas para o 
Global Trainee Program. Neste 
caso, os candidatos precisam 
ter visão ampla, sistêmica e es-
tratégica do negócio, além de 
mindset digital. O programa 
terá duração de 18 meses e os 
candidatos podem ser formados 
em qualquer curso e ter finali-
zado a graduação entre outubro 
de 2019 e março de 2022.

Contratação e benefícios

Além da oportunidade de de-
senvolvimento e aprendizado, a 
empresa oferece salário compa-
tível com o de mercado e os se-
guintes benefícios: participação 
nos lucros e resultados (PLR); 
auxílio mudança; plano de pre-
vidência privada; assistência 
médica e odontológica; vale 
alimentação; auxílio farmácia; 
e seguro de vida em grupo.

OS PROGRAMAS de Treinee da Vale são oportunidades de os jovens desenvolverem-se na carreira
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Vale compra R$ 1,4 bilhão com empresas 
locais no ES no primeiro semestre

O PARQUE CAMINHO DO MAR foi entregue pela Vale aos capixabas em junho

A Vale destinou R$ 1,4 bilhão 
em compras com fornecedores 
locais no Espírito Santo entre 
os meses de janeiro e junho de 
2021. O dado faz parte do Ba-
lanço Vale+, lançado recente-
mente. A publicação reúne as 
principais ações sociais, am-
bientais e econômicas da em-
presa no primeiro semestre. 

Nesse período, a média de 
contratação de produtos e ser-
viços locais foi de 54%. Foram 
realizados negócios com 421 
empresas no Estado.

Entre as ações realizadas no 
período está a conclusão do 
Parque Caminho do Mar, na 
Serra. Inaugurado em junho, 
o espaço de lazer ocupa 30 mil 
metros quadrados e é equipado 
com quadras poliesportivas e 
de areia, espaço para muscula-
ção e ginástica funcional, pis-
ta de skate, ciclovia, mirante, 
entre outros itens. O local foi 
aberto ao público e passou a 

ser administrado pela prefei-
tura municipal.

O investimento social da Vale 
foi de R$ 16,4 milhões no pri-
meiro semestre do ano. Entre 
as ações desenvolvidas está o 
programa Vale nas Escolas, 
voltado para unidades de en-
sino das redes pública e par-
ticular. Diante da pandemia, 
o conteúdo está disponível no 

formato on-line por meio do 
site vale.com/es. Na página, é 
possível conhecer a programa-
ção e se inscrever para pales-
tras, lives, cursos, workshops 
e oficinas tecnológicas. Entre 
as próximas atividades estão 
oficinas de Games, Robótica, 
entre outras. Também estão 
disponíveis para download 
jogos e atividades educativas

Carbono neutro

Na área ambiental desta-
cam-se as ações voltadas 
para a redução nas emissões 
de carbono. A Vale tem como 
meta chegar a 2050 como uma 
empresa carbono neutra. Isso 
significa reduzir e compensar 
todo CO2 emitido nas opera-
ções. Recentemente, o Porto 

de Tubarão recebeu o primeiro 
mineraleiro do mundo equi-
pado com velas rotativas. São 
cinco velas instaladas ao longo 
da embarcação que permitirão 
um ganho de eficiência de até 
8%, afirma a empresa, e, por 
sua vez, uma redução de até 
3,4 mil toneladas de CO2.

VALE
Dado faz parte do 
Balanço Vale+ do 
primeiro semestre de 
2021

Outros números da Vale:

 R$ 2,3 bi lhões em 
desembolso, incluindo 
custeios e investimentos no 
Espírito Santo;

     13,5 mil empregos próprios 
e terceiros;

   R$ 530 milhões é a soma 
de todas as remunerações e 
benefícios pagos pela Vale 
para empregados próprios, 
em circulação na economia 
capixaba, de janeiro a junho;

      R$ 67,2 milhões repassados 
em tributos (ICMS e ISS) ao 
Estado.

SAIBA MAIS

››

››

››

››
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sermavil.com.br
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ArcelorMittal publica seu segundo 
relatório global de ações climáticas

VISTA AÉREA da ArcelorMittal Tubarão

O Grupo ArcelorMittal publi-
cou, no final de julho, o seu se-
gundo relatório global de ações 
climáticas, após a publicação do 
primeiro relatório em maio de 
2019 e do relatório específico 
para Europa em maio de 2020. 
A empresa anunciou uma meta 
global de 25% de redução da in-
tensidade das emissões de CO2 
para 2030. Em setembro de 2020, 
a empresa já havia anunciado 
uma meta de neutralidade de 
emissões de CO2 até 2050.

