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A atividade de mineração é um dos segmentos que mais contribui 
para a economia do Estado do Pará. Somente no primeiro semes-
tre de 2021, foram R$ 3,9 bilhões em compras adquiridas pela Vale 
diretamente de empresas locais para o fornecimento de serviços e 
produtos, reforçando nosso compromisso com o desenvolvimento 
sustentável das cidades onde estamos presentes.

A Vale é parceira da REDES/FIEPA desde a sua fundação e esta par-
ceria tem contribuído para o fortalecimento da cadeia e das relações 
comerciais e empreendedoras no estado, gerando oportunidades de 
negócios, emprego e renda.

Por isso, nosso apoio institucional ao longo desses 20 anos de exis-
tência do REDES/FIEPA também significa valorizar pequenas e mé-
dias empresas que ajudam a impulsionar a nossa economia. Este mo-
vimento de qualificação das empresas em todo o Pará é liderado de 
maneira incansável pela Federação das Indústrias do Estado do Pará 
e REDES, construindo relações sólidas e integradas na operacionali-
zação de produtos e serviços.

Contar com uma cadeia de fornecedores locais estrututurada, fruto 
do trabalho desenvolvido pelo REDES/FIEPA, é exercer as melhores 
práticas de mercado rumo ao desenvolvimento sustentável, resultado 
de nossas parcerias estabelecidas ao longo desses anos.

São iniciativas como esta que reforçam nosso propósito de existir 
para melhorar a vida e transformar o futuro, juntos.
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Traduzir em um símbolo o registro das duas décadas de atividades intensas da FIEPA 
por meio da REDES foi um grande desafio. 

Valorizar todos os profissionais que participaram desse projeto, desde sua concepção 
até os dias atuais, bem como destacar que no Pará também existem soluções inovado-
ras e originais, criadas por profissionais de excelência e que ajudam a colocar o nosso 
estado no patamar que ele merece, sustentaram o processo criativo do selo 20 anos.

Com base nisso, alguns elementos serviram de inspiração no desenvolvimento deste 
símbolo: o símbolo do infinito e o símbolo do DNA.

O infinito é a forma mais natural e intuitiva de conceber o infindável, provocando acei-
tação e compreensão geral.

É fato que impactar pessoas positivamente, fomentando a geração de renda pelo em-
preendedorismo, criando uma cadeia de cooperação auto sustentável, é um dos pilares 
da REDES. Expressar essa forma de atuação visionária por meio do símbolo do infinito 
é expandir o olhar para além do contemporâneo. É reafirmar a perpetuação da missão 
da REDES na transformação de vidas.

Por outro lado, o DNA é uma molécula presente no núcleo das células dos seres vivos. 
Cada DNA é único e carrega toda a informação genética de um organismo.

De forma análoga, a REDES está intrinsecamente presente na vida de milhares de pes-
soas, que, ao longo desses 20 anos, passaram e continuam passando pelo processo de 
transformação e desenvolvimento. Ou seja, hoje, cada indivíduo carrega em si caracte-
rísticas imprescindíveis, especialmente empreendedorismo, cooperativismo, desenvol-
vimento sustentável, adquiridas em razão da interação com a REDES. 

Por isso, conseguimos entender que a REDES está presente na vida dessas pessoas 
como uma molécula que carrega e atribui a elas uma série de informações que as tor-
nam capazes de experimentar o crescimento pessoal e profissional.

Inspirado neste raciocínio, nasceu o selo 20 anos, uma composição que valoriza a his-
tória, as pessoas e a essência visionária da REDES.

O SELO 20 ANOS



INFINITO DNA 20 ANOS
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PALAVRA DO 
PRESIDENTE 
DA FIEPA
CARTA 
ABERTA 
SOBRE O 
SURGIMENTO 
DA REDES
Quando surgiu a ideia de registrar em um livro a história de duas 
décadas da REDES/FIEPA, não pude deixar de pensar o quanto 
gosto de lembrar desse passado, de como tudo começou e de to-
dos os que por aqui passaram e construíram um alicerce tão bom, 
que até hoje colhemos excelentes frutos com essa iniciativa do 
Sistema FIEPA. 

Foi o nosso saudoso presidente Danilo Remor que apoiou a im-
plantação da metodologia vinda do Espírito Santo, inicialmen-
te batizada de Programa de Desenvolvimento de Fornecedores 
(PDF). Naquela época, tínhamos o desafio de estreitar o relaciona-
mento dos fornecedores locais com os grandes projetos. 
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Era, portanto, um programa para valorizar as nossas 
indústrias locais e ao mesmo tempo oferecer um ce-
nário de tranquilidade para esses investidores.

Desde então, muita coisa mudou, o mercado se 
transformou e a iniciativa evoluiu junto, na sua 
busca constante de se reinventar, seguindo assim 
a filosofia de trabalho do Sistema FIEPA de enten-
der a demanda da indústria e oferecer soluções e 
serviços de acordo com o que o setor precisa. Hoje 
o PDF ainda existe, como um programa dentro do 
leque de soluções com as quais a REDES/FIEPA é 
capaz de atender o setor industrial.

O resultado é que nesses 21 anos saímos de 19% de 
compras locais realizadas pelas empresas mante-
nedoras para os atuais 51%. Trabalho realizado até 
hoje por uma equipe totalmente organizada, com 
grande capacidade de atendimento, que nos orgu-
lha e serve de espelho como case de boas práticas 
da Federação. 

Esse resultado materializa-se em mais de R$ 134 
bilhões em compras feitas pelas indústrias de for-
necedores paraenses e, agregado a isso, mais em-
prego, internalização de riquezas no próprio Esta-
do e atração de novas oportunidades.

O índice de satisfação das mantenedoras é exce-
lente, pois a entrega dos produtos criados pela 
REDES/FIEPA é transformadora. Uma entrega que 
devolve para essas indústrias a certeza de que 
suas expectativas foram atendidas, realizando jun-
to com a iniciativa um papel que antigamente elas 
faziam sozinhas.

Quando se olha para o passado, vemos esse le-
gado que a REDES/FIEPA traz para o Estado do 
Pará, com os inúmeros empregos e dinamização 
da economia gerados por essa iniciativa. Quando 
olhamos o futuro, vemos que ainda há muito a ser 
feito. E sempre será assim, para acompanhar um 
mercado em constante mutação.

Se há 21 anos as empresas competiam localmen-
te, hoje elas competem globalmente. O que é bom 
atualmente, amanhã tem que ser aperfeiçoado e a 
equipe da REDES/FIEPA tem consciência disso ao 
pensar em um futuro com indústrias competitivas. 
Uma busca incessante que vai fazer com que a ini-
ciativa se perpetue por muitos e muitos anos.

José Conrado Santos
Presidente do Sistema FIEPA
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Registrar em livro uma história como a da REDES, da sua primeira semente plantada, 
passando por sua reestruturação e transformação, até seu olhar sobre o futuro, 
certamente implica em levantar muitas outras histórias de vidas às quais não teríamos 
espaço físico nesta publicação para contá-las. 

A REDES externa hoje imensa gratidão a todos os nomes que ajudaram a construir 
esse caminho, e arriscamos dizer que a maior parte deles está citada em nossa jornada 
de escrever esta história, mas temos a consciência de que para cada nome citado há 
outras dezenas que, nos bastidores, estavam em importante atuação para a construção 
da REDES, e a todos eles também expressam nossa gratidão! 

Por isso, elegemos um nome – Danilo Remor (In Memorian) para um agradecimento 
especial, porque a partir dele vieram todos os demais que puderam compor os capítulos 
das duas décadas da REDES! 

A Danilo Remor, nossa eterna gratidão por sua visão de longo alcance, para, em 
2003, enxergar um futuro de desenvolvimento a partir do fomento às nossas próprias 
riquezas locais. 

Por todo o apoio e incentivos de, na condição de então presidente da Federação das 
Indústrias do Estado do Pará (FIEPA), abraçar o antigo PDF, que ganhou uma sede 
fixa, nova equipe e um norte com a liderança necessária para escrever a história de 
resultados que já percorreu os primeiros 20 anos.

Por fim, ter sido o capítulo que na prática deu a essa história a oportunidade de ser 
contada e hoje olhar para um futuro promissor na colheita dos frutos plantados, no 
desenvolvimento não apenas de fornecedores locais, mas de mudanças de vida pela 
geração de novas oportunidades de negócios!
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Nem nos meus melhores sonhos e planos iria ima-
ginar chegar aonde estou nesse momento, ainda 
mais escrevendo este livro comemorativo de mais 
de duas décadas da REDES, esta iniciativa extraor-
dinária da FIEPA.

A ideia do livro surgiu para deixar registrado a his-
tória, legado e memória dos principais fatos ocor-
ridos até o presente momento. É uma forma, tam-
bém, de homenagear as empresas e pessoas que 
direta e indiretamente, contribuíram com seu co-
nhecimento, tempo para o desenvolvimento dessa 
iniciativa que começou como um programa e se 
tornou importante para todo o Sistema FIEPA e 
principalmente para o nosso gigantesco Estado do 
Pará.

Resgatar histórias, fatos, momentos únicos, depoi-
mentos das pessoas que viveram em sua plenitude 
o passado, presente e agora estão plantando as 
sementes que os futuros dirigentes terão a grande 
responsabilidade de melhorar ainda mais o que já 
é feito com muito profissionalismo, ética, paixão e 
entusiasmo.

Me sinto honrado em fazer parte dessa história. 
Dos mais de 20 anos da REDES/FIEPA, estou há 

APRESENTAÇÃO
MARCEL SOUZA 
EXECUTIVO 
DE GESTÃO DA 
REDES/FIEPA

14, e me lembro como se fosse hoje a entrevista 
de seleção para ser consultor técnico da FIEPA 
para atuar no então PDF – Programa de Desen-
volvimento de Fornecedores em maio de 2007, do 
telefonema com a notícia que tinha selecionado, 
os primeiros eventos, as centenas de viagens, as 
pessoas incríveis que eu conheci, os desafios su-
perados, muitas e muitas histórias que não cabem 
em um único livro.

É muito difícil descrever o significado da REDES/
FIEPA, é um ambiente repleto de cenários com 
grandes oportunidades, assim como, desafios. Ca-
minhos que podem te levar a um crescimento pes-
soal, profissional e como cidadão paraense que ja-
mais se pode imaginar. Literalmente não há limites 
para quem decide embarcar e aceitar se transfor-
mar com a riqueza de conhecimentos, relaciona-
mentos com diversos profissionais das mais varia-
das posições.

Em um dos diversos eventos que realizamos, uma 
vez um repórter local do município de Paragomi-
nas me fez a seguinte pergunta:

“Com a realização desse evento, qual o legado que 
a FIEPA, por meio da REDES, deixará para a nossa 
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cidade?” – Eu respondi com uma única palavra: Conhe-
cimento.

O conhecimento que rodeia o ambiente de negócios 
das indústrias é algo fabuloso, e em alguns momentos 
pode causar certo receio de encarar grandes desafios. 
Esse conhecimento se transforma a cada momento, 
pode transformar vidas se for bem aplicado, pode virar 
resultados maravilhosos e que impactam famílias, em-
presas, profissionais, municípios e regiões.

Durante essas duas décadas esse ambiente riquíssimo 
vem disseminando sementes de conhecimentos e ex-
periencias que se plantadas em solos férteis e cultiva-
dos, podem mudar um cenário de puro deserto em um 
local de abundância e pessoas com a mentalidade de 
prosperidade.

Quem teve a oportunidade de vivenciar qualquer ativi-
dade nesse ambiente, por menor que tenha sido, sabe 
exatamente o sentimento de transformação que ocor-
re. É realmente algo fora do comum.

Cada capítulo foi pensado e organizado de maneira 
cronológica, trazendo fatos curiosos, imagens exclusi-
vas, histórias de bastidores e relatos únicos para enri-
quecer o livro.

Por fim, desejo que a leitura seja tão agradável quan-
to foi escrever e relembrar as boas histórias, registros 
e principalmente, descobrir fatos novos que estavam 
de certa forma guardados em documentos esperando 
esse momento tão especial para serem revelados.

Boa leitura!

Marcel Souza
Executivo da REDES/FIEPA
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CAPÍTULO 1

COMO TUDO 
COMEÇOU 
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Toda grande história de sucesso tem a sua origem, seu co-
meço. Como será que foi plantada a semente, há 21 anos, 
da qual nasceu a concepção do Programa de Desenvolvi-
mento de Fornecedores - PDF no ambiente de negócios 
das grandes indústrias?

O que se pode adiantar nessa história de trabalho intenso 
com grandiosas colheitas, que já ultrapassa duas décadas, 
é que a biografia do PDF / REDES é marcada por diversas 
fases e que será contada com riqueza de detalhes, curiosi-
dades, registros e aqueles fatos de bastidores que também 
traduzem como essa iniciativa da Federação das Indústrias 
do Estado do Pará (FIEPA) se tornou tão importante para 
as indústrias, fornecedores e para o grandioso estado do 
Pará.

E esta não é uma biografia apenas para contar o passado, 
mas para mostrar como essa construção nos leva a cada 
dia ao futuro, um aprendizado que vem acontecendo há 
duas décadas, tempo em que a iniciativa da REDES vem 
contribuindo para a transformação da consciência empre-
endedora, para fornecer com excelência produtos e servi-
ços às grandes indústrias instaladas no Pará. 

ORIGENS
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A REDES contribui direta e indiretamente para melhorar o indicador de compras re-
alizadas pelas indústrias mantenedoras no Estado, e proporciona maior visibilidade 
e competitividade para os negócios locais.

Suas origens relacionam-se a uma iniciativa que visava alavancar o crescimento do 
Espírito Santo, em 1995, na época chamada de “Potencialização do Fornecimento 
Local”, que tinha como principal frente a criação de oportunidades para que as em-
presas fornecedoras de produtos e serviços estivessem mais preparadas e qualifica-
das nas concorrências de aquisições de insumos das grandes indústrias.

O sucesso da iniciativa resultou na evolução da metodologia e sua transformação 
no Programa de Desenvolvimento de Fornecedores (PDF), que tinha como objetivo 
a integração dos fornecedores locais com as empresas investidoras e detentoras 
de tecnologia, promovendo parcerias entre empreendimentos de diversos setores.

A utilização do programa trouxe resultados positivos e transformadores para a eco-
nomia das regiões onde é desenvolvido atualmente, incluindo a cadeia de fornece-
dores, organizações, instituições no entorno do grande projeto industrial.

O desenvolvimento de uma metodologia de aproximação entre fornecedores, gran-
des empresas compradoras, governo e associações de classe em prol do crescimen-
to local tem como seu precursor o engenheiro industrial, mecânico e consultor de 
empresas Durval Vieira de Freitas, da DVF Consultoria.

Durval foi morar no Espírito Santo, em 1988, para trabalhar em uma empresa, que 
dois anos depois foi fechada. Em meados de 1990, ele observou que, das grandes 
indústrias instaladas no estado, poucas compravam dos fornecedores locais de pro-
dutos e serviços – apenas 5% das compras eram de fornecedores do próprio terri-
tório.

Mesmo com diversos desafios, Durval decidiu permanecer no Espírito Santo e tra-
balhar pelo desenvolvimento econômico, valorizando a mão de obra e as empresas 
locais. Com uma forte visão empreendedora, e acreditando que os negócios devem 
interagir com a sociedade, a missão de Durval era identificar as necessidades de 
compras das indústrias, e o que os fornecedores poderiam oferecer.

O maior desafio, à época, era impulsionar entre as grandes empresas a mudança 
para comprar dos empresários locais, já que as indústrias alegavam que estes não 
tinham capacitação suficiente ou qualidade nos serviços e produtos.
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Com isso, surgiu a “Potencialização do Fornecimento Local”, a qual gerou fortes 
resultados à região, evoluindo para o PDF, que após implantado, se tornou capaz de 
transformar a competência local em resultados efetivos e contemplar várias cama-
das da sociedade, angariando adeptos e formando uma ampla corrente em prol do 
desenvolvimento regional.

O especialista Durval expandiu a metodologia do PDF e a tornou pronta para atingir 
um importante objetivo, o de propiciar a integração dos fornecedores locais com 
as empresas investidoras e detentoras de tecnologia, promovendo parcerias entre 
empresas de diversos setores, gerando ganhos diretos e indiretos, em onda, para 
toda economia da região onde ele é adotado, incluindo micro, pequenas e médias 
empresas e, ainda, os profissionais liberais.

Para compartilhar a sua abordagem metodológica com outras regiões, Durval Vieira 
de Freitas a descreveu em seu livro “PDF PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE 
FORNECEDORES: Uma estratégia de sucesso” (Desenvolvimento Territorial Livro 1).

Na publicação, Durval detalha e comprova que essa integração pode ser alcançada 
com grande amplitude se houver apoio e participação das grandes empresas, de 
entidades de reputação, federações e associações empresariais, entidades de for-
mação de mão de obra, sindicatos patronais e de empregados e agências e órgãos 
governamentais.

Em 1999, o PDF foi levado até o Maranhão, e a intenção era implantar no Pará se o 
estado maranhense obtivesse resultados positivos. A ideia de iniciar um programa 
de capacitação surgiu da Vale – na época, Companhia Vale do Rio Doce, que já 
atuava no Pará havia pelo menos três décadas, desde 1967.

Foi também por meio da Vale que a implantação do PDF finalmente chegou ao Pará, 
um estado que é grande exemplo de sucesso no desenvolvimento da metodologia, 
tendo sido a iniciativa do PDF abraçada pela FIEPA, em parceria com grandes em-
presas mantenedoras que apresentaremos à frente, e que hoje são parte fundamen-
tal dessa história de duas décadas de trabalho e sucesso.

Assim, foi iniciada a jornada extraordinária que será contada com riquezas de deta-
lhes neste livro comemorativo de mais de duas décadas da REDES, uma iniciativa 
da FIEPA.
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CAPÍTULO 2

FASE 
IMPLANTAÇÃO: 
2000 - 2003
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O PDF foi implantado no território paraense no 
ano 2000 pela então Companhia Vale do Rio Doce 
(CVRD), hoje Vale, após o sucesso no Maranhão. 
No Pará a inciativa teve de imediato o apoio do 
então secretário de Indústria e Comércio do Pará, 
Aluísio Chaves, e seu chefe de gabinete, João Ba-
tista Ramos, representantes do Governo do Esta-
do na época. 

Foi realizada uma apresentação, em que foram 
mostrados a metodologia, a estrutura necessária, 
os bons resultados e exemplos do Espírito Santo 
e do Maranhão, a fim de que o Pará pudesse ser 
também protagonista no desenvolvimento econô-
mico do ambiente industrial. 

Os representantes do governo solicitaram mais de-
talhes da estratégia, assim como um diagnóstico e 
plano de ação que, em seguida, foram desenvolvi-
dos por Durval e sua equipe em 222 empresas do 
estado. O diagnóstico tinha os seguintes objetivos:

• Levantar a capacitação das empresas for-
necedoras de bens e serviços do Estado do 
Pará;

• Conhecer as compras de rotina efetuadas e 
os investimentos em andamento e/ou pre-
vistos nas grandes empresas instaladas no 
estado;

• Levantar os Cursos de Capacitação e Qualifi-
cação de Mão-de-Obra disponíveis nas enti-
dades de ensino;

• Levantar os Benefícios e Incentivos pratica-
dos pelo Estado;

• Avaliar as carências e estabelecer metas; e

• Propor ações para ampliar a participação lo-
cal nesses fornecimentos.

Na época o Pará exportava aproximadamente US$ 
2 bilhões de diversos minérios, principalmente o 
ferro, atingindo dali aos próximos anos a marca 
de mais de US$ 10 bilhões. Com essa perspectiva 
colocou-se diante de grandes desafios como:

• Internalização das riquezas geradas pela ca-
deia mineral;

• Geração de negócios, empregabilidade e 
renda com o foco no desenvolvimento eco-
nômico sustentável;

• Inserção do Pará no seu merecido lugar de 
destaque no âmbito nacional e mundial.

O Programa de Desenvolvimento de Fornecedo-
res do Estado do Pará foi lançado oficialmente dia 
27.04.2000, no Auditório Albano Franco, na FIEPA, 
com a presença do então Governador do Estado, 
Sr. Almir Gabriel, autoridades federais, estaduais, 
municipais e representantes de instituições e em-
presas.

Foram realizados eventos de apresentação do 
Programa nas cidades de Marabá, dia 10.05.2000, 
em Parauapebas, dia 11.05.2000, em Santarém, dia 
16.05.2000, e em Barcarena, dia 30.05.2000.

Ao todo, estiveram presentes nas apresentações 
cerca de 600 empresários e autoridades.

A SEICOM – Secretaria de Industria e Comércio do 
Governo do Estado foi a responsável pela coor-
denação e execução do PDF na sua implantação, 
tendo o apoio da FIEPA.

Logo de início, foi criada uma Comissão de Acom-
panhamento de Implantação do PDF nos municí-
pios de: Belém, Marabá, Parauapebas e Santarém.

Foi desenvolvido um catálogo de fornecedores 
com o intuito de promover as empresas locais para 
os grandes projetos industriais, assim como foi im-
plantando o site do PDF para o cadastramento das 
informações dos fornecedores paraenses. 

Um fato muito curioso foi que no início das ativi-
dades a SEICOM, por meio da PRODEPA, realizou, 
sem custos, as atualizações e manutenções neces-
sárias no site do PDF.
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INVESTIMENTOS INDUSTRIAIS MAPEADOS

ALBRAS

ALUNORTE

Objetivo: Expansão de produção do 
alumínio de 365 para 400 mil t/ano.

Objetivo: Expansão de produção de 
alumina de 1,55 para 2,325 mt/ano.

Investimento:

Investimento:

Investimento:

Investimento:

Investimento:

Investimento Total:

R$ 99 Milhões

R$ 540 Milhões

CVRD - COMPANHIA VALE 
DO RIO DOCE

Objetivo: Expansão da Mina de 
Carajás

Objetivo: Expansão de 
produção da Bauxita de 11 para 
16 mt/ano.

R$ 285 Milhões

R$ 396 Milhões

R$ 900 Milhões

MRN – MINERAÇÃO RIO DO NORTE

MSS - MINERAÇÃO SERRA DO 
SOSSEGO

Objetivo: Implantação de 
mina de cobre na Serra do 
Sossego, na região de Carajás.

OUTRO PROJETOS: TELEMAR, 
RCC – RIO CAPIM CAULIM, PPSA – 
PARÁ PIGMENTOS E CADAM.
Objetivo: Diversos

R$ 394 Milhões

Logo surgiu o desafio: a primeira fase 
de expansão da Alunorte em Barcare-
na, município situado próximo de Be-
lém, que ocorreu devido à crescente 
demanda global por alumínio e que 
trouxe grandes investimentos para o 
estado, fazia-se necessário capacitar 
os empresários locais, para que pu-
dessem, então, fornecer seus produ-
tos e serviços frente as oportunidades 
de compras. 

A grande problemática se resumia da 
seguinte forma, de um lado os for-
necedores locais reclamavam que 
não tinham acesso às oportunidade 
da expansão, nem eram cotados ou 
consultados; do outro lado a área de 
suprimentos da indústria, também re-
clamava que não havia fornecedores 
qualificados no município e que pu-
dessem concorrer frente as diversas 
demandas de compras de materiais, 
produtos e serviços.

