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Apresentação
Maior produtora de aço da América Latina e braço
nacional de um dos maiores grupos industriais do
mundo, a ArcelorMittal Brasil faz da sustentabilidade
a base para a gestão de todos os seus negócios. O
uso de recursos, a avaliação de impactos ambientais,
o relacionamento responsável com todos os grupos
de stakeholders (empregados, fornecedores, comunidades, o setor acadêmico, ONGs e demais entidades da sociedade civil, entre outros) e o respeito
aos preceitos de integridade e de boa governança se
incluem neste contexto. Os mais recentes progressos feitos nessas e outras áreas estão nesta versão
resumida do Relatório de Sustentabilidade 2017. A
versão completa do Relatório pode ser acessada em
http://brasil.arcelormittal.com.br/responsabilidade-corporativa/sustentabilidade/relatoriosustentabilidade.
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A ArcelorMittal
Brasil

A ArcelorMittal Brasil
em números – 2017
Em torno de

16 mil empregados
é a força de trabalho da ArcelorMittal Brasil.

R$ 20,32 bilhões
de receita líquida consolidada.

A ArcelorMittal Brasil é a
maior produtora de aço
da América Latina, região
na qual trabalha em
sinergia com 29 unidades
de negócios na Argentina,
Costa Rica e Venezuela

29 unidades
de produção e beneficiamento de aço.

mais de

11 milhões
de toneladas
capacidade de produção de
aço bruto.

R$ 2,55 bilhões
de geração de caixa operacional (EBITDA).

7,1 milhões 9,7 milhões
de toneladas de toneladas
capacidade de produção de
minério de ferro.

de produtos vendidos.
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Unidades de negócio
no Brasil

TIPO DE ATIVIDADE

ESTADO(S)

Produção de Aços Longos

Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo

Produção de Aços Planos

Minas Gerais, Espírito Santo e Santa Catarina

Produção de Eucalipto e Carvão Vegetal

Minas Gerais

Mineração

Minas Gerais

Energia

Minas Gerais e Espírito Santo

Aços Longos
Aços Planos
Mineração
Energia
Eucalipto e Carvão Vegetal
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Produtos e negócios
Aços Longos e Trefilados

Rede de Distribuição
Aços Planos

Principais produtos: fio-máquina para aplicação na Principais produtos: placas, perfis, aços laminados
indústria, laminados para construção civil e trefilados a frio, a quente e galvanizados. Atende principal(arames e barras finas) para uso geral
mente o segmento automotivo, a indústria de eletrodomésticos e a construção civil

ESTADO

CIDADES

Minas Gerais

Juiz de Fora, João Monlevade,
Sabará, Vespasiano e Itaúna

São Paulo

São Paulo, Osasco,
Hortolândia, Piracicaba

Espírito Santo

Cariacica

ESTADO

CIDADE

Minas Gerais

Contagem

Santa Catarina

São Francisco do Sul

Espírito Santo

Serra

Mineração

BioFlorestas

Principais produtos: minério de ferro – sinter feed
e granulado

Principais produtos: carvão vegetal e eucalipto

ESTADO

CIDADES

Minas Gerais

Mina da Serra Azul (Itatiaiuçu) e Mina
do Andrade (Bela Vista de Minas)

ESTADO

REGIÕES

Minas Gerais

Carbonita, Martinho Campos e Dionísio

4 milhões
de toneladas
anuais
capacidade aproximada
de produção de aço bruto
do segmento de Longos.

7,5 milhões
de toneladas
capacidade de produção
da ArcelorMittal Tubarão,
maior usina de Aços Planos
do Grupo, no Brasil.

7,1 milhões
de toneladas
anuais (Mtpa)
capacidade produtiva nas
duas Minas (6,6 Mt de
sinter feed e 0,5 Mt de
granulado).

As soluções e produtos em aço da ArcelorMittal contam com uma ampla rede de unidades comerciais, que
atendem um mercado diversificado de lojas de materiais de construção, construtoras, indústrias, serralherias e consumidores em geral com Aços Longos,
Planos e Trefilados. A Rede de Distribuição tem mais
de 100 pontos de venda estrategicamente localizados
no país. Possuem o mais completo portfólio de produtos e soluções para a construção civil, a indústria e o
agronegócio que atende via atacado e varejo. Complementando as unidades físicas, a ArcelorMittal também
disponibiliza um canal direto de vendas pela internet
(e-commerce) – o primeiro do Brasil em seu segmento.
Os distribuidores credenciados também possuem
um serviço de corte e dobra de aço, oferecendo um
conjunto de Soluções em Aço para a execução da
etapa estrutural de obras de todos os portes, com
qualidade e economia. Uma dessas soluções é a
Armadura Pronta, estrutura de aço entregue pronta
e armada para aplicação na forma, confeccionada de
acordo com as necessidades de cada projeto. Outro
exemplo são as unidades em operação em Minas
Gerais, São Paulo e Paraná, que se destacam pelos
serviços de processamento de Aços Planos por laminação a quente e a frio, decapagem, estampagem,
corte longitudinal e transversal e revestimento para
diversas aplicações. O benefício para o cliente é a
racionalização no canteiro de obras, com redução do
desperdício e aumento da produtividade.
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Plataforma Integrada da Gestão
da Reputação e Sustentabilidade

VISÃO

ArcelorMittal
SER A PRODUTORA DE AÇO MAIS ADMIRADA DO MUNDO: "REFERÊNCIA NA SIDERURGIA GLOBAL"

