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8 unidades no Brasil

Timóteo (MG)*
Vale do Jequitinhonha (MG)
Campinas (SP)*
Caxias do Sul (RS)*
Ribeirão Pires (SP)
Sumaré (SP) 
Belo Horizonte (MG)
São Paulo (SP) 

Os desafi os e oportunidades de 2019 
serão: 

> Continuar a manter um ambiente interno de 
trabalho estimulante e desafi ador, capaz de 
atrair e reter os melhores talentos.

> Avançar nos fundamentos do programa 
Evoluir, que utiliza a metodologia Lean 
Manufacturing, fi nalizando sua implantação 
na Usina de Timóteo e estendendo-o à 
BioEnergia.

> Ampliar as oportunidades de aplicação para 
os aços especiais produzidos pela Aperam 
South America, com o objetivo de expandir 
ainda mais o consumo per capita brasileiro de 
aços inoxidáveis.

Embora tenhamos enfrentado vários de-
safi os durante o ano de 2018, como insta-
bilidade política e tensões comerciais glo-
bais, mantivemos nosso foco em garantir a 
sustentabilidade dos negócios. Inspirados 
em nossos valores - liderança, inovação e 
agilidade - nós trabalhamos para sermos 
ainda mais uma empresa social e ambien-
talmente responsável, que gera e compar-
tilha valor com todos os seus stakeholders: 
empregados, comunidades que nos acol-
hem, cliente e fornecedores.

Em 2018, seguimos trabalhando lado a 
lado com nossos clientes na busca das mel-
hores soluções técnicas para seus negóci-
os. Em nossos esforços para estreitar laços 
com o mercado que consome nossos aços 
especiais, lançamos mão de um conjunto 
variado de iniciativas.  Elas incluíram des-
de uma presença mais ativa no dia a dia 
dos clientes atuais e potenciais até a ma-
nutenção de um fl uxo de informações des-
tinado a evidenciar as vantagens decor-
rentes da utilização de nossos produtos.

Nosso colaboradores estão celebrando 
o fato de estarmos nos tornando, a cada 
dia, uma empresa mais segura. Nossos 
indicadores mostram uma redução do ab-
senteísmo e do número e da gravidade dos 
acidentes.

Em nossa primeira participação na pesqui-
sa de clima global promovida pelo Grupo 
Aperam, fomos surpreendidos positiva-
mente por um alto índice de participação e 
ótimos resultados. Na Serviços e Soluções, 
por exemplo, tivemos a participação de 
98% dos empregados de Campinas (SP) e 
100% de Caxias do Sul (RS), com engaja-
mento de 93%.

Entre as ações promovidas pelo Grupo foi a 
concepção de uma Política de Diversidade 
de Gênero, lançada em dezembro de 2018 
para a liderança da Aperam South America, 
visando a tornar os locais de trabalho cada 
vez mais acolhedores e inclusivos. Esta-
mos nos esforçamos em promover um am-
biente de trabalho cada vez mais diverso, 
por reconhecermos os inúmeros benefícios 
decorrentes com a realização deste objeti-
vo

As páginas a seguir sintetizam os princi-
pais resultados obtidos pela Aperam South 
America no ano que passou. Temos mo-
tivos para celebrar, visto que avançamos 
nos principais indicadores de desempenho 
referentes à gestão de pessoas, do meio 
ambiente e do relacionamento com nos-
sos stakeholders. Seguimos atentos às 
questões que apresentam em 2019, com 
disciplina e dedicação, para continuarmos 
fi éis à nossa visão de ser uma empresa que 
desafi a constantemente o status quo para 
remodelar o futuro dos aços especiais.

Luiz Otávio Torres Procópio
Diretor de Recursos Humanos 
da Aperam no Brasil 2018
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sustentabilidade  
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Gestão de pessoas

Indicadores/Ano 2018 2017 2016

Acidente- Frequência1 0.33 0.48 0.32

Acidente - Gravidade1 0.04 0.04 0.01

Absenteísmo (%) 0.97 1.05 1.12

Treinamento (horas) 126,650 176.243 191,142

GRI- 403-9/404-1
1 Empregados, temporários e subcontratados
2 Padrão internacional de desempenho de Sustentabilidade (4ª 
edição) proposto pela Global Reporting Initiative (GRI).