• Em 2000 o PDF ainda não tinha base física, como sala e equipamentos. Logo depois, a FIEPA disponibilizou 
infraestrutura na própria sede.

• Em 15 de maio de 2000 foi realizada a 1ª visita do PDF na MRN em Porto Trombetas.

• As solicitações de dados de compras das indústrias ainda eram feitas por meio de fax.

• Somente 5% dos fornecedores diagnosticados utilizavam a internet.

• Na época foram levantados os investimentos de dez grandes indústrias no Estado. Alguns anos depois esse le-
vantamento se transformou na publicação Pará Investimentos.

• Foi lançado o 1º Catálogo de Fornecedores, com a versão impressa e digital.

• O PDF iniciou com 25 fornecedores locais cadastrados no site.

?CURIOSIDADES:
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Uma das características do PDF é a colaboração 
para a formação de um conglomerado no entor-
no dos grandes projetos industriais, considerada 
na época e atualmente, como a forma mais con-
temporânea e competitiva de atuação das plantas 
industriais. 

Desde a sua implantação, o PDF influenciou a evo-
lução e melhoria da gestão dos fornecedores lo-
cais e setores correlatos, promovendo parcerias, 
permitindo acesso às informações de demanda, 
não somente da grande indústria, como também 
do seu ambiente de negócios, além de fortalecer 
entidades e associações de classe que se encon-

tram nas localidades das plantas industriais no 
Pará.

Para a operacionalização do PDF, foi criada a ca-
tegoria de Empresa Mantenedora, que tinha como 
prerrogativa de participação exclusivamente às 
grandes indústrias. A relação com a FIEPA era por 
meio de um convênio de cooperação técnica fi-
nanceira, onde o valor da contribuição financeira 
era definido por faixa de faturamento. 

Feito isso, eram realizados repasses financeiros 
para a FIEPA, que geria o recurso para o desenvol-
vimento das atividades do Programa. Porém, isso 
foi oficialmente organizado em 2004 com a fase 
de reestruturação do PDF na Federação.

O primeiro coordenador do PDF foi Paulo Aca-
tauassú e Durval Freitas assessorava e acompa-
nhava as atividades desenvolvidas.

As primeiras mantenedoras a aderirem ao PDF fo-
ram:

• Companhia Vale do Rio Doce - CVRD, atual 
Vale;

• Albras;

• Alunorte;

• Mineração Rio do Norte - MRN.

O principal indicador de desempenho do PDF que 
norteava a evolução das atividades foi compras lo-
cais. Um dos compromissos das mantenedoras era 
informar periodicamente as suas compras de pro-
dutos, materiais, serviços e investimentos realizados 
no Pará e Brasil.

Em 2000, as mantenedoras compravam R$ 173 
milhões no Pará, correspondendo a apenas 19% de 
compras locais. Para melhorar este cenário, foram 
estabelecidos três grandes eixos de atuação den-
tro do PDF: capacitação, promoção e assessoria. 

Foram realizadas diversas reuniões e apresenta-
ções do PDF nos municípios de Belém, Barcarena, 
Santarém, Marabá e Parauapebas.

A metodologia tinha uma sequência lógica que era 
estabelecida em três eixos, conforme veremos a 
seguir.

A ALUNORTE solicitou apoio 

para criar um sistema de cer-

tificação para as empresas de 

Barcarena. Neste momento, 

foi plantada a semente para o 

PROCEM – Programa de Certi-

ficação de Empresas no Pará, 

atualmente coordenado pelo 

IEL.

“

“

A FIEPA desde o início apoiou a implantação do 
PDF em parceria com a SEICOM – Governo do 
Estado, por ser a representante dos interesses in-
dustriais, além de ser uma entidade privada sem 
fins lucrativos e neutra na relação entre os stake-
holders, ilustrada na imagem abaixo. 
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EIXO CAPACITAÇÃO

O foco era propor soluções educacionais para o desenvolvimento e qualificação da mão de obra 
dos fornecedores, assim como, a capacitação de empresários e gestores para a melhoria da gestão 
e consequentemente dos seus negócios.

Além disso, finalizava com o PROCEM – Programa de Certificação de Empresas que tinha na sua 
metodologia certificadora regional e que englobava os módulos de:

• Qualidade e Produtividade;

• Segurança, Saúde e Meio Ambiente; e

• Tributos e Impostos.

A base de sustentação do PDF tinha na capacitação a sua fortaleza, e difundiu em todo o Pará 
a importância de investimentos em desenvolvimento para a transformação da consciência em-
preendedora no ambiente de negócios industrial, algo relativamente recente para a época, mes-
mo com anos de atividade industrial no Estado.

Um dos requisitos de competitividade da cadeia industrial é a qualificação da sua mão de obra, 
por esta razão era um dos focos de fomento no eixo de Capacitação. O PDF não era o executor 
dos cursos, o seu papel era ser o grande articulador entre os interesses e necessidades das indús-
trias mantenedoras com a cadeia de fornecedores.

Por meio da capacitação, os empresários eram orientados a melhorar seus negócios e se adaptar 
às demandas das indústrias. Foram formadas turmas de gestão empresarial, formação de preço e 
proposta, que são exemplos de cursos realizados na época.

Nesse campo, o PROCEM foi um dos grandes diferenciais, pois seguindo a trilha lógica desse eixo 
de Capacitação, iniciava com a mão de obra e posteriormente os gestores, fechava o ciclo com 
a empresa como um todo. O PROCEM tinha como objetivo ser uma certificação regional que en-
globava conceitos e práticas das certificações mundiais de Qualidade, Segurança e Saúde e Meio 
Ambiente. 

Um dos diferenciais era o módulo de Tributos e Impostos, que atuava nas áreas financeira e con-
tábil dos fornecedores locais. No Maranhão, ainda possuía o módulo de Responsabilidade Social, 
que no Pará não foi implantado.

A primeira turma do PROCEM foi realizada pela equipe do SEBRAE.

As etapas da certificação eram divididas em três fases:

1ª Fase

Seminário de Integração, Pesquisa, Tabulação e Apresentação dos Resultados.

2ª Fase

Capacitação dos Fornecedores nos três Módulos.

3ª Fase

Auditoria e Certificação.
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O PROCEM constitui-se em um avanço da atuação integrada de empresas, sejam elas compra-
doras ou fornecedoras. A cooperação entre as grandes empresas compradoras possibilitará a 
redução do esforço e dos custos envolvidos no desenvolvimento de seus fornecedores. 

Podemos destacar alguns benefícios para as empresas compradoras e que indicavam seus for-
necedores para participarem da seleção do Programa, são eles: 

• Compartilhar com outras empresas a ação de desenvolvimento de fornecedores, reduzindo 
os esforços e os custos envolvidos;

• Integrar o modo e o processo de fornecimento, simplificando e melhorando essa atividade 
e proporcionando o intercâmbio entre as áreas de suprimentos;

• Dispor de informações necessárias e completas sobre o potencial e a capacitação legal e 
técnica para a comercialização de bens e serviços das empresas participantes;

• Obter a melhoria da qualidade de serviços e itens oferecidos por meio do desenvolvimento 
de seus fornecedores.

Para as empresas fornecedoras indicadas, também há benefícios ao participarem do Programa de 
Certificação, são eles:

• Adequarem-se a um único Sistema de Qualidade, eliminando a necessidade de se utilizar 
sistemas diferentes para atender diferentes empresas;
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EIXO PROMOÇÃO

EIXO ASSESSORIA

O PDF promovia a visibilidade dos fornecedores e entidades de classe locais. A princípio era 
realizado um cadastro dos fornecedores no Programa, que era divulgado às mantenedoras por 
meio de publicações técnicas, informativos e lista das empresas.

A promoção desde sempre foi uma das forças que potencializaram as oportunidades de negócios, 
disseminação de informações estratégicas de investimentos industriais, realizava nos eventos de 
negócios a apresentação das demandas de compras de materiais, produtos e serviços.

Desde a sua existência já utilizava as ferramentas digitais, como o site para escalonar seu alcance 
e poder estar em todos os principais municípios do Pará.

As publicações e diagnósticos técnicos foram os grandes diferenciais e que marcaram a história 
de alguns segmentos empresariais dando visibilidade às empresas locais frente o mercado de 
negócios industrial.

O terceiro eixo de sustentação do PDF tem a ver com a realização de atividades que gerassem a 
conexão entre a capacitação, promoção e aproximação dos fornecedores com os grandes pro-
jetos industriais. Outro fato importante era a realização de eventos de negócios, apresentação 
de investimentos das indústrias, os quais finalizavam com as famosas rodadas de negócios, mo-
mentos tão esperados pelos empresários locais que tinham a oportunidade de se apresentar aos 
compradores das grandes indústrias, oportunizando futuros negócios. 

Com essa dinâmica o PDF, ao longo desses três primeiros anos, teve um papel importantíssi-
mo, abrindo o caminho para as demais fases que veremos nos próximos capítulos. O Programa 

• Reduzir o esforço e o custo de implantação do Sistema de Qualidade, a partir da integração 
com as áreas contábeis, tributárias, trabalhistas e de segurança e qualidade de vida no tra-
balho, obtendo assim, a melhoria de sua organização e condições de fornecimento;

• Reduzir prejuízos pela gestão inadequada na área contábil, tributária e trabalhista, bem 
como, pelo não investimento nas ações prevencionistas de saúde e segurança no ambiente 
de trabalho;

• Usar a sua qualificação neste Sistema para a ampliação de seu mercado de atuação e for-
necimento;

• Facilitar o acesso à linha de créditos;

• Demonstrar à sociedade a sua responsabilidade social através do pagamento dos impostos, 
sua atuação moral e ética como empresa cidadã.

O PROCEM possuía em sua estrutura uma Comissão de Acompanhamento que era composta pe-
los representantes das indústrias mantenedoras. O Objetivo era promover os trabalhos técnicos, 
indicar fornecedores locais, participar das reuniões, sugerir melhorias e avaliar os indicadores de 
performance.
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começou a difundir a cultura do ambiente industrial, no bom sentido “abrir a caixa preta”, como 
muitos falavam, pois o acesso à informação, aos profissionais e área de suprimentos e operação 
era um anseio, uma reivindicação antiga diante, até então, da distância e inacessibilidade dos pro-
jetos industriais.

Por outro lado, o PDF também contribuiu para que os grandes projetos industriais aumentassem 
sua sensibilização para a importância do fomento local, das compras, do desenvolvimento de for-
necedores, sem esquecer da importância da mão de obra local.

Havia um anseio reprimido pelo universo industrial, por suas oportunidades, grandiosidade, pela 
perspectiva de expansão, crescimento e as potencialidades de negócios.

Em 2001, foram realizados cursos de capacita-
ção para empresários, tendo como destaque o 
de Gestão Empresarial.

No mesmo ano foi concluído pela SEICOM e 
lançado no dia 22.03.2001, na FIEPA, o primei-
ro número do INFORME DO PDF, sendo edita-
das 2 mil unidades.

Algumas visitas técnicas e mentorias aos for-
necedores foram realizadas pelos represen-
tantes da CVRD e demais mantenedoras.

Foram realizadas visitas à JARI CELULOSE e 
CADAM em 17.04.2001, em Monte Dourado, 

com o objetivo de apresentar o PDF a essas 
empresas que não conheciam o programa, e 
que estavam programando seus investimentos 
para 2001 e 2002. Logo depois a CADAM se 
tornou Mantenedora do PDF.

O mês de junho de 2001 caracterizou-se pela 
realização do evento de avaliação do 1º ano do 
PDF, ocorrido no dia 27.06.2001, no auditório 
da FIEPA, em Belém – PA, com a participação 
de mais de 200 pessoas.

Também foi lançado na internet um portal de 
compras - o “Portal de Negócios” da CVRD 
– na região de Carajás. O sucesso do site ins-

FATOS 2001

Informe do PDF.
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EXPANSÃO 
DA ALBRAS

No dia 13.12.2001, foi realizada uma solenidade em Barcarena, em co-
memoração ao início da fase de Operação da Expansão da ALBRAS. 
Destacaram-se neste evento as menções públicas que o Governador 
do Estado, Almir Gabriel, e o Presidente da CVRD, Roger Agnelli, fize-
ram sobre a participação dos fornecedores paraenses nesta expansão 
e a importância do PDF para o desenvolvimento do Estado.

Em 17.12.2001 foi feito o convite formal IMERYS RCC para aderir como 
mantenedora do PDF, sendo aprovada em abril de 2002 pelo então 
diretor à época, Milton Constantin. O mesmo convite foi feito para a 
Rede Celpa, que aderiu em 2002 como mantenedora do PDF.

Logo no primeiro mês, foi realizado Módulo III 
do Curso de Gestão Empresarial de Santarém, 
nos dias 24 a 26 de janeiro de 2002, ministrado 
pela “Fundação Esperança” e coordenado pelo 
PDF e SEBRAE. Os instrutores foram represen-
tantes da Mineração Rio do Norte e da CVRD.

Em março, teve início a I Turma do PROCEM 
em Barcarena.

A SEICOM elaborou um novo Layout do infor-
mativo do PDF, que passara a ter oito páginas.

Em 22.02.2002 foi feita uma visita à Agropal-
ma pela coordenação do PDF, sendo feita uma 
apresentação do Programa da FIEPA. Na opor-
tunidade a coordenação do PDF conheceu as 
instalações da indústria.

Devido à grande aceitação do PDF e aumen-

FATOS 2002

pirou o PDF a implantar um semelhante nas 
regiões de Barcarena e Santarém, a partir de 
setembro/2001.

No dia 24.08.2001, a FIEPA realizou um almoço de 
despedida do Dr. Eduardo Sarcinelli, ex-diretor da 
ALBRAS, na qual estiveram presentes diretores 
e representantes das entidades e empresas que 
participam do convênio do PDF. Nesta solenidade, 
a Comissão Operacional, através do Coordenador 
Paulo A. Teixeira, divulgou o primeiro vídeo do 
PDF, o qual foi patrocinado pela CVRD.

Em agosto de 2001, a SEICOM fez uma apre-
sentação para a Comissão Operacional do PDF, 
do projeto da Usina Hidrelétrica Belo Monte. 
Considerando que o empreendimento teria 
um investimento em torno de R$ 7 bilhões, a 
SEICOM solicitou a Coordenação do PDF que 
fizesse um estudo da participação do PDF des-
de o início do projeto.

Em 11.12.2001 foi realizada uma apresentação 

do PROCEM, no auditório do CFPT na Vila dos 
Cabanos - Barcarena, para representantes das 
indústrias compradoras instaladas no muníci-
pio e de fornecedores da região. A reunião foi 
conduzida pelo diretor do CIP – Barcarena e 
Diretor Industrial da Alunorte, GalibChaim.

Após debates e esclarecimentos, o PROCEM 
foi elogiado e aprovado por unanimidade.

Em 14.12.2001, a coordenação do PDF participou 
de uma solenidade na Associação Comercial 
do Pará (ACP), de homenagem ao “Empresá-
rio e Empresária de destaque no ano de 2001”, 
na qual foi divulgada a criação da Universidade 
Corporativa da ACP. 

Anos depois, foram realizadas várias turmas 
de Gestão Empresarial, em parceria com a UC, 
nos municípios de Ourilândia do Norte, Tucu-
mã (ambas em 2007), em Barcarena e Abaete-
tuba (em 2008 e 2009).
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Abril de 2002 foi marcado por uma 
definição em relação à Usina Hidrelé-
trica Belo Monte. O projeto foi presen-
tado em agosto de 2001 pela SEICOM, 
que solicitou um estudo da participa-
ção do PDF desde o início do projeto, 
que só teria início dez anos mais tarde, 
em 2011.

to de demanda, foi realizada em março uma 
reestruturação da coordenação do Programa, 
onde foi contratado um assessor e ampliada a 
infraestrutura e os equipamentos.

No mês de abril de 2002, as atividades que 
se destacaram foram: o início do “Curso de 
Gestão Empresarial” na cidade de Oriximiná e 
a viagem da Comissão Operacional à cidade 
de Monte Dourado, na qual foram realizadas 
reuniões de divulgação do PDF para as em-
presas Jari Celulose, Jari Energética, Cadam e, 
ainda, para a diretoria da Associação Comercial 
de Almeirim e empresários da região.

No dia 23.05.2002 foi realizada, no auditório 
Albano Franco da FIEPA, uma solenidade de 
entrega de prêmios da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) para as indústrias paraenses 
que participaram do concurso do ano de 2001. 
Registra-se a premiação das empresas mante-
nedoras do PDF: CVRD, ALBRAS e ALUNOR-
TE. Um dos projetos apresentados pela CVRD, 
que também foi reconhecido por sua impor-
tância, foi o PDF.

Ainda em maio, a MRN concluiu a elaboração 
do Site “Portal de Negócios de Trombetas”, do 
qual participam as seguintes empresas: MRN; 
GR e CATTANI.

A MRN organizou e viabilizou dois importantes 

eventos de lançamentos do Portal:

• Cidade de Oriximiná – dia 17/05/2002

• Cidade de Santarém – dia 25/05/2002

Em Oriximiná participaram em torno de 120 
pessoas, e em Santarém foram aproximada-
mente 200, entre fornecedores do cadastro 
do PDF e empresas participantes do curso de 
Gestão Empresarial.

Logo em seguida o Portal foi lançado em Be-
lém, no dia 20.06.2002. O evento ocorreu no 
Auditório Albano Franco, da FIEPA, com par-
ticipação de cerca de 200 pessoas, destacan-
do-se a presença de grande número de forne-
cedores, entidades conveniadas do PDF e do 
Governo do Estado. Na ocasião, foi sugerida a 
criação do Portal de Barcarena, já que existiam 
o de Carajás e agora de Trombetas.

O PROCEM teve seu I Módulo de Qualida-
de e Produtividade realizado dos dias 15 a 
17.08.2002 no CFPET, na Vila dos Cabanos em 
Barcarena, iniciando com treze empresas.

Em reunião (setembro) do PDF com a ALU-
NORTE, foi informado pela empresa o início 
dos estudos de uma possível expansão para 
aumentar a capacidade de produção de bau-
xita de 2,4 para 4,2 milhões toneladas/ano. A 
bauxita seria oriunda da jazida descoberta no 
município de Paragominas. A expansão evoluiu 
para o que é atualmente a Mineração Parago-
minas, da Hydro.

Em 16.10.2002 foi realizada uma visita em co-
mitiva de 52 empresários de Santarém à MRN 
em Trombetas.

No dia 08.11.2002 foi realizada uma visita ao 
Projeto Sossego, dessa vez, da comitiva da 
FIEPA/PDF com o objetivo de conhecer e ve-
rificar o andamento da implantação do empre-
endimento.

Ainda em novembro foi concluída a I Turma de 
Gestão Empresarial em Parauapebas e Marabá.

Em 19.12.2002 foi realizada a cerimônia de con-
clusão do PROCEM em Barcarena.

“
“
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Durante a reunião da Comissão de Acompanhamento 
de Santarém, o PDF recomendou que a Associação Em-
presarial de Santarém (ACES) criasse um site próprio. A 
mesma recomendação foi repassada aos fornecedores 
de Santarém: era o momento para investirem na infor-
matização de seus negócios.

No dia 24.01.2003 foi realizada uma reunião do PDF com 
a CARGILL, em Santarém, com o objetivo de conhecer o 
projeto de implantação da empresa.

No mês de fevereiro, a coordenação do PDF realizou, 
em Belém, uma reunião com o Sr. Anuar, então prefeito 
do município de Canaã dos Carajás, nas instalações da 
Associação dos Municípios das regiões do Araguaia e 
Tocantins (AMAT), onde foram tratados diversos assun-
tos, com os seguintes destaques:

- Crescimento da população para 17 mil habitantes, 
ocasionada pela implantação do Projeto Sossego;

- Criação da Associação Comercial de Canaã.

No dia 10 de março foi realizada na FIEPA uma reunião 
da Presidência e Diretoria da CVRD com as Entidades 
de Classes e Empresas Paraenses.

No dia 30.05.2003 foi realizada a Audiência Pública 

A MVC foi uma empresa mineradora da CVRD 
que tinha como objetivo a exploração de uma 
jazida de bauxita localizada no município de 
Paragominas.

O projeto surgiu devido a nova Expansão 
da ALUNORTE, fases 4 e 5. A Bauxita seria 
transportada por um mineroduto conectan-
do Paragominas a Barcarena, tornando-se o 
maior do mundo na época. A apresentação 
foi na FIEPA, em 16.04.2003, pelo represen-
tante da Vale, Ricardo Saad, que foi o gerente 
da última expansão da MRN, e era o Diretor 
de Implantação do empreendimento.

MINERAÇÃO VERA CRUZ - MVC

em Paragominas sobre o Projeto Mina, a qual teve uma 
grande participação de autoridades dos governos Es-
tadual, Municipal, Entidades de Classes, Instituições de 
Ensino e muitos empresários do município de Parago-
minas e de outras regiões do Estado. Participaram pela 
FIEPA Ivanildo Pontes; pelo SINDUSCON Jefferson Bra-
sil e, pela Coordenação do PDF, Paulo Teixeira.

O PDF foi instalado na sede da FIEPA em junho de 2003, 
quando foi revisado o convênio, as responsabilidades, a 
estrutura e organização, os escopos dos trabalhos e o 
respectivo orçamento.

No dia 04.07.2003, foi realizado um evento de lança-
mento do PDF no auditório do Sindicato dos Produtores 
Rurais em Paragominas.

No dia 11.08.2003, foi realizado no Centro Profissionali-
zante de Canaã, o 1º evento do PDF na cidade, com cerca 
de 120 participantes.

O Curso de Gestão Empresarial em Canaã dos Carajás 
foi lançando no dia 02/09/2003, com a presença da 
CVRD – Projeto Cobre e ACIACCA, com 37 participan-
tes.

Em setembro, foi realizada uma apresentação do PDF 
para a diretoria da CIBRASA-Companhia Brasileira de 
Cimentos S.A.

FATOS 2003
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Em janeiro foi atualizado, no Site do PDF, a relação das empresas participantes, já naquela ocasião com um total de 
367 fornecedores.

A FIEPA e SEICOM realizaram uma reunião de reestruturação do PDF e iniciaram a elaboração de um novo convênio.

A CVRD comunicou à FIEPA e à coordenação do PDF a extinção das empresas MSS Mineração Serra do Sossego e 
MVC – Mineração Vera Cruz, a partir de janeiro/2004, que foram incorporadas na estrutura da empresa.

Entre 2003 e 2004 houve um período de reestruturação do PDF, onde foi realizado o processo de implantação na 
sede da FIEPA e a renegociação entre CVRD e Governo do Estado para que o Programa continuasse o desenvolvi-
mento das atividades no Pará. 

Esse período de negociação foi marcado por desafios de continuidade do Programa, mas que foram superados, sendo 
retomadas as atividades em junho de 2004, assunto do próximo capítulo dessa trajetória. 

FATOS 2004

Adesão da Alcoa no PDF.

Evento com a MRN e Rodada de Negócios.
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A nova fase de retomada das atividades do PDF ocorre 
já sob a coordenação do administrador David Leal, que 
à época, em comum acordo, havia deixado a CVRD e foi 
convidado pela FIEPA para assumir esse novo desafio 
de retomada do Programa, sob a gestão do então pre-
sidente Danilo Remor (in memorian). A FIEPA assume 
a coordenação executiva do PDF, tornando assim parte 
integrante do Sistema Indústria.