REPUTAÇÃO: CONFIANÇA, ADMIRAÇÃO, ESTIMA, EMPATIA

Trabalho seguro,
saudável e com
qualidade de vida para
nossos empregados

Produtos que
criem uma infraestrutura
sustentável

Produtos que
incentivem estilos de
vida sustentáveis

Uso eficiente dos
recursos e altos
índices de reciclagem

Usuário
confiável do ar,
da terra
e da água

Usuário responsável
de energia, ajudando
a criar um futuro com
baixa emissão de
carbono

Cadeia de
suprimentos em
que nossos clientes
confiem

Membro
ativo bem-vindo
na comunidade

Fonte de cientistas
e engenheiros
talentosos para o
amanhã

Nossa contribuição
para a sociedade
deve ser medida,
compartilhada e
valorizada

LIDERANÇA, DESEMPENHO E CULTURA DE INTEGRIDADE

ORGANIZAÇÕES
MULTILATERAIS E
EMPRESARIAIS

MÍDIA

EMPREGADOS

CLIENTES

COMUNIDADES
LOCAIS

FORNECEDORES

ACADEMIA

ONGs

ACIONISTAS,
INVESTIDORES E
FINANCIADORES

GOVERNOS
E AGÊNCIAS
REGULADORAS
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Integridade e governança

Instituído em 2015, o Comitê de Integridade da
ArcelorMittal Brasil é responsável principalmente
pela construção de uma Cultura de Integridade cada
vez mais robusta na organização, bem como a sua
difusão interna e externa.
Reconhecimento da Transparência Internacional
A ArcelorMittal Brasil ocupou a primeira colocação no
segmento de metalurgia e mineração e a quinta posição
geral no estudo “Transparência em Relatórios Corporativos: as 100 Maiores Empresas e os 10 Maiores Bancos
Brasileiros”, publicado em janeiro de 2018 pela Transpa
rência Internacional, principal organização não governamental do mundo dedicada à luta contra a corrupção.
Em parceria com a Fundação Getulio Vargas, a
pesquisa analisou os programas anticorrupção e a
transparência organizacional das companhias, e a
ArcelorMittal Brasil obteve média 8,8. A média do
setor de metalurgia e mineração no estudo atingiu
5,6, e a média geral das empresas de capital fechado foi de 5,0.

Direitos Humanos
A Política de Direitos Humanos da ArcelorMittal
estabelece os princípios para os atos e comportamentos do Grupo em relação aos Direitos Humanos.
Visa estimular a criação de procedimentos operacionais em prol de um ambiente onde esses Direitos
sejam respeitados, e também ajuda a garantir que
o Grupo não se envolva em atividades que violem
direta ou indiretamente Direitos Humanos. A Política
é aplicável a todos os empregados das subsidiárias e
afiliadas da ArcelorMittal em todo o mundo. Os contratados que prestarem serviços ao Grupo também
deverão observar o disposto na Política. O desempenho em temas ligados aos Direitos Humanos são
periodicamente reportados e acompanhados pela
alta administração.

Canais de denúncia
A ArcelorMittal mantém canais abertos – aos públicos interno e externos – para reporte de não conformidades com as boas práticas de
ética, integridade e governança corporativa. Todas as denúncias têm a
garantia de confidencialidade e anonimato de fontes e as investigações
sobre as ocorrências incluem a proteção dos denunciantes contra represálias. Casos de fraudes são tratados pelo departamento de investigação forense; os demais (incluindo denúncias trabalhistas, assédio
moral, reclamações sobre atendimento e conflito de interesses, entre
outros) ficam no âmbito do departamento jurídico e do Compliance
Officer. Campanhas regulares de comunicação mantêm os stakeholders informados sobre como acessar os canais de denúncia e os mecanismos das investigações. Em 2017, foram recebidas 90 denúncias.
Como acessar os canais de denúncia:

TELEFONE

0800-891-4311

ONLINE

www.arcelormittal.
alertline.com

CORREIO

Auditoria Interna
Serviços Forenses
Av. Carandaí, 1115 - 15º
Bairro Funcionários
CEP: 30130-915
Belo Horizonte/MG.
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1

DDS 1
DIRETRIZ DO
Trabalho seguro, saudável e com
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL 1qualidade de vida para nossos
empregados

A Diretriz do Desenvolvimento Sustentável 1 (DDS1)
orienta as iniciativas da ArcelorMittal Brasil em prol da
segurança, da saúde e da qualidade da vida pessoal e
profissional de seus empregados.
Empregados por faixa etária em 2017
< 30 anos

