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Princípios gerais 
A política dos Direitos Humanos da Aperam expressa o nosso respeito por todos os Direitos Humanos. 
Ela se concentra nos temas que foram identificados como prioritários para o nosso setor industrial e se inspira nas 
principais referências internacionais . 1

 
A política dos Direitos Humanos da Aperam completa e se compõe aos aspectos em relação aos Direitos Humanos 
de outras políticas e linhas diretivas da empresa como: Código de Conduta de Negócios, políticas  de Saúde e 
Segurança, de Meio Ambiente e de Recursos Humanos. Esta  política constitui a base de todos os outros referenciais 
que poderão ser desenvolvidos pela Aperam nos temas específicos em matéria de Direitos Humanos, se necessário, 
e que serão incluídos como anexos. 
 
Como todas as polìticas da Aperam, este documento se aplica também a todos os empregados das empresas 
subsidiárias e afiliadas da Aperam, no mundo todo. Nas joint ventures em que a Aperam não tem um controle total, 
os dirigentes destas empresas são fortemente encorajados a adotar as mesmas regras ou similares.  
 
Nós esperamos também, das empresas contratadas cujos empregados estejam prestando serviços em nossas 
usinas, que apliquem esta mesma política.  Nós temos ainda a intenção de promover estes princípios junto aos 
nossos outros subcontratados e fornecedores, incluindo a adoção de cláusulas jurídicas contratuais. 
 
Ao implementarmos esta Política, estamos sujeitos às leis dos países onde operamos e estamos comprometidos em 
cumprir todas as leis aplicáveis. Nos casos onde a lei local nos proíbe de defender certos aspectos desta Política, 
iremos cumprir essas leis locais, procurando respeitar os direitos humanos.  
 
Se nós involuntariamente causar ou contribuir indiretamente à ocorrência de efeitos contrários aos Direitos Humanos, 
nós aplicaremos procedimentos de reparação apropriados, de modo independente ou em cooperação com outras 
partes interessadas. Se alguém presenciar a violação desta política da empresa ou da lei vigente, deve se sentir na 
obrigação de informar imediatamente os nossos contatos abaixo: 
 

- Seu gestor direto, 
- A área de Recursos Humanos, 
- A área Jurídica, 
- O responsável pela Conformidade jurídica (Compliance), via:  compliance.officer@aperam.com ,  
- ou através das linhas de alerta da empresa (whistleblowing).   

1  Incluindo a  Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) e as duas Convenções formadoras do Pacto Internacional dos 
Direitos Humanos; o Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos,  das Nações Unidas (POEDH); e o Guia da 
OECD para as Empresas Multinacionais; a Organização Internacional do Trabalho (OIT); a  Declaração Fundamental dos 
Princípios e Direitos do Trabalho; e o Pacto Global das Nações Unidas. 
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Compromissos voltados para as partes interessadas 
(stakeholders)  

Empregados 
Estamos comprometidos em respeitar os direitos humanos de nossos empregados. Nós desenvolvemos nossas 
políticas de emprego com o objetivo de atingirmos uma aplicação uniforme em todo o mundo, conforme aspectos 
pertinentes contidos na Declaração Internacional dos Direitos Humanos. 
Estamos comprometidos a formar nossos empregados a serem conscientes, respeitosos e a defenderem os Direitos 
Humanos nos locais de trabalho e nas comunidades afetadas para nossas atividades.  

Parceiros de negócio  
Nós buscamos respeitar e promover os Direitos Humanos no envolvimento com as empresas subcontratadas, 
fornecedores, clientes, joint ventures e outros parceiros. 
Faremos isso, conforme adequado, através do nosso empenho, monitoramento e disposições contratuais proativas. 

Comunidades locais 
Procuramos respeitar os direitos humanos e desenvolver um entendimento das culturas, costumes e valores que 
prevalecem em nossas comunidades locais através do desenvolvimento de um diálogo inclusivo e aberto com as 
pessoas afetadas por nossas operações. 
 