De início, foi elaborado um convênio diretamente entre 
FIEPA e as indústrias mantenedoras, tendo como par-
ceiros a SEICOM e as entidades empresariais. Vislum-
brando o crescimento, uma nova equipe de trabalho, 
mais robusta, foi selecionada para executar as ativida-
des e para ocupar o novo espaço físico, agora, na sede 
da Federação.

Para divulgação da reestruturação do PDF e sensibili-
zação das Empresas Fornecedoras foram realizados 30 
eventos nas três regiões, no período de agosto a de-
zembro de 2004, envolvendo 1.156 participantes, entre 
Empresas Fornecedoras, Entidades de Classe e Empre-
sas Compradoras.

A CVRD também comunicou a FIEPA e à coordenação 
do PDF a extinção das empresas MSS – Mineração Serra 
do Sossego e MVC – Mineração Vera Cruz, que a par-
tir de janeiro/2004 foram incorporadas à estrutura da 
empresa.

Entre os destaques das atividades realizadas pelo PDF 
em 2004, vale ressaltar a realização dos Workshops e 
Seminários (Belém, Marabá, Parauapebas e Santarém). 
Em 29 de setembro de 2004 foi realizado um seminá-
rio na FIEPA denominado as “As políticas de compras 
para as grandes empresas” e em 29.10.2004 foi realiza-
do, também na FIEPA, o workshop “Os investimentos 
nas grandes empresas”.

Nesses eventos foram apresentados para as empre-
sas participantes do PDF as informações das empresas 
compradoras e investidoras. Também foram retomadas 
as visitas e reuniões com as empresas mantenedoras e 
demais indústrias que tinham intenção de investir no 
Pará.

O ano da reestruturação foi marcado por intensa agen-
da com as grandes indústrias, nas quais se criavam 
grandes oportunidades de investimentos e crescente 
aumento nas demandas por fornecedores locais. Foram 
realizadas 22 reuniões de trabalho com as mantenedo-
ras e empresas compradoras no período de agosto a 
dezembro de 2004.

Para evidenciar se, de fato, o amplo esforço das 
atividades do Programa estava gerando resultados, foi 
realizado um comparativo dos principais indicadores de 
compras locais: em 1999 a participação de fornecedores 
locais nas compras industriais foi de 22%, já em 2003 
alcançou 42% destas compras. Em valores absolutos 
passou de R$ 187 milhões para R$ 819,4 milhões ao ano.

Para dar continuidade, foi atualizado o site do PDF, 
www.fornecedoresdopara.com.br,  em 27.10.2004, que 
obteve 1.413 visitas em menos de dois meses, inaugu-
rando um marco pioneiro no setor de compras locais 
no Estado.

Oportunidades de negócios para empresas locais fo-
ram identificadas pela equipe PDF, com destaque para 
os Arranjos Produtivos “Uniforme”, “Cinturão Verde”, 
entre outros. Para o primeiro, foi realizado um grande 
projeto de desenvolvimento direcionado ao segmento 
de uniformes profissionais, pois existia uma lacuna gi-
gantesca de oportunidades para o setor que estavam 
sendo atendidas por empresas de outros estados. Esse 
aperfeiçoamento e direcionamento dos negócios aos 
fornecedores locais foi um marco e resultou em um 
grande case para o Programa.

Outra estratégia marcante do PDF foi o apoio na ela-
boração no Planejamento Estratégico das Entidades de 
Classe nos municípios de atuação das mantenedoras. O 
objetivo principal era instituir o conceito de cooperação, 
associativismo empresarial, fortalecendo o elo entre for-
necedores locais e indústrias compradoras.

A reestruturação do PDF foi 
marcada por 30 eventos nas 
três regiões, de agosto a 
dezembro de 2004, envolvendo 
1.156 participantes.{ {

FATOS 2004



38

O grande destaque para o ano de 2005 foi o aumento 
do número de indústrias mantenedoras, com as adesões 
da ALCOA/OMNIA, da Camargo Correa Metais e da Pri-
mo Schincariol houve um incremento nas oportunida-
des de negócios para as empresas locais.

Em 2005, o PDF deu continuidade ao Arranjo Produtivo 
de Uniformes Industriais que contou com a participação 
efetiva de 16 pequenas indústrias de confecção da Re-
gião Metropolitana de Belém.

Conforme relatório de 2004, das empresas comprado-
ras, somente a Rede CELPA e a Pará Pigmentos com-
pravam uniformes do mercado local, representando um 
percentual de 15% (1.350 trabalhadores) do potencial de 
mercado. No final de 2005, o percentual de compras en-

tre grandes empresas e fornecedores locais aumentou 
para 44%, devido aos contratos de fornecimento para 
ALBRAS/ALUNORTE.

A procura por mais informação do mercado industrial fez 
aumentar o número de acessos ao site www.fornecedo-
resdopara.com.br, com cerca de 12.057 entradas, e tam-
bém, o quantitativo de 21 eventos (workshops e palestras) 
realizados, com a participação de 1.900 pessoas.

Identificada, ainda no ano de 2004, a necessidade de 
certificar as empresas fornecedoras, foi dado o pontapé 
das ações de capacitação, com destaque para o início 
do Programa de Certificação de Empresas – PROCEM 
nas regiões sudeste e oeste do Pará.

Inscreveram-se no PDF, até dezembro de 2004, 290 empresas paraenses, das quais 74% eram de micro e pequeno 
portes, alocadas nas mais diferentes regiões e que empregavam 22.978 pessoas. Um fator preocupante de destaque 
entre as empresas participantes era o grau de certificação em Programa de Qualidade, já que somente 87 empresas 
do total tinham esse certificado.

De um modo geral observou-se ausência de integração das empresas compradoras com as empresas fornecedoras 
nas regiões onde encontravam-se instaladas, sendo necessário melhorar o processo de divulgação das oportunida-
des de negócios e promover esses encontros.

CARACTERIZAÇÃO GERAL DAS 
EMPRESAS FORNECEDORAS

A Companhia Vale do Rio Doce foi a empresa que mais comprou no Pará em 2005, com 
47% (R$ 674 milhões) em aquisições de bens e serviços, já a Rede CELPA foi a empresa que 
mais priorizou as compras no Estado, atingindo o percentual de 80% (R$ 317,3 milhões) das 
suas aquisições de bens e serviços no mercado paraense.

No mesmo ano foi lançada a I Edição da Indústria de Base, uma publicação técnica que tinha 
como objetivo mapear os fornecedores locais do segmento e traçar um diagnóstico das 
potencialidades, especialidades e demandas de capacitação de mão de obra, empresários e 
certificação. Foi um verdadeiro marco para a época!

FATOS 2005

DESTAQUES
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Destaca-se em 2006 o incremento de 53% em relação 
ao cadastramento de 345 novas empresas forncedoras. 
A evolução dos cadastros na região sul do Pará foi a 
mais expressiva do ano, considerando a implantação do 
projeto em Ourilândia do Norte e as oportunidades de 
negócios em Canaã e Parauapebas culminou no aumen-
to de 644 para 989 empresas fornecedoras.

O Arranjo Produtivo de Uniformes Industriais seguiu for-
te no ano de 2006. O percentual alcançado em 2005 

(46%) contou com um novo incremento este ano, au-
mentando para 68% devido contratos de fornecimen-
to para a Mineração Rio do Norte (MRN) fechados pela 
Máster Uniformes.

Destaque, também, para a renovação das parcerias com 
o projeto Dealer e com a Universidade Federal do Pará 
(UFPA) na identificação de novas oportunidades de ne-
gócios e possibilidades de investimentos na prestação 
de serviços e importação através dos portos paraenses.

Anos depois, em 2008, a atualização da 
pesquisa de novas oportunidades de negó-
cios transformou-se na publicação Norte 
Competitivo, outro grande marco da FIEPA 
com o apoio do PDF, na construção de um 
diagnóstico com plano de ação para solu-
cionar potenciais desafios da logístico na 
Amazônia Legal.

Em 2006 as compras locais cresceram 12% 
em relação ao ano anterior, passando de 
41% para 46%. A empresa com maior par-
ticipação local nas suas compras foi a Rede 
CELPA (R$ 597,7 Milhões), representando 
74% devido à forte predominância de com-
pra de serviços das empresas fornecedoras.

Neste ano, também foi aprovada pelo Co-
mitê Diretivo a criação da categoria de 
parceria chamada Empresa Apoiadora do 
PDF, que nos anos seguintes ganhou um 
destaque muito importante na dinâmica de 
fomento local.

FATOS 2006

Reunião SINDUSROUPA.

Reunião com apoiadoras.

DESTAQUES
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Iniciando a dinâmica de atração das primei-
ras parceiras Apoiadoras do Programa, foram 
abertas oportunidades de adesão, também, 
para empresas de fora do Estado que ma-
nifestavam interesse em participar e apoiar 
o PDF, pois, ao iniciar o atendimento a um 
cliente local, estas empresas encontravam 
muitas dificuldades no mercado.

Para tanto, este perfil de parceria surge com 
o objetivo de contribuir anualmente com re-
cursos destinados unicamente à capacitação 
do fornecedor local. As empresas que ade-
riram inicialmente ao programa foram: Ha-
pvida, Grupo ALUBAR, Makro Engenharia de 
Movimento, U&M – Terraplanagem e Minera-
ção, TRACBEL, WILL Garantias Contratuais, 
MMX – Mineração e Logística, ICEC.

Em 2007 a Mineração Onça Puma – MOP pas-
sa a fazer parte do rol de empresas mantene-
doras do PDF e há um aumento de empresas 
cadastradas para 1.283. No mesmo ano, foi 
realizado o 1º curso de gestão empresarial em 
Ourilândia do Norte e Tucumã.

No pilar Capacitação, foi concluída a última 
turma do PROCEM coordenada pelo SE-
BRAE, com 10 empresas certificadas. Para-
lelamente, foi realizada a transição da coor-
denação para o IEL, com a implantação da 
Comissão de Acompanhamento e retomado 
o Programa de Certificação com 77 empre-
sas inscritas, nos municípios de Belém, Bar-
carena, Santarém e Parauapebas.

Foi lançado em dezembro “O guia do forne-
cedor”, publicação construída em parceria 
com as empresas mantenedoras com o obje-
tivo de orientar os fornecedores na condução 
de seus negócios, assim como o lançamen-
to da 2ª Edição do livro sobre a Indústria de 
Base.

Em meados de maio, houve renovação no 
quadro técnico de consultores, entrando os 
profissionais Luiz Pinto e Marcel Souza, for-
talecendo a interação com conteúdo local e 
aumentando a interiorização do programa.

Ainda em 2007, foi assinado o convênio com 
a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda 
e FIEPA para a qualificação de 17.000 traba-
lhadores, tendo como base o projeto prepa-
rado pelo PDF decorrente dos investimentos 
previstos para o Pará.

Encontros de negócios com destaque para 
o evento ocorrido em março de 2007, que 
contou com a presença dos dirigentes de 
42 empresas detentoras de tecnologia vin-
das de todo o Brasil, o evento realizado em 
27.03.2007 contou com o apoio da VALE, 
sendo um dos pontos altos do evento foram 
as rodadas de negócios.

O PDF também participou da viagem de 22 
empresários paraenses da Indústria de Base 
à feira EXPOSIBRAM, em setembro de 2007. 
Na ocasião foram realizadas visitas dos for-
necedores com empresas detentoras de tec-
nologia para troca de experiências e poten-
ciais parcerias.

O projeto estagiário / consultor trainee, lan-
çado pelo PDF em parceria com as Associa-
ções Comerciais de Santarém, Parauapebas 
e Marabá, tinha a presença do Programa nos 
municípios e valorizava os profissionais lo-
cais no início da carreira. Em seguida, dois 
estagiários lotados em Belém se tornaram 
consultores técnicos atingindo a posição de 
coordenadores técnicos.

Entre as dificuldades apontadas nos diagnósti-
cos realizados pelo PDF, a principal era acesso 
à Internet pelas pequenas e microempresas, 
dificultando a participação nas oportunidades 
de negócios, fato que levara o PDF a fazer uma 
nova reformulação no site finalizada em julho 
de 2008.

Para fortalecer o eixo de Promoção, foi cria-
da a área de comunicação do PDF. O objetivo 
era somar as estratégias e atividades junta-
mente com a ASCOM – Assessoria de Comu-
nicação da FIEPA, visto que a demanda cres-
ceu significativamente e precisava dar maior 
atenção e dedicação.

FATOS 2007



41

Um fato relevante ocorrido em 2008 foi o lançamento da publicação “Pará Investimentos 2008/2012”, 
que apresentava os mais importantes investimentos privados e públicos que ocorreriam no Pará no 
período, revelando-se um documento de referência para o planejamento das empresas locais, entidades 
de classe, prefeituras e do Governo do Estado, que utilizou os dados da publicação como uma das fontes 
na construção do Programa Pará 2030.

Foi registrado um crescimento do número de empresas Apoiadoras, chegando a 12 no total, em 2008. O 
recurso das Apoiadoras era utilizado para financiar cursos de capacitação realizados pelo PDF para os 
empresários locais.

Curiosidade: A Alubar aderiu em 2008 como Apoiadora do PDF e, em 2016, tornou-se Mantenedora da 
iniciativa REDES, fortalecendo o grupo de indústrias da região de Barcarena.

Neste ano, a divulgação de cases de sucesso no informativo do Programa foi uma vitrine de promoção 
de empresas que se destacaram por algum processo de inovação, sendo significativa a transferência de 
tecnologia desenvolvida pela Albras e Oyamota para o Projeto da Vale Sul.

Destaca-se, também, a reformulação do site onde o número de 67.224 acessos mostrou uma maior in-
teração dos fornecedores e compradores, indicando a melhoria da qualidade do ambiente de negócios 
do PDF.

A interação entre fornecedores também se deu através de uma comitiva formada por 25 empresários 
paraenses do setor metal mecânico, que viajaram em visita à Feira Internacional da Mecânica, resultando 
na compra de aproximadamente R$ 8 milhões em novos equipamentos e, ainda, tiveram a oportunidade 
de conhecer grandes empresas de alta tecnologia.

2008 foi marcado por grandes eventos, destaque para o workshop realizado na Feira do Empreendedor, 
em parceria com o SEBRAE, e para o encontro de negócios, ocorrido em Barcarena, com os projetos 
de investimento da CAP (Companhia de Alumina do Pará) e UTE (Usina Termoelétrica), ambos da 
Companhia Vale, reunindo cerca de 300 pessoas.

Em parceria com a UTE e CAP, foi lançado o Programa de Qualificação de Fornecedores nos municípios 
de Barcarena e Abaetetuba, contemplando a realização cursos voltados para a profissionalização dos 
fornecedores locais, em destaque o de Gestão Empresarial. A parceria foi um sucesso, sendo renovada 
por mais 12 meses em 2009.

Ao final de 2008, foi o implantado em Marabá a primeira base do PDF fora da capital, para que pudesse 
ampliar e melhorar o atendimento das demandas no sul do Pará, em função do volume de investimentos 
previstos para aquela região.

Em 2007 ocorre a transição da execução do PROCEM entre SEBRAE e IEL. Já com a gestão do IEL foram 
certificadas 63 empresas em 2008.

Para o fechamento de um ano bastante produtivo, foram realizados Fóruns de Avaliação do PDF nas 
Associações Comerciais dos municípios de Breu Branco, Santarém e Parauapebas. Cada fórum tinha 
como objetivo fazer uma avaliação geral das atividades do Programa no município, foram envolvidos 
empresários e associados das Entidades de Classe.

FATOS 2008



42

O PDF buscou novos canais de promoção dos fornece-
dores através do novo site – com reformulação de lay-
out e mais destaques para as notícias sobre as ações 
do programa, assim como com a melhoria dos assuntos 
abordados no informe PDF e o clipping eletrônico com 
as principais atividades do programa.

Destaque, também, para a profissionalização do selo da 
qualidade implementado em parceria com as entidades 
de classe visando crescimento na gestão das micro e 
pequenas empresas. O processo de certificação tem 
média de duração de seis meses, com o objetivo de im-
plantar um programa de qualidade nas empresas.

Foi realizada a implantação do Selo da Qualidade e efe-
tivada mais uma turma no município de Santarém, do 
polo Tapajós. Este processo foi coordenado pela As-
sociação Comercial de Santarém – ACES. Além disso, 
o PDF atualizou sua metodologia e, em parceria com a 
Associação Comercial de Parauapebas – ACIP, iniciou 
com sucesso a adesão de empresas no processo de cer-
tificação neste município.

Os encontros de negócios tiveram continuidade em 
todo o Pará, sendo realizados nas programações de fei-
ras e visitas técnicas. As novas comitivas empresariais 
possibilitaram aos fornecedores locais oportunidades 
reais de negócios, destaque para:

• Comitiva da FIEPA à Mineração Buritirama e Sino-
bras;

• Comitiva de empresários ao Salobo, MRN e Sino-
bras;

• Visita a ABDI – Agência Brasileira de Desenvolvi-
mento Industrial em Brasília;

• Viagem a CSA - RJ, com comitiva de empresários 
e Governo.

A Rede CELPA foi, novamente, a empresa que mais prio-
rizou as compras realizadas no estado representando 81% 
seguida pela Albras, Imerys e Alunorte. Destaque também 
para a Vale, que em 2009 comprou o equivalente a R$ 2,4 
Bi em valores absolutos, representando 63% do total das 
compras no estado.

Outro avanço em 2009 foi o desenvolvimento do grupo 
IMMO - Intermediação Massiva de Mão de Obra, resul-
tado do convênio firmado entre Secretaria de Trabalho 
Emprego e Renda (SETER) e FIEPA. A partir do grupo, 
os trabalhos se tornaram mais focados e as empresas 
mantenedoras participavam ativamente do processo, 
enviando demandas e contribuindo com sugestões para 
absorção da mão de obra treinada. Até então, o convê-
nio já monitorou e acompanhou o treinamento de mais 
de 13.000 trabalhadores em todo o estado.

A empresa que mais aumentou seu percentual de com-
pras no Pará foi a Vale, passando de 31% em 2008 para 
46% em 2009, seguida da Alunorte que em 2008 tinha 
um percentual de 53% passando para 61% em 2009.

Importante destacar que o ano de 2009 foi o mais ex-
pressivo no que diz respeito a participação local nas 
compras realizadas pelas mantenedoras atingindo o 
percentual de 47%.

O ano de 2008 foi marcado por uma agenda de atividades intensa, seja na realização de rodadas de 
negócios, eventos, workshops, lançamento de publicações, visitas técnicas e reunião com as mantene-
doras. Com isso, houve um fortalecimento da FIEPA por meio do PDF, na interiorização das ações.

FATOS 2009

Foi realizado pela 1ª vez o curso de 
Gestão Empresarial em Terra Santa.

CURIOSIDADE?

DESTAQUE
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Entre os anos de 2008 e 2009 o Programa foi impactado pela crise econômica da época, 

resultando no atraso na renovação dos convênios com as mantenedoras. O impacto foi per-

cebido em alguns meses em que não foram realizadas atividades como rodadas de negócios, 

visitas e viagens de campo. Mesmo assim, a equipe manteve as atividades internas normais. 

Foi um período muito desafiante, mas que foi superado com a liderança do Presidente Con-

rado.

Em 2010 o PDF intensificou sua participação e reali-
zação de eventos de negócios, o objetivo desses en-
contros era contribuir para o aumento da participação 
dos fornecedores paraenses junto aos investimentos 
previstos para o Pará fomentando negócios no estado. 
Os eventos possibilitam a indução da internalização de 
riquezas, informando os empresários sobre investimen-
tos no estado até 2014, assim como, as demandas de 
mão de obra, as oportunidades reais de negócios exis-
tentes no Pará e o processo de compras dos grandes 
projetos, vale destacar:

• Evento de sensibilização PROCEM em Marabá e 
Parauapebas, promovido pelo PDF, através de 
palestras sobre os investimentos previstos para o 
Pará nos próximos anos. Cerca de 78 empresários 
estiverem presentes interessados na participação 
do Programa de Certificação de Empresas (PRO-
CEM);

• Em parceria com o SEBRAE, foi realizada uma 
rodada de negócios focada em oportunidades e 
demandas para microempresas. Participaram cer-
ca de 150 fornecedores e as seguintes empresas 
compradoras: Alcoa, Vale, MRN, Imerys, Celpa e 
CAP;

• No mês de julho aconteceu em Canaã dos Cara-
jás o primeiro encontro de negócios dentro da 
agência de desenvolvimento local. O evento foi 
organizado pelo PDF/FIEPA, em parceria com a 
Associação Comercial de Canaã (ACIACCA);

• No mês de agosto, no município de Curionópolis, 
foi realizado um evento voltado à regularização e 
formalização de empresas, além de capacitação 
das empresas locais, promovido pelo Programa 
de Desenvolvimento de Fornecedores (PDF) e 
pela Associação Comercial Industrial de Curionó-
polis (ACIC), em parceria com o Sebrae, Vale, Co-
lossus e prefeitura municipal;

• Ainda em agosto, ocorreu o 3º Encontro de Negó-
cios da Unidade Operacional Onça Puma (MOP), 
no município de Ourilândia do Norte, no auditó-
rio do Colégio Pitágoras. O objetivo do evento foi 
mostrar as oportunidades de negócios durante a 
fase de operação da planta operacional de Onça 
Puma;

• Em outubro, no auditório Albano Franco da FIE-
PA, as indústrias VALE, CELPA e SCHINCARIOL, 
em parceria com a Federação através do PDF, 
promoveram um encontro de negócios para di-
vulgar as oportunidades de empreendimentos no 
Pará e integrar os fornecedores às grandes em-
presas.

• No dia 10 de dezembro, o PDF promoveu o En-
contro de Negócios da XVII Feira da Indústria, Co-
mércio, Cultura e Artes de Marabá - FICAM com a 
presença de 130 empresários da região.

• Foi realizado, também no auditório Albano Fran-
co, o Lançamento da 2ª edição do Pará Investi-
mentos 2010 -2014.

FATOS 2010

DESTAQUE
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• Elaborado 1º convênio entre FIEPA, mantenedoras, entidades de classe e governo do Estado;

• Implantação da estrutura física na sede da FIEPA;

• Mudanças da equipe técnica nos anos de 2004 e 2007;

• Adesão de novas indústrias mantenedoras;

• Criação da categoria de Empresa Apoiadora;

• Lançamento do Informativo do PDF em formato digital;

• Case do Arranjo Produtivo de Uniformes Profissionais;

• Lançamento da 1ª e 2ª edição da Indústria de Base;

• Lançamento da publicação Pará Investimentos;

• Lançamento do Estudo e Projeto Norte Competitivo;

• Criação da área de Comunicação do PDF;

• Implantação do novo site do PDF;

• Apoio na elaboração dos Planejamentos Estratégicos das Associações Comerciais e da FIEPA;

• Mentorias aos Fornecedores Locais;

• Participação na Exposibram em MG e na Feira da Mecânica em SP;

• Criação do Guia do Fornecedor;

• Registro da Marca do PROCEM.

Em 2010, a Imerys, uma das 10 maiores exportadoras de minério do Brasil, despontou como a 

empresa que mais comprou produtos e serviços de fornecedores instalados no Pará, com 66% 

na aquisição de produtos e 85% na utilização de serviços, gerando uma média de 75% da par-

ticipação total na contratação de empresas paraenses. A Alunorte, empresa reconhecida pela 

qualidade na produção de alumina, atingiu 57% no número de compras e serviços. Em valores 

absolutos, a Vale, manteve seu posto de maior compradora, com quase R$ 3 bilhões utilizados 

nas compras de bens e serviços no estado em 2010, seguida pela Celpa com cerca de 222 milhões 

de reais e a Alunorte com quase 179 milhões de reais.

O período de 2004 ao início de 2011 foi marcado por uma gestão focada na retomada e reestru-

turação do PDF, com a coordenação executiva da FIEPA. 

Foram momentos de fortalecimento das atividades do Programa no interior do Pará, com a cria-

ção de polos de atuação, intensificando o pilar de assessoria com a realização de diversas roda-

das de negócios, visitas técnicas, eventos, workshops, planejamentos estratégicos e atividades 

que promovessem a interação entre indústrias mantenedoras e fornecedores locais.

DESTAQUES

DESTACAMOS OS SEGUINTES MARCOS:
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Comitiva de empresários
organizada pela FIEPA, por 
meio do PDF, para  a Feira 

da Mecânica em SP.

Certificação Turma de 
Gestão Empresarial - 
Tucumã. Em parceria com 
a Vale.



46

Rodada de Negócios 2004 na FIEPA.

Relatório Anual PDF 2004/Metas 2005.

Setor de confecção ganha espaço.

Audiência Pública Onça Puma.

Indústria de Base 2ª edição.

Apresentação do PDF em São Felix do Xingu.

Folder do PDF.

Encerramento Curso em Barcarena - 2007.

Informativo PDF agosto 2007 nº 1.1.

Adesão da CCM no PDF - Representantes da CCM.
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Informativo PDF on-line/2005. Folder do PROCEM.

1ª Comissão de acompanhamento do PROCEM 2007.

Lançamento da 1ª Edição da Indústria de Base 28.06.06.

1ª Turma de Gestão Empresarial em Barcarena.

Planejamento estratégico ACIM.

Evento PDF e Vale em Curionopolis.

Guia do Fornecedor.Folder evolução 2004 a 2006.

Relatório anual PDF 2005/Metas 2006.
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Workshop promovido pelo PDF - Fornecedores.

Capa do Guia do Fornecedor.

Programa de Qualificação de Mão de Obra 2ª Edição.

Encontro de Negócios - Schincariol.

Parceria ACEJ e PDF.

Apoio na Gestão da Associação Comercial de Terra Santa.

Relatório anual PDF 2008/Metas 2009.

Viagem Trombetas, Terra Santa e Santarém.

Feira da Mecanica.Turma de Gestão Empresarial Abaetetuba em Parceria com a CAP e UTE Vale.

Convite Lançamento da Indústria de Base 2.

Apresentação do PDF em breu Branco parceria com a Dow.
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Relatório anual PDF 2007-Metas 2008.

Planejamento estratégico ACP 2005.

Pará Investimentos 1ª edição 2008-2012.

Projeto Norte Competitivo - Belém.

PDF em Síntese - Edição 5 - 31.08.2009.

Embalando os Informativos.
Relatório anual PDF 2009-Metas 2010.

Certificação Procem.

Certificação 1ª Turma em Gestão Empresarial 28-08-08 - Ourilandia 118.

Carta catalogo proposta.
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Termo Aditivo Schincariol Março 2005.

Alpa-correio tocantins 31.03.2010.

Encontro de Negócios Belém 14-10-2010 052.Rodada de Negócios em Parceria com o SEBRAE - Feira do Empreendedor.

Vale investe em treinamento on-line - jornal o liberal - 29 dez 2010.

Apresentação Estudo Macrologistica.

Planejamento Estratégico AEON - 2010.

PDF em Síntese - Edição 3 - 22.06.2009.

Para Investimentos 2010-2014.PDF em Síntese - Edição 10.Convite FICAM 2010.

Convite 01.
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Industria de Base 1ª edição.PROCEM 2010 em Marabá.

Ação em Curionópolis - 05.08.2009. PDF em Síntese - Edição 4 - 06.08.2009.

Relatório Anual REDES - Resultados 2011, Metas 2012.

1º Convênio do PDF - 2004. Relatório anual PDF 2010-Metas 2011. Revista Estrategica_02.Programa de Qualificação de Mão de Obra 1ª Ed.

Convite para a rodada de negócios.
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CAPÍTULO 4

FASE DE 
TRANSFORMAÇÃO 
(2011 – 2013): 
NOS TORNAMOS 
REDES!
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Com o PDF trabalhando intensamente e muitas expectativas 
para 2011, o início do ano logo nos traz uma surpresa: a ida do 
coordenador David Leal para o Governo do Estado. David con-
tribuiu com maestria para a reestruturação e crescimento do 
Programa e com isso, ficou evidente seu reconhecimento para 
se juntar ao Governo e contribuir na esfera pública para o desen-
volvimento do Pará.

Com isso, iniciamos uma nova fase e um novo capítulo na gestão 
do PDF, com reavaliação de metodologia, focada em peculia-
ridades da região, que seriam o primeiro passo também para a 
futura REDES!

A saída de David do PDF pegou toda a equipe de surpresa, mas 
de forma positiva, mesmo não sendo algo planejado. Entre o 
convite do Governo do Estado ao David e sua saída do PDF, o 
processo de transição foi rápido e durou cerca de duas semanas.

Porém, durante toda a gestão do David, ele próprio vinha prepa-
rando a equipe para assumir a frente do PDF. Pois, apesar de ter 
sido uma mudança em pouco tempo, foi algo natural e que fluiu 
gradativamente, sem prejuízos para a velocidade das atividades.

Diante desse cenário, Luiz Pinto assumiu a coordenação geral e 
iniciou um modelo de gestão focado em transformação e criação 
de base para as futuras oportunidades.

Um dos destaques durante esse período foi a implantação do 
projeto S11D em Canaã dos Carajás, que deu oportunidade para 
o PDF de crescimento financeiro e, o mais importante, foi o pri-
meiro convênio firmado com a área de socioeconomia com uma 
de suas mantenedoras e que transformou as estratégias do Pro-
grama para os próximos anos.

Foi dado o primeiro passo para a mudança de PDF para REDES. 
O foco da metodologia sempre foi o desenvolvimento de forne-
cedores e com a aderência e entrada das demandas de socioe-
conomia foi necessária uma reavaliação, e assim foi feito.

Então, após as diversas reuniões, interações, conversas, alinha-
mentos com a equipe da Vale, em 2012 foi assinado o convênio 
de Desenvolvimento Local focado na área de socioeconomia. 
Com previsão de execução em dois anos, foi renovado por mais 
dois anos devido ao sucesso e resultados alcançados.
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Pela primeira vez se teve um consultor técni-
co dedicado em Canaã dos Carajás e exclusivo 
para atender as diversas frentes de trabalho 
que o convênio demandava. Outro polo a ter 
um consultor dedicado foi o de Santarém, para 
melhor atender a região, principalmente os 
municípios de Juruti, Oriximiná e Terra Santa. 
Além de Marabá, que já estava com a base do 
Programa implantada.

O convênio com a Vale – S11D, trouxe ainda mais 
benefícios e oportunidades para o crescimento 
do PDF. A parceria serviu de referência para 
iniciar o diálogo de aproximação com a Norte 
Energia em 2012, pois iria iniciar a implantação 
da UHE Belo Monte na região do Xingu.

Com a entrada dos novos convênios da Vale 
(S11D) e Norte Energia (UHE Belo Monte), tor-
nou-se necessária uma adaptação na meto-
dologia de trabalho, muito mais voltada para 
questões amazônicas e, mais especificamente, 
a peculiaridades do próprio estado do Pará, e 
esse foi um dos motivos que levou a equipe, 
conjuntamente, à decisão da mudança de PDF 
para REDES.

Iniciou-se então o processo de desenvolvimen-
to da nova marca e, principalmente, conceito 
e propósito, visto que o PDF já era, há mais de 
10 anos, uma metodologia consolidada no Pará 
e com resultados grandiosos. Toda a mudan-
ça durou mais de um ano e exigiu coragem e 
determinação para encerrar um ciclo de muito 
sucesso e iniciar um outro totalmente novo e 
inexplorado. De 2011 até 2012 foram diversas 
reuniões, debates internos, pesquisas, troca 
de ideias com parceiros, mantenedoras, com a 

participação ativa do presidente da Fiepa, José 
Conrado, que foi primordial e deu mais seguran-
ça na decisão. Foi então escolhido o nome RE-
DES, com o slogan “Rede de Desenvolvimento 
de Fornecedores do Pará” e, oficialmente, inicia-
va uma nova etapa, um novo ciclo.

Com a mudança, foi necessária a atualização 
de todos os convênios, identidade visual, ca-
nais comunicacionais, site, revistas e informati-
vos. O período para se acostumar com o novo 
nome, slogan, foi intenso com a equipe interna. 
Foi feito um novo planejamento estratégico 
para a REDES, que foi construído durante uma 
imersão de três dias no Hotel Fazenda Vitória, 
no município Tracuateua, e que concretizou o 
último alicerce de sustentação para a REDES.

A mudança não foi somente no nome, mas 
também na relação com a FIEPA, pois o PDF 
era um Programa e a REDES passou a ser 
uma iniciativa. Pode parecer um detalhe, mas 
trouxe um peso institucional e potencializou o 
discurso e a prática nos resultados que foram 
gerados posteriormente. A nova marca visou 
expressar a verdadeira vocação: unir. O PDF 
agora é REDES!

Foi feito uma força tarefa de comunicação, 
marketing e trabalho de toda a equipe para 
apresentar aos clientes e demais stakeholders 
da iniciativa, o novo modelo de trabalho, com 
novos indicadores e seguindo a metodologia 
de gestão do BSC – Balanced Scorecard, nesse 
caso, alinhamento perfeito com os modelos de 
planejamento das mantenedoras, que na sua 
maioria, utilizavam o BSC como modelo de pla-
nejamento e gestão.

O assunto Belo Monte foi tratado em 2001 como uma das pautas durante reuniões 
de implantação do PDF. Inclusive foi elaborada uma proposta para UHE Belo Mon-
te para se tornar mantenedora do Programa em 2002, mas naquele ano ainda não 
era o momento, o que só ocorreu uma década mais tarde, em 2011.

DESTAQUES
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Outro destaque nessa fase foi a criação do PRÊMIO REDES, que foi motivado a 
reconhecer as indústrias mantenedoras por todo seu trabalho ao longo de 12 me-
ses para comprar localmente. A primeira edição estreou com duas categorias de 
destaques: PERCENTUM (percentual de compras no Pará em relação ao Brasil) 
e ABSOLUTUS (volume de compras absolutas no Pará), em ambas as categorias 
eram premiados os três primeiros lugares. 

A premiação trouxe um incentivo para as equipes de suprimentos das mantene-
doras, o que nas edições seguintes houve uma crescente participação e engaja-
mento do setor nos processos de indicação de fornecedores. Nas edições posteri-
ores houve o acréscimo de outras categorias, que será detalhado no Capítulo 07.

Da esqueda para direita: David Leal - Secretário de Estado, Rogério Amaral - Vale, João Coral - Vale, 
Ian Correia - Sinobras, José Américo - Alunorte e Luiz Pinto - REDES/FIEPA.

Troféu Prêmio REDES.
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No ano de 2011 foram realizados encontros de negócios focados, abaixo descritos:

• Alcoa: realizado encontro de negócios com as principais terceirizadas da ALCOA, a fim de discutir 
as demandas de produtos e serviços, o processo de cadastro e o estreitamento da relação entre 
a empresa e os associados da Associação Comercial de Juruti (ACEJ);

• Alpa: foi realizada uma reunião com o setor de construção civil de Marabá, com o objetivo de 
apresentar as demandas inclusas nas condicionantes da ALPA;

• Biovale: ocorreu uma reunião com os fornecedores de Construção Civil, para apresentar as opor-
tunidades da Biovale para o setor;

• Evento Instituto Tecnológico da Vale (ITV) – Desenvolvimento Sustentável: Foi executado o ITV, 
com a finalidade de apresentar as demandas de bens e serviços do projeto para os fornecedores 
estratégicos e aproximá-los das detentoras de tecnologia objetivando promover a formação de 
consórcios;

• Oficina de Suprimentos da CAP: Foi realizada em parceria com o PDF e teve como objetivo discu-
tir as melhores práticas de fornecimento, bem como, as demandas da empresa para os próximos 
anos;

• Vale: Foram realizadas quatro ações desta iniciativa. A primeira se caracterizou pelo encontro de 
negócios da Vale, com as empresas de monitoramento e rastreamento de veículos e refrigeração. 
Como ação de seguimento, a Vale e o PDF ficaram comprometidos de realizar visitas técnicas aos 
fornecedores que foram selecionados, e assim foram feitas.

CAP
IMERYS
ALCOA

82,1%
56,7%
56,1%

As mantenedoras que mais realizaram, em termos percentuais, 
compras de materiais em 2011 foram: a CAP, que alcançou 82,1%, 
a segunda mantenedora foi a Imerys, com 56,7%, e a terceira co-
locada foi a Alcoa, com 56,1%;

DESTAQUES - COMPRAS DE MATERIAIS

Nesse mesmo período, foi iniciado uma parceria com a SUDAM para a construção de um Portal de Com-
pras com as nove Federações das Indústrias que constituem a Ação Pró – Amazônia. O projeto era im-
plantar o Portal, juntamente com a metodologia da REDES, que iria potencializar a interação comercial 
e de negócios com as diversas indústrias e fornecedores locais dos nove Estados da Amazônia Legal. 
Daremos mais informações nos próximos capítulos.

Dados levantados pelo PDF - Programa de Desenvolvimento de Fornecedores mostram um crescimento 
no ambiente de negócios nos últimos 11 anos, de 170% em compras de materiais e serviços feitas pelos 
projetos no Pará. O crescimento representa mais de R$ 27,6 bilhões circulando na economia paraense. 

Em 2000, o desafio era grande, apenas 19% do total de compras realizadas por essas empresas era feito 
localmente. Em 2011 atingimos a histórica marca de 51% de compras locais, ou seja, mais da metade do 
que as empresas compram está circulando pelo Pará.
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As mantenedoras que em termos percentuais mais 
realizaram compras de rotinas (incluindo materiais e 
serviços) e que mais fizeram investimentos em 2011 
foram a Companhia de Alumina do Pará, pertencen-
te ao grupo Hydro, foi a mantenedora que alcançou 
a primeira posição no ranking, com 99,7%. Destaque 
também para a Imerys, com 74,4%, atingindo a segun-
da posição. O terceiro lugar ficou com a Albras, com 
59,6%.

Em 2011 foram indicados cerca de 413 fornecedores 
para as demandas das mantenedoras.

Em dezembro de 2012, foi realizada uma rodada de 
negócios exclusiva para micro e pequenas empresas 
durante a Feira do Empreendedor do SEBRAE. Inclu-
sive, a REDES/FIEPA marcou presença com um stand 
institucional. Outro fator relevante foi a realização do 
I Fórum de Suprimentos com as indústrias mantene-
doras.

A Hydro passou a ser mantenedora oficialmente em 
2012 com a CAP – Companhia de Alumina do Pará, que 
anteriormente fazia parte dos projetos da Vale.

Um fato interesse vinha ganhando forma parale-
lamente a toda essa mudança. Luiz Pinto recebeu o 
comunicado da sua aprovação no mestrado fora do 
Brasil e, em seguida, comunicou ao coordenador de 
gestão Marcel Souza sobre o fato, passando este a ser 
o próximo coordenador geral da REDES.  Começava 
assim, uma nova fase na história da REDES/FIEPA.

As mantenedoras que mais contrataram em termos percentu-
ais serviços em 2011 foram a CAP que alcançou o primeiro lu-
gar, atingindo 99,8%. A Imerys ficou logo em seguida atingin-
do 88,1%. O terceiro lugar ficou com Celpa, que atingiu 84,4%.

CAP
IMERYS
CELPA

99,8%
88,1%
84,4%

• Mudança de PDF para REDES;

• 1º Convênio de Socioeconomia 
com a Vale – S11D;

• Firmado convênio com a Norte 
Energia;

• Apoio na elaboração do Plane-
jamento Estratégico da Prefei-
tura de Castanhal;

• Apoio na elaboração do Plane-
jamento Estratégico da SEI-
COM;

• Criação do Prêmio REDES;

• Projeto de criação do Portal 
Capitalize;

• Realização da I Rodada de 
Negócios exclusiva para micro 
e pequenas empresas;

• Implantação de bases em 
Canaã dos Carajás, Altamira e 
Santarém.

DESTAQUES - COMPRAS DE SERVIÇOS

DESTAQUES

Só em 2011, mais de R$ 6,8 bilhões movimen-
taram a economia no Pará, vindo da compra 
de materiais e serviços de grandes indústrias 
instaladas no estado.R$ 6,8 Bilhões

DESTAQUES
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Apresentação do PDF - ACIAPA.
Encontro PDF Altamira.

I Edição do Prêmio.

Início da Parceria em Altamira.

Luiz Pinto Assume a coordenação do PDF com Marcel e Rodrigo.
Lançamento Programa de Qualificação de Fornecedores.

Lançamento do PDF no S11D - Vale. Convite Rodada de Negócios 2012. Relatório Anual REDES - Resultados 2011, Metas 2012.

Reunião Comite Diretivo do PDF.
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1º modulo do curso empresarial de Canaã dos Carajás. 24 Lançamento da Redes e pará investimentos - Juruti. CONVITE - Ação de Regularização Empresarial - Altamira.

Planejamento de transformação de PDF para REDES. Relatório Anual 2012-2013 original. Pará Investimentos 3ª edição 02.

Plano de trabalho por mantenedora - Reunião com Vale S11D.

Reunião PDF, Vale e SINCOMPAR. Reunião CAP.
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1º convênio com a Norte Energia. Visita a Belo Monte.

Stand da REDES - Feira do Empreendedor. Visita a Belo Monte II.

Lançamento Redes - Anapu. Rodada de  negócios - Vale e fornecedores de Canaã.

Evento com a Norte Energia. Rodada de negócios com a Norte Energia. Planejamento Estrategico Castanhal.
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Reunião com Norte Energia e CCBM. Reunião de Apresentação Vila Residencial. Visita UHE BELO MONTE.

Trofeu Premio Redes 2012.

Sala da REDES na Associação Comercial de Altamira.

Reunião com a Norte Energia.

Visita ao Capacitar - CCBM. Apresentação Institucional REDES 2013 - 
Nova identidade visual.

Visita a fornecedores. Agenda da semana.

Revista Estratégica.
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CAPÍTULO 5

FASE DA EXPANSÃO 
E INOVAÇÃO: 
2013 À ATUAL
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A conversa entre Luiz Pinto e Marcel Souza, que 
passaria a coordenador a REDES, ocorreu em 
Altamira durante o intervalo das atividades que 
estavam sendo desenvolvidas em parceria com a 
Norte Energia - UHE Belo Monte.

Para registrar esse momento de transição de 
coordenação, foi realizado um evento para 
celebrar e reunir os principais parceiros da REDES, 
com a participação da presidência e diretoria da 
FIEPA. Começava assim, uma nova gestão da 
iniciativa da Federação.

O primeiro grande desafio era manter o ritmo dos 
trabalhos e cumprir os cronogramas já estabeleci-
dos com as mantenedoras. Os trabalhos estavam 
em ritmo de crescimento e com a necessidade de 
ampliação da equipe. A gestão que havia acabado 
de assumir adotou a postura de diálogo mais pró-
ximo e íntimo com as mantenedoras, focando no 
atendimento e experiência do cliente como uma 
solução para o crescimento da REDES, fato que 
gerou frutos e resultados positivos, e no final to-
dos ganharam, principalmente o Estado do Pará.

Logo de início, Marcel e equipe realizaram reuniões 
presenciais com todas as mantenedoras indivi-
dualmente, conhecendo com mais profundidade 
os desafios logísticos que o Pará tem. O diálogo 
com as indústrias trouxe uma percepção diferen-
ciada sobre o trabalho da REDES, os desafios e 
oportunidades que os fornecedores locais possu-
íam ao tentar acessar o mercado de negócios das 
grandes indústrias. Foram muitos quilômetros e 
horas de viagens por terra, agua e ar, que valeram 
a pena.

Seguindo o legado deixado por seus antecesso-
res, Marcel aperfeiçoou a metodologia, adaptou 
as soluções oferecidas pela REDES às necessida-
des mais atuais para a consolidação e continui-
dade das relações entre indústrias e fornecedo-
res. A ideia que o gestor acredita é da gestão de 
pessoas, humanizada e participativa, por meio da 
qual é possível alcançar muitos resultados positi-
vos, sem competição interna, com o conceito de 
cooperação, união e focado no desenvolvimento, 

com liderança contemporânea e diálogo aberto, 
além de inovação. 

A autonomia e a liberdade implantadas na cultu-
ra da REDES em sua gestão fez com que novas 
demandas fossem assumidas. A experiência e a 
maturidade conquistadas pelo coordenador ao 
longo dos anos possibilitaram êxitos sobre os de-
safios que surgiram durante o percurso.

Outro fator de mudança adotada foi inserir uma 
velocidade no tempo de resposta e qualidade na 
entrega das atividades, superando as expectati-
vas das mantenedoras e aumentando o volume 
de trabalho e consequentemente de resultados. 
Para se ter uma ideia, o processo de indicação de 
fornecedores é realizado em até um dia útil, antes 
levava quase uma semana para ser concluído.

Renovação convênio da Vale.

Apresentando 
a REDES.
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Alguns dos resultados alcançados foram a am-
pliação dos relacionamentos com as mantenedo-
ras e do número de atividades; o avanço no setor 
da comunicação e marketing; desenvolvimento 
da cultura organizacional; crescimento no núme-
ro de clientes, tanto mantenedoras, apoiadoras, 
como de fornecedores; atualização da Platafor-
ma de Negócios; reconhecimento da REDES com 
premiações; ampliação do número de municípios 
atendidos; crescimento no volume de compras; 
geração de negócios; descentralização das ativi-
dades, já que muitos eventos eram realizados so-
mente em Belém.

Uma das primeiras medidas foi a mudança da base 
da REDES em Santarém, Altamira e demais regiões 
para dentro das unidades do SENAI e SESI, fortale-
cendo assim, as soluções do sistema FIEPA e inte-
grando as equipes frente as atividades do ambiente 
industrial. 

O conceito da REDES é o fortalecimento do Sis-
tema Indústria unindo as diversas opções de solu-
ções do SESI, SENAI, IEL e CIN para atendimento 
das demandas e oportunidades das grandes em-
presas. Não fazia sentido continuar fora da estru-
tura do Sistema FIEPA, a intenção foi atrair cada 
vez mais as indústrias para conhecer o potencial 
grandioso de soluções e infraestrutura disponí-
veis.

Anteriormente, as bases da REDES fora da capital 
eram nas sedes das Associações Comerciais dos 
municípios de abrangência da iniciativa. A inten-
ção dessa estratégia das gestões anteriores era o 
fortalecimento do Associativismo, o qual cumpri-
mos por mais de dez anos e chegou o momento 
de voltarmos para as bases do Sistema Indústria.

O foco da gestão foi no crescimento, criar solu-
ções inovadoras e atender novas e potenciais 
demandas que o mercado exigia. Foram desen-
volvidas soluções customizadas para as mantene-
doras, sendo que anteriormente, havia um único 
plano de trabalho sendo que cada planta indus-
trial possuía sua realidade, localização, e com ne-
cessidades diferentes. Foi então, que foi adotado 
o Plano de Trabalho individualizado e que focava 
em atividades customizadas e direcionadas na 
necessidade de cada mantenedora.

II edição do Prêmio REDES - Foto com ganhadores

Renovação do Convênio Vale. Da esquerda para direita: David Leal - Secretário de Estado, 
José Conrado - Presidente da FIEPA, José Fernando - Vale. 
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Evento de despedida do Luiz Pinto e posse do novo coordenador da REDES, Marcel Souza. 
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Anteriormente, a renovação do convênio com as 
mantenedoras levava cerca de um ano para con-
cluir o processo, pois era somente um único do-
cumento e que muitas das vezes tinha que ir via 
malote para SP, MG, Juruti e demais localidades até 
que fossem coletadas todas as assinaturas. 

Em algumas vezes, o documento foi perdido, ex-
traviado durante a logística causando atrasos e 
problemas, sendo necessário iniciar tudo de novo. 
Para solucionar a questão foi criado o convênio 
individualizado e customizado para cada mante-
nedora, facilitando e agilizando o processo. Atual-
mente, o processo dura poucos dias visto que todo 
o processo é digital.

Houve mudança na representação do Comitê Di-
retivo, que passou a ser composto somente por 
representantes das Mantenedoras, alinhando ainda 
mais as expectativas e aumentando a transparên-
cia das atividades e prestação de contas. 

Com relação as Apoiadoras, a mudança foi no 
modelo de atendimento, onde foi criado níveis de 
categorias de acordo com o produto e solução 
escolhidos por cada empresa. Anteriormente, a 
adesão era somente para atividades institucionais e 
que foi adicionado o atendimento para aproximação 
com as mantenedoras com foco em fechamento de 
negócios. 

Com isso, houve um crescimento três vezes maior 
de adesões de novas empresas. Foram realizadas 
rodadas de negócios e reuniões exclusivas para 
apoiadoras com as mantenedoras. O foco era em 
estratégias comerciais e de aproximação com as 
grandes indústrias.

Aderiram mais de vinte e cinco empresas, e duran-
te as reuniões de alinhamento, surgiu a dinâmica 
de fazerem negócios entre elas, pois a diversidade 
de segmentos permite a interação e troca de solu-
ções com necessidades. 

Como por exemplo: há empresa do setor de cons-
trução civil e que necessita regularmente de exa-

mes médicos, uniformes, seguros, e a REDES, faz a 
conexão com as outras apoiadoras para ofertarem 
condições especiais e exclusivas entre elas, pois 
há laboratório e de fabricação de uniformes no hall 
de apoiadoras.

Foram criados critérios de aprovação tanto para 
Apoiadoras quanto para os fornecedores que de-
sejam se cadastrar na Plataforma de Negócios da 
REDES. Onde atualmente é realizado uma homo-
logação mínima de acordo com as exigências das 
mantenedoras e agilizando o processo de indica-
ção de fornecedores, gerando ganho de tempo 
para os compradores no momento de analisar o 
vendorlist encaminhado pela REDES.

A plataforma de cadastro de fornecedores se tornou 
paga, anteriormente era gratuita, sendo que o valor é 
utilizado para melhorias e promover atualizações. O 
critério de aprovação no início do PDF era somente 
para empresas com matriz no Pará, e atualmente, há 
opções para matriz, filial e de fora do Estado. 

O foco é para a empresa local, porém, dialogamos 
com empresas de fora para conhecer suas deman-
das, investimentos e gerar oportunidades de ne-
gócios. Quanto mais demandas houver circulando 
na Plataforma, mais negócios podem ser gerados.

Um passo importante para a melhoria e aumen-
to na profissionalização da gestão da REDES foi a 
obtenção da certificação ISO 9001, em 2015, e que 
trouxe ganhos significativos na organização dos 
processos internos, melhoria da cultura organiza-
cional focada na melhoria contínua. 

O processo de indicação de fornecedores, por exem-
plo, foi totalmente reformulado e criado fluxo do tra-
balho, desde a recepção da demanda por meio de 
formulário padrão, até o envio do vendorlist para as 
mantenedoras.

Com isso, foi possível mapear e acompanhar cada 
indicação com o respectivo comprador solicitan-
te. Acompanhar feedbacks de sucesso, se gerou 
negócio, se o fornecedor recebeu algum contato, 
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enfim, houve o aumento significativo de número 
de indicações, de contatos realizados e de cases 
de sucesso com a geração de negócios.

Ainda há um gap considerável de fornecedores lo-
cais sem qualquer tipo de certificação seja ISO ou 
o PROCEM, que é coordenado pelo IEL. Ao mesmo 
tempo, há um campo vasto de oportunidades de 
melhoria para o aumento de número de empresas 
com certificações que profissionalizem a gestão. 

As rodadas de negócios tiveram a metodologia 
reformulada, diminuindo a quantidade de fornece-
dores participantes e selecionados conforme ne-
cessidade das mantenedoras. 

Com isso, se tornou mais focada, com duração de 
até uma hora e potencializando a geração reais de 
negócios. Outra inovação, foi a limitação de tempo 
de apresentação por parte do fornecedor em até 
três minutos. Com a pandemia em 2020, fizemos a 
primeira rodada de negócios digital no Pará.

Mas, ainda voltando ao ano de 2013, ocorreram fa-
tos marcantes naquele período. Em outubro, por 
exemplo, foi realizado o evento de certificação 
das primeiras turmas dos cursos de qualificação 
empresarial do convênio com o projeto S11D da 
Vale. E devido aos resultados positivos, durante a 

Um dos resultados expressivos foi o for-
talecimento da ACIACCA - Associação 
Comercial e Industrial de Canaã dos Cara-
jás, e com as ações da FIEPA, por meio da 
REDES durante o convênio do S11D - Vale, 
a entidade saiu de cerca de 30 associados 
para quase 400. Um verdadeiro marco na 
história do associativismo no município.

CURIOSIDADE?

cerimônia foi realizada a renovação por mais 02 
anos, iniciando uma nova etapa nos anos de 2014 
a 2015.

Em dezembro, foi renovado o convênio com a 
Vale, sendo este o mais antigo e que desde 2000 
vinha sendo executado pela FIEPA. A renovação 
foi a confirmação do compromisso da empresa 
com o desenvolvimento sustentável e econômico 
dos fornecedores locais e do Pará. 

A parceria com a Vale trouxe marcos de evolução 
nas atividades de fomento local e até os dias atuais 
é uma das grandes referencias para outras indús-
trias aderirem a iniciativa do Sistema FIEPA.

As atividades com as demais mantenedoras vinham 
em ritmo crescente, onde foram realizadas diver-
sas reuniões com o objetivo de apresentar a nova 
gestão e conhecer potenciais demandas a serem so-
lucionadas pela equipe. Destaque para o convênio 
com a Norte Energia que tinham diversas frentes de 
trabalho nos cinco municípios diretamente impacta-
dos pelo UHE Belo Monte. Um dos focos era o forta-
lecimento do empreendedorismo e cooperativismo.

Ainda em 2013, foi realizado um mutirão para o 
mapeamento e diagnóstico de potenciais fornece-
dores nos municípios de Altamira, Paragominas, 
Parauapebas, Marabá, Canaã dos Carajás, Curionó-
polis e Santarém. Foram mapeadas cerca de 1.481 
empresas. Além de conhecer novos fornecedores, 
foi a oportunidade de apresentar a nova gestão da 
REDES e as estratégias de fomento de negócios 
para os próximos anos. 

Esse trabalho foi extremamente desafiante pois 
100% dos fornecedores foram visitados, com isso, 
podemos ganhar ainda mais experiência no dia a 
dia dos problemas sempre relatados pela área de 
suprimentos em relação as empresas locais.

O Prêmio REDES continuou reconhecendo as in-
dústrias mantenedoras que mais compram no Pará. 
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Em 13 de novembro foi a estreia do canal da RE-
DES no Instagram, fortalecendo a presença digital 
e ampliando o posicionamento da marca.

Para fortalecer o Prêmio REDES, foi criada pelo 
Sistema FIEPA, a Campanha Comprou no Pará: 
Lucrou! Que tinha como objetivo conscientizar a 
sociedade paraense para a importância da valo-
rização da economia local, seja pelos produtos e 
serviços desenvolvidos no Pará, assim como, a sua 
mão de obra.

Foi iniciada a 2ª fase do convênio com o S11D – 
Vale (2014 a 2015). 

Com essa melhoria, houve um aumento significati-
vo no número de indicações e principalmente par-
ticipação e engajamento do setor de compras das 
mantenedoras. Foi muito gratificante a interação.

Ainda em 2013, a Equipe da REDES fez a 1ª visita a 
obra da UHE Belo Monte. Conhecer uma das maio-
res hidrelétricas do mundo foi um grande apren-
dizado e experiência.

Fatos importantes:

• Lançamento da REDES em Anapu, Brasil 
Novo, Vitória do Xingu e Senador José Por-
fírio.

• Os projetos Alunorte, Albras e Mineração 
Paragominas passam a ser controlados pela 
Hydro.

• Participação do ENAI – Encontro Nacional 
da Indústria no stand da FIEPA com a publi-
cação Pará Investimentos.

Foi implantando a coordenação de marketing e co-
municação, para potencializar o posicionamento 
da REDES nos canais digitais. Sendo o Facebook 
a primeira rede social a ter o perfil da iniciativa da 
FIEPA, complementando o site institucional.

Marcel fez parte da comitiva do Sistema FIEPA a 
visitar o canteiro e centro de convivência da Belo 
Sun na Volta Grande. A REDES/FIEPA apoiou a 
mineradora na apresentação do Projeto em Al-
tamira, Belém, Senador José Porfírio e Vitória do 
Xingu.

Um dos grandes marcos de 2014 foi a renovação e 
ampliação do Convênio com a Norte Energia, com 
destaque para a realização do Galpão de Opor-
tunidades e que em 2016 se transformou na Expo 
Xingu, a maior feira de negócios já realizada na 
região. Na ocasião foi realizada, pela primeira vez, 
a visita ao canteiro de UHE de Belo Monte pela co-
mitiva do Sistema FIEPA, sendo recepcionada pela 
diretoria da Norte Energia.

Com as renovações de Belo Monte – Norte Energia 
e S11D da Vale, a equipe da REDES/FIEPA cres-
ceu para atender as diversas frentes de trabalho 
simultaneamente. Somado a isso, ainda tinham as 
demandas das demais mantenedoras e apoiado-
ras. Foi um ano repleto de desafios, múltiplas ativi-
dades simultâneas e que ao final foram atingidos 
resultados positivos.

A REDES/FIEPA participou da Feira de Negócios 
em Canaã dos Carajás.

FATOS 2014

Renovação 
Convênio S11D.



69

O ano de 2015 já iniciou com a agenda já progra-
mada para o ano todo com a comemoração dos 15 
anos da iniciativa da FIEPA.

Sem dúvida alguma, havia muitos motivos para 
uma comemoração e que ficasse para história da 
REDES, e que iremos contar um pouco aqui no 
livro.

Foi comemorado com grande festa durante a pro-
gramação da FIPA – Feira da Indústria. A festão 
iniciou com o evento do Prêmio REDES, e finalizou 
em grande festa com a presença da Gaby Ama-
rantos. 

Foi fortalecida a parceria com a ADVB onde a RE-
DES foi convidada para fazer parte da comitiva 
empresarial onde visitaram diversas empresas em 
Paragominas.

Foram realizados em Curionópolis, Serra Pelada 
e Canaã dos Carajás, o censo empresarial, sendo 
que Canaã foi o primeiro município a receber o re-
sultado do mapeamento no Google Maps.

Foi lançado mais nova edição do Pará Investimen-
tos 2015 – 2020.

Pela primeira vez foi realizada uma agenda de in-
teração com o PDF do Maranhão para troca de 
experiências, informações e estratégias com o ob-
jetivo de fortalecer o ambiente de negócios entre 
os dois Estados, Visto que há empresas mantene-
doras em comum: Vale, Celpa e Alcoa. O encontro 
foi muito enriquecedor e com potenciais parcerias.

Neste ano iniciou-se o processo de certificação 
pela ISO 9001. Identificou-se a necessidade da im-
plementação de um sistema de gestão da quali-
dade dentro da REDES/FIEPA para adequação de 
seus processos e redução das não-conformidades 
na execução dos serviços prestados às mantene-
doras.

O projeto teve fim no ano de 2016 com a realiza-
ção de 02 auditorias internas antes da auditoria de 
certificação que foi realizada em agosto de 2016.

O ano de 2015 foi marcado pelas quantidades de ati-
vidades realizadas em todas as regiões de atuação 
da REDES, com destaques para a região de Carajás 
e Xingu, onde foram executados diversos cursos, 
palestras, encontros, workshops e atividades vol-
tadas ao fortalecimento do empreendedorismo e 
cooperativismo.

Os próximos anos foram marcados de muito tra-
balho, intenso contato com as mantenedoras, 
apoiadoras, fornecedores por meio da plataforma. 
Sempre buscando a melhoria e inovação das es-
tratégias e atividades.

A gestão nessa fase atual, tem a dinâmica de dar 
continuidade no protagonismo da FIEPA, por meio 
da REDES, em melhorar o ambiente de negócios 
industrial, seja na relação com os fornecedores 
locais, com a comunidade do entorno, entidades 
empresariais e demais atores estratégicos.

FATOS 2015

Vencedores do Prêmio REDES.
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O período de 2016 a 2019 foi marcado com ativi-
dades intensas em todas as principais regiões do 
Estado, com crescimento da equipe, início em 
novas atividades e principalmente a manutenção 
da parceria com as indústrias mantenedoras. O 
período foi marcado por grandes desafios e que 
foram superados conforme os resultados apre-
sentados.

Alguns destaques:

Em 2016, Marcel Souza representou a REDES/
FIEPA na inauguração do Complexo S11D Eliezer 
Batista da Vale. O Projeto foi parceiro por quatro 
anos seguidos e foi o primeiro case voltado a 
atendimentos de condicionantes ambientais na 
área de socioeconomia.

A Alubar se torna Mantenedora da REDES, dei-
xando a categoria de Apoiadora. E já no 1º ano 
fica entre as 3ª primeiras colocadas na categoria 
PERCENTUM do Prêmio REDES.

Foi realizada a I Edição da Expoxingu, a maior 
feira de negócios realizada na região do XINGU, 
com o patrocínio da Norte Energia.

Para aumentar o engajamento do setor de supri-
mentos das mantenedoras, foram criadas duas 
categorias no Prêmio REDES: 

• Comprador do Ano: apenas os profissio-
nais de suprimentos poderiam participar e 
aqueles que conseguissem atingir as maio-
res pontuações nos critérios estabeleci-

FATOS 2016 A 2019

Visita da comitiva da FIEPA na MRN - 2017.
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dos eram reconhecidos na premiação; e

• Case de Sucesso – Fornecedor: nessa ca-
tegoria as mantenedoras faziam a inscrição 
de cases de sucesso de fornecedores que 
de acordo com o edital, tiveram melhorias 
e desenvolvimento real seja na sua gestão, 
faturamento, crescimento ou inovação de 
soluções.

O Prêmio REDES se consolidou como um evento 
importante e de reconhecimento pelo trabalho, 
esforço e dedicação das mantenedoras em reali-
zar cada vez mais suas compras no Pará. Com a 
criação das novas categorias atingimos o obje-
tivo de aumentar o engajamento dos setores de 
suprimentos.

Fruto disso foi a criação de um grupo fechado 
e exclusivo de profissionais de suprimentos das 
mantenedoras para troca de conhecimento, ex-
periências, indicação de fornecedores e assuntos 
que visam a melhoria do trabalho de fomento e 

compras locais. Essa iniciativa foi um sucesso que 
em seguida foi criado o grupo exclusivo para as 
Apoiadoras seguindo as mesmas diretrizes.

2016 foi marcado com mais de 250 solicitações 
de indicações de fornecedores, sendo na ocasião 
a maior em relação aos anos anteriores. Um fato 
muito comemorado por toda a equipe.

Para dar maior suporte a esse aumento de demandas 
e melhorar o serviço de indicação foi lançado um 
novo portal, disponibilizando novas ferramentas 
para cadastro, conferência de documentos e a 
possibilidade de download de materiais técnicos 
de estudos realizados na região.

De acordo com os números de cadastros realiza-
dos, percebeu-se, na época, que o cadastro ficou 
alinhado com as demandas de fornecedores, visto 
que as maiores demandas foram do segmento de 
serviços que também corresponde a maioria dos 
fornecedores cadastros no portal da REDES/FIEPA.

Adesão da Alubar como mantenedora. Da esquerda para direita: Marcel Souza - REDES/FIEPA, Maurício Santos - Presidente Alubar, Fábio Rezende - Gerente Suprimentos 
e Rafaela Leoncy - REDES/FIEPA. 
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Um serviço inédito foi realizado em parceria com 
a Sinobras o saneamento do seu banco de dados 
de fornecedores e o censo empresarial em Canaã 
dos Carajás em parceria com a Vale. O resultado 
foi em torno de quase 4 mil fornecedores mape-
ados, aumentando a oferta de empresas a serem 
parceiras e concorrer as demandas das indústrias 
nas regiões onde foram contempladas pelo tra-
balho.

No segundo semestre de 2016, em parceria com 
a HYDRO, a REDES/FIEPA executou 03 audito-
rias em fornecedores ativos da mantenedora. O 
processo contou com 02 treinamentos para ade-
quação à ferramenta de auditoria e para conhe-
cimento dos requisitos das norma sem utilização 
dentro da HYDRO.

A REDES/FIEPA participou da RDF-Reunião de 
Desenvolvimento de Fornecedores - uma ferra-
menta da CELPA que busca por meio de treina-
mento, reuniões mensais de acompanhamento 
dos indicadores e consultorias, desenvolver os 
fornecedores locais que são prestadores de ser-
viços da CELPA. Foram em torno de cinco en-
contros onde a equipe técnica participou, apro-
ximando e informando sobre nossas atividades e 
oportunidades em outros ambientes industriais.

Em 2016 foram publicados 06 conteúdos técni-
cos. Visando contribuir para o desenvolvimento 
de fornecedores locais e proporcionar maior 
entendimento sobre o mercado local. Sendo e-
books, revista RDS Negócios e publicações infor-
mativas e técnicas. Todas elas foram disponibi-
lizadas no portal de cadastro da REDES/FIEPA. 

Fizemos dois encontros focados entre mante-
nedoras e apoiadoras, com destaque para a 
Heineken. Que no mesmo ano, recebeu a comitiva 
do Sistema FIEPA na planta industrial localizada 
no município de Benevides.

Outro destaque foi a comitiva do Sistema FIEPA 
visitando os municípios de Parauapebas e Canaã 

dos Carajás, onde teve interação com o poder pú-
blico e a Vale – S11D.

O grande destaque de 2016 foi a realização da 
EXPOXINGU – Feira de Oportunidades. Foi um 
dos maiores eventos realizados naquele ano na 
região do Xingu. O evento aconteceu na cidade de 
Altamira, nos dias 10, 11 e 12 de novembro de 2016, 
com a realização da REDES, iniciativa do Sistema 
Federação das Indústrias do Estado do Pará – 
FIEPA e correalização do Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE 
Pará e patrocínio da Norte Energia.

O foco da ExpoXingu foi a geração de negócio, 
disponibilização de informações, oportunidades e 
muito entretenimento para os moradores da re-
gião em uma estrutura que contou com exposito-
res, palco de apresentações, lounge corporativo, 
auditório para palestras e praça de alimentação.

O evento reuniu em um só local, durante os três 
dias de realização, uma programação variada de 
negócios (Oficinas e Palestras), cultural (Festival 
de Música e Exposições) e venda de produtos e 
serviços de vários municípios da região do Xingu.

Foi um sucesso e teve uma grande repercussão 
local, tanto que foi realizada a II edição em 2017. 
Alguns números da ExpoXingu 2016:

• Geração de cerca de R$ 1 milhão em negó-
cios;

• 60 estandes;

• Mais de 10 mil visitantes;

• 08 programações técnicas com 400 par-
ticipantes.

Um destaque muito interessante ocorreu quando 
recebemos a visita do PDF – Maranhão no es-
critório da REDES. A Equipe da FIEMA – Federa-
ção das Indústrias do Maranhão e Equipe do PDF 
visitaram a REDES para troca de experiências, in-
formações e com expectativas de realização de 
eventos em conjunto, tendo como foco a intera-
ção dos fornecedores e compradores de ambos 
os Estados.
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Para fechar o ano com chave de ouro, os estudos 
e materiais produzidos pela REDES/FIEPA foram 
mencionados com honraria no Planejamento 
Estratégico Pará 2030 e nos grandes eventos 
do Governo do Estado, que abraçou a iniciativa 
da FIEPA como parceira direta de informações e 
incentivo às compras locais, dados fundamentais 
para os benefícios e isenções fiscais ofertadas às 
indústrias.

Em 2017, a Plataforma de Fornecedores da RE-
DES/FIEPA completou seu primeiro ano triplican-
do o número de empresas cadastradas, ratifican-
do a qualidade dos diversos meios de informação 
e negociação do portal por parte dos fornece-
dores. Fruto da criação da categoria de Compra-
dor do Ano no Prêmio REDES, onde houve um 
engajamento maior por parte dos profissionais de 
suprimentos das mantenedoras. A corrida para o 
vencedor do próximo Prêmio ficou bastante con-
corrida.

Como consequência direta da nova Plataforma, o 
número de fornecedores indicados para o atendi-
mento às demandas industriais cresceu exponen-
cialmente, além disso, a confiança na avaliação 
dos fornecedores cadastrados aumentou a pos-
sibilidade de fechamento de negócios com em-
presas locais.

Importante ressaltar que até 2015, o fornecedor 
poderia se cadastrar gratuitamente na Platafor-
ma e que passou a ser paga a partir de 2016. Tor-
nando o processo mais profissional e com maior 
suporte tanto para os compradores quanto para 
os fornecedores. No final, quem sai ganhando é 
o Pará.

Em 2017 a REDES/FIEPA garantiu a Certificação 
do Sistema de Gestão da Qualidade NBR ISO 
9001, que abona o provimento de soluções para 
o melhor relacionamento entre fornecedores e 
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as indústrias mantenedoras; revalidando seus 
processos, procedimentos, normas, manuais e 
indicadores para a medição da eficácia do SGQ 
implantado.

Além da sua gestão, a REDES/FIEPA certificou, 
também, seus profissionais como Auditores Inter-
nos de Gestão Integrado SGI 9001: 2015, 14001: 
2015 e OHSAS 18001: 2007 pela Bureau Veritas, 
capacitando-os para o atendimento de novas 
soluções.

ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO

“Prover soluções para o desenvolvimento e aper-
feiçoamento do relacionamento entre fornece-
dores e as indústrias da Amazônia Legal.”

O ano de 2017 foi marcado por um novo mode-
lo de evento de negócio, mais amplo, gerando 
maiores oportunidades entre indústrias, comér-
cios e prestadores de serviços.

Foram 04 Balcões de Negócios ofertados pela 
REDES/FIEPA e grandes parceiros, gerando mais 
de 600 atendimentos individuais entre compra-
dores das indústrias e fornecedores locais. Com 
destaque para os balcões realizados em parceria 
com a ACIA – Associação Comercial e Industrial 
de Ananindeua, outro foi realizado em Marabá em 
parceria com o SEBRAE, e durante a XIII FIPA em 
parceria com a ADVB - PA.

E foi na XIII Edição da FIPA – Feira da Industria 
que pela 1ª vez a REDES teve seu próprio stand, 
em parceria com as Apoiadoras. Foi um verda-
deiro sucesso!

Ainda em 2017, a REDES/FIEPA executou o ma-
peamento de 107 segmentos, entre indústria, co-
mércio e serviço, no município de Parauapebas, 
como atividade do Plano de Trabalho da man-
tenedora Vale.
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Em março foi realizado um encontro de negócios 
focado entre a MRN e Apoiadoras (março) e outra 
mantenedora Alubar.

A REDES/FIEPA lançou, em 2017, a campanha “A 
Indústria Quer Comprar de Você”, que selecionou 
alguns dos seus inúmeros cases de sucesso de 
fornecedores consolidados e contou as histórias 
destes pequenos e médios empreendimentos que 
foram desenvolvidos pela iniciativa do Sistema 
FIEPA. A ideia foi reforçar ainda mais a Cam-
panha da Federação denominada: Comprou no 
Pará, Lucrou!

Além de alavancar os negócios, a campanha teve 
como objetivo atrair mais parceiros para a Pla-
taforma de Fornecedores. Em apenas dois me-
ses de campanha houve o crescimento de 40% 
de empresas cadastradas, que foram habilitadas 
para o atendimento aos projetos industriais para-
enses. A campanha teve veiculação até o final do 
mês de junho, e compôs as ações de fomento de 
negócios – Balcões de Negócios – dos municípios 
da Região Metropolitana de Belém.

O ano foi marcado com três visitas da comitiva 
do Sistema FIEPA as mantenedoras: MRN em 
Trombetas, Alcoa em Juruti e Correias Mercurio 
em Marabá, consolidando o relacionamento e 
parceria.

Foi realizado de 17 a 19 de outubro o I Simpósio 
Regional do Pescado, em parceria com a Norte 
Energia no Centro de Eventos Municipal de Alta-
mira, e discutiu, por meio de especialistas da área, 
a cadeia produtiva do pescado. O evento contou 
com a participação de 284 participantes, entre 
pescadores, pesquisadores, estudantes, empre-
sários, produtores e sociedade em geral interes-
sados no tema.

Com o objetivo de apresentar as legislações vi-
gentes sobre a cadeia produtiva do pescado e as 
atuais tendências de mercado para tal atividade, 
os produtores e a sociedade em geral, somaram 

conhecimentos e técnicas para alavancar a cadeia 
produtiva na região da Transamazônica e Xingu.

Foi realizada a II edição da EXPOXINGU – Feira de 
Oportunidades e que foi o maior evento realizado 
pela REDES/FIEPA na região do Xingu e no Pará. 
Ela aconteceu na cidade de Altamira – PA, nos 
dias 09, 10 e 11 de novembro de 2017, e foi aberta 
com uma Corrida Solidária (arrecadação de ali-
mentos) de 5km pelo município.

Nesta edição, a EXPOXINGU teve como proponente 
a Associação Comercial, Industrial e Agropastoril 
de Altamira – ACIAPA, os patrocínios da Norte 
Energia, SESI, SENAI e FECOMÉRCIO, e o apoio do 
PDRSX e da Prefeitura Municipal de Altamira; com 
a realização e organização da REDES/FIEPA.

Números da II Edição da EXPOXINGU:

• 6 mil m2 de área construída para a Feira;

• Mais de R$ 5 milhões em movimentação 
econômica;

• 140 estandes/expositores de todos os seg-
mentos;

• Praça de Alimentação;

• 1 palco para shows e apresentações cultu-
rais;

• 10 apresentações de artistas locais e outras 
atrações culturais;

• 15 Palestras Técnicas e de renomes nacio-
nais;

• Mais de 500 participantes dos treinamen-
tos;

• Cerca de 53 mil visitantes nos três dias;

• 2 Toneladas de alimentos arrecadados 
como ingresso solidário (não obrigatório).

Sem dúvida foi um grande desafio superado e até 
o momento foi o maior evento já realizado para 
REDES/FIEPA no Pará. Um legado promovido pela 
Norte Energia para a região do Xingu. Finalizando 
o ano com louvor e resultados extraordinários.
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Encontro com expositores da Expoxingu.
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Foi realizada a Campanha comemorativa de 18 
anos da REDES/FIEPA. Atingimos a maioridade 
com muita maturidade. Foram anos de muito tra-
balho e dedicação de muitas pessoas para que 
pudéssemos chegar até esse momento único.

Particularmente para Marcel Souza, Executivo da 
REDES, 2018 foi muito especial, pois fazia 11 anos 
que tinha tomado a decisão de sair do Governo 
do Estado como servidor público concursado, 
e se dedicar integralmente ao PDF na época. 
Além disso, fazia cinco anos que estava a frente 
como executivo da REDES/FIEPA atingindo um 
nível de maturidade como gestor e pelos resulta-
dos atingidos e principalmente pelas grandiosas 
oportunidades previstas para o futuro. 

Foi realizado a atualização e lançamento da 
publicação Pará Investimentos vislumbrando o 
intervalo de tempo de 2018 a 2030. Essa edição 
foi uma das principais fontes de referência do 
governo do estado para realizar o plano Pará 
2030. O que nos orgulhou muito, assim como, 
aumentou a nossa responsabilidade em entregar 
mais resultados ao nosso querido estado do Pará.

Aproveitando os 18 anos de existência da REDES/
FIEPA, fizemos homenagens a todas as mantene-
doras que desde então, apoiam a iniciativa da 
Federação. 

Um dos destaques foi o encontro com o novo pre-
sidente da MRN – Mineração Rio do Norte, Guido 
Germani. Realizado na sede da FIEPA em Belém, o 
encontro teve um diálogo muito agradável e com 
o foco nas estratégias para os próximos anos. 

Com isso, iniciamos fortemente atuação no mu-
nicípio de Terra Santa que estrategicamente era 
o foco principal da MRN para continuidade de 
suas operações. Realizamos um mapeamento 
empresarial para levantar a capacidade de aten-
dimento dos fornecedores, apoiamos no desen-
volvimento do Planejamento Estratégico da As-
sociação Comercial de Terra Santa, aumentando 
assim o número de indicações para as demandas 
da mineradora.

Outros destaques de 2018:

• Início do Programa de Desenvolvimento de 
Fornecedores da Hydro;

• Foi realizado a I edição do Supply Tank. Um 
formato diferente para as rodadas de negó-
cios;

• Ocorreu o I encontro das Apoiadoras com 
objetivo de estreitar relacionamento e pro-
mover novos negócios;

• VI Edição do Prêmio REDES;

• Promovemos duas rodadas de negócios ex-
clusiva em parceria com a ACIA – Associa-
ção Comercial e Industrial de Ananindeua;

• Mais de 230 solicitações de demandas com 
1.503 indicações realizadas.

FATOS 2018

Reunião com 
a equipe da 
Norte Energia.
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Foi dado início ao novo convênio com a Norte 
Energia, focado no Mercado do Pescado. Algo 
inédito e que promoveu uma transformação in-
terna nas estratégias da REDES/FIEPA.

O convênio tinha como pilares a realização de 
diagnóstico mercadológico, publicações, bench-
marking em outros Estados, feiras, rodadas de 
negócios para que seja promovido o potencial da 
região.

2019 foi o ano que mais realizamos eventos e 
workshops presenciais de negócios, foram mais 
de 50 nas principais regiões de atuação da RE-
DES. Foi uma agenda intensa e com participa-
ção massiva seja das mantenedoras, apoiadoras 
e fornecedores. Participaram mais de 1.200 pes-
soas seja nas rodadas de negócios, workshops, 
treinamentos, encontros.

Lançamos a III Edição do Workshop Online (Ven-
da + para a Indústria), trazendo novidades, como 
por exemplo as oportunidades nas demandas so-
ciais e de socioeconomia no mundo industrial.

Alguns destaques:

• Convênio de Saneamento com a Norte Ener-
gia;

• Encerramento da I Turma do PDF – Hydro;

• Inauguração da última turbina de Belo Monte.

Feira da Indústria 2019.

Mais uma vez a REDES/FIEPA participa da FIPA 

com um stand próprio, fortalecendo as diretrizes 

e estratégias de fomento local. 

Tivemos uma programação técnica focada em 
negócios, como: palestras, lançamento de work-
shop on-line, rodada de negócios e plataforma de 
fornecedores foram os destaques durante a XIV 
Feira da Indústria do Pará (FIPA), realizada entre 
os dias 15 e 18 de maio. 

O maior diferencial da iniciativa nesta edição do 
evento foi a busca incessante por inovação, com a 
finalidade de apresentar os melhores resultados e 
soluções às entidades parceiras. Foram gerados, 
ao longo da uma semana, 884 oportunidades de 
futuros negócios entre indústrias e empresários 
que têm atuação no Estado.

Em um novo modelo do que já foi denominada de 
rodada de negócios, o “Supply Tank – Negocian-
do com a Indústria” foi uma programação dife-
renciada promovida pela REDES/FIEPA. No total, 
28 empresas apresentaram propostas para oito 
indústrias locais, no formato de pitches, de até 
quatro minutos cada.

Sempre destacando a realização de mais uma 
edição do Prêmio REDES, marcando o ano de 2019 
como um diferencial devido o avanço no mundo 
digital e crescente busca por fornecedores locais 
por meio da plataforma de negócios.

Nem imaginaríamos que 2020 traria surpresas e 
desafios grandiosos com a vinda da pandemia e 
que afetaria milhões de vidas e negócios.

FATOS 2019
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Foi um ano totalmente atÍpico e marcado pelo 
isolamento social ocasionado pela pandemia 
do Corona Vírus. O mundo todo parou literal-
mente frente ao avanço de pessoas contamina-
das e mesmo com a maioria curada, infelizmente 
tivemos perdas de vidas.

Foi um verdadeiro caos em todos os sentidos. 
Nem nos melhores planejamentos foi previsto 
algo dessa magnitude e que impactou todos os 
negócios.

Importante destacar e deixar registrado o apoio 
incondicional da liderança do Presidente Conra-
do frente a todos os desafios impostos pela pan-
demia. Foi uma postura de esperança, positivi-
dade, busca por novas soluções, acolhimento e 
verdadeira compreensão. Tudo isso, foi refletido 
positivamente nos diversos setores do Sistema 
FIEPA, assim como na REDES/FIEPA e que nos 
motivava a continuar trabalhando ativamente 
mesmo com o cenário pessimista que era colo-
cado pela mídia.

Rapidamente foram tomadas as medidas de iso-
lamento, e somente a diretoria se fazia presente 
na sede da FIEPA pela parte da manhã para man-
ter o atendimento e alinhamento das atividades. 
Me lembro até hoje caminhando pela avenida 
Nazaré, que sempre foi movimentada de veícu-
los, pessoas, barulho de buzinas, simplesmente 
tomada pelo silêncio, sem ninguém na rua, um 
clima de tristeza. Conseguimos superar!

A REDES/FIEPA rapidamente conseguiu se 
adaptar a nova condição e uma das poucas al-
ternativas de continuar as atividades foi inserida 
na dinâmica da equipe: trabalhar em casa. A in-
dústria pelo Brasil não parou e no Pará não foi 
diferente.

Nunca se trabalhou tanto para que pudéssemos 
atender as demandas que vinham de todos os 

cantos do Estado, e com certa urgência visto que 
vidas estavam em risco e havia a necessidade de 
manter a produção para o Brasil não entrar em 
colapso, seja por falta de alimento, medicamen-
tos, e todas as derivações da cadeia industrial.

Batemos recordes de atendimento as deman-
das e indicações de fornecedores na Plataforma. 
Imediatamente ampliamos e melhoramos o uso 
das diversas ferramentas digitais para conseguir-
mos acompanhar a velocidade do fluxo de aten-
dimentos.

Houve mais de 350 solicitações, com quase 2.000 
indicações realizadas no período. Um aumento 
exponencial nunca visto nos anos anteriores.

Quando surgem problemas com maior complexi-
dade, se faz necessário a busca por soluções ain-
da melhores e mais efetivas. Com isso, em junho, 
fomos a primeira instituição no Pará a realizar 
uma rodada de negócios (Supply Tank) no for-
mato digital.

Os fornecedoras locais puderam mostrar seus 
produtos e serviços a grandes empreendimen-
tos industriais do Pará, por meio de um evento 
inovador e 100% on-line, com o objetivo de in-
centivar compras locais e contribuir com a gera-
ção de mais negócios nesse momento de reto-
mada da economia.

O primeiro ST Digital foi realizado por meio da 
plataforma Microsoft Teams e manteve o forma-
to de pitch, no qual cada uma das nove empresas 
fornecedoras participantes teve até três minutos 
para apresentar seus negócios. 

Com um dos maiores volumes de compras locais, 
a Vale foi a empresa convidada para participar 
do evento que também contou com a presença 
de outros grandes players industriais mantene-
doras REDES, como Alcoa, Dow, Hydro e Minera-
ção Rio do Norte (MRN).

FATOS 2020
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Tivemos uma participação massiva de compra-
dores, indicando que a solução foi bem aceita, 
além de demonstrar o foco da indústria em bus-
car solucionar e atender suas necessidades in-
ternas para combater a pandemia e ao mesmo 
tempo continuar suas operações.

Assim, a tecnologia possibilitou mais um canal 
para manter indústria e fornecedores próximos, 
cimentando esse relacionamento que é funda-
mental para uma retomada sólida do crescimen-
to econômico do estado. 

A capacidade de adaptação e renovação, uma 
exigência natural do mercado, foi reconhecida 
por todos os participantes. Mais uma vez a FIE-
PA, por meio da REDES, saiu na frente.

O ST Digital criou oportunidades de desenvolvi-
mento em diversas áreas da economia local, 
atendendo desde ações iniciadas ainda duran-
te a pandemia, quanto os projetos que apenas 
aguardam a retomada para terem seguimento, 
garantindo a esses fornecedores a segurança de 
que haverá renda no pós-pandemia. O formato 
digital também fomenta o networking.

Após o resultado positivo da edição piloto do 
Supply Tank Digital, a REDES executou, ainda em 
2020, mais quatro edições do evento. Em uma 
das edições teve mais compradores que forne-
cedores, mais uma vez a indústria se posiciona 
de maneira rápida as adaptações exigidas pelo 
momento e mercado, por outro lado, o fornece-
dor local ainda precisa estar mais atento a essas 
variações do ambiente de negócios.

Foram decisões adotadas rapidamente e de for-
ma inovadora para se manter conectada à missão 
da iniciativa da FIEPA, de contribuir com o mer-
cado na geração de negócios para a retomada 
da economia no pós-pandemia. Apesar de uma 
certa paralisação de algumas ações de campo, a 

REDES não deixou de atender às necessidades 
das suas mantenedoras.

A REDES/FIEPA lançou iniciativas no formato 
digital para apoiar os negócios locais como: gra-
tuidade de acesso a plataforma de fornecedores 
para quem vende e compra, disponibilizamos 
workshops online como:

• Como organizar sua empresa na crise;

• II Edição do Workshop: Venda Mais para a 
Indústria;

• Workshop Líderes;

• Várias Lives e Webinários.

Em 2020, a Redes começou a usar o Power BI, 
uma ferramenta da Microsoft de sistema de In-
teligência de Negócios pautada em Business In-
telligence (BI). Trata de entregar a informação 
certa para a pessoa certa no tempo certo. Esse 
processo passa por coleta, organização e análise 
dos dados, elaboração de relatórios ou dash-
boards e todo o acompanhamento e atualização.

As vantagens de empregar ferramentas de BI 
são inúmeras, dando mais velocidade e precisão 
à tomada de decisões de mais qualidade, poten-
cializando a eficiência das operações e otimizan-
do processos.

Todos as nossas informações são tratadas em 
tempo real e divulgadas para todos os stakeholders 
que precisam acessá-la. Disponibilizamos um link 
onde esse acesso é permitido e controlado para que 
a informação seja utilizada somente por aqueles 
que dela necessitam e para que se possa promover 
uma plena segurança dos dados gerados.

Outro desafio que surgiu foi a realização da 8ª 
Edição do Prêmio REDES. Não podíamos realizar 
com o formato habitual das edições anteriores 
que geralmente era no mês de maio e presen-
cialmente.



80

A solução encontrada foi realizar mais próximo 
do fim do ano e com o formato híbrido. Sendo 
que as mantenedoras vencedoras e que recebe-
ram a premiação presencial foi feita de forma in-
dividual e com limitação de pessoas, para respei-
tar os protocolos de saúde e segurança.

Assim foi feita, e mais uma vez com sucesso ab-
soluto. Tivemos inclusive maior participação dos 
profissionais das mantenedoras de várias locali-
dades no Brasil inclusive do exterior. Tudo isso, 
nos orgulha muito.

Marcamos presença na Expo & Congresso Bra-
sileiro de Mineração 2020, no período de 24 a 
26 de novembro. O modelo realizado foi inédito, 
100% online. Além de um estande virtual na parte 
de exposição da feira, a REDES teve uma progra-
mação técnica bem interessante.

A Exposibram é dos eventos mais relevantes do 
setor mineral na América Latina, é realizado há 
cerca de 40 anos pelo Instituto Brasileiro de Mi-

neração (IBRAM) e atrai diversos especialistas, 
pesquisadores, estudantes e representantes de 
empresas para debater a evolução tecnológica 
e as práticas corporativas responsáveis do setor 
mineral, além da preservação do meio ambiente, 
a saúde e a segurança de seus trabalhadores e 
a responsabilidade social junto às comunidades 
com que se relaciona.

A Exposibram ocorreu entre os dias 24, 25 e 26 
de novembro. Participamos de 4 eventos técni-
cos e tivemos um estande para visitação. Foram 
eles:

• Fórum de Negócios de Impacto Social;

• Expansão para a Mineração: oportunidades 
para o desenvolvimento da cadeia produti-
va do setor mineral;

• Supply Tank online;

• Workshop: Desenvolvimento de Fornece-
dores Locais.

O distanciamento nos fez repensar as estratégias 
da REDES/FIEPA, e mesmos isolados nunca esti-
vemos tão próximos de nossos clientes, sejam as 
mantenedoras ou apoiadoras. 

Com essa proximidade, mesmo que online, surgi-
ram novas demandas, desafios e oportunidades 
de ampliação de frentes de trabalho. Iniciamos 
então, um novo plano de atividades para 2021 e 
que será contato a seguir.

O ano começou repleto de incertezas, o que po-
díamos esperar? No planejamento da REDES/
FIEPA para 2021 a corrida para a transformação 
digital iniciou e assim estamos seguindo o ritmo 
de nossos trabalhos para os próximos anos.

No final de 2020 conseguimos concretizar o 
maior convênio, até o momento, da história do 
PDF e REDES. Foi com a Norte Energia e que tem 
o foco de desenvolvimento da cadeia da pesca 
artesanal para um mundo industrial. Iniciamos o 
ano com um pouco mais de esperança e motiva-
ção mesmo com todas as incertezas.

Esse convênio proporcionou a ampliação da 
equipe e infraestrutura em Altamira. É a primeira 

vez que temos uma sede própria fora da capital. 
Atualmente contamos com mais de 38 profis-
sionais das mais variadas formações para apoiar 
no desenvolvimento das atividades previstas no 
plano de trabalho.

Voltando um pouco ao passado é importante fa-
zer a seguinte análise de como tudo que vive-
mos é importante. O convênio do S11D – Vale de 
2011 foi referência para a primeira parceria com 
a Norte Energia em 2012, e o convênio assinado 
no fim de 2020 com a Norte, foi referência para 
mais um convênio com a Vale para 2021. Uma 
troca muito interessante e que a FIEPA, por meio 
da REDES, sabe fazer com maestria. É a conexão 

FATOS 2021
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dos negócios e estratégias em prol do desenvol-
vimento do Pará.

Outra força que vem ganhando intensidade nas 
estratégias da REDES, é o aumento na atuação 
nas atividades socioeconômicas das indústrias 
mantenedoras, assim como, o lançamento oficial 
da Célula de Negócios Socioeconômicos de Im-
pacto. 

Que é um aperfeiçoamento e junção dos con-
ceitos de empreendedorismo, geração de renda, 
socioeconomia e ações sociais. Um modelo que 
vem ganhando espaço nas indústrias que visam 
cada vez mais um maior retorno para a comuni-
dade que está sendo investido recursos para o 
seu desenvolvimento, seja para mitigar um im-
pacto ocasionado pela abrangência do projeto 
industrial ou para a real transformação das vidas 
das pessoas por meio da educação, geração de 
renda e trabalho.

Continuaremos atuando fortemente no fomento 
de negócios com as atividades de interação com 
as áreas de suprimentos das indústrias, mapeando 
e indicando fornecedores para reforçar o nosso 
principal indicador: compras locais.

O processo de transformação para o mundo 
digital está cada vez mais veloz. Esse será uma das 
estratégias da REDES/FIEPA para os próximos 
anos, ao mesmo tempo, iremos estar mais próximos 
das pessoas, do ser humano. Pois é ele que move o 
mundo, os negócios e as empresas.

Quanto mais a tecnologia avança, mais temos 
que olhar para a essência da existência da hu-
manidade: o bem-estar e convívio em um mundo 
mais justo, com oportunidades e conexões sau-
dáveis e sustentáveis.

Que venham mais 20 anos transformadores. 

DESTAQUES: 2013 À ATUAL

• Ampliação da atuação em Socioeconomia

• Aumento de adesão de empresas mantenedoras e apoiadoras

• Criação da categoria Empresa Cooperadora

• Criação de duas categorias no Prêmio REDES: Comprador do Ano e Case de Fornecedor

• Mudança da base da REDES/FIEPA no interior para as instalações do SENAI

• REDES é certificada na ISO 9001

• Criação do Aplicativo da REDES

• Lançamento do Workshops Digitais

• A Rodada de Negócios se tornou Supply Tank

• Realizada a 1ª rodada de negócios totalmente digital

• Stand exclusivo da REDES nas edições da FIPA – Feira da Indústria

• Repasse da metodologia do PROCEM para o IEL

• Realização de duas edições da Expoxingu

• Comemoração de 15 anos da REDES

• A REDES se tornou referência para a ABDI – Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial

• Crescimento da Equipe

• Comitê Diretivo se torna exclusivo para as Mantenedoras

• Intercambio com o PDF – Maranhão

• Participação na Inauguração do S11D – Vale e UHE Belo Monte

• III Edição do Workshop Venda + para a Indústria;

• Workshop: Transformação Digital;

• Novo site e plataforma + Negócios.
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1º modulo do curso empresarial de Canaã dos Carajá.

Evento na Vila dos Cabanos.