3.663

De 30 a 50 anos
> 50 anos
Total

10.316
1.871
15.850

Capacitação e desenvolvimento
Em 2017, 51,85% dos empregados da
ArcelorMittal receberam treinamentos que somaram
um total de 495.407 horas, uma média de 31 horas por
empregado. Para as lideranças, o foco do Programa Liderar foi o desenvolvimento de Gerentes e Gerentes de
Área. Uma das novidades de 2017 foi o início do Programa Performar, voltado para os talentos da carreira técnica (de acordo com o princípio da carreira em “Y”, que
prevê dois caminhos possíveis de desenvolvimento para
o empregado: um baseado em competências técnicas e
operacionais e outro destinado à formação de gestores).
Entre as iniciativas mais relevantes de formação do ano,
destacou-se a inauguração do campus da
ArcelorMittal University (AMU), localizado na usina de
Tubarão (ES). Primeira filial da AMU na América Latina (e
oitava no mundo), entrou em atividades em abril. Outro
destaque foi a Academia Comercial, com uma série de
iniciativas voltadas para apoiar a implementação do novo
modelo comercial do segmento de Aços Longos.
TRABALHO SEGURO, SAUDÁVEL E COM QUALIDADE DE VIDA PARA NOSSOS EMPREGADOS
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Gestão e indicadores de segurança
Em 2017, a ArcelorMittal Brasil atualizou a padronização de duas de suas ferramentas de segurança: a
Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos (IPAR)
e a Análise Preliminar de Risco (APR). A primeira
consiste em um estudo das atividades rotineiras nas
unidades, com a classificação dos riscos envolvidos;
com a nova padronização, o processo passou a ter
um controle de riscos hierarquizado. Já a APR, que
envolve a análise de atividades não rotineiras, teve
seu formulário revisado para ficar mais simples e
objetivo.
Voltado ao segmento de Aços Longos (incluindo
BioFlorestas e Mineração), o programa Take Care
foi apresentado em 2017 para consolidar a cultura
de segurança , elevando o nível de conscientização
sobre riscos. Mais de 1.300 empregados próprios
na área industrial foram capacitados em atividades
teóricas e práticas que visavam, acima de tudo, provocar uma mudança de comportamento.
Em 2017, a ArcelorMittal Mineração Serra Azul conduziu várias iniciativas convergentes voltadas para a
busca do zero acidente. Todos os esforços proporcionaram significativos resultados, como a marca
alcançada de 955 dias sem acidentes com afastamento no ano passado e, principalmente, nenhum
registro de fatalidade.

Nas unidades de Aços Planos, merece destaque o
programa Comportamento Seguro, iniciado no fim de
2015. Ele busca atuar no fortalecimento da cultura
de segurança e no amadurecimento das relações entre os empregados e contratados, independente da
hierarquia. Os principais pilares que direcionam essa
mudança são: respeito, responsabilidade, confiança,
transparência e maturidade.
Outras unidades merecem destaque por seu desempenho em segurança em 2017. A usina de Aços
Longos de Itaúna, em Minas Gerais, comemorou em
fevereiro a marca de 10 anos sem acidentes com
perda de tempo (CPT).
Indicador de Qualidade de Vida (IQV)
Em 2017, o Indicador de Qualidade de Vida (IQV),
aplicado aos empregados próprios dos segmentos de
Aços Planos e Longos, teve sua metodologia reava
liada. Várias ações conduzidas pela área de Saúde
e Segurança contribuíram para resultados positivos
gerais no IQV. Com tudo isso, as metas mínimas previstas para o IQV em 2017 foram alcançadas.

Para mais informações sobre a DDS 1, acesse a
versão completa do Relatório (página 23)

TRABALHO SEGURO, SAUDÁVEL E COM QUALIDADE DE VIDA PARA NOSSOS EMPREGADOS
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2+3

DDS 2
Produtos que incentivem estilos
de vida mais sustentáveis
DDS 3
Produtos que criem uma
infraestrutura sustentável

A ArcelorMittal Brasil desenvolve e comercializa o mais
completo portfólio de produtos da indústria siderúrgica nacional. São aços aplicados na construção civil,
no agronegócio e em diversos ramos da indústria de
transformação: automobilística, naval, de eletrodomés
ticos, óleo e gás e implementos agrícolas, entre outros.

bilidade mundiais na indústria e que colaborou com
as montadoras para atender às exigências do Inovar
Auto – o regime automotivo brasileiro que estipulou
metas para a criação de veículos mais leves, seguros
e com menor impacto ambiental – e que continuará
avançando com o Rota 2030.

Atuação destacada na indústria automotiva
A ArcelorMittal participou da recuperação da indústria automotiva brasileira com o fornecimento de
aços inovadores, com destaque para seus produtos
de alta resistência – entre eles o Usibor®, produzido
em Tubarão e enviado para beneficiamento em Vega.
O Usibor® é um aço de alta resistência, microligado
ao boro e revestido com uma camada de alumínio-silício. Foi desenvolvido e patenteado pela
ArcelorMittal especialmente para a indústria automotiva, dentro do conjunto de soluções para o
segmento chamado S-in Motion®.

A metodologia Vendor Management Inventory (“estoque gerenciado pelo fornecedor”, ou VMI) também
contribuiu para aprimorar o relacionamento da
ArcelorMittal com o setor automotivo. Com o uso do
VMI, as empresas do Grupo se responsabilizam pela
reposição dos estoques dos clientes, com base em
parâmetros de cobertura previamente definidos por
ambas as partes.

Utilizado na produção de peças estruturais críticas
para a segurança dos veículos como colunas A e B,
elementos de reforço (para-choque frontal e traseiro, travessa do teto, longarinas) e túnel do assoalho, o Usibor® proporciona uma redução no peso do
veículo (que, em conjunto com outros produtos S-in
Motion®, pode chegar a 20% do peso final). Além
disso, o emprego do novo aço reduz as emissões
totais de CO2 durante o ciclo de vida do veículo. É
um insumo em linha com as tendências de sustenta-

Ampliação da linha Belgo Protec
Desenvolvido pela Belgo Bekaert Arames (BBA), o
Belgo Protec é um sistema de cercamentos (gradis,
postes e acessórios de fixação) concebido para aumentar a proteção de operários durante o manuseio
de máquinas e equipamentos. Em 2017, a linha de
produtos Belgo Protec foi ampliada, com a inclusão de
módulos de proteção de correias transportadoras.