Meta de 2030

O novo relatório esclarece o 
pensamento atual da empresa 
sobre a jornada para a siderurgia 
com zero emissão de carbono. 
Cinco pontos principais são iden-
tificados como essenciais para 
alcançar a meta de neutralidade 

de emissões de CO2 até 2050. 
São elas:

1) Transformação da produção 
de aço: a previsão é de que acon-
teça uma transição do uso de car-

vão mineral nos altos-fornos para 
o gás natural como um precursor 
para o uso de hidrogênio verde.

2) Transformação do uso de 
energia usada para produzir aço: 

haverá uma transição de energia 
baseada em combustíveis fósseis 
para formas de energia de baixo 
e zero carbono. 

3) Aumento do uso de sucata: 

além do uso de sucata no FEA 
(forno elétrico a arco), a empre-
sa aumentará o uso de sucata no 
processo de produção via rota 
integrada.

4) Uso de Energia Elétrica re-
novável: a empresa aumentará 
a quantidade de eletricidade 
renovável que consome através 
da compra de energia renovável 
certificada e por contratos de 
compra direta (CCD) de ener-
gia com fornecedores de projetos 
renováveis.

5) Compensação das emissões 
remanescentes: é provável que 
permaneçam emissões rema-
nescentes de CO2 para as quais 
não haja uma solução técnica e 
economicamente viável. Para 
essas emissões, a ArcelorMittal 
lançará projetos para gerar crédi-
tos de carbono de alta qualidade.

Para atingir as metas, a Arcelor-
Mittal estima que será necessário 
um investimento bruto de cer-
ca de US$ 10 bilhões. A empresa 
espera fazer aproximadamente 
35% desse investimento até 2025 
e o restante na segunda metade 
desta década.

ARCELORMITTAL TUBARÃO

A empresa estima 
investir cerca de 
US$ 10 bilhões para 
cumprimento de 
metas ambientais até 
2030
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Suzano ampliará presença feminina em 
cargos de liderança em 30% até 2025

Porto de Vitória movimenta 830 mil t e bate 
recorde de 56 anos

MOVIMENTAÇÃO no porto aumentou 30% entre janeiro e julho de 2021

CODESA

O Porto de Vitória conseguiu 
um feito histórico: quebrou, 
em julho deste ano, o recorde 
mensal de movimentação com 
a operação de 830,2 mil t de 
cargas, feito que não acontecia 
há 56 anos. O resultado é maior 

também do que o obtido em se-
tembro de 2020, quando foram 
movimentadas 815.151 t. Esse 
número de julho é ainda mais 
expressivo quando considera-se 
o fato de que o setor portuário 
está ainda atravessando um ano 

de recuperação após sofrer for-
tes baixas causadas pela recente 
crise.

No acumulado do ano, o Porto 
de Vitória segue na sua trajetó-
ria de excelentes resultados em 
2021: de janeiro a julho deste 

ano, o aumento é de quase 30% 
na comparação com o mesmo 
período do ano passado. A mo-
vimentação de cargas em julho 
deste ano foi tão expressiva que, 
comparada ao mesmo mês do 
ano passado, foi superior em 

23,7%, quando registrou 671 
mil t.

Fazendo história

O resultado atual não era re-
gistrado desde 1965, quando cir-
cularam mais de 10 milhões de t 
naquele ano, cuja média mensal 
era de 833 mil t. O recorde anual 
(10 milhões de t) verificado em 
1965, aconteceu devido ao mi-
nério de ferro da então CVRD 
(hoje, Vale) que era exportado 
pelos Cais Eumenes Guimarães 
e de Paul, localizados na mar-
gem em Vila Velha. 

O recorde anual 
(10 milhões de t) 
verificado em 
1965, aconteceu 
devido ao 
minério de ferro 
da então CVRD 
(hoje, Vale) que 
era exportado 
pelo Porto de 
Vitória

A Suzano realizou em junho 
uma operação de captação de re-
cursos no mercado internacional 
que reforça o compromisso assu-
mido pela empresa de ampliar a 
presença de mulheres em cargos 
de liderança da organização. Até 
2025, a companhia pretende que 
mulheres ocupem ao menos 30% 
dos postos de gerência ou cargos 
acima. Ao final de 2020, esse nú-
mero era de 19%.

A operação, pioneira na Amé-
rica Latina, prevê que, caso a Su-
zano não atinja o compromisso 
previsto, a companhia terá uma 
despesa financeira adicional 
àquela prevista inicialmente. 
Ou seja, caso o número de 30% 
não seja alcançado até 2025, os 
investidores que emprestaram 
recursos à empresa receberão 

uma remuneração extra.
Essa é a característica dos Sus-

tainability-Linked Bond (SLB) 
emitidos pela Suzano. Os SLB são 
títulos internacionais que têm 
como característica vincular o 
custo do recurso oferecido pelos 
investidores ao cumprimento de 
metas de sustentabilidade por 
parte da empresa que capta no 
mercado internacional.

Em 2020, a Suzano havia se 
tornado a segunda empresa do 
mundo (e a primeira empresa das 
Américas) a realizar a emissão de 
um Sustainability-Linked Bond. 
Na oportunidade, a companhia 
captou US$ 750 milhões. Dois 
meses depois, em novembro, a 
Suzano realizou uma emissão 
adicional de US$ 500 milhões, 
totalizando US$ 1,25 bilhão. Com 
a nova emissão, o total de capta-
ções via Sustainability-Linked 
Bond sobe para US$ 2,25 bilhões.

A principal diferença entre 
as operações realizadas no ano 
passado e a recente emissão está 
nos indicadores utilizados para 
determinar a contrapartida do 
empréstimo a ser realizado pelos 
investidores. O compromisso as-
sumido pela Suzano nas emissões 

do ano passado previa a redução 
da intensidade de emissões de 
gases de efeito estufa. Desta vez, 
serão duas metas de performan-
ce em sustentabilidade: além de 
ampliar para a presença de mu-
lheres em cargos de liderança, a 
Suzano se compromete a reduzir 
a intensidade de água captada nas 
operações industriais do valor de 
referência de 29,8 m³/t em 2018 
para 26,1 m³/t até 2026, conside-
rando o valor médio dos dados de 
2025 e 2026.

SUZANO

NO FIM DE 2020 19% desses cargos já eram ocupados por mulheres

A meta faz parte 
dos compromissos 
globais financeiros e 
de sustentabilidade 
assumidos pela 
empresa

Até 2025, a 
companhia 
pretende que 
mulheres 
ocupem ao 
menos 30% 
dos postos de 
gerência ou 
cargos acima
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Findes construirá 
DataLab para atrair 
investimentos 
para o ES

A Federação das Indústrias do 
Espírito Santo (Findes) está cons-
truindo um centro de inteligência em 
sua sede, em Vitória, chamado Data-
Lab, que reunirá profissionais quali-
ficados para a produção de estudos e 
pesquisas. O centro vai embasar es-
tratégias de atração de investimentos 
para desenvolver a economia capixaba.

O centro de inteligência contará com 
a expertise do Ideies, Senai, Sesi, IEL e 
Cindes, reunindo técnicos qualificados 
para estudos econômicos. O projeto 
também está em sintonia com a agenda 
de transformação digital da Findes, já 
consolidada na Federação com o Fin-
desLab, um hub já totalmente integrado 
ao ecossistema de inovação no estado.

A obra do DataLab da Findes será 
realizada entre os meses de setem-
bro e dezembro deste ano. Apenas em 
equipamentos de tecnologia, como 
computadores e painéis interativos, 
serão investidos mais de R$ 750 mil.

“Essa iniciativa da Findes está em li-
nha com o que vem sendo desenvolvido 
por outras Federações de Indústrias 
do país, em estados como Santa Ca-
tarina, Paraná, Ceará e Goiás. Essas 
Federações já têm implantados os 
seus laboratórios de dados, que têm 
se mostrado fundamentais para fo-
mentar o desenvolvimento das regi-
ões em que estão inseridas”, comenta 
a Presidente da Findes, Cris Samorini.

No quesito inovação, que é medi-
do dentre outros indicadores pela 
existência de empreendimentos ino-
vadores no estado, Santa Catarina e 
Paraná assumiram a 3ª e 4ª posição, 
respectivamente, entre as 27 uni-
dades federativas. O Espírito Santo, 

por sua vez, está na 13ª colocação.
Já pela ótica da empregabilidade, os 

estados de Santa Catarina e Paraná 
também são destaques nacionais. No 
primeiro trimestre de 2021, de acordo 
com o IBGE, as taxas de desocupação 
desses estados foram de 6,2% e 9,3%, 
respectivamente. Enquanto isso, o Es-
pírito Santo registrou uma taxa de de-
semprego de 12,9%, e, no país, o índice 
de desocupação foi de 14,7%.

O trabalho desenvolvido pela Findes, 
em especial nos últimos anos por meio 
do Ideies, fortaleceu a geração de dados 
e informações no Espírito Santo.

“O DataLab, ao integrar ferramen-
tas de big data com a capacidade de 
articulação institucional da Findes, 
fará a diferença para a atração de in-
vestimentos e, consequentemente, 
para o desenvolvimento da economia 
capixaba”, enfatiza Samorini.

PROJEÇÃO 3D do DataLab da Findes

FINDES

O centro de 
inteligência contará 
com a expertise do 
Ideies, Senai, Sesi, 
IEL e Cindes

“  
           O DataLab, ao 
integrar ferramentas 
de big data com 
a capacidade 
de articulação 
institucional da 
Findes, fará a 
diferença para 
a atração de 
investimentos e, 
consequentemente, 
para o 
desenvolvimento da 
economia capixaba”
Cris Samorini, Presidente da Findes
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PLANT PREFAB

Gerdau investe em startup de casas 
pré-fabricadas sustentáveis

PROJETO de uma das casas pré-fabricadas pela Startup americana

A Gerdau, por meio da Pa-
ris Ventures (sua Corporate 
Venture Capital com sede nos 
EUA), liderou a rodada que cap-
tou US$ 30 milhões para a Plant 
Prefab, startup com sede na Ca-
lifórnia, Estados Unidos, que 
atua na construção de casas pré-
fabricadas com projetos, mate-
riais e operações sustentáveis. 

Com este financiamento, a 
Plant Prefab anuncia a abertura 
de sua segunda fábrica em On-
tário, Califórnia, e a construção 
de uma terceira fábrica, pre-
vista para ser inaugurada em 
2022. O investimento também 
consolida o Plant Building Sys-
tem, que combina engenharia 
avançada aos painéis e módulos 
pré-fabricados e permite cons-
truções até 50% mais rápidas, 
com até 30% menos resíduos 
e até 25% mais baratas que 
obras tradicionais. A compa-

nhia cresceu mais de 175% nos 
últimos 12 meses e, diferente de 
outras construtoras de pré-fa-
bricados, investe em soluções 
customizadas e sustentáveis.

“Estamos muito felizes em 
anunciar a parceria com a 
Plant Prefab, uma iniciativa 
que faz parte das estratégias de 
diversificação de negócios da 

Gerdau e do seu compromisso 
com a construção de um futu-
ro cada vez mais sustentável. 
A companhia constrói casas 
sustentáveis e extremamente 
eficientes por meio de proces-
so único e tecnologicamente 
avançado. Além disso, é uma 
Certified B Corporation, e en-
trega para seus clientes seu 

compromisso com o planeta, o 
que nos deixa ainda mais orgu-
lhosos de termos liderado este 
investimento”, afirma Rafael 
de Castro, Diretor da Gerdau 
Next para a América do Norte.

A Gerdau acredita firmemen-
te no crescimento do mercado 
de casas pré-fabricadas sus-
tentáveis nos próximos anos. 

No Brasil, por exemplo, inves-
tiu na empresa de construção 
modular Brasil ao Cubo, que 
concluiu o ano de 2020 com 
R$ 200 milhões em vendas. Es-
trategicamente, a presença da 
companhia nesse ecossistema 
permite que siga contribuindo 
com a modernização do setor 
da construção globalmente.

Tecnologia garante 
que obras sejam até 
25% mais baratas 
que as tradicionais e 
gerem 30% menos 
resíduos
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www.fibral.ind.br

Papel  
e Celulose

Siderurgia

Óleo & Gás

Químico

Fertilizantes

Três Lagoas - MS

Valinhos - SP

Candeias - BA

Aracruz - ES (Matriz)

Lençóis Paulista - SP

Imperatriz - MA

A Fibral está presente ativamente em 5 estados 
brasileiros onde atua com máxima eficiência 
operacional para garantir que o mesmo padrão 
de qualidade seja percebido em quaisquer que 
sejam suas demandas.  
 
É estratégico para a empresa estar nestes 
pontos, pois diversifica seu portfólio de 
oportunidades e permite que os times se 
envolvam nos mais variados tipos de desafios, o 
que, por consequência, aumenta e fortalece a 
nossa curva de aprendizagem.  
 
Somando isso aos nossos 33 anos de mercado, o 
aumento da nossa competitividade torna-se 
algo natural.

Fabricação de tubos, conexões, tanques, reatores,  
reservatórios e acessórios em PRFV; 
 
Montagem de tubulações e conexões em PRFV e  
Termoplásticos (PVC, CPVC, UPVC, PP, PVDF, PEAD); 
 
Fabricação de produtos para revestimentos anticorrosivos; 
 
Videoscopia Industrial;

U N I D A D E S

a t u a m o s  f o r t e m e n t e  n o s  s e g m e n t o s  d e :

S E R V I Ç O S

33
ANOS

.