Reportagem Caderno Mercado - O Liberal. Ganhadores do Prêmio REDES. Entrevista sobre o evento Acesso ao Crédito.

Convite rodada de negócios 10-05-2013.

Reunião na ACIM com a Vale.

Lançamento da REDES em Anapu.

Inauguração Sede da Associação Comercial de Terra Santa. Apresentação da REDES na CELPA.
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Apresentação da Belo Sun na FIEPA.

Apresentação da REDES Federação Bahia.

Apresentação Belo Sun em Vitória.

Comitiva da FIEPA visitando UHE Belo Monte.

Comitiva da ADVB em Paragominas - 22 de maio de 2015 III. Censo Empresarial - Xingu-1. Show da Gaby Amarantos - 15 anos da REDES II.

Convite Evento S11D.

Stand da REDES na FIPA 2017.

Fiepa e Vale/Canaã dos Carajás/Revista Expressão.

Apresentação da Belo Sun em Altamira.
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Solenidade Certificação em Parauapebas - Vale. Rodada de Negócios com Norte Energia e CCBM - Altamira.Certificação do Galpãp de Oportunidades.

Turma concluída em Parauapebas - Vale.

Show da Gaby Amarantos - 15 anos da REDES.

Encontro com PDF - Maranhão. Expoxingu 2016. Expoxingu 2017.

Ganhadores do Prêmio REDES 2015. Show da Gaby Amarantos - 15 anos da REDES I.

Encerramento das turmas do Galpão de Oportunidades.
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RDS 3ª edição.

Expoxingu 2017.

Expositores da Expoxingu 2017. Expoxingu 2017.

Arte do V Prêmio REDES - 2017. Abertura da Expoxingu 2017.

Turma do Galpão de Oportunidades.
Assinatura de contrato de apoiadora REDES-FIEPA pelo Gerente 
de Sustentabilidade da LDC, Eloiso Araújo.

Expoxingu 2017. Reportagem Caderno Negócio - Diario do Pará.



86

Palestra na Expoxingu.

Expoxingu 2017.

Palestra na Expoxingu 2016.

Prêmio Case de Fornecedor. Prêmio REDES. Relatório Anual REDES 2017.

Prêmio Prazer em Trabalhar representando a REDES.

Prêmio Comprador do Ano - Sinobras.

Equipe Hydro - Prêmio REDES.

Prêmio REDES 2017.

Prêmio REDES - Norte Energia.
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Representantes da Norte Energia e Equatorial.

Comprou no Pará Lucrou - Frutas.

Stand da Norte Energia - Expoxingu.Reunião do Comitê Diretivo.Reunião do Comitê Diretivo.

Vencedora Vale - Prêmio REDES.

Relatório 2016. Rodada de Negócios Canaã - 2017.

Visita Embaixador Argélia - 2017.

Reunião com Mantenedoras (MRN e ALubar) e Apoiadoras (Norauto).
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Abertura PDF Hydro.

Fenecan 2018.

Lançamento PDF Hydro.

Premio REDES - Os Vencedores. Prêmio REDES.

Renã Goes - Maurício Gouvea - Simone Ferreira - Redes. Lançamento Alcoa Buy.

Celpa - Workshop de fornecedores.

Comprou no Pará Lucrou - Panetone.

Homenagem de parceria - Mantenedoras.Galpão de Oportunidades - Parceria com a Norte Energia.
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Reunião REDES - Norte Energia.

Abertura PDF Imerys.

Visita Heineken 2018.

Comprou no Pará Lucrou - Roupas.

Entrega Placa Imerys.

Revista RDS Negócios.Workshop - Vale.

Assinatura Convenio Norte Energia. Comitiva visita Alubar.

Banner Portal Capitalize.
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Equipe Prêmio Redes.

Evento Vale - Usina da Paz.

FIPA Supply Tank.

FIPA - Workshop.
FIPA Supply Tank.

Expofor - Grupo Equatorial.

Prêmio REDES 2019.

ST - Parauapebas.Reunião diretoria SEBRAE.

Reunião em Brasilia com Norte Energia - Resultado Mercadologico.

Congresso na Exposibram por Marcel Souza e José Fernando.
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Supply Tank - Parauapebas.

Vale - Usina da Paz.

Visita Comitiva da FIEPA na Alubar II.

Selo venda mais 2021. Campanha a Indústria quer Comprar de Você. Ebook Responsabilidade Social.

PDF.

#AliadosPeloPará.

E-book Saúde, Segurança e Meio Ambiente no Trabalho.

Supply Tank - Santarém. Venda mais workshop.
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Ebook REDES.

Prêmio REDES - Equatorial.

Premiação da Hydro, destaque na 2a colocação na Categoria Absolutus e Case de Inovação. Prêmio REDES - MRN.

Workshop Canvas ACIP. Plataforma + Negócios.

Prêmio REDES - Alubar. Prêmio REDES - Biopalma.

Entrega virtual da premiação à Vale, destaque na Categoria Absolutus. Estande na Exposibram 2020 - feira virtual.     
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Café com negócios ACIP Parauapebas.

Live 2 - Segundo Workshop Transformação Digital. Café com Negócios ACIP.

Workshop digital.Cerimonia de encerramento PDF Hydro.

Live 2 Primeiro Workshop transformação digital.

Prêmio REDES - Dow. Visita Sodexo COOAFAC.

Apresentação REDES em Altamira - convenio SEBRAE. Live 3 - Segundo Workshop Transformação Digital.
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Agenda em Santarém com Peter Senai e Márcio REDES

Capa Campanha Precisa-se de Fornecedor

Certificação Empresarial - Canaã dos Carajás

Encerramento PDF - Hydro Reunião Vale e Fornecedores de Uniformes

Comitiva da FIEPA na Heineken Evento sobre o Pará em São Paulo

Capa do Folder - Investimentos-1 Workshop - Marcel Souza

Atividade de Campo - Saneamento - UHE Belo Monte Camapanha Comprou no Pará Lucrou
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EXPOSIBRAM-2020_Minicursos

Palestra para CME - Marabá

Reunião Fevereiro 2018 - Vale Reunião com ASSEB - BarcarenaPrêmio de Reconhecimento pela REDES - FIEPA

Reunião com Norte Energia

Modelo de Convites - Rodada de Negócios Reunião com a Vale Suprimentos - Parauapebas

Visita a MRN com Apoiadoras e AlubarWorkshop - Rafaela Leoncy

Prêmio REDES 2019
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CAPÍTULO 6

PIONEIRISMO 
NO FOMENTO LOCAL
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Este livro começou falando de semente plantada. A semente do PDF, que frutificou 
ao longo dos anos e se tornou a Redes. Porém, desde o início desse cultivo até os dias 
atuais, um parceiro estratégico foi fundamental: a categoria de mantenedora. Sim, 
porque o PDF, atual Redes, é uma iniciativa que não teria nascido e seguido à frente 
sem as empresas mantenedoras.

Todas elas são de fundamental importância, mas tiveram o caminho aberto pela en-
tão Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), em 2000, empresa que em 2009 passou a 
se chamar Vale S.A.

Criada no modelo estatal em 1942, pelo presidente Getúlio Vargas, a CVRD nasceu 
para explorar as minas de ferro na região de Itabira, no estado de Minas Gerais. Priva-
tizada em 1997, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, a Vale é hoje 
uma das maiores empresas multinacionais do Brasil e uma das maiores operadoras 
de logística do país.

É uma das maiores empresas de mineração do mundo e a maior produtora de miné-
rio de ferro, de pelotas e de níquel. A empresa também produz manganês, ferroliga, 
cobre, bauxita, potássio, caulim, alumina e alumínio.

Vale, uma história com o Pará

No Estado do Pará, a história da Vale começou em 1967, quando o geólogo Breno 
dos Santos, em um sobrevoo de prospecção, descobriu a primeira jazida de minério 
de ferro da região de Carajás, nome tirado da tribo que ocupava as margens do Rio 
Araguaia, na região sudeste do Pará.

A descoberta resultaria, 18 anos depois, na operação do Projeto Ferro Carajás, que 
colocaria o Pará como o maior complexo minerador do Brasil, e está entre os primei-
ros do setor mineral do mundo. A Estrada de Ferro Carajás (EFC) começou a operar 
junto com a mina, em 1985, para transportar minério de ferro e manganês de Carajás 
até o Terminal Marítimo de Ponta da Madeira (TPMD), em São Luís, no Maranhão.

Embora os testes do porto tenham começado em 1985, sua operação regular só co-
meçou em 1986, quando foram embarcados 11,6 milhões de toneladas de minério de 
ferro.

A produção de minério de ferro pela Vale no Pará estendeu-se nas unidades de Serra 
Norte, Serra Leste e Serra Sul. Em Serra Norte, além do ferro, a empresa também pro-
duz manganês na Mina do Azul. Já a produção de cobre e níquel é feita nas minas do 
Sossego, Salobo e Onça Puma. 

Ao longo dos anos de atuação, a Vale vem contribuindo para o desenvolvimento 
socioeconômico e cultural das cidades onde desenvolve suas operações, e com o 
estado do Pará sua atuação não foi diferente

Além das obrigações legais e da gestão dos impactos das operações e projetos, a 
Vale tem ações destinadas a potencializar as oportunidades nos territórios em que 
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está presente, fomentando o relacionamento com 
comunidades locais e tradicionais, além de ativida-
des voltadas para a valorização da cultura.

Indústrias Mantenedoras

Com sua história de ir além das obrigações ambien-
tais legais, a Vale se faz presente nos municípios de 
sua atuação como programas voltados para a qualifi-
cação profissional e, também, de fornecedores.

Com essa filosofia, a empresa foi a primeira a abraçar 
o PDF, no Maranhão, e com os bons resultados, abra-
çou também de forma pioneira a inciativa no estado 
do Pará.

Esse pioneirismo foi responsável por trazer outras 
empresas que aprovaram e entenderam a ideia, e 
ano a ano passaram a ter suas marcas ao lado da 
Vale no fomento ao desenvolvimento local das po-
tencialidades dos fornecedores. Até o momento, a 
REDES tem um conjunto de 35 empresas parceiras, 
sendo 12 mantenedoras, 26 apoiadoras e 4 coopera-
doras.

São empresas de vários setores, que vão da minera-
ção, siderurgia, passando pela indústria de transfor-
mação, da geração de energia e até de bebidas. “São 
todas empresas voltadas para reforçar o compromis-
so que não é uma obrigatoriedade delas, mas uma 
política dessas indústrias para o fomento ao desen-
volvimento, junto com a FIEPA”, diz Marcel de Souza, 
atual executivo de gestão da REDES, em sua análise 
sobre os tempos atuais.

DESTAQUES

A empresa VALE S/A foi a primeira man-
tenedora do PDF (atual REDES), no ano 
2000, e permanece fortemente promo-
vendo o desenvolvimento e fomento local.

Outras empresas que seguiram o cami-
-nho da Vale, entraram no mesmo ano e 
estão até hoje são a Alumina do Norte do 
Brasil S/A – Hydro Alunorte, Mineração 
Rio do Norte S/A (MRN) e Imerys Rio Ca-
pim Caulim S/A.

MANTENEDORAS 
AO LONGO 

DA HISTÓRIA 
DA REDES*
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2000

2000 
A 
2021

ALBRAS, ALUNORTE, MINERAÇÃO 
RIO DO NORTE, CIA VALE DO RIO 
DOCE, IMERYS RCC, 
PARÁ PIGMENTOS SA / CADAM, 
CELPA, TELEMAR

CVRD – COMPANHIA VALE DO RIO 
DOCE -> 2019: VALE S/A

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ -> 
2012: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA 
DE ENERGIA S/A

ALCOA

ALUMINA DO NORTE DO 
BRASIL S/A - HYDRO ALUNORTE,

MINERAÇÃO RIO DO 
NORTE S/A – MRN,

IMERYS RIO CAPIM CAULIM S/A

2005
CAMARGO CORREA METAIS -> 2007: 
GLOBE METAIS -> 2009: DOW CORNING

PRIMO SCHINCARIOL -> 2011: BRASIL 
KIRIN INDÚSTRIA DE BEBIDAS S/A 
->2017: HEINEKEN

2007

MINERAÇÃO ONÇA PUMA – MOP; 
MINERAÇÃO PARAGOMINAS - CAP; 

SINOBRAS - SIDERÚRGICA NORTE 
BRASIL S/A, ALBRAS, ALUNORTE, CELPA, 

VALE, IMERYS, MRN, PPSA CADAM, 
ALCOA, MINERAÇÃO ONÇA PUMA, 

TELEMAR, SCHINCARIOL, GLOBE METAIS

2008
ALBRAS, ALUNORTE, CELPA, GLOBE 
METAIS, IMERYS RCC, MINERAÇÃO RIO 
DO NORTE, SCHINCARIOL, 
PPSA/CADAM e VALE

2011S11D VALE (primeiras atividades 
em socioeconomia)

2012 NORTE ENERGIA

2016
ALUBAR -> apoiadora da REDES 

torna-se mantenedora e passa 
a solicitar indicação de 

fornecedores locais

2020
BIOPALMA (convênio de 1 
ano, até a venda para BBF),
HORIZONTE MINERALS (contrato 
para Mapeamento Empresarial)

*Algumas das empresas citadas aqui mudaram de 
 nome ou foram extintas ao longo da história
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Compras locais

A Vale abriu o caminho e começou a fomentar não apenas o então PDF, mas 
a ideia de que comprar dentro do Estado do Pará passou a ser bom para as 
grandes indústrias, e melhor ainda para a economia regional. Esses passos fo-
ram seguidos também por empresas consideradas “coligadas” da Vale, como 
Alunorte, Albrás, Mineração Rio do Norte, Pará Pigmentos.

Esse fomento foi visível nas mudanças que se seguiram, com a realização de 
ações pela Redes, em parceria com as mantenedoras e com a FIEPA, de cur-
sos de qualificação de fornecedores e diversos tipos de eventos de negócios 
e de empreendedorismo nunca realizados nos municípios onde havia projetos 
de mineração, como Oriximiná, Trombetas, Marabá, Parauapebas e Canaã de 
Carajás.

Foi um período de muitos desafios, mas a Vale fez história como a grande 
pioneira no desenvolvimento de fornecedores, e ainda agregadora em torno 
de si de diversas empresas unidas no propósito de impulsionar o fomento dos 
fornecedores locais.

Os reflexos de todo esse esforço conjunto se traduzem em valores de compras. 
No ano 2000, ano de lançamento do antigo PDF, atual REDES, o volume de 
compras locais era cerca de R$ 173 milhões. Ao longo dos anos, as compras 
de fornecedores locais realizadas pelas indústrias parceiras saltaram para um 
volume de mais de R$ 13,2 bilhões em 2019, o que representa um crescimento 
de 126%, totalizando um volume de R$ 134,5 bilhões acumulados ao longo do 
período.

Prêmio Redes

Com a história de desafios, mas também de sucesso acompanhada até aqui, 
ficou claro o destaque conjunto das mantenedoras. Mas, como ter um reco-
nhecimento para iniciativas que se destacavam nas diversas frentes de atuação 
da REDES? A melhor resposta veio com a ideia de se criar o Prêmio REDES de 
Desenvolvimento.

A premiação da REDES surgiu em 2011 com a missão de reconhecer o esfor-
ço de todas as esferas envolvidas na relação entre o segmento industrial e os 
fornecedores locais, a favor da economia estadual. Para isso, o projeto vem 
premiar as indústrias mantenedoras que mais se destacaram ao comprarem no 
mercado paraense.

A partir do prêmio, a REDES e a FIEPA começa a reescrever o trabalho de de-
senvolvimento de fornecedores, aprimorando ao longo dos anos o próprio prê-
mio, até a criação de mais duas categorias, a de comprador do ano e case de 
fornecedor. A de comprador foi criada para estimular a participação do setor 
de suprimentos das grandes indústrias. Já o case de fornecedor revelou fatos 
importantes das relações comerciais com as mantenedoras, além de histórias 
de superação e crescimento tanto em faturamento quanto na gestão e volume 
de negócios desses fornecedores.
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2011
Percetum: 1º Hydro CAP, 2º Imerys, 3º HydroAlbras.
Absolutus: 1º Hydro CAP, 2º Imerys, 3º HydroAlbras.

2012
Percetum: 1º Imerys, 2º Dow, 3º Hydro
Absolutus: 1º Vale, 2º Hydro, 3º Sinobras

2015 (Referente a 2013 e 2014)
Percetum: 1º Dow, 2º Celpa, 3º Norte Energia
Absolutus: 1º Vale, 2ºNorte Energia, 3º Hydro
Comprador do Ano: Bruno Vitorasso – Vale
Case de Sucesso: Dow e Master Serviços

2016
Percentum: 1º Dow, 2º Celpa, 3º Norte Energia
Absolutus: 1º Vale, 2º Norte Energia, 3º Hydro
Comprador do Ano: Eloá Bettini - Sinobras
Case de Sucesso: Sintese Moradia e Simetria Esquadrias

2017
Percentum: 1º Alubar, 2º Dow, 3º Hydro
Absolutus: 1ºVale, 2º Hydro, 3º Norte Energia
Comprador do Ano: Eloá Bettini - Sinobras
Case de Sucesso: Hydro e Trasnporte Calliman

2018
Percentum: 1º Dow, 2º Imerys, 3º Alubar e Celpa
Absolutus: 1º Vale, 2º Hydro, 3º Norte Energia
Comprador do Ano: André Furtado - Imerys
Case de Sucesso: Hydro e Movimento

2019
Percentum: 1º Biopalma e Dow, 2º Equatorial Energia e MRN, 3º Alubar
Absolutus: 1º Vale, 2º Hydro, 3º Alubar
Comprador do Ano: Andreza Ribeiro - Vale
Case de Sucesso: Alubar e Construservice

CONHEÇA OS GRANDES 
VENCEDORES DO PRÊMIO 
REDES DE DESENVOLVIMENTO
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CAPÍTULO 7

FATOS CURIOSOS 
E BASTIDORES DA 
REDES!
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3. Maior Rodada de Negócios – Barcarena

A maior rodada de negócios já feita até o momento 
foi em Barcarena,  em 2018, e que tinham como an-
coras os Projetos CAP e UTE da Vale, e que contou 
com a participação de grandes indústrias localiza-
das no município.

A rodada teve a participação de quase 300 pessoas 
e resultado em mais de 700 contatos de negócios.

O fato é que durante a rodada de negócios, perdeu-
se o controle devido a quantidade de pessoas, 
causando demora nos diálogos entres compradores 
e fornecedores, gerou insatisfação e a Equipe do PDF 
(estavam presentes cinco integrantes) conseguiu 

1. A História pelas Logos

Um pouco da história da REDES contada pela transformação das logomarcas

2. Portal Capitalize

O projeto era levar a metodologia da REDES para as demais Federações das Indústrias da 
Ação Pro Amazônia, e que faria uma integração entre as grandes indústrias e os diversos for-
necedores presentes nos 09 estados. A ideia era integrar as demandas e preferencialmente 
indicar empresas instaladas na Amazonia Legal, fortalecendo as relações comerciais e de ne-
gócios entre estados.

O projeto teve a parceria com a Ação Pro Amazônia, durante a gestão do Presidente Conrado, 
SUDAM que contratou a empresa desenvolvedora e a REDES que cedeu todo conhecimento e 
experiência no Pará. Infelizmente após longos meses de muito trabalho o projeto foi concluído 
(portal e domínio) mas não chegou a ser implantando nos estados.

2008 2011 2019 20192000 20182015

Rodada de negócios em Barcarena.



104

contornar e organizar um pouco para que todos 
pudessem ser atendidos.

Esse evento chamou a atenção dos gestores e, 
devido ao ocorrido, iniciou-se um processo de 
melhoria das próximas rodadas de negócios, e 
que futuramente iriam se transformar em Supply 
Tank, que será falado mais à frente.

4. Projetos Industriais em Fase de Implantação

A FIEPA, por meio do PDF e REDES, participou 
ativamente dos principais grandes projetos indus-
triais seja na fase de concepção, implantação, ex-
pansão e principalmente na fase de operação.

Projetos em destaque:

• Sinobras: Implantação

• Vale S11D: Implantação

• Vale Mineração Paragominas: Implantação

• Vale Onça Puma: Implantação

• Norte Energia UHE Belo Monte: Implantação

• Alcoa: Implantação

• Correias Mercurio: Implantação

• Belo Sun: Implantação (paralisada)

• Alpa: Implantação (paralisada)

• Biopalma (Implantação)

A somatória dos valores de investimentos priva-
dos realizados nos últimos 20 anos pelas indús-
trias certamente passará dos R$ 200 bilhões. Uma 

marca expressiva para o desenvolvimento e cres-
cimento do Estado do Pará.

5. Planejamento Estratégico (Entidades de Clas-
se e Prefeitura)

Desde o início do PDF / REDES a equipe técnica 
desenvolveu diversos planejamentos estratégicos 
para as Associações Comerciais nos seguintes 
municípios: Juruti, Oriximiná, Óbidos, Terra Santa, 
Santarém, Altamira, Brasil Novo, Anapu, Senador 
José Porfírio, Vitória do Xingu, Barcarena, Abae-
tetuba, Belém, Marabá, Parauapebas, Canaã dos 
Carajás, Curionópolis, Tucumã, Ourilândia do Nor-
te.

Em 2011 e 2012 a REDES realizou o planejamento 
estratégico da Prefeitura de Castanhal.

6. Alguns marcos históricos

Marabá foi o 1º município a receber a Base do PDF 
no final de 2008. Em seguida foi Santarém.

Em 2011 foi a vez de Canaã dos Carajás, e em 2012, 
Altamira.

7. FIPA – Feira da Industria

Os destaques da REDES em algumas edições da 
FIPA.

Em 2015 junto com a programação do Prêmio 
REDES, foi realizada a festa comemorativa dos 15 
anos do PDF e REDES. A festa foi um marco na 
história da iniciativa e que teve o pocket show da 
Gaby Amarantos.

Show da Gaby Amarantos - 15 anos da REDES.
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Curiosidade: Dias antes da Festa, a Gaby e Marcel 
Souza conversaram no escritório da REDES sobre 
o trabalho desenvolvido pela iniciativa da FIEPA, 
sobre a importância da valorização dos negócios 
locais. Foi uma conversa bem agradável e que de-
pois ela tirou foto com toda a equipe.

No dia do pocket show, que tinha sido programado 
para até 01 hora, foi muito melhor do que o espe-
rado, durou mais de 2h e que animou os convida-
dos de tal forma que subiram no palco, cantaram 
juntos com a Gaby, dança e muita empolgação.

A festa literalmente registrou com louvor os 15 anos 
da REDES/FIEPA.

Na Edição de 2017 teve outro destaque. Nas edições 
anteriores a REDES sempre ficava no stand da FIEPA 
juntamente com todo o Sistema. Porém, nesse ano 
em particular, a REDES teve um stand exclusivo 
para apresentar todo seu crescimento, resultados e 
mais uma vez, registrar sua importância para o Pará.

O stand foi colaborativo, pois teve a participação das 
empresas Apoiadoras e que ajudaram na recepção 
dos visitantes e aproveitaram para fortalecer sua 
imagem no ambiente de negócios industrial.

Em 2019 foi marcado pela realização do I Supply 
Tank, a famosa rodada de negócios, porém com 
um novo formato totalmente inovador para os pa-
drões realizados até o momento no Pará.