PRODUTOS QUE INCENTIVEM ESTILOS DE VIDA MAIS SUSTENTÁVEIS

+

PRODUTOS QUE CRIEM UMA INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL
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Mais industrialização para a construção civil
Em 2017, o Grupo investiu em soluções de engenharia inovadoras focadas no aumento da produtividade do setor de construção civil por meio
da industrialização. Um dos lançamentos do ano foi
a Passarela Pronta – que emprega aço e elementos pré-moldados em concreto, um conjunto de
soluções que inclui Aços Longos, Planos e outros
produtos do portfólio do Grupo, como os sistemas
de cercamento e lajes colaborantes.
Outro dos destaques de 2017 foi o sistema
Trelifácil®, que é uma solução inovadora com aplicações em obras prediais e residenciais. Composta por uma forma metálica, espaçadores plásticos
e treliças com fins estruturais, apresenta um peso
linear cerca de 80% menor que o de uma vigota de
concreto comum.
Engenharia Inovação
Celebrada ao fim de agosto de 2017, a Engenharia Inovação, uma parceria entre a ArcelorMittal e
a Impacto Protensão (empresa com know-how de
execução de obra e DNA de inovação) vai possibilitar
uma cooperação com o intuito de entregar soluções
customizadas para os clientes da construção civil.
Com uma metodologia ágil de implementação de projetos inspirada nas start-ups, conta com uma equipe
exclusivamente dedicada e com foco no desenvolvimento de novas soluções e otimização de projetos.

Pesquisas para a indústria de óleo e gás
O Centro de P&D também trabalhou, em 2017, na
busca por novos produtos – mais competitivos e de
melhor qualidade para a cadeia de óleo e gás. Em conjunto com pesquisadores da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ), o Centro desenvolveu modelos
de produtos em aço, como tubos e dutos, projetados
especificamente para fornecimento à Petrobras. O
desafio era produzir peças de alta resistência que incorporassem o elemento químico nióbio, comumente
usado em siderurgia para produzir aços mais leves e
resistentes.

Para mais informações sobre as DDS 2 e 3, acesse a
versão completa do Relatório (página 33)
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4+5+6

DDS 4
Uso eficiente dos recursos e altos índices
de reciclagem
DDS 5
Usuário confiável do ar, da terra
e da água
DDS 6
Usuário responsável de energia,
ajudando a criar um futuro com baixa
emissão de carbono

Essas três diretrizes resumem a visão que a
ArcelorMittal tem sobre sua relação com os recursos
naturais que emprega em suas operações, os impactos que suas atividades provocam sobre o meio
ambiente e sua política geral de ecoeficiência.

Destaques da gestão
ambiental em 2017
Tubarão obtém o inédito Selo de Pegada de
Carbono
As bobinas laminadas a quente que saem da usina de
Tubarão (ES) foram certificadas com o Selo de Pegada
de Carbono de Produtos, conferido pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) em parceria
com a Carbon Trust, ONG radicada na Inglaterra. A
ArcelorMittal Tubarão foi a primeira empresa no Brasil
a receber o Selo, após participar do programa piloto
conduzido para elaborar a norma ABNT NBR ISO/TS
14067:2015.
Mineração obtém ISO 14001:2015
Após passarem por auditoria conduzida pelo Bureau
Veritas Certification (BVQI), os sistemas de gestão
ambiental das minas de Andrade e Serra Azul receberam o certificado ISO 14001:2015 – o que comprova a maturidade dos processos ambientais praticados
nas unidades.

Declarações Ambientais de Produto (DAP)
A ArcelorMittal Aços Longos prosseguiu, em 2017,
com estudos visando à obtenção de uma Declaração Ambiental de Produto (DAP) para os vergalhões
produzidos pela empresa. Uma DAP é um documento
produzido e auditado de forma independente que
resume informações sobre o ciclo de vida ambiental e
os impactos de produtos.
Rótulo Ecológico da ABNT
Todas as unidades de produção de Aços Longos e
Aços Planos foram recertificadas em 2017 pelo programa de Rotulagem Ambiental da ABNT. Baseado na
norma ABNT NBR ISO 14024, que inclui uma visão
geral sobre a avaliação do ciclo de vida dos produtos,
o Rótulo Ecológico para Produtos de Aço garante que
os processos da ArcelorMittal buscam ativamente reduzir o consumo de energia e de materiais e minimizar
os impactos causados na produção.
Conformidade ambiental
A ArcelorMittal Tubarão assinou, em 13 de novembro, o Termo de Compromisso Ambiental Preliminar
(TCAP) com o Governo do Estado do Espírito Santo,
por meio do Instituto Estadual de Meio Ambiente
(Iema), com os Ministérios Públicos Estadual e Federal e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos (Seama). No documento, Tubarão
ratificou os investimentos em curso e que continuará
fazendo, em várias frentes, para a melhoria contínua
do sistema de gestão ambiental da unidade industrial.
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Em Minas Gerais, a ArcelorMittal Juiz de Fora fechou acordo com o Ministério Público Estadual para
o encerramento de dois Inquéritos Civis de natureza
ambiental referente a fatos pretéritos da década de
1990, por meio da assinatura, em 30 de agosto de
2017, de Termos de Compromisso Ambiental (TCA).
Energia
Projetos de redução de consumo foram desenvolvidos em várias unidades do segmento de Aços Planos,
com foco no aumento da eficiência dos processos.
Em Tubarão, os ganhos são decorrentes de controle
detalhado do balanço do gás, com a priorização da
disponibilidade do gás residual (gás de aciaria LD)
para o forno do laminador, o que possibilita a redução
do consumo de gás natural. Essa iniciativa faz parte
do Plano Diretor de Energia, que prevê a implantação
futura de outros nove projetos, com potencial para
adicionais reduções em até 326.397,6 GJ, na unidade.
Fechamento do aterro de
resíduos industriais em Cariacica
A unidade de Cariacica enclausurou seu antigo aterro de resíduos industriais, que, entre 2000 e 2011,
serviu como depósito do pó de forno elétrico gerado
pelas operações da aciaria da usina. Com um investimento de R$ 3,5 milhões, o processo de fechamento definitivo do aterro era condicionante da licença
ambiental da unidade e foi executado segundo projeto
aprovado pelo Instituto Estadual do Meio Ambiente
(Iema) do Espírito Santo.

