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Aperam integra o
Pacto Mundial das
Nações Unidas
A Aperam é signatária do Pacto Mundial
das Nações Unidas (UNGC – United Nations
Global Compact), maior iniciativa mundial
de responsabilidade corporativa, que reúne
cerca de oito mil participantes, entre
empresas e entidades não comerciais, em
135 países.
Com o UNGC, a Aperam se compromete
com uma política amplamente reconhecida
por orientar o desenvolvimento, a
implementação e a divulgação de práticas
de direitos humanos, ambientais, sociais e
de governança. A iniciativa promove o
compartilhamento e a troca de
experiências para que haja um avanço em
soluções e estratégias empreendidas na
busca da sustentabilidade e da cidadania
corporativa. Todas as operações do

negócio são geridas com base nas
diretrizes do Pacto e nos Dez Princípios da
Organização das Nações Unidas (ONU).
Referências do Pacto Mundial no
Relatório de Sustentabilidade da
Aperam
O Relatório de Sustentabilidade da
Empresa traz um relato das ações que
representam os esforços da Aperam para a
execução dos princípios preconizados pelo
acordo:
• A declaração do cargo com maior poder
de decisão da organização sobre a
relevância da sustentabilidade para a
empresa e sua estratégia de

sustentabilidade pode ser encontrada na
página 4 do Relatório.
• A divulgação sobre as formas de gestão
(DMA) da Aperam nas quatro áreas
temáticas do Pacto Mundial (Direitos
Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e
Combate à Corrupção) podem ser
acessadas no suplemento DMA.
• O perfil corporativo da Empresa, na
página 5 do Relatório, e a tabela de
indicadores GRI nas páginas 20-22,
apontam os principais resultados,
detalhados em cada capítulo do
documento.

Dez princípios da ONU a favor dos Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção
Princípios

Iniciativas e práticas da Aperam descritas no Relatório de
Sustentabilidade e suplementos online

1. Apoiar e respeitar a
proteção aos direitos
humanos reconhecidos
internacionalmente

- Relatório de Sustentabilidade – Stakeholders (p. 17-20)
- Código de Conduta disponível no site da Aperam (http://www.aperam.com/brazil/port/
empresa/codigo_conduta.asp)
- Prática de Compras no Relatório de Sustentabilidade (p. 19) e Suplemento online DMA
- Governança corporativa – suplemento online Governança
Ao assinar o Termo de Compromisso de Responsabilidade Corporativa, os fornecedores
assumem o compromisso de não violar os direitos humanos (tópico específico sobre Normas
de Trabalho), item que também compõe as minutas de contrato de Prestação de Serviços.

2. Assegurar-se de que não
são cúmplices de violação de
direitos humanos

Dez princípios da ONU a favor dos Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção
Princípios
3. Apoiar a liberdade de
associação e o reconhecimento
do direito à negociação coletiva
4. Eliminar todos os tipos de
trabalho forçado ou compulsório

Iniciativas e práticas da Aperam descritas no Relatório de
Sustentabilidade e suplementos online
- Relatório de Sustentabilidade, p. 19, Avaliação de Fornecedores em Práticas
Trabalhistas; p. 15 em Pessoas;
- Política de Diversidade e Inclusão disponível no site da Aperam ( (http://www.
aperam.com/brazil)

5. Abolir o trabalho infantil

- Código de Conduta, disponível no site (http://www.aperam.com/brazil)

6. Eliminar a discriminação no
emprego

- Suplemento online Governança
Ao assinar o Termo de Compromisso de Responsabilidade Corporativa, os
fornecedores assumem o compromisso de não compactuar com o trabalho infantil
(tópico específico sobre Normas de Trabalho), item que também compõe as minutas
de contrato de Prestação de Serviços.

7. Apoiar uma abordagem
preventiva para os desafios
ambientais
8. Desenvolver iniciativas
para promover maior
responsabilidade ambiental

- Relatório de Sustentabilidade, p. 10-12, Meio Ambiente e p. 9 Inovação e Pesquisa.
- Política Ambiental, disponível no site da Aperam (http://www.aperam.com/brazil)
- Código de Conduta, disponível no site http://www.aperam.com/brazil/port/empresa/
codigo_conduta.asp

- Prática de Compras no Relatório de Sustentabilidade (p. 19) e Suplemento online DMA
9. Incentivar o desenvolvimento
e a difusão de tecnologias
- Suplemento online Governança
ambientalmente amigáveis

10. Combater a corrupção em
todas as suas formas, inclusive
extorsão e propina

A Política Anticorrupção da Aperam é elaborada para garantir que todos, na Companhia,
sigam os mais altos níveis de integridade e não se envolvam em quaisquer atividades de
corrupção e suborno. O documento deixa claro que a empresa e seus diretores, executivos
e empregados, em todas as unidades, podem ser responsabilizados por qualquer
envolvimento direto ou indireto em práticas corruptas, incluindo subornos.
Outras evidências:
- Suplemento online Governança
- Código de Conduta – disponível no site - (http://www.aperam.com/brazil) - Prática de
Compras no Relatório de Sustentabilidade (p. 19) e Suplemento online DMA