Desafi os para o próximo ciclo: A Empresa está at-
enta ao possível reaquecimento da economia bra-
sileira, que poderá alterar as dinâmicas de demanda 
por mão de obra e resultar em uma elevação do 
turnover. Essa possibilidade está sendo enfrentada 
com ações de estímulo à capacitação e ao cresci-
mento profi ssional de nossa equipe, desenhadas 
para manter em alta nosso bom clima interno, nos-
sa atratividade e nossa capacidade de retenção dos 
melhores profi ssionais.

Nossos empregados 
No ano que passou, a Aperam South Amer-
ica prosseguiu com o movimento de reno-
vação da força de trabalho, decorrente do 
grande número de aposentadorias previs-
tas para o período. O ano se encerrou com 
3.657 empregados.
 

Saúde e Segurança

A Aperam melhorou ainda mais seu re-
corde  de saúde e segurança em 2018. A 
Empresa elegeu como temas prioritários a 
percepção de riscos, o trabalho em espaço 
confi nado, a segurança nas estradas e o 
uso do celular.

Diálogo Social
Os empregados brasileiros da Aperam 
South America são os objetivos de um 
conjunto estruturado de ações que com-
preendem canais impressos e eletrônicos 
de difusão de informação e oportunidades 
de diálogo direto com suas chefi as. No ano 
que passou, a empresa continuou investin-
do na proximidade com as famílias, por 
meio de ações como o Encontro Aperam, 
que movimentou as unidades de Timóteo, 
Belo Horizonte, São Paulo, Capelinha e Ita-
marandiba. 

Engajamento dos empregados - Por 
meio de um melhor ambiente de tra-
balho
Participamos, pela primeira vez, da Pesqui-
sa de Clima e Engajamento Sustentável, si-
multaneamente, em todas as empresas do 
Grupo Aperam, mudança que colabora para 
uma maior integração global. Os resultados 
obtidos ultrapassaram a média do Grupo 
em todos os quesitos avaliados. O grande 
destaque foi a adesão da equipe, com 96% 
de empregados respondentes. O índice 
de engajamento sustentável na Indústria 
(BioEnergia e Usina) chegou a um ótimo 
número de 92%.

Engajamento dos empregados - Por 
meio do desenvolvimento das com-
petências
A Empresa destinou R$ 2,6 milhões para ca-
pacitação e para a atualização das metod-
ologias utilizadas. Um dos destaques foi o 
Boost Up!, iniciativa global de inovação por 
meio da gamifi cação. Dez brasileiros partic-
iparam da fi nal do programa na Bélgica.

Dentre as iniciativas, destacam-se:
> Evoluir - Programa que visa a tornar a 
Aperam mais competitiva, o Evoluir intro-
duz mudanças profundas na forma como 
as pessoas pensam e agem durante o tra-
balho. Ações de capacitação acompanhar-
am todas as fases do programa. Em 2018, 
o Evoluir mobilizou cerca de 70% da força 
de trabalho da Usina de Timóteo (MG). O 
movimento prossegue. Em 2019, o progra-
ma deve estar plenamente implantado na 
siderúrgica e chega à BioEnergia.

> Desenvolvimento da liderança- Em 
2018, o Programa de Desenvolvimento da 
Liderança ofereceu cerca de 200 horas de 
atividades, em média, para cerca de 180 
profi ssionais. Orientadas pelo mote “Lí-
deres formando Líderes”, as ações procu-
raram fortalecer o conceito de Mentoring. 
As atividades levaram em consideração as 
Oito Competências da Liderança e as dire-
trizes do programa Evoluir.

> My Learning - Lançada em 2018, a plata-
forma de autoformação objetiva fortalecer 
a competência Accountable. Disponível no 
portal MyHR, oferece diversos conteúdos: 
Liderança, Transformação Digital, TI, Ética 
e Compliance, Vendas, Habilidades Gerais 
de Negócios e Suprimentos. Acessível ap-
enas às lideranças em 2018, a plataforma 
alcançará os demais públicos em 2019. 

Efetivos da Aperam no Brasil 

TIPO Gênero Tempo 
Integral

Tempo 
Parcial TOTAL Exempt Não-exempts

Operacional
Mulheres 84 0 84 0 84

Homens 2,676 0 2,676 0 2,676

Técnico
Mulheres 176 0 176 0 176

Homens 549 1 550 0 550

Exempts
Mulheres 23 0 23 23 0

Homens 149 0 149 149 0

TOTAL 3,657 1 3,658 172 3,486

Aperam no Brasil, Total do Pessoal em Equivalentes de Tempo Integral, em 31/12/2018. (GRI-102-8).
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Centro de Educação Ambiental da Aperam recebeu mais de 14 mil 

pessoas

Em 2018,o  Instituto do Inox realizou mais de cinco mil horas de 

treinamento

Obra realizada no Vale do Jequitinhonha com fi nanciamento do edital 
de projetos