Gestão do consumo de água na Mineração vira
case internacional
A ArcelorMittal Brasil possui um dos mais altos índices
de recirculação de água dentre as produtoras de aço
brasileiras, de aproximadamente 98%. Entre 2015 e
2017, a ArcelorMittal Mineração Serra Azul conseguiu reduzir em mais de 50% sua captação de água,
com ações de eficiência aplicadas às fases de mineração e processamento. A gestão dos recursos hídricos
da unidade foi apresentada em novembro de 2017
no Fórum Latino-Americano de Gestão de Águas em
Mineração, realizado em Belo Horizonte.
Gas Cleaning Bag Filter
Instalado no decorrer de 2017 e inaugurado em
fevereiro de 2018, o Gas Cleaning Bag Filter (“filtro
manga para limpeza de gases”), instalado na ArcelorMittal Tubarão, é uma das grandes inovações tecnológicas de controle ambiental apresentadas recentemente pelo Grupo. O Gas Cleaning Bag Filter é um
sistema de filtros que faz a limpeza do gás por meio
da retenção física das partículas.. O investimento na
nova tecnologia foi da ordem de R$ 101 milhões, e o
processo de instalação e o funcionamento dos equipamentos foram aprovados pelo Instituto Estadual do
Meio Ambiente.
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Avanços nas práticas de despoeiramento
Pela primeira vez, as equipes de Meio Ambiente,
Manutenção e Engenharia de três unidades da ArcelorMittal (Tubarão, Juiz de Fora e Monlevade) se
reuniram com técnicos de outra empresa do segmento, a Aperam, para compartilhar melhores práticas
em sistemas de despoeiramento de altos-fornos. O
encontro, realizado em setembro em Tubarão, foi um
marco na cooperação técnica entre o Grupo e a Aperam em temas de controles ambientais.
Monitoramento contínuo das chaminés
em Tubarão
Em uma iniciativa inédita, a ArcelorMittal Tubarão
criou uma área em seu site na internet (http://tubarao.arcelormittal.com) na qual são divulgados publicamente os dados do monitoramento contínuo das
chaminés da usina. Os indicadores são publicados mês
a mês, de acordo com condicionantes da licença de
operação da empresa.
Mudanças climáticas
Dois grandes projetos em curso se destacam entre
as iniciativas tomadas pela ArcelorMittal Brasil para
mitigar as mudanças do clima: o uso de carvão vegetal, em substituição ao carvão fóssil, e o processo
de cogeração de energia, que reduz o consumo de
energia elétrica distribuída no sistema nacional. Ambos são casos bem-sucedidos de neutralização de
emissões de carbono. A sinergia entre a ArcelorMittal
BioFlorestas e as usinas do Grupo inclui o fornecimento de carvão vegetal produzido a partir de florestas
de eucalipto plantadas, num processo que aumenta
a sustentabilidade de toda a cadeia. Já a cogeração

de energia passa pela recuperação da energia contida
nos gases emitidos na operação dos altos-fornos e
na produção de coque, o que reduz a dependência do
fornecimento externo de energia elétrica.
Economia circular
O conceito de economia circular passou a fazer parte do discurso estratégico das lideranças globais da
ArcelorMittal. Em 2017 a empresa formalizou sua
parceria com a Fundação Ellen Mac Arthur através do
programa Circular Economy 100 Brasil (CE100), que
incentiva as empresas a pensarem novas premissas
para seus ciclos de produção, a partir da ideia de que
o reúso é mais vantajoso – econômica e ambientalmente – que o descarte e a reciclagem.
Antes dessa parceria, no entanto, a ArcelorMittal
Brasil já aplicava na prática, desde 2015, conceitos
de economia circular com seu projeto de aluguel de
estacas-prancha metálicas. Destinadas a obras de
contenção temporária, essas estacas-prancha começaram a ser usadas no Brasil e em outras cinco capitais da América Latina: Santiago (Chile), Lima (Peru),
Bogotá (Colômbia), Cidade do Panamá (Panamá) e
San José (Costa Rica).

Para mais informações sobre as DDS 4, 5 e 6, acesse
a versão completa do Relatório (página 39)
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7

DDS 7
DIRETRIZ DO
Trabalho seguro,
Cadeia de suprimentos
em que
DESENVOLVIMENTO
saudável
e com
nossos
clientes
confiem
SUSTENTÁVEL 1
qualidade de
vida para nossos
empregados

Avaliação de fornecedores
Os compromissos com os fornecedores e as boas
práticas sugeridas estão documentadas no Código
e no Guia, que detalha a documentação exigida e as
formas de monitoramento a serem acompanhadas.
Durante o ano de 2017, foram realizadas no total
13.064 auditorias em parceiros comerciais, sendo
2.712 com novos fornecedores.