Prioridades específicas da Aperam 

Saúde e Segurança 
A Aperam está empenhada em trabalhar buscando a meta de zero acidentes e lesões, além do bem-estar geral no 
local de trabalho. Isto é endossado pelas políticas e procedimentos relativos à Saúde e Segurança da Aperam, que 
se aplicam à todos e a todo momento. 
 
Além desta indiscutível prioridade, nós também promovemos junto aos nossos empregados, a segurança e os 
hábitos sadios fora das horas de trabalho, e nós nos empenhamos para que a cultura da Segurança seja absoluta 
prioridade de quem trabalhe com ou para a Aperam. 
 
Nós nos comprometemos igualmente à conduzir nossas atividades de maneira segura e de aplicar todas as 
precauções necessárias para evitar todo tipo de risco para a população, o meio ambiente e nossa vizinhança.  

Eliminar o Trabalho Forçado ou Obrigatório 
A Aperam se opõe ao uso de trabalho forçado, compulsório ou análogo ao trabalho escravo, ao tráfico humano, 
assim como toda forma de escravidão moderna. Nós trabalhamos com as empresas subcontratadas e fornecedores 
para evitar que se beneficiem indiretamente ou que promovam tais práticas ilegais. 
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Abolir o Trabalho Infantil 
A Aperam se opõe ao uso do trabalho infantil. Nós não aceitamos que jovens abaixo de 18 anos trabalhem na 
Aperam, a menos que seja no caso de contrato de estágio, ou como aprendiz ou em trabalhos de férias, cumprindo 
as regras estritas de Saúde e Segurança e que não perturbe a educação escolar. 
 
Trabalharemos em cooperação com as empresas subcontratadas e fornecedores, de uma maneira consistente com 
os melhores interesses da criança, no sentido de evitar e eliminar quaisquer casos de trabalho infantil. 

Eliminar a Discriminação ilegal no Local de Trabalho 
A Aperam é comprometida em garantir que cada empregado e potencial empregado seja tratado com justiça e 
dignidade. Sendo assim, não serão toleradas quaisquer práticas discriminatórias ilegais baseadas em cor, gênero, 
orientação sexual, idade, religião, etnia, nacionalidade ou origem social, opinião política ou de outra natureza, 
deficiência física, nascimento ou qualquer outra razão. 
 
A Empresa busca proporcionar a cada empregado oportunidades iguais de crescimento, sem discriminação e com 
base nas  ações  do empregado e não em  quem ele(a) é. 
 
Para ir mais adiante neste tema, nós também publicamos uma Carta e uma Política de promoção da igualdade entre 
homens e mulheres no trabalho, incluídas em anexo neste documento.  

Eliminar o Assédio e a Violência  
A Aperam é comprometida em promover um ambiente de trabalho livre de qualquer tipo de assédio, exploração, 
abuso ou violência, conforme definido pelas leis de cada país onde operamos. Nós promovemos os valores do 
respeito e da liberdade de expressão e asseguramos que nenhuma forma de assédio ou violência possa ocorrer em 
nossas instalações nem pelos nossos empregados. Nós banimos todo comportamento, piadas/brincadeiras ou 
comentários que possam ser vistos como depreciativos, mesmo se a pessoa afetada não reclamar. Nós esperamos 
dos nossos parceiros comerciais que eles contribuam com a nossa luta contra todo tipo de violência ou 
discriminação. 

Promover a Liberdade de Associação 
A Aperam apoia a liberdade de associação e de reunião pacífica e o efetivo reconhecimento do direito à negociação 
coletiva. Nós também reconhecemos o direito de greve. Nós não toleramos nenhum tipo de discriminação ou 
intimidação aos membros de sindicatos ou representantes dos empregados. Nas jurisdições onde a liberdade de 
associação ou negociação sindical não é garantida ou protegida pela lei, nós ajudaremos a definir métodos de 
funcionamento que facilitem a consulta dos empregados. Nós também trabalhamos com as empresas subcontratadas 
e fornecedores no sentido de promover a realização deste princípio. 

Oferecer Remuneração e Compensações Competitivas  
A Aperam objetiva pagar salários competitivos com base em avaliações do mercado local e procura, no mínimo, 
fornecer uma compensação proporcional a cada empregado. Em particular, nos promovemos compensação e 
benefícios com base no princípio do “pagamento igual para trabalho igual” e isto inclui as opções de licenças 
parentais que apoiam o direito da família. 
 
