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Editorial
Nesta edição do jornal empresariALL
o destaque vai para a Gerq u e ES,oAGOSTO
f e r e DE
c e2017
rá uma gra2d a u VITÓRIA,
tificação especial a todo seu
time operacional em virtude
dos resultados financeiros
recordes alcançados em
2021. Como reconhecimento pelo comprometimento e
dedicação ao longo do ano,
os colaboradores das equipes operacionais da empresa
localizadas no Brasil receberão uma premiação no valor
de um salário adicional no
mês de dezembro. A empresa
registrou lucro líquido ajustado recorde de R$ 4,6 bilhões
no 3º trimestre deste ano.
A ArcelorMittal investirá
R$ 4,3 bilhões em sua operação brasileira a partir de

Opinião do Leitor

agora até 2024. Os investimentos serão feitos na Usina
de Monlevade, na cidade de
João Monlevade, e na Mina
de Serra Azul, em Itatiaiuçu, ambas em Minas Gerais.
A Va l e v a i s e l e c i o n a r, p o r
meio da segunda edição do
Desafio Atitude Ambiental,
participantes que proponham
soluções inovadoras e modelos de negócios voltados
para temas ambientais. Os
estudantes selecionados terão a oportunidade de tirar as
ideias do papel e colocá-las
em prática. Podem participar
estudantes universitários e de
nível técnico com 18 anos ou
mais da Grande Vitória (ES),
d e G o v e r n a d o r Va l a d a r e s
( M G ) e d o Va l e d o A ç o ( M G ) .

Outro destaque da companhia é que ela testará novos
caminhões fora de estrada
elétricos da XCMG em 2022
em suas operações em Minas Gerais e na Indonésia.
As empresas assinaram um
Memorando de Entendimento para o possível fornecimento de equipamentos de
mineração e infraestrutura,
incluindo equipamentos autônomos e de emissão zero.
A Suzano anunciou a revisão de um de seus “Compromissos para renovar a
vida”, conjunto de 14 metas
de longo prazo estabelecidas pela companhia. Nessa revisão, o objetivo da
Suzano de remover 40 milhões de toneladas de car-

bono da atmosfera até 2030
foi antecipado para 2025.
A Fundação Renova viabilizou o investimento de R$
365 milhões em obras de infraestrutura no município de
Linhares, em três trechos rodoviários da região da foz do
rio Doce. Dando sequência
ao acordo da Agenda Integrada entre a Fundação Renova
e o g o v e r n o d o E s p í r i t o S a nto, as ordens de serviço de
implantação e pavimentação
das estradas foram assinadas no dia 15 de novembro.
Essas e outras notícias
sobre as gigantes e o setor
industrial do Espírito Santo e do Brasil podem também ser acessadas no site
www.jornalempresariall.com.br.

“

Hoje, para que uma sociedade (empresarial ou não) funcione
de uma forma mais efetiva, ela tem que aproveitar melhor
sua capacidade produtiva, e para isso precisa contar com pessoas
bem informadas. O jornal empresariALL é referência nacional em
divulgar e promover boas práticas empresariais, desempenhando um
papel importante de trazer informações confiáveis para o mercado.
Devemos nos orgulhar de ter um veículo capixaba com tamanho
alcance e credibilidade como o jornal empresariALL! Parabéns e
obrigado a toda equipe!

”

Rafael Brandão Vieira - Supervisor de Manutenção de Vagões no Corredor Sudeste na Vale

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.
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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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Gerdau oferece gratificação especial para
seu time operacional no Brasil

DIVULGAÇÃO

USINA de Ouro Branco (MG)

A empresa registrou
lucro líquido recorde
de R$ 4,6 bilhões no
3º trimestre deste
ano
A Gerdau oferecerá uma
gratificação especial a todo seu
time operacional em virtude dos
resultados financeiros recordes
alcançados em 2021. Como reconhecimento pelo comprometimento e dedicação ao longo
do ano, os colaboradores e colaboradoras das equipes opera-

cionais da empresa localizadas
no Brasil receberão uma premiação no valor de um salário
adicional no mês de dezembro.
Este ano tem sido histórico
para a produtora de aço que,
além de completar 120 anos,
tem conseguido entregar resultados financeiros e operacionais
recordes em meio à crise. A gratificação reforça o compromisso
da Gerdau com a segurança e
bem-estar de seus colaboradores, que contribuíram para que
a companhia registrasse, em
2021, o melhor desempenho
financeiro de sua trajetória
centenária.

Resultados
A empresa registrou lucro
líquido ajustado recorde de
R$ 4,6 bilhões no 3º trimestre
deste ano.
“Esse desempenho reflete,
além de um alto consumo de
aço em todos os mercados
em que temos operações, os
resultados da transformação
pela qual a empresa vem passando nos últimos anos, com
a construção de uma cultura
organizacional ágil, digital,
inovadora, focada nas pessoas e na geração de ainda mais
valor agregado para os nossos

clientes. Destaco também que
reforçamos, neste ano tão importante da nossa história, o
nosso compromisso de sermos protagonistas na busca
de soluções para os dilemas
da sociedade como, por exemplo, a estruturação de um programa transformacional que
tem como premissa mudar o
panorama da habitação no Brasil,” afirma Gustavo Werneck,
Diretor-Presidente da Gerdau.
A Gerdau é a maior empresa
brasileira produtora de aço e
uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mun-

do. No Brasil, também produz
aços planos, além de minério
de ferro para consumo próprio.
Com o propósito de empoderar
pessoas que constroem o futuro, a companhia está presente
em 10 países e conta com mais
de 30 mil colaboradores diretos e indiretos em todas as suas
operações. Maior recicladora
da América Latina, a Gerdau
tem na sucata uma importante matéria-prima: 73% do aço
que produz é feito a partir desse material. Todo ano, são 11
milhões de toneladas de sucata
que são transformadas em diversos produtos de aço.
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ArcelorMittal anuncia investimento de
R$ 4,3 bilhões no Brasil
Empresa ampliará a capacidade de duas unidades em função do crescimento da demanda por aço e minério de ferro
A ArcelorMittal, que completa em dezembro deste ano
100 anos de atividades no Brasil no segmento de aços longos,
anunciou que investirá R$ 4,3
bilhões em sua operação brasileira a partir de agora até 2024.
Os investimentos serão feitos
na Usina de Monlevade, na cidade de João Monlevade, e na
Mina de Serra Azul, em Itatiaiuçu, ambas em Minas Gerais.
A Usina de Monlevade quase
dobrará a capacidade produtiva, passando do atual 1,2 milhão t/ano de aço bruto para
2,2 milhões t/ano em 2024. Já
a Mina de Serra Azul terá sua
produção praticamente triplicada, do atual 1,6 milhão t/
ano para 4,5 milhões de toneladas/ano de minério de ferro.
O aporte reforça o comprometimento da ArcelorMittal com Minas Gerais, com o
Brasil e com as comunidades
que abrigam suas operações.
A meta de aumento de produção projeta também a abertura
de novas vagas de empregos
permanentes. Quando as plantas estiverem operando a plena capacidade, em 2024, serão

ARCELORMITTAL BRASIL

1.350 novos postos de trabalho
a serem preenchidos preferencialmente pelos moradores
das comunidades que abrigam
as unidades. Do total de posições, 650 novos trabalhadores
serão contratados para a Usina de Monlevade e 330 para a
Mina do Andrade, enquanto
370 novos profissionais irão
atuar na Mina de Serra Azul.
As obras de ampliação da Usina
de Monlevade e da Mina de Serra Azul também gerarão empregos temporários pelas construtoras e empresas terceirizadas
contratadas. A previsão é que,
no pico das obras, 5.000 pessoas
estejam trabalhando em Monlevade e 2.500 em Serra Azul,
totalizando 7.500 trabalhadores.
Perspectivas
Os investimentos foram decididos por uma análise estratégica de negócios. A empresa está
confiante no cenário a médio e
longo prazo do país, apesar do
entendimento de que o mercado brasileiro de 2021 está sendo
atípico. A organização acredita no crescimento sustentável

VISTA AÉREA da Usina de Monlevade (MG)

do Brasil e no aumento da demanda por aço, especialmente
em setores-chave da economia

brasileira, como construção
civil, automotivo, máquinas e
equipamentos, e por minério

de ferro, tanto no mercado
interno quanto para exportação para ambos os produtos.
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Vale lança desafio Atitude Ambiental
para estudantes do ES e MG
DIVULGAÇÃO

O OBJETIVO é estimular o desenvolvimento de tecnologias e inovações voltadas para questões ambientais

Estudantes vão
participar de uma
imersão criativa
para desenvolverem
soluções e modelos
de negócios
A Vale vai selecionar, por
meio da segunda edição do
Desafio Atitude Ambiental,
participantes que proponham
soluções inovadoras e modelos
de negócios voltados para temas ambientais. Os estudantes
selecionados terão a oportunidade de tirar as ideias do papel
e colocá-las em prática. Podem
participar estudantes universitários e de nível técnico com
18 anos ou mais da Grande
Vitória (ES), de Governador
Valadares (MG) e do Vale do
Aço (MG).
O desafio vai acontecer em
formato de hackathon (uma
espécie de imersão criativa
em que os alunos participarão
para desenvolverem os projetos) entre os dias 26 e 29 de
novembro. O programa será

totalmente on-line e as inscrições gratuitas estão abertas pelo link: www.vale.com/
atitudeambiental.
“ Em sua segunda edição, o
evento on-line tem como objetivo estimular tecnologias e
inovações voltadas para questões ambientais. A metodologia prevê uma imersão criativa para desenvolvimento de
projetos, com treinamentos,
palestras e mentorias para instigar os estudantes a contribuírem com melhorias em suas
comunidades. A Vale acredita
que quando um projeto sai do
papel, ele se espalha, conquista
novos agentes transformadores e faz a diferença no mundo”, reforça Tânia Semedo,
analista de Relações com Comunidades da Vale.
Premiação
Dois projetos serão selecionados e receberão até R$7 mil
cada para os grupos adquirirem bens e/ou serviços necessários para a implementação e
continuidade das atividades, e
mentoria durante seis meses.
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HOMENAGEM:
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HOMENAGEM:

cravv.com.br
portocel.com.br

grupoht.com.br
procerrefratarios.com.br

gotransportes.com.br

reframax.com.br

sapore.com.br

imetame.com.br

sermavil.com.br
martin-engineering.com.br

triglav.com.br
multilift.com.br

pollomagengenharia.com.br

vitoriaindustrial.com.br
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Vale testará novos caminhões fora de
estrada elétricos da XCMG em 2022
Os testes ocorrerão nas operações da Vale em Minas Gerais e na Indonésia a partir do próximo semestre
A Vale assinou um Memorando de Entendimento (MoU)
com a XCMG Machinery, uma
subsidiária da maior fabricante
de máquinas da China, para o
potencial fornecimento de equipamentos de mineração e infraestrutura, incluindo equipamentos autônomos e de emissão
zero. De acordo com documento,
dentre os protótipos de equipamento a serem testados estão
inclusos dois caminhões fora
de estrada elétricos de emissão
zero, movidos a bateria e com
72t de capacidade. Eles serão
testados nas operações da Vale
em Minas Gerais e na Indonésia
a partir do primeiro semestre de
2022. Outro caminhão elétrico
de emissão zero com capacidade
de 240t também será testado em
data a definir.
A assinatura ocorreu no dia 26
de outubro durante as comemorações dos 25 anos da relação
de irmandade entre o estado
brasileiro de Minas Gerais e a
província chinesa de Jiangsu.
O MoU foi assinado por Antonio Cardoso, Head de Compras
da Vale na China, e por Sam
Shang, Diretor Geral Adjunto
da Xuzhou Construction Ma-

DIVULGAÇÃO

CAMINHÃO fora de estrada elétrico da XCMG

chinery Group Import and Export, na presença de Tracy Xie,
Presidente da Vale na China, de
Gilberto Moura, Cônsul-Geral
do Brasil em Xangai, dentre ou-

tras autoridades locais.
Após a cerimônia de assinatura, o Vice-Presidente Executivo
de Soluções Globais de Negócios
da Vale, Alexandre Pereira, des-

tacou a busca da Vale e da XCMG
para ampliar o uso de veículos
movidos a bateria elétrica, o que
levou as empresas a incluírem
no MoU a intenção de fornecer

esses equipamentos.
“Essa iniciativa está alinhada
à meta da Vale de reduzir suas
emissões de carbono de escopo
1 e 2 em 33% até 2030 e atingir emissões líquidas zero até
2050 e reforça nossa ambição
de sermos líderes na mineração
de baixo carbono. Também vemos esta parceria com a XCMG
Machinery como mais um passo
importante no aprofundamento
da nossa relação e parceria de
longo prazo com a China, que
remonta a 1973, quando enviamos nosso primeiro embarque
de minério de ferro para a China”, disse Pereira.