Estímulo a fornecedores locais
A ArcelorMittal Brasil prioriza a seleção de fornecedores nas localidades vizinhas às unidades produtivas (desde que em igualdade de condições) como
forma de promover a sustentabilidade do negócio.
Desenvolve, preferencialmente com fornecedores
locais, parcerias estratégicas para o fornecimento de
bens, insumos e serviços com performance garantida. O processo de contratação passa pela etapa de
homologação, na qual são analisados os aspectos
administrativos, técnicos e de segurança, proporcionando uma contratação alinhada aos valores preconizados pelo Grupo. A ArcelorMittal Tubarão e a
ArcelorMittal Cariacica participam do Programa Integrado de Desenvolvimento e Qualificação de Fornecedores (Prodfor), criado em 1997 e que reúne
O Programa de Avaliação de Desempenho Ambiental
algumas das principais compradoras de materiais e
de Fornecedores é executado pelas Áreas de Meio
serviços no Espírito Santo. O programa visa elaborar
Ambiente das unidades industriais e avalia os parceiros e implementar, de forma cooperativa, um modo incom relação a questões ambientais relevantes para
tegrado para desenvolvimento e qualificação de seus
a empresa, como suas emissões de gases de efeifornecedores. Por meio do Prodfor, os fornecedores
to estufa. Em uma primeira etapa, são definidos os
participam de atividades com foco na organização
fornecedores críticos de cal, calcário, gusa, minério de de seu Sistema de Gestão da Qualidade em Forneferro e sucata, que passam por auditorias ambientais. cimento (SGQF). Ao fim do programa, as empresas
Os dados obtidos servem para classificar os fornepassam por um rigoroso processo de auditorias para
cedores de acordo com uma pontuação obtida no
certificação ou recertificação. Desde 1998, já foram
preenchimento dos formulários da auditoria.
certificados 689 fornecedores, sendo 27 em 2017.
Desse total, 257 são fornecedores ativos atualmente no programa.

CADEIA DE SUPRIMENTOS EM QUE NOSSOS CLIENTES CONFIEM
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Pesquisas de satisfação
Para medir a satisfação dos clientes atendidos pelo
segmento de Aços Planos, as unidades de Tubarão e
Vega realizam pesquisas anuais com dois grupos de
respondentes: Industrial e Automotivo. Em 2017, as
notas médias do levantamento indicaram índices de 3,82
para os clientes Industriais e 3,49 para o setor Automotivo, em uma escala de 1 a 5 pontos. A meta do ano era
obter nota igual ou maior que 3 em ambos os grupos. A
pesquisa inclui tópicos desde a fase de pré-venda até a
performance dos produtos em sua aplicação final.
A unidade de Trefilação Belgo Bekaert Arames (BBA)
também realiza pesquisa anual com seus clientes. A
metodologia do levantamento separa os entrevistados
em quatro grupos: Comercial, Construção Civil, Indústria
Geral e Industry Key Accounts. O resultado, em 2017,
indicou uma satisfação superior a 90, em uma escala de
0 a 100.

3,82

nota média que clientes
industriais deram para
o segmento de Aços
Planos numa escala de
1 a 5.

3,49

nota média que clientes
automotivos deram para
o mesmo segmento.

O segmento de Aços Longos em São Paulo faz pesquisas
bienais com seus clientes corporativos. A mais recente
foi realizada em 2016 e apontou uma satisfação geral
de 8,45 (de 0 a 10). O questionário aborda aspectos de
qualidade dos produtos, atendimento, assistência técnica,
condições comerciais, logística e marketing. Uma nova
pesquisa está prevista para novembro de 2018.
A área de mineração adota uma metodologia própria
para avaliação da satisfação dos clientes, por meio da
geração de um relatório de Vendor Rating. O relatório era
aplicado apenas a um dos clientes (a ArcelorMittal Monlevade) e, em 2017, passou a ser elaborado também na Para mais informações sobre a DDS 7, acesse a
unidade de Juiz de Fora.
versão completa do Relatório (página 56)
CADEIA DE SUPRIMENTOS EM QUE NOSSOS CLIENTES CONFIEM
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8

DDS 8
DIRETRIZ DO
seguro,
Membro ativoTrabalho
e bem-vindo
DESENVOLVIMENTO
saudável e com
SUSTENTÁVEL 1na comunidade
qualidade de
vida para nossos
empregados

A DDS 8 sintetiza o cuidado e a atenção permanentes
que a ArcelorMittal Brasil dedica ao relacionamento com as comunidades localizadas no entorno de
suas unidades e quaisquer outras que sejam impactadas, direta ou indiretamente, por suas atividades
e produtos.
Fundação ArcelorMittal
A Fundação ArcelorMittal desenvolve desde 1988
projetos sociais nos municípios onde a companhia
atua. Desenvolve em conjunto com as unidades do
segmento de Aços Longos, Aços Planos, Mineração e
Distribuição iniciativas nas áreas de educação, cultura, esporte, saúde e desenvolvimento social, voltadas
principalmente para a formação e o estímulo à cidadania entre crianças e adolescentes. Um total de 57
projetos recebeu patrocínio da Fundação em 2017.
Também foram conduzidos oito projetos próprios.