Nós esperamos dos nossos parceiros a aplicação destas mesmas linhas de conduta e que garantam que os salários 
pagos localmente permitam que se viva em condições decentes.  
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Defender as Condições de Trabalho  
A Aperam cumpre todas as leis relacionadas às condições de trabalho, incluindo a liberdade de circulação e o direito 
ao repouso e ao lazer, com tempo de férias remunerado, horas trabalhadas normais e extras, e sem nenhuma 
interferência arbitrária sobre o direito do trabalhador à privacidade, família, moradia, ou ataques à sua honra ou 
reputação. 
 
Nós cumpriremos os acordos negociados com os representantes dos empregados, com o objetivo de promover as 
condições de trabalho que ofereçam um confortável equilíbrio de vida profissional / vida privada e que permita aos 
nossos empregados de prosperar como indivíduos, cidadãos e profissionais.  

Diálogo com as Comunidades e Associações Locais 
A Aperam não pode se desenvolver em detrimento das comunidades locais que fornecem o pessoal e as 
infraestruturas necessárias às suas atividades. Consequentemente, desejamos manter um diálogo construtivo com 
elas e encontrar as soluções bi-lateralmente benéficas. 
 
Em nosso setor de atividade, nossas usinas estão instaladas há décadas e não temos nenhuma atividade de 
extração de minérios, não temos assuntos sobre reassentamentos de populações ou populações indígenas à tratar, 
mas garantimos que temos os mecanismos de alerta apropriados para uma rápida reação em caso de problemas.  

Gestão Durável do Solo e da Água:  
Estamos alinhados às resoluções de 2010 das Nações Unidas , portanto, a Aperam se compromete a proteger o 2

Meio Ambiente e a garantir que, de acordo com nossa autorização de funcionamento e nossa estratégia para o meio 
ambiente, aplicamos práticas consistentes em matéria de utilização do solo e da água. 

Governança e Prestação de Contas  
O Comitê de Direção da Aperam é inteiramente responsável pela implementação desta política.  

Implementação e Monitoramento  
A implementação desta norma é sustentada por formações e comunicações que alcançam todo o Grupo Aperam. Em 
apoio a esta Política nós contamos em desenvolver procedimentos operacionais de maneira a manter um meio onde 
os Direitos Humanos são respeitados, e também para garantir que não realizaremos atividades que direta ou 
indiretamente viole os Direitos Humanos. 
 
Em particular, nosso Código para Compras e Suprimentos Sustentável especifica nossas expectativas com relação 
aos nossos fornecedores, subcontratados e afiliados e ela os induz a repassar estes princípios na cadeia de 
suprimentos. 
 
Aperam fará revisões periódicas desta Política e sua implementação em relação à sua adequação e eficácia. Nossa 
performance em termos de Direitos Humanos é muito importante na nossa empresa e será também relatada em um 
dos comitês do nosso Conselho de Administração ao menos uma vez ao ano, a começar em 2019 e relatado 
publicamente em nosso Relatório da Sustentabilidade anual, disponível em:    www.aperam.com/sustainability .  
Nós recebemos comentários e dialogamos com as partes interessadas via    sustainability@aperam.com.  
 

2 Em 28 de Julho de  2010, pela Resolução 64/292, a Assembléia Geral das Nações Unidas reconheceu expressamente como 
Direito Humano, ter água e saneamento.  
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Comunicar os riscos de desrespeito aos Direitos Humanos  
No caso em que um(a) empregado(a) perceba ou presencie algum risco de desrespeito aos Direitos Humanos dentro 
de nossos locais de trabalho ou em nossa cadeia de suprimentos, ele ou ela deverá informar  assim que possível ao 
Responsável das Operações do local em questão e compartilhar esta informação com a equipe de Ética, 
Conformidade e Desenvolvimento Sustentável, e de acordo com o caso, à área de Recursos Humanos ou ao 
departamento de Suprimentos.  
 