Aberta para o mundo
Localmente - 
A empresa destinou o equivalente a R$ 
401 milhões em salários; R$ 207 milhões 
para impostos e tributos nos três níveis de 
governo – federal, estadual e municipal – e 
seguiu priorizando a contratação de for-
necedores instalados nas regiões em que 
opera. Os parceiros locais continuaram a 
ter uma parcela signifi cativa, de 47% das 
compras da empresa (comparado a 51% em 
2017, impactado por maiores investimen-
tos locais para atualizações de equipamen-
tos). Naquele ano, dos 2.100 profi ssionais 
temporários contratados, 70% eram da 
região.

Fundação Aperam Acesita -
A Aperam South America investe em pro-
jetos, programas e ações capazes de po-
tencializar as vocações dos municípios e 
comunidades onde está presente. Os prin-
cipais alvos das ações, em sua maioria cap-
itaneadas pela Fundação Aperam Acesita, 
são as regiões dos Vales do Aço e Jequit-
inhonha, ambas no estado de Minas Ge-
rais, onde se localizam, respectivamente, 
a usina siderúrgica da Aperam e as ativi-
dades de silvicultura e produção de carvão 
vegetal, conduzidas pela BioEnergia. Em 
2018, essas iniciativas benefi ciaram diret-
amente mais de 75 mil pessoas e contaram 
com um investimento de R$ 2,9 milhões. A 
Fundação Aperam Acesita direciona seus 
investimentos para quatro principais ativi-
dades de atuação: educação (30%), cultura 
(28%), meio ambiente (16%) e promoção 
social (26%).

Educação -
A Empresa mantém parcerias com escolas 
e prefeituras e organizações não governa-
mentais para elevar a qualidade do ensino 
por meio da oferta de capacitações aos 
profi ssionais de ensino e de conteúdos 
complementares à grade curricular ofi cial 
dos ensinos fundamental e médio.  As 
ações benefi ciaram mais de 3,5 mil profi s-
sionais da educação e 6,2 mil estudantes 
do Vale do Aço e do Vale do Jequitinhonha 
em 2018.

Educação ambiental e segurança - 
Conduzidos no Centro de Educação Ambi-
ental da Aperam – Oikós, situado em Timó-
teo (MG), projetos como o “Visitas Esco-
lares monitoradas” e o “Brincando, Fazendo 
e Aprendendo no Oikós” alcançaram mais 
de 14 mil pessoas. Em 2018, a Empresa 
comemorou os 20 anos do Transitolândia, 
projeto de educação para o trânsito, que 
alcança 22 escolas do Vale do Aço. Nessas 
duas décadas já abarcou mais de 65 mil 
alunos (entre 9 e 10 anos de idade).

Formação e qualifi cação -
Por meio do Instituto do Inox, a empresa 
ofereceu mais de cinco mil horas de for-
mação para 85 profi ssionais, com foco na 
trabalhabilidade do aço inox. O Instituto do 
Inox é um centro de qualifi cação mantido 
pela Fundação Aperam Acesita em con-
junto com a Associação de Aposentados e 
Pensionistas de Timóteo

Cultura -
Para valorizar a produção artística dos 
Vales do Aço e Jequitinhonha, a Fundação 
Aperam Acesita, realizou e apoiou 63 
eventos culturais (teatro, música, dança, 
exposições artísticas) benefi ciando mais 
de 40 mil pessoas. 

Fortalecimento das organizações soci-
ais -  
Todos os anos, a Aperam elege iniciativas 
com foco em geração de emprego e renda, 
economia solidária e no fortalecimento das 
comunidades para receberem recursos, por 
meio do Edital de Projetos Sociais, geren-
ciado pela Fundação Aperam Acesita. Em 
2018, 14 desses projetos foram implemen-
tados, benefi ciando duas mil pessoas nos 
vales do Aço e Jequitinhonha. 
A Fundação está presente em Conselhos e 
Comitês municipais e estaduais participan-
do de iniciativas que melhorem a qualidade 
de vida das comunidades onde a Empresa 
está inserida.