R$ 16,9
milhões
em investimento social
em 2017.

Mais de 427 mil pessoas foram impactadas em
2017 com as ações da Fundação, que são financiadas diretamente pela ArcelorMittal ou por meio de
leis de incentivo a projetos aprovados nesses mecanismos de renúncia fiscal.

MEMBRO ATIVO E BEM-VINDO NA COMUNIDADE
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Pesquisa para entender a percepção do público
sobre a empresa
Em 2017, foi realizada uma pesquisa de percepção de
stakeholders entre as comunidades na área de influência das unidades de Aços Longos (nos municípios
de Juiz de Fora, João Monlevade, Itaúna, Contagem
e Martinho Campos, em Minas Gerais; Piracicaba,
em São Paulo; e Feira de Santana, na Bahia). Mais do
que conhecer a opinião do público sobre a empresa,
o objetivo era medir a efetividade da ação social do
Grupo e o valor que os projetos agregam à imagem
da ArcelorMittal nos municípios. Realizada em etapas
quantitativa e qualitativa, a pesquisa englobou cerca
de duas mil pessoas em sete munícipios.
Diagnóstico cultural na Bahia e no Espírito Santo
A Fundação ArcelorMittal investiu, em 2016, em um
diagnóstico sobre as carências e demandas identificadas na população de duas cidades sob a influência
das atividades do Grupo: Feira de Santana (BA) e
Cariacica (ES). A pesquisa, cujos dados foram divulgados em 2017, buscou levantar dados para entender
mais eficazmente os anseios das populações dos dois
municípios e os desafios enfrentados pelos produtores
culturais nas localidades. Como desdobramento, um
curso de 220 horas voltado a formatação de projetos culturais foi ministrado pela Fundação em ambas
as cidades, incentivando a criação de iniciativas mais
assertivas e eficazes.

Programa Bom Aluno Capixaba
Criado em 2015 pelo Instituto Ponte, o Programa
investe em ações de desenvolvimento socioemocional
e cognitivo de crianças e adolescentes, com o apoio
da ArcelorMittal Tubarão nas atividades desenvolvidas no Espírito Santo. Os estudantes (selecionados
em famílias de baixa renda) participam de atividades
complementares e recebem orientação pedagógica e
psicológica.
Iniciativas em Tubarão
Dentro do Programa InterAção, a ArcelorMittal Tubarão abre processo para seleção de projetos sociais
a serem apoiados durante um ciclo de até dois anos.
A avaliação de desempenho dos projetos junto aos
seus beneficiários é feita trimestralmente. Somente
em 2017, o Programa beneficiou 16 ONGs e 211 mil
pessoas, direta e indiretamente.
Iniciativas em Vega
A unidade mantém um programa de responsabilidade social que apoiou e/ou promoveu 14 projetos em
2017, com um investimento de R$ 1,08 milhão. São
iniciativas nas áreas de educação, saúde, cultura e
desenvolvimento comunitário, que beneficiaram mais
de 25 mil pessoas no ano.

Para mais informações sobre a DDS 8, acesse a
versão completa do Relatório (página 60)
MEMBRO ATIVO E BEM-VINDO NA COMUNIDADE
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9

DDS DO
9
DIRETRIZ
Fonte de cientistas e engenheiros
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
1 para o amanhã
talentosos

A ArcelorMittal entende que a economia do futuro
dependerá das competências em ciência, tecnologia e engenharia que estão sendo desenvolvidas
no presente. A DDS 9 resume essa crença.
ArcelorMittal Ciências
Lançado em 2015 pela Fundação ArcelorMittal
para potencializar ações de educação científica em todo o país, programa teve ações piloto
realizadas em dois municípios no ano seguinte.
Durante o ano de 2017, houve uma expansão
das atividades para 13 municípios, atingindo um
total de 3.647 pessoas direta e indiretamente.
Laboratório Lúdico
Um exemplo de iniciativa inovadora dentro do
ArcelorMittal Ciências é o Laboratório Lúdico,
criado na unidade de Monlevade. Amostras de
minerais, modelos de animais esculpidos em resina, equipamentos e materiais para experimentos
científicos práticos e uma coleção de 50 brinquedos educativos estão reunidos em um espaço
na unidade – aberto para visitação de alunos do
Ensino Fundamental da região.

Para mais informações sobre a DDS 9, acesse a
versão completa do Relatório (página 66)

Prêmio ArcelorMittal de Meio Ambiente
A 26ª edição do Prêmio ArcelorMittal de Meio Ambiente
teve como tema “Meio ambiente e ciência: a energia na
minha cidade”. Cerca de 85 mil alunos de 382 escolas,
em 32 municípios de Minas Gerais, Espírito Santo, São
Paulo e Bahia, participaram do Prêmio em 2017; 1.800
educadores também tomaram parte na iniciativa. Além
dos alunos nas comunidades, um total de 607 filhos de
empregados tomou parte nas oficinas.
Centro de Pesquisa & Desenvolvimento
A unidade de Tubarão sedia o Centro de Pesquisa
& Desenvolvimento (P&D) da ArcelorMittal para a
América do Sul. Em 2017, houve uma evolução no
número de parcerias formais firmadas com outras
entidades, chegando a um total de 20 colaborações
ao fim do ano. Uma das principais redes que conecta o
Centro a outras instituições é o Brazil Ecossystem for
Modelling (BEM). Consiste em um ambiente no qual
estudantes de engenharia desenvolvem habilidades
ao construir modelos teóricos para solucionar problemas reais encontrados na cadeia produtiva do setor
de siderurgia.
Programa Porta de Entrada
Criado pela ArcelorMittal Aços Longos, o Porta de Entrada busca inovar na preparação de mão de obra para
as áreas de manutenção e produção. Desenhado em
2017 e iniciado no começo de 2018 em Piracicaba (SP),
Cariacica (ES), Juiz de Fora, Sabará, Mina do Andrade e
João Monlevade (MG), o Porta de Entrada será o principal programa de atração profissional do segmento de
Aços Longos.

FONTE DE CIENTISTAS E ENGENHEIROS TALENTOSOS PARA O AMANHÃ
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DDS 10

10

DIRETRIZ DO
Trabalho
seguro,
Nossa contribuição para
a
DESENVOLVIMENTO
saudável e com
sociedade
SUSTENTÁVEL
1 deve ser medida,

qualidade de
compartilhada e valorizada
vida para nossos
empregados

Conheça neste capítulo os principais
resultados obtidos pela ArcelorMittal em 2017
Econômico
RECEITA LÍQUIDA
CONSOLIDADA

R$ 20,32
bilhões
MARGEM EBITDA

13%
EXPORTAÇÕES

VOLUME
DE PRODUÇÃO

Ambiental

10 milhões

1,4 milhão

3,6 milhões

de toneladas de
aço bruto.

de toneladas de resíduos
não perigosos reutilizados
em novos processos.

de toneladas de
resíduos não perigosos
reciclados.

1,0 milhão

R$ 101
milhões

LUCRO LÍQUIDO
CONSOLIDADO

R$ 101
milhões
EBITDA

R$ 7,8
bilhões

R$ 2,55
bilhões

INVESTIMENTO

VOLUME DE VENDAS

R$ 795
milhões

9,7 milhões
de toneladas de
aço bruto.

de toneladas de CO2
equivalente: total de
reduções de gases do
efeito estufa em 2017.

investidos no sistema
Gas Cleaning Bag Filter,
em Tubarão.

98%
de água reciclada e
reutilizada nas unidades
industriais.

NOSSA CONTRIBUIÇÃO PARA A SOCIEDADE DEVE SER MEDIDA,COMPARTILHADA E VALORIZADA
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Social

211 mil
pessoas
beneficiadas pelo
Programa InterAção, da
ArcelorMittal Tubarão.

427 mil
pessoas

beneficiadas pelas
ações da Fundação
ArcelorMittal.

14 projetos
apoiados ou
promovidos pela
ArcelorMittal Vega.

R$ 16,9
milhões

em investimento social.

65 projetos
com a participação da
Fundação em 2017
(57 patrocinados e
8 próprios).

Melhor reputação setorial
A ArcelorMittal tornou-se a empresa de melhor reputação do Brasil no setor de Mineração e Siderurgia. A pesquisa Brasil Reputation Pulse, realizada pelo Reputation
Institute e divulgada no início de 2018, avaliou mais de
350 empresas do País, de todos os setores produtivos. A
ArcelorMittal conquistou um Índice Pulse de Reputação
de 69 pontos, mais de 12 pontos acima da média setorial que ficou em 56,6 pontos.
Pesquisa sobre o impacto econômico da
ArcelorMittal Tubarão
Para dimensionar o tamanho do impacto das atividades
da ArcelorMittal Tubarão sobre a economia do estado do
Espírito Santo e a economia brasileira como um todo, a
unidade realizou um amplo estudo que compreendeu os
últimos 20 anos (1996-2016) da história da empresa.
O conteúdo completo pode ser acessado no link http://
tubarao.arcelormittal.com/pdf/galeria-midia/relatorios-publicacoes/sumario-arcelormittal-tubarao-es.pdf.
Programa Trabalho, Justiça e Cidadania (TJC)
O Programa Trabalho, Justiça e Cidadania (TJC) é uma
iniciativa de construção de cidadania da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra). As atividades do TJC junto aos alunos e educadores
da rede pública de Vespasiano (MG) são apoiadas pela
ArcelorMittal. Os professores do município passam por
capacitações e palestras, na preparação para repassar
essas noções de Direito a seus estudantes. Em 2017, a
programação do ano culminou em um evento realizado
em novembro no Teatro Palácio das Artes Nair Fonseca,
em Vespasiano.

Prêmios e reconhecimentos em 2017:
- Maiores e Melhores 2017 (revista Exame)
- Steelie Awards
- Prêmio Minas Desempenho Empresarial
- Prêmio Época Empresa Verde
- Época Negócios 360°
- Prêmio José Costa
- Prêmio de Excelência da Indústria Minero- metalúrgica Brasileira
- Ranking Estadão Empresas Mais
- Proof Not Promises
- Empresas que Melhor se Comunicam com
Jornalistas
- Prêmio do Esporte Mineiro
- Prêmio Destaque Industrial
- Empresas Mais Inovadoras do Brasil
- 150 Empresas Mais Inovadoras
- Top 10 Fornecedores
- Medalha de Mérito ABM
- Medalha da Ordem do Mérito Industrial do
Espírito Santo

Para mais informações sobre a DDS 10, acesse a
versão completa do Relatório (página 71)

NOSSA CONTRIBUIÇÃO PARA A SOCIEDADE DEVE SER MEDIDA,COMPARTILHADA E VALORIZADA
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