E ainda, qualquer pessoa, mesmo se não for empregado(a) da Aperam, que tenha dúvida pode informa-la à 
compliance.officer@aperam.com  
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Política de diversidade de gênero da Aperam 
 
A Aperam está comprometida em fornecer um local de trabalho acolhedor e inclusivo para todos os                
nossos empregados. Na Aperam, todos têm a mesma oportunidade de participação no nosso             
sucesso e de serem valorizados pelas habilidades, experiências e perspectivas únicas que ele ou ela               
trazem para a empresa. 
 
Abaixo está nossa Política de Diversidade de Gênero, que se inspirou nos Princípios de              
Empoderamento das Mulheres da ONU. Encorajamos todos para que conheçam profundamente           
esses princípios e se comprometam a respeitá-los diariamente. 
 

Princípio 1: Um forte compromisso dos gestores 
 

A Aperam está comprometida em estabelecer metas para a diversidade de gênero em toda              
a empresa. Usando metas específicas, iremos monitorar e avaliar sistematicamente nosso           
progresso em toda a organização. Os resultados serão levados em consideração nas            
avaliações de desempenho dos gestores. 

 
Ação: A Aperam irá disseminar uma série de materiais de comunicação sobre nossa Política de               
Diversidade de Gênero, metas e progresso em toda a organização. Estes materiais estarão             
disponíveis em vários idiomas. Também estabeleceremos metas específicas, começando pelas          
avaliações de desempenho dos gestores. 
 

Princípio 2: Saúde, segurança e ergonomia 
 

Em linha com nosso compromisso com a saúde e segurança, a Aperam está empenhada em prestar                
atenção especial a: 

 
● Proporcionar condições seguras de trabalho e proteções contra materiais perigosos          

para todos os empregados, independentemente do sexo. 
● Reafirmar a política de tolerância zero em todas as formas de violência no local de               

trabalho, incluindo abuso verbal e físico ou assédio sexual. 
 
Ação: A Aperam irá construir e / ou adaptar instalações para atender às necessidades de nossas                
empregadas e revisar os procedimentos para melhorar a ergonomia para ambos os sexos. Atenção              
especial será dada a quaisquer riscos médicos que possam afetar as mulheres grávidas. 
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Princípio 3: Igualdade de remuneração 
 

A Aperam está empenhada em equalizar remuneração e benefícios para o mesmo nível de              
desempenho em um trabalho semelhante para ambos os sexos, com um estrito respeito             
aos méritos reais. A Aperam também irá melhorar as opções de trabalho flexíveis e os               
benefícios de cuidador (criança e dependente) de uma maneira compatível com a            
organização local. 

 
Ação: A Aperam treinará os gestores no sentido de evitar qualquer preconceito baseado em gênero               
nas decisões relacionadas a salários. 
 
 

Princípio 4: oportunidades iguais de carreira 
 

A Aperam está comprometida em fornecer oportunidades iguais de desenvolvimento          
profissional a todos os nossos empregados. Isso inclui: 

● Garantir acesso igual ao treinamento. 
● Incentivar as mulheres a entrar em papéis não tradicionais. 

 
Ação: A Aperam garantirá que todos os níveis da empresa usem um processo justo de distribuição de                 
oportunidades baseado no desempenho e nas competências, independentemente do gênero ou de            
qualquer outro traço pessoal. 
 
 

Princípio 5: Combater estereótipos 
 

Para impedir o uso de estereótipos e, em particular, estereótipos de gênero, a Aperam está               
comprometida em implementar práticas de comunicação internas e externas, incluindo: 
 

● Treinamento e conscientização sobre inclinações inconscientes dentro da Aperam. 
● Práticas aprimoradas de recrutamento, construídas em parceria com universidades         

locais e associações profissionais. 
● Envolver-se com nossos parceiros de negócios para garantir que eles também           

estejam comprometidos em respeitar a Política de Diversidade de Gênero da Aperam            
e seus princípios. 

 
Ação: A Aperam se envolverá especificamente com nossos parceiros para garantir que eles estejam              
alinhados ao nosso compromisso com a diversidade de gênero. 
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