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Celebramos em 2012 os cem anos de criação do aço 
inoxidável. Embora alguns trabalhos científicos já tivessem 
documentado estudos com ligas de ferro, cromo e níquel, 
a criação do aço inoxidável é atribuída a um inglês, Harry 
Brