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Trabalhar no futuro

Diálogo, transparência, cuidado  e 
desenvolvimento da equipe. Essas foram 
algumas das diretrizes que nortearam o 
trabalho da Aperam no Brasil  em 2017, 
período durante o qual a segurança dos 
profissionais continuou em pleno foco, 
como o primeiro e principal valor cultivado 
pela Empresa
Novidades como o programa Sou+ 
estimularam a postura proativa e o 
protagonismo dos empregados e nos 
permitiram avançar na redução de índices 
como os de acidentes de trabalho e nas 
taxas de absenteísmo das unidades do 
Brasil. Pelo 6º ano consecutivo, não 
registramos acidentes fatais na Empresa.
A Aperam South America também 
despontou como empresa de referência 
para os jovens profissionais, tendo sido 
incluída pela primeira vez no ranking ‘As 
45 melhores empresas para começar a 
carreira no Brasil’, da revista Você S/A.
Ao longo de 2017, a  Aperam Serviços 
(Campinas), fortaleceu seu trabalho em 
diversidade de gênero, chegando a um 
contingente feminino de 23%  em relação 
ao total de empregados da Empresa, e 
10% de mulheres atuando diretamente na 
operação dos equipamentos e 
embalagem. Leia também na seção 
“Nossas pessoas” como eles trabalharam 
em outros aspectos de inclusão.

Em 2017, a Aperam continuou 
enfrentando os desafios do 
enfraquecimento da economia 
brasileira e continuou incentivando 
suas equipes em vista da recuperação 
dos resultados. Um dos destaques 
foram os encontros presenciais 
promovidos pela alta direção, com a 
participação de 100% dos empregados 
da unidade de Timóteo, uma 
oportunidade de alinhamento sobre os 
negócios da empresa.
Por último, mas não menos importante, 
todas as nossas unidades continuaram 
a trabalhar a conscientização 
ambiental. Nossos empregados têm 
muito orgulho de produzir o aço mais 
ecológico do mundo, utilizando 100% 
de carvão vegetal das florestas 
renováveis de eucalipto da Aperam 
BioEnergia. Em 2017, os esforços 
contínuos da Aperam nesse campo 
foram reconhecidos pelo Guia EXAME 
com o prêmio “Sustentabilidade”.
Leia mais para saber o que foi feito em 
2017 nas três dimensões do Roteiro de 
Sustentabilidade: nos aspectos dos 
empregados, meio ambiente e com 
relação aos nossos relacionamentos 
com nossos stakeholders externos.
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Aperam Timoteo BioEnergia forestries

 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) 

Com sede em Minas Gerais, a 
presença da Aperam no Brasil é 
baseada na usina de Timóteo, 
localizada no Vale do Aço, que 
produz aços especiais inoxidáveis, 
elétricos e ao carbono e destaca-se 
como a única produtora mundial 
do chamado Aço Verde Além do 
atendimento ao mercado interno, a 
Aperam do Brasil  possui clientes 
na América Latina, do Norte, Ásia, 
Oriente Médio, Oceania e África. A 
presença de três Centros de 
Serviço,  permitem adaptar a oferta 
às necessidades do cliente. 

Os principais desafios para 
2018 são:

>Mapa do conhecimento: 
intensificar a realização de 
treinamentos 
técnico-operacionais e implantar 
modelo que assegure a 
transferência de conhecimento.

>Reestruturar treinamentos de
segurança, obrigatórios e
comportamentais;

>Sucessão: acelerar e preparar os
sucessores identificados;

>Desenvolvimento da Liderança:
Implantação da “Academia de
Líderes”;

>E-HR: Mudança das
competências, modelo e ferramenta
de Avaliação de Desempenho



Nossos empregados
Durante o ano, nossa força de trabalho 
no Brasil permaneceu estável (+ 0,5% 
vs. 2016) com 3719 empregados, sendo 
8% formado por mulheres. Nossos 
empregados representam nosso 
principal ativo, a Saúde e Segurança de 
cada um deles, assim como a de nossos 
contratados, continua sendo nosso foco 
principal. Novas iniciativas foram 
implantadas ao longo do ano para 
melhorar esse aspecto.
O lançamento do programa Sou+, em 
2017, consistiu na principal iniciativa de  
estímulo ao protagonismo dos 
empregados. A iniciativa propôs aos 
mais de 3700 empregados das unidades 
brasileiras uma nova forma de cuidar da 
saúde, da segurança e do meio 
ambiente.

Duas novas Normas Técnicas foram 
implantadas nas unidades do Brasil em 
2017:  a primeira regulamenta a 
aplicação de testes toxicológicos (álcool 
e drogas) nos profissionais que acessam 
as unidades das empresas.
A segunda dispõe sobre a utilização de 
equipamentos eletrônicos nas áreas da 
Empresa, visando eliminar a 
possibilidade de ocorrência de acidentes 
por distração durante o uso do telefone. 
Essas ações visam melhorar a 
segurança em nossas unidades.
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O nosso Centro de Serviços de 
Campinas está empenhado em 
promover a diversidade, começando 
pelo tópico gênero e se estendendo a 
outros.
Em 2017, no Centro de  Serviços de 
Campinas foi colocado em prática um 
belo projeto no setor de embalagens.
Nossa empregada Janei, que apresenta 
deficiências auditiva e vocal, tinha 
dificuldades de acompanhar e 
compreender as informações divulgadas 
durante as reuniões. Sendo assim, a 
organização destas reuniões foi 
modificada para que os diálogos 
acontecessem de maneira clara para 
todos: aos que desejassem, foi dada a 
oportunidade de aprender a linguagem 
de sinais e a reunião passou a ser 
organizada pela Janei e sua colega de 
trabalho. Uma bela ação de integração 
colocada em prática pelos empregados 
da Aperam.
O desenvolvimento da equipe continuou 

no centro das atenções. Somente na 

Aperam em Timóteo,  cerca de 106 mil 

horas de treinamentos foram aplicadas 

no período, resultado de um 

investimento de R$2,2 milhões. 

Destaque para as ações direcionadas às 

lideranças, com  participação de mais de 

200 líderes em palestras e workshops 

que somaram, ao todo, 150 horas de 

capacitação.

Janei , S&S Campinas

Inauguração do programa Desenvolvimento 
da Liderança 2017

Tipo Gênero Tempo 
integral

Tempo 
parcial TOTAL Exempts Non-

exempts

Contratos 
permanentes

Feminino   289 0   289   23   266

Masculino 3 429 1 3 430 148 3 281

TOTAL Todos 3 718 1 3 719 175 3 547

Efetivos da Aperam no Brasil em 2017

Aperam no Brasil, total do pessoal em equivalente de tempo integral, em 31/12/2017 (G4-10)

Indicador 2017 2016 2015

Acidente- Frequência 0,48 0,32 0,24

Acidente - Gravidade 0,04 0,00 0,01

Absenteismo (%) 1,05 1,12 1,27

Treinamento (horas) 172,335 175,947 186,846

Gestão de pessoas



Stakeholders
Em termos econômicos, a Aperam 
continuou a contribuir para o 
desenvolvimento econômico das regiões 
onde atua. Em 2017, gastamos 351 
milhões de reais em salários e 
vencimentos (comparado a 325 milhões 
em 2016), 164 milhões em impostos e 
aumentando em 51% (excluindo 
matérias-primas) das compras feitas no 
Vale do Aço. Todos esses elementos 
demonstram que desempenhamos 
plenamente nosso papel na vida da 
comunidade.

Além disso, no Brasil, o Programa de 
Compliance da Aperam orienta o 
relacionamento da Empresa com 
fornecedores, clientes e parceiros, na 
busca por assegurar um ambiente de 
trabalho saudável, livre da ocorrência de 
assédios e discriminações. As ações 
promovidas pela Aperam nesse âmbito 
são referência no país e foram 
reconhecidas na publicação 
especializada “Guia Exame de 
Sustentabilidade”.

Em 2017, a Empresa realizou auditorias 
em 400 parceiros comerciais e os dados 
coletados foram compartilhados com o 
Comitê Executivo de Compliance local, 
formado em 2016.

Comunidades
As ações promovidas pela Fundação 
Aperam Acesita em prol das 
comunidades vizinhas 
concentraram-se nos campos da 
educação e cultura, promoção social e 
formação ambiental
erações da Empresa se localizam.
Cerca de R$3 milhões foram 
destinados para os programas da 
Fundação e beneficiaram mais de 80 
mil moradores das cidades onde as op

Os projetos de educação receberam o 
maior volume de aportes no período 
(aproximadamente 35% dos 
investimentos), como parte do 
compromisso da Aperam de colaborar 
com a qualidade da formação escolar 
de crianças e adolescentes dessas 
regiões.

Outro fato de relevo foi a oferta de 
formação e qualificação profissional 
para os moradores dessas cidades. 
Somente no Vale do Aço (onde se 
encontra a Usina de Timóteo), 131 
cidadãos foram capacitados em 2017, 
somando mais de 17 mil horas de 
treinamentos.

Alinhado à atuação da Força Inox 
Aperam, a novidade de 2017 ficou 
por conta do lançamento de um 
modelo de leilão online para 
comercialização dos aços especiais. 

Os distribuidores da Força Inox 
representaram o principal segmento 
de vendas da Empresa em 2017.
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Indicador 2017 2016 2015

Empregado: salários e benefícios (mR$) 351 325 341

Total da contribuição tributária (mR$) * 164 164 203

Total de compras no Vale do Aço (exceto matéria prima)  (%) 51 49 48

* Soma dos valores pagos em imposto de renda, imposto predial, imposto sobre operações 
financeiras, contribuições sociais pagas pelo empregador e coletadas pelo empregador em nome do 
empregado.

Contribuição da Aperam para a economia local



Meio Ambiente
No Brasil,  em  matéria de Meio 
Ambiente, além das unidades da 
Aperam no Brasil  operarem em 
perfeita conformidade com as 
regulamentações, elas também 
renovam esforços para atingir nossos 
objetivos 2020 conforme o 
informativo à direita. Veja abaixo 
nossos progressos em 2017.

Priorizando uma gestão ambiental 
voltada à mitigação dos impactos, à 
redução do consumo de insumos e ao 
aumento do reaproveitamento de 
materiais, um destaque em 2017 foi o 
aumento da eficiência energética na 
Usina de Timóteo, gerando uma 
economia estimada em R$7 milhões 
para a Empresa. 

A instalação de inversores de frequência 
em dois motores de desempoeiramento 
da Aciaria e a substituição de 70% do 
gás natural e do GLP utilizados na área 
por gás de alto-forno são algumas das 
ações que permitiram alcançar tal 
resultado.(foto à direita)

Este último projeto, somado ao uso 
exclusivo de carvão vegetal no alto-forno

da usina de Timóteo, colaborou para 
que as emissões de CO² da Aperam 
no Brasil  fossem drasticamente 
reduzidas no período, ou seja, 0,40  t 
CO²/tab, contra 0,68 t CO²/tab em 
2016.

Na BioEnergia, é importante ressaltar a 
implantação de um segundo 
queimador dos gases gerados durante 
o processo, dessa vez na UPE 
Palmeiras. Cinquenta e quatro fornos 
de carbonização passaram a ser 
controlados em 2018 como resultado 
dessa medida. Eles se somam a 42 
fornos cujas emissões já haviam sido 
eliminadas por meio da mesma 
tecnologia, na UPE Lagoa.

Em Campinas o destaque de 2017 foi 
o projeto de  modificação do sistema 
de absorção de poeira e de detecção 
de risco de incêndio que foi feito na 
polidora (EB01) (foto à direita). Hoje os 
colaboradores que atuam nas áreas 
subjacentes à máquina trabalham num 
ambiente mais saudável, podendo 
inclusive dispensar as máscaras.
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EB1 - S&S Campinas

Sistema de desempoeiramento - Timóteo

Indicador 2017 2016 2015

GES³  (tonelada de CO₂/tcs) 0,42 0,68 0,57

Consumo de energia (GJ/tcs) 20,6 21,3 21,5
Landfill waste (ton) 55,0 55,9 54,7
Reciclagem de água(%) 93,7 93,8 93,9
Emissão de poeira (ton) 304 507 470

Aperam e o meio ambiente

G4²-EN5/EN10/EN18/EN21
³ GHG (Gás de efeito estufa)- Dióxido de carbono (CO2)