Contribuição da Aperam para a economia local

Indicadores/Ano 2018 2017 2016

Empregado: Salários e Benefícios  (mR$) 401 351 325

Total da contribuição tributária (mR$) * 207 164 164

Total de compras no Vale do Aço  (exceto matéria prima) (%) 47 51 49
* Soma dos valores pagos em imposto de renda, imposto predial, imposto  sobre operações fi nanceiras, contribuições 

sociais pagas pelo empregador e coletadas pelo empregador em nome do empregado (GRI-204-1)
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Segunda edição do Seminário de Conformidade que incluiu a 

indústria e as lideranças da BioEnergia

Piso de aço inoxidável para caminhão de lixo

Stakeholders

Compliance - 
Como parte de seu compromisso com as 
melhores práticas de gestão, a empresa 
promoveu a segunda edição do Seminário 
de Compliance para as lideranças da In-
dústria e da Bioenergia. Os debates con-
taram com especialistas externos e com a 
mediação do presidente da Aperam South 
America, Frederico Ayres Lima. O principal 
assunto discutido foi a privacidade de da-
dos por meio das legislações General Data 
Protection Regulation (GDPR) européia 
e Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) 
brasileira. Pelo terceiro ano consecutivo, 
os empregados preencheram formulários 
para descrição de confl itos de interesse. 
Essas informações estão incorporadas ao 
SAP, automatizando nesse sistema os lim-
ites apontados pelos empregados. Outro 
destaque foi o envio aos fornecedores e 
clientes, também pelo terceiro ano consec-
utivo, do Procedimento para Recebimento 
e Oferta de Presentes e Entretenimento. 

Segurança no trânsito - 
Em Caxias do Sul (RS), a Aperam está local-
izada em uma movimentada rodovia. Após 
um atropelamento ocorrido no local, os 
empregados se mobilizaram junto ao poder 
público para discutir melhorias em termos 
de segurança com a instalação de passare-
la de pedestres, semáforo, lombada etc. A 
Aperam fez contato com todas as empre-
sas vizinhas para apoio do abaixo assinado 
e solicitação formal de melhorias junto a di-
retoria do DAER (Departamento Autônomo 
de Estradas de Rodagem), reunião com o 
gestor do DAER regional, encaminhamen-
to ao ministério público, acompanhamento 
da vistoria do fi scal, além de campanha de 
segurança no trânsito junto aos emprega-
dos. As melhorias reivindicadas estão em 
andamento. 

Um novo modo de  comunicação -
Em 2018 o grupo Aperam desenvolveu 
painéis informativos sobre os nossos re-
sultados de Saúde e Segurança. Nesses 
painéis colocamos um QR Code que dire-
ciona à um formulário local. 
Os painéis estão disponíveis nas portarias 
de nossas usinas de Timóteo e da BioEn-
ergia.  O formulário de contato serve como 
um canal de comunicação para que nossos 
stakeholders que tenham questões, co-
mentários ou queiram informar sobre algu-
ma situação possam entrar em contato. As 
sugestões recebidas serão tratadas pelos 
respectivos sites, ou então pela central do 
grupo, no caso de assuntos específi cos, 
como os de investidores, por exemplo. 
Todo mundo pode usar esse canal na in-
ternet, que é disponível 24h, todos os dias, 
na língua local, de maneira que poderemos 
tratar todo tipo de questionamento e 
evitar que dúvidas ou situações se trans-
formem em crises. 

Inovando -  Aço inox nos caminhões de 
lixo - 
Nas movimentadas áreas urbanas do Bra-
sil, os caminhões de lixo são bastante so-
licitados, carregando grande quantidade 
de material para manter as cidades limpas 
e em boas condições sanitárias. Entretan-
to, em função da natureza corrosiva deste 
material coletado, ao longo do tempo, o 
aço carbono da caçamba é atacado pela 
corrosão, havendo risco de derramamento 
de lixo engendrando poluição. A solução 
da Aperam: o aço inox 410, que oferece a 
resistência necessária ao lixo coletado e 
prolonga a vida útil da caçamba permitindo 
a sua utilização de maneira segura e efi caz. 

2018
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Queimador de gases da BioEnergia, para a redução de emissões.

Reconhecimentos da gestão de Meio Am-
biente - A Aperam South America – única pro-
dutora mundial do chamado Aço Verde, feito 
exclusivamente com carvão vegetal – fi gur-
ou, mais uma vez, como destaque na edição 
2018 do Guia Exame de Sustentabilidade, 
lançado no fi nal de novembro. Além do uso 
da matéria-prima própria, produzida pela Bi-
oEnergia, outro destaque, que colabora para 
o reconhecimento, são nossos aços especiais, 
feitos para durar e 100% recicláveis.