Os protótipos
serão testados
nas operações
da Vale em
Minas Gerais e
na Indonésia a
partir do primeiro
semestre de 2022
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Suzano capturará 40 milhões de
toneladas de CO2 da atmosfera até 2025
A companhia previa atingir
essa meta somente em
2030
A Suzano anunciou a revisão de um
de seus “Compromissos para renovar
a vida”, conjunto de 14 metas de longo
prazo estabelecidas pela companhia.
Nessa revisão, o objetivo da Suzano
de remover 40 milhões de toneladas
de carbono da atmosfera até 2030 foi
antecipado para 2025. Com isso, a empresa reforça sua condição de ser ainda
mais positiva para o clima a partir da
remoção líquida de carbono da atmosfera em um ritmo mais acelerado do
que aquele previsto anteriormente.
A antecipação da meta em cinco anos
é suportada pela ampliação de cobertura vegetal neste período, por meio de
plantios comerciais e de áreas destinadas à conservação, em locais antes
degradados. Ao absorverem carbono
da atmosfera, as árvores cumprem um
importante papel no combate à intensificação do efeito estufa.
Além disso, a Suzano mantém iniciativas e frentes efetivas para reduzir as
emissões em suas operações próprias
e na cadeia de valor, e dará continuidade ao processo de aprimoramento

.

DIVULGAÇÃO

de manejo florestal de forma a evitar
perdas, maximizar a produtividade e
ampliar a remoção de carbono.
“A antecipação do prazo de 2030 para
2025 reforça o nosso compromisso
de captura de carbono da atmosfera
e comprova nossa percepção de que
as mudanças climáticas são um tema
prioritário. Precisamos tratar a descarbonização da economia mundial
com seriedade e urgência compatíveis
à importância dela para esta e as próximas gerações”, diz Walter Schalka,
Presidente da Suzano. Para efeito de
mensuração da meta de remoção de
carbono, a Suzano contabiliza apenas a
base florestal em pé. A madeira colhida
é subtraída do cálculo.
A remoção de carbono da atmosfera, medida que ajuda a combater a
crise climática, é uma das principais
metas de longo prazo da Suzano. Os
“Compromissos para renovar a vida”
definidos pela empresa são reportados
anualmente e contam com verificação
de terceira parte independente.
SAIBA MAIS
Confira as metas de longo prazo
da Suzano:
› https://shortest.link/1OL7

WALTER SCHALKA, Presidente da Suzano
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Fundação Renova: rodovias do ES receberão
investimentos de R$ 365 milhões
Recursos serão empregados em três trechos no município de Linhares
FUNDAÇÃO RENOVA

VISTA DA FOZ do rio Doce em Linhares (ES)

A Fundação Renova viabilizou o investimento de R$ 365
milhões em obras de infraestru-

tura no município de Linhares,
em três trechos rodoviários da
região da foz do rio Doce. Dando

sequência ao acordo da Agenda Integrada entre a Fundação
Renova e o governo do Espírito

Santo, as ordens de serviço de
implantação e pavimentação das
estradas foram assinadas no dia
15 de novembro.
Os recursos vão possibilitar a
execução de três trechos rodoviários que fazem parte de um
pleito antigo das comunidades:
a ES-010, entre Vila do Riacho e
Regência; a ES-440, entre a BR101 e Regência; e a ES-248, entre
a ES-358 e Povoação.
Em todo o estado, foram desembolsados mais de R$ 422 milhões
para investimentos em escolas
públicas estaduais e municipais e
em estradas, por meio da Agenda
Integrada.
A Agenda Integrada é uma ação
em conjunto entre a Fundação
Renova, os governos de Minas
Gerais e do Espírito Santo, com
a participação do Fórum dos Prefeitos do Rio Doce. A iniciativa
destinou os repasses para investimentos em educação, infraestrutura e saúde na região impactada
pelo rompimento da barragem de
Fundão (MG).
Pelo acordo judicial homologa-

do na 12ª Vara Federal, coube à
Fundação Renova realizar os depósitos judiciais dos valores acordados, para que as ações previstas
sejam executadas pelos entes
públicos correspondentes (governos estaduais e municipais). A
responsabilidade pela condução
das obras cabe a esses entes. A
Fundação Renova concluiu em
julho deste ano o repasse dos recursos compensatórios previstos.
Educação
Na área de educação, a aplicação
de recursos pretende contribuir
para a qualidade de vida da população atingida, especialmente
crianças e jovens.
Os recursos para educação foram distribuídos de acordo com a
população de cada cidade. Para investimentos na educação pública
de quatro municípios do Espírito
Santo, foram destinados R$ 23
milhões, sendo R$ 11 milhões para
educação pública do município de
Linhares. E para a rede pública
estadual capixaba foram R$ 34,6
milhões.
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