A ideia foi da coordenadora de projetos da REDES, 
Rafaela Leoncy, que trouxe o conceito do Shark 
Tank e que adaptamos à nossa realidade. Lembram 
da rodada de negócios realizada em Barcarena 
e que foi a maior até o momento? Pois então, o 
Supply Tank nasceu com o objetivo de quebrar esse 
padrão visto que o formato padrão de rodada, na 
concepção da REDES/FIEPA, já tinha dado a sua 
contribuição e precisava mudar.

O resultado foi um verdadeiro sucesso. A meto-
dologia foi que cada fornecedor selecionado pre-
viamente tinha até três minutos para apresentar a 
empresa para a banca composta por representan-
tes de suprimentos das grandes industriais.

Se fosse no formato anterior, cada fornecedor te-
ria que apresentar a sua empresa para cada repre-
sentante individualmente, tornando o evento lon-
go e cansativo. Com o formato novo, otimizamos 
o tempo e as apresentações tornaram-se mais ob-
jetivas.

Curiosidade: Com a pandemia em 2020, realiza-
mos o I Supply Tank Digital no Pará e que parti-
ciparam compradores de Belém, Barcarena, São 
Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Juruti, Trom-
betas, São Luís.

8. Apoiadoras

A categoria de Apoiadoras foi criada em meados 
de 2007 com o objetivo de formar parcerias com 
empresas que não podiam se enquadrar na cate-
goria de Mantenedor nem fornecedor, mas deseja-
vam participar do PDF de alguma forma.

Foi então que o Comitê Diretivo do PDF aprovou a 
criação da categoria de Apoiador, tendo uma das 
regras a não participação de empresas locais.

Algum tempo depois, a JGS (representada pelo 
Sr. João Gomes – proprietário) questionou a regra 
e que desejava ser Apoiadora do então PDF. 
Depois de quase um ano e com muita insistência, 
foi aprovado o acesso de empresas paraenses na 
categoria de Apoiador.

Com isso, a JGS foi a nossa primeira apoiadora ge-
nuinamente paraense e que abriu as portas para 
adesão de dezenas de outras empresas locais.

Para ser mantenedor o requisito é 
ser indústria. 

Para ser aprovado no cadastro do 
PDF a empresa tinha que ter a ma-
triz no Pará. Anos depois essa regra 
mudou.

CURIOSIDADE?
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A velocidade com o digital proporcionou um au-
mento significativo na quantidade de solicitações 
e indicações. Mas nem sempre foi assim.

Até 2009, a equipe do PDF, frequentemente re-
alizava visitas as indústrias mantenedoras, e uma 
das perguntas que sempre estava na pauta era: 
Quais as demandas que estão precisando de for-
necedores? Com isso, o comprador passava uma 
lista de demandas e oportunidades e ao retornar 
para o escritório era feita a prospecção e poste-
riormente encaminhada a lista de potenciais for-
necedores. Porém, todo esse processo demorava 
algumas semanas, meses, e várias vezes ocorreu 
de enca-minhar a lista e o processo da demanda 
ter sido encerrada.

Mas teve uma ideia de um comprador que mudou 
todo o rumo da atividade, onde ele fez a seguinte 
pergunta: Ao invés de esperar a visita de vocês, 
podemos encaminhar as demandas por e-mail? 
Neste momento, foi criada a solução de indica-
ção de fornecedores e que foi sendo aprimorada. 

Curiosidade: Atualmente a indicação, na média, 
dura 01 dia. O primeiro procedimento criado para 
padronizar a atividade de indicação foi no ano de 
2010.

12. Eventos

Praticamente todos os eventos, workshops, ro-
dadas de negócios foram organizados pela equi-
pe do PDF, atual REDES.

Desde a organização, mobilização, realização e 
pós-evento a equipe estava 100% envolvida. De 
2007 à 2011, por exemplo, se fazia uma força ta-
refa para a mobilização dos convidados, sendo 
realizado ligação telefônica um a um.

Todos os eventos promovidos pela FIEPA, por 
meio da REDES (antigo PDF) cumpriram o seu 
objetivo, de levar informação, conhecimento, 
transformação e ampliação de visão, mas prin-
cipalmente promover o relacionamento entre 
grandes indústrias com os fornecedores locais.

9. ABDI

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Indus-
trial (ABDI) elegeu em 2014 o Prêmio REDES/
FIEPA como uma referência nacional de estímulo 
à economia sustentável local.

O coordenador Marcel Souza, foi convidado para 
apresentar o Prêmio e a iniciativa da REDES/FIE-
PA nas Federações das Indústrias dos seguintes 
Estados: Goiás, Paraná, Bahia e Ceará. O objetivo 
foi demonstrar aos órgãos dos governos estadual 
e federal e representantes das Federações como 
existem soluções que podem ser aplicadas para 
o fortalecimento das cadeias produtivas ligadas 
à indústria. 

10. Repasse de Código Fonte do PDF

É de conhecimento geral o bom relacionamen-
to entre as Federações das Industriais em todo 
o Brasil. 

Ocorreu um fato muito interessante na história 
da PDF / REDES. Entre os anos de 2007 até 2009 
houve alinhamentos entre a FIEPA e FIEMG, liga-
das fortemente pela questão mineral, e um dos 
itens que se destacou foi o repasse do código 
fonte do site de cadastro de fornecedores do 
PDF para que a FIEMG utilizasse na estruturação 
de um PDF no Estado.

11. indicação de fornecedores

Atualmente é um dos serviços mais exitosos da 
REDES/FIEPA. Funciona da seguinte forma:

Passo 1: Mantenedora encaminha, por e-mail, de-
manda e escopo de serviço ou produto que pre-
cisa comprar;

Passo 2: A equipe da REDES inicia a prospecção 
e seleção dos fornecedores da categoria solici-
tada;

Passo 3: Após a verificação, a lista é encaminhada 
a mantenedora solicitante.
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CAPÍTULO 8

SOLUÇÕES 
E RESULTADOS
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Soluções: 

• Desenvolvimento de Fornecedores | Compras Locais;

• Negócios de Impacto Socioeconômico e Social | Geração de Renda.

Desenvolvimento de Fornecedores | Compras Locais

Trabalhamos em prol da sustentabilidade econômica do estado do Pará, para tanto, promovemos ativi-
dades de fomento aos fornecedores locais e de aumento da competitividade das indústrias, aproximan-
do quem compra e quem vende no Estado. 

Principais soluções:

• Mapeamento e Seleção;

• Segmentação e qualificação;

• Avaliação de Performance;

• Relacionamento, Associativismo e Cooperativismo;

• Desenvolvimento e educação empreendedora;

• Plataforma Digital (cadastro e indicação de fornecedores);

• Eventos de negócios;

• Desenvolvimento de categorias especificas;

• Saneamento de Banco de Cadastro das Mantenedoras;

• Acompanhamento, Visitas Técnicas e Auditoria em Fornecedores.

O principal indicador que norteia até hoje as estratégias e atividades da equipe técnica da REDES/FIE-
PA é compras locais, conforme já explicado em capítulos anteriores. 

Negócios de Impacto Socioeconômico e Social | Geração de Renda.

Atuamos nas estratégias de elaboração de planejamento e execução de ações de mitigação, compensação 
dos impactos de empreendimentos industriais dos mais variados portes para cumprimento das condicio-
nantes de licenciamentos estabelecidas para a sua implantação e operação.

Desenvolvemos soluções customizadas com foco na geração de renda por meio do empreendedorismo, 
diálogo e relacionamento com as comunidades impactadas.

Principais soluções:

• Mapeamento socioeconômico;

• Mapeamento de articulação de cadeias produtivas;

• Implantação de programas básicos ambientais;

• Planos de fomento e geração de renda;

• Educação e estímulo ao conhecimento;

• Gestão, execução e monitoramento de projetos socioeconômicos;

• Reestruturação e desenvolvimento econômico socioprodutivo.
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CAPÍTULO 9

FUTURO DA REDES
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O sucesso da REDES ao longo de duas décadas se deve a um exército de pessoas, pro-
fissionais que diariamente se empenham para contribuir direta ou indiretamente para 
algo que está acima de todos, o de desenvolvimento do Estado do Pará.

Porém, é importante dar destaque às pessoas que lá no início, no ano 2000, acredita-
ram em um sonho, um propósito. O PDF, atual REDES, não é uma iniciativa da FIEPA 
somente para destacar o volume de compras locais realizado pelas indústrias mantene-
doras, e sim, a verdadeira transformação em cada profissional, empreendedor, empre-
sas, e todas as pessoas impactadas no entorno de um grande projeto industrial.

Foram centenas de reuniões, debates, troca de experiências, eventos e muitas, mas 
muitas horas de dedicação para contribuir de certa forma com a melhoria das condi-
ções de vida, por meio do empreendedorismo e geração de renda.

Quando algo já está pronto é difícil compreender o quão desafiante foi conquistar cada 
vitória ao longo da jornada. Por isso é de suma importância honrar aqueles que lutaram 
para concretizar uma metodologia desconhecida, mas que já havia gerado resultados 
positivos em outros Estados, e que o Pará não poderia ficar fora desse processo de 
crescimento e desenvolvimento. Nem todos terão a real ideia da caminhada para que 
pudesse hoje ter escrito esse livro, uma verdadeira memória daqueles que sonharam 
com um Pará melhor, literalmente.

Na época, poderiam ter simplesmente abandonado a ideia do projeto, visto os vultosos 
desafios a serem superados, sendo algo novo, diferente e que quebraria o status quo do 
ambiente de negócios da época, como é até os dias atuais. Mesmo lendo os relatórios 
e documentos mais antigos não é possível compreender na totalidade todo o esforço e 
dedicação daqueles que iniciaram. Foi muito trabalho!

A quebra de paradigmas é uma atitude encontrada em pessoas corajosas, com determi-
nação, sonhadoras e visionárias. O rompimento de padrões e conceitos estabelecidos é 
um desafio para o avanço da inovação, do crescimento. A semente que foi plantada no 
início e que gerou frutos ao longo dos anos só foi possível graças às pessoas envolvidas 
no começo do processo, que não se renderam aos obstáculos e desafios naturais de um 
projeto embrionário.

Fica mais uma vez registrado, em nome de toda a nossa equipe, o nosso muito obrigado 
por não terem desistido. Tudo parece mais fácil agora, mas sabemos que não foi e não 
é.

Acreditar em um propósito maior, do bem coletivo, foi a grande força impulsionadora 
e que manteve acessa a chama de um futuro melhor, de um ambiente de negócios com 
conexões fortes. Assim surgiu o PDF no Pará, como uma esperança, uma metodologia 
que tinha como objetivo o desenvolvimento de empresas locais e promover a interação 
com os grandes projetos industriais.
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Pelos dados históricos e registros, os três primei-
ros anos foram de extremo desafios, onde não 
havia uma base física, desde essa época já era um 
programa virtual e muito a frente ao seu tempo. 
Diversas reuniões de apresentação e conven-
cimento de que o programa era uma boa alter-
nativa para minimizar os conflitos existentes no 
mercado industrial e fornecedores locais. Parecia 
realmente algo impossível. 

Para muitos na época acessar o ambiente de 
grandes indústrias era algo inacessível e a FIEPA, 
por meio do PDF rompeu essas crenças e popula-
rizou a dinâmica dos ambientes industriais.

Atualmente, é perceptível as entidades que re-
presentam a classe empresarial dos mais variados 
segmentos falarem com propriedade e conheci-
mento de causa sobre uma rodada de negócios, 
ambiente industrial, compras locais, desenvolvi-
mento de fornecedores, empreendedorismo, con-
teúdo local, sustentabilidade, negócios sociais de 
impacto, indicação de fornecedores, antecipação 
de demandas e tantas outras palavras chaves que 
podemos denominar no mundo digital. 

Mas, tudo teve um início, um ponta pé inicial, que 
foi o PDF – Programa de Desenvolvimento de 
Fornecedores da FIEPA. É importante registrar e 
reconhecer esse legado!

Outro desafio foi romper com os gigantescos de-
safios da logística do Pará, que perduram até os 
dias atuais mesmo com as melhorias. É preciso 
de fato reconhecer homens, mulheres, empreen-
dedores, profissionais que acreditaram nessa se-
mente e a plantaram por onde tivessem a opor-
tunidade. Resistências foram muitas, e mesmo 
assim, essas sementes germinaram lindamente 
mesmo em solos quase desérticos. 

Foram muitas viagens, seja por meio terrestre, 
aéreo ou pelos grandiosos rios e derivações. En-
frentaram como guerreiros os desafios, os pe-
rigos, as longas distâncias, o cansaço. Tudo em 
prol do desenvolvimento do Pará.

Todo grande resultado teve um pequeno início, 

passo a passo, com consistência, paciência, foco 
e principalmente acreditar no propósito.

Seguindo esse pensamento, é importante reco-
nhecer também aquelas pessoas que semearam e 
cultivaram a semente plantada em 2000. Semear 
é cuidar, acompanhar, podar, melhorar, começar 
de novo, eliminar o que não serve, reavaliar, mas 
nunca desistir.

Semear é um processo de médio a longo prazo, 
um exercício de paciência e de consistência para 
não desistir durante a jornada frente aos inúme-
ros obstáculos, desvios e desafios que vão surgin-
do ao longo do cultivo. Para se ter raízes fortes, 
uma base sólida para aguentar as tempestades, é 
necessária muita dedicação para promover o me-
lhor desenvolvimento dessa estrutura. 

Para sustentar as oportunidades e desafios do 
Pará não poderia ter sido construídos bases de 
areia e sim algo que pudesse oferecer a seguran-
ça para toda essa carga de expectativas geradas 
na época e que só aumentam conforme os anos 
passam. 

Para isso, são necessárias as melhores matérias 
primas para a composição dessas bases, maté-
rias essas que a maioria não quer pagar o preço 
da dedicação, disciplina, foco, determinação e 
demais atributos que são necessários para uma 
colheita de frutos saudáveis e bonitos depois de 
anos de cultivo. A maioria teria desistido. 

Desde o seu surgimento, o PDF, tem na sua cul-
tura o apoio ao desenvolvimento. Ajudar o próxi-
mo, contribuir com o seu crescimento.

O processo de amadurecimento, desenvolvimen-
to e crescimento do PDF até a atual REDES são 
etapas que vão definir a longevidade dessa se-
mente plantada. Pular etapas ou querer tomar 
atalhos nem sempre é a forma mais sustentável 
para atingir o objetivo de longo prazo.

O exército de pessoas que ajudaram a semear 
essa semente merece um destaque nesse ca-
pítulo e registro para as futuras gerações. Nem 
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sempre aqueles que trabalham no cultivo serão 
as que irão usufruir e degustar dos seus frutos. 
É uma dedicação com muito trabalho e amor ao 
próximo, uma mistura de desapego e ao mesmo 
tempo cuidado, zelo e carinho.

As centenas de eventos, encontros realizados 
para fortalecer a ideia foram importantes para 
o amadurecimento da metodologia. Erros foram 
cometidos, e ao mesmo tempo consertados e 
transformados em aperfeiçoamento, inovação, 
novas ferramentas e melhorias constantes para 
se chegar próximo da perfeição.

Perfeição que é impossível de se atingir e, por 
isso, nunca pode parar o avanço, e isso inclui 
profissionais que não ganharam retorno financei-
ro, que dedicaram o seu tempo, compartilharam 
conhecimento, atenção, e aprendizagem mútua. 
Reconhecer essas pessoas faz parte de um pro-
cesso de honrar também, mas acima de tudo, de 
manter as conexões saudáveis por onde passa-
ram, pois sempre se lembrarão com carinho des-
se tempo, assim como serão lembradas neste li-
vro.

É impossível registrar os nomes de todas essas 
pessoas que se dedicaram a essa ideia, programa 
e hoje uma iniciativa, não importa o tempo que se 
dedicaram, se foram minutos, horas, dias, meses 
ou anos. Cada contribuição e apoio valeram mui-
to a pena, pois é o espírito mais valorizado inter-
namente pela REDES/FIEPA: as pessoas e suas 
infinitas possibilidades de conexões para um bem 
maior.

É lógico que ao longo de toda essa trajetória pes-
soas ficaram pelo caminho e outras continuaram 
a jornada. Tudo isso, faz parte do processo. Cada 
um teve um papel a ser desempenhado e que foi 
importante, nada se perdeu. Tudo se transformou 
em algo como aprendizagens, reflexões, amadu-
recimento.

Se o PDF, que depois se transformou em REDES, 
tivesse parado há alguns anos, já teria cumprido 
a sua missão somente pelo fato de proporcionar 

esse hub de conexão de ideias, atitudes e pes-
soas unidas pelo desenvolvimento de um Estado 
como o Pará.

Mas a iniciativa não parou por aí, e durante toda 
essa jornada foram colhidos milhares de frutos. 
Sejam por vidas transformadas por uma mensa-
gem de esperança, pelo entusiasmo da equipe 
em realizar o melhor evento e lotar ambientes 
com empreendedores ávidos a vender para gran-
des indústrias, seja por apoio ao crescimento de 
negócios locais em nível de faturamento, contra-
tando mais pessoas, compartilhando cases de su-
cesso que inspirassem outros negócios.

São verdadeiros frutos sobretudo de atitudes, de 
ações e de perseverança no cultivo, por acreditar 
que é sim possível atingir resultados focados na 
coletividade, na cooperação.

O registro desse livro é para você que faz essa 
leitura e, de alguma forma, direta ou indiretamen-
te, participou em algum momento das atividades 
da FIEPA, seja pelo PDF ou pela REDES. Esse é o 
seu reconhecimento e seu nome não precisa es-
tar escrito por extenso aqui no livro, o seu legado 
está registrado no melhor local, nas vidas trans-
formadas.

O futuro da REDES tem uma única certeza: que 
irá avançar na mesma velocidade das transfor-
mações e exigências que o mercado e os clien-
tes desejam, seja no mundo digital ou presencial, 
com soluções que consigam impactar e transfor-
mar positivamente o maior número de pessoas, 
empreendedores e empresas pelo gigante que é 
o Pará. Que as conexões de negócios gerem fru-
tos mais sustentáveis e saudáveis.

Novas sementes estão sendo plantadas, renovan-
do o ciclo, melhorando o cultivo, potencializan-
do os resultados e transformando vidas. O futuro 
anda lado a lado com o presente, sendo confun-
dido em algumas situações com fatos já vividos 
no passado. 

Porém, avançando e mantendo o ritmo de pro-
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porcionar o máximo, o melhor e mais adequado 
cenário no ambiente de negócios das grandes in-
dústrias.

O futuro está nas pessoas, na grande capacidade 
do ser humano de criar, de se reinventar, de bus-
car mais conhecimento e ao mesmo tempo ajudar, 
de criar conexões, união, cooperação, foco, rumo 
ao propósito de desenvolver o Pará com o objeti-
vo de melhorar cada local por onde passar.

Quanto mais a tecnologia avança, mais iremos dar 
valor as qualidades mais simples do ser humano, 
como pensar, imaginar, criar, emocionar, trans-
formar. As suas infinitas habilidades nunca serão 
substituídas. A máquina, o robô são aliados e que 
nos ajudarão na construção dessa nova base para 
sustentar as novas oportunidades e demandas que 
o mercado necessita.

O futuro da REDES está na sua dinâmica de trans-
formação, adaptação, resiliência e poder de inova-
ção proporcionada pelo apoio do Sistema FIEPA, 
mantenedoras, apoiadoras e parceiros. Mas nun-
ca poderá deixar de lado o entusiasmo, brilho nos 
olhos, paixão e energia positiva sentida em deta-
lhes das atividades, da conexão e fortalecimento 
de relações sustentáveis e que pensem no coleti-
vo, na cooperação.

O processo de desenvolvimento de fornecedores, 
a educação empreendedora, a formação de novos 
líderes empresariais, a sucessão dos negócios fa-
miliares são alguns dos desafios e oportunidades 
que o ambiente industrial terá para os próximos 
anos. 

Pensar e criar ferramentas e métodos que pos-
sam gerar impactos ainda mais positivos e susten-
táveis são a grande chave do foco que a equipe 

atual com a liderança da FIEPA está trabalhando 
intensamente para selecionar as melhores semen-
tes que serão plantadas hoje para serem colhidas 
daqui 20 anos.

A interseção e conflitos entre gerações é algo nun-
ca visto antes e que cria um cenário fértil e ao mes-
mo tempo conflituoso pelas questões coletivas e 
que são reforçadas pelos indivíduos e suas tribos. 
Tudo isso, estará dentro do ambiente de negócios 
de todos os segmentos. Avançar na tecnologia e 
ao mesmo tempo olhar para o ser humano é um 
desafio para todas as organizações públicas e pri-
vadas. 

Estamos atentos a tudo isso e independente dos 
ambientes e cenários que enfrentaremos pela frente 
iremos preservar nossos valores. São eles:

• Espírito de Equipe;

• Paixão pelo que fazemos;

• Ética como premissa em tudo que fazemos;

• Comprometimento com o desenvolvimento 
do Pará.

Valores que fortalecem o ambiente interno, cultiva 
uma cultura de cooperação, atitudes para apoiar e 
desenvolver. Que nos dão credibilidade por onde 
passamos, e que faz as pessoas darem atenção a 
nossa voz, mensagem sobre esse tema tão atual e 
contemporâneo.

Valores que fortalecem nossos propósitos empre-
sariais da REDES/FIEPA.

Missão: Ser uma rede de integração com soluções 
inovadoras que geram oportunidades.

Visão: Ser referência na realização de estratégias 
que promovam a geração de negócios.
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Outra vertente que vem ganhando muita força e espaço dentro de nossos clientes indus-
triais são as estratégias que desenvolvemos para os negócios socioeconômicos de impacto. 
Como nossa cultura é focada em resultados, abriu-se então oportunidades, sendo a primeira 
experiência com a implantação do projeto S11D da Vale, conforme foi comentada neste livro.

Iremos avançar ainda mais com inovações e ferramentas que promovam resultados de gera-
ção de renda por meio do empreendedorismo para as comunidades, povos tradicionais que 
foram impactados e que estão no entorno de projetos industriais.

Acredito que a palavra que traduz as atividades da FIEPA, por meio da REDES, é transfor-
mação. Por onde passamos deixamos um legado impactante positivamente nas empresas, 
organizações, profissionais e pessoas. 

Transformação que se adaptou as ferramentas digitais e em 2021 aprimoramos a nossa 
plataforma que antes era focada somente para fornecedores e oportunizar a geração de 
negócios, agora conta com o apoio para fomento da socioeconomia e que outras indústrias 
possam se tornar parceiras e potencializar seus investimentos na área social com resultados 
efetivos e transformadores.

Com isso, estamos ocupando um espaço no mercado de negócios de impacto pelos resul-
tados gerados e principalmente por fomentar e acreditar na valorização real do conteúdo, 
empresas e mão de obra local.

A REDES é o hub que conecta pessoas pelo empreendedorismo para gerar negócios cada 
vez mais sustentáveis, humanos, competitivos e criando a verdadeira conexão no ambiente 
de negócios industrial: Você, as pessoas, parceiros e os negócios.

Seja bem-vindo ao Futuro! Seja REDES, uma iniciativa do Sistema FIEPA!

Marcel Souza
Executivo da REDES
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