Reaproveitamento de feltros em Campinas 
(SP) e Caxias do Sul (RS) - Equipamentos 
usados durante o processamento do materi-
al para eliminação de impurezas, ao invés de 
serem descartados e substituídos por novos 
feltros, são lavados e higienizados, possibil-
itando o seu reaproveitamento. A quantidade 
de vezes que o feltro é lavado depende do ma-
terial em que ele é utilizado durante o proces-
samento, e com isso diminuímos o descarte 
desse material. 

Meio Ambiente
Em termos de Meio Ambiente, além de 
nossas unidades operarem em total 
acordo com a regulamentação, ainda  
estamos elevando os esforços para 
atingir novos objetivos defi nidos para 
2030. Como exemplo, em 2018, a Aperam 
BioEnergia investiu três milhões em ações 
de proteção ambiental. Esse montante 
destinou-se a projetos de melhoria, gestão 
de áreas verdes, educação ambiental para 
empregados e comunidades, gestão dos 
resíduos (disposição, transporte e trata-
mento) e à aquisição de equipamentos, 
como o novo queimador de gases, capaz de 
reduzir a emissão atmosférica dos fornos 
de produção de carvão vegetal. 

Em termos de energia, aumentamos nos-
so consumo em 2018 em razão de uma 
elevação no consumo de carvão vegetal. 
Além de projetos ligados à reutilização de 
gás de alto-forno em substituição ao gás 
natural e à implantação de LEDs, também 
estamos participando do programa Aliança 
com órgãos governamentais e associações 
industriais com o objetivo de encontrar 
soluções para alcançar uma redução de 5% 
do consumo.

Em termos de água,Em Timóteo, a água 
é captada no Rio Piracicaba, dentro do lim-
ite máximo de 550 litros por segundo, out-
orgado pelo Instituto Mineiro de Gestão de 
Água (Igam). Em 2018, a Empresa captou 
16.451 dam3 de água em termos absolu-
tos, valor 2,9% superior ao registrado em 
2017. Em linha com os objetivos do Grupo,  
colocaremos em prática projetos dedica-
dos à redução de captação de água em até 

40% até 2023 (versus 2018). Aproximad-
amente 94% da água consumida é tratada 
e reaproveitada. Já na BioEnergia, o consu-
mo hídrico em 2018 foi de 322.077,00 m3. 
Deste total, 319.289,57 m3 foram retira-
dos das 40 represas destinadas ao arma-
zenamento de água da chuva.

Em termos de resíduos, o objetivo é  re-
duzir continuamente o volume e ser uma 
empresa de resíduo zero (zero-waste com-
pany). Em 2018, as empresas da Aperam 
no Brasil geraram 63 toneladas de resídu-
os, contra as 55 toneladas verifi cadas em 
2017. Em Timóteo, desse total, 841.581 
toneladas transformaram-se em copro-
dutos. Resíduos não perigosos, cerca de 
778.735 toneladas, foram destinados à 
reciclagem, reuso, reutilização e coproc-
essamento. Resíduos perigosos somaram 
aproximadamente 89.822 toneladas de 
acordo com os padrões de cálculo glob-
al da Aperam (de acordo com os cálculos 
defi nidos pela legislação brasileira 78.103 
toneladas). O índice de resíduo por tonela-
da de placa produzida em 2018 na usina de 
Timóteo foi de 1186,70 kg/tab aço.

Sobre Emissão de particulados, nos-
sos resultados melhoram ao longo dos 
anos. As operações da unidade de Timó-
teo emitiram 164 toneladas, contra as 304 
toneladas do ano anterior. A redução se 
deve a um melhor acompanhamento dos 
sistemas de despoeiramento. Dentre as 
ações para minimizar a emissão de particu-
lados destacam-se a umidifi cação de vias e 
a manutenção de cinturão verde da Usina, 
melhorias e manutenções nos sistemas de 
desempoeiramento e a busca das melhores 
alternativas de transporte de produtos e 
matérias-primas.

Aperam e o  meio ambiente 

Indicadores/Ano 2018 2017 2016

GEE3  (tCO2/tcs Escopo 1 & 2) 0.43 0.42 0.68

Consumo de energia (GJ/tcs) 21.5 20.6 21.3

Resíduos aterro (ton) 63.0 55.0 55.9

Reciclagem de água (%) 93.6 93.7 93.8

Emissão de poeira (t) 164 304 507

GRI- 305-4⁄ 302-3⁄ 303-4⁄ 303-5⁄ 305-7      3 GEE (Gas de Efeito Estufa)- sendo aqui o Dióxido de Carbono (CO2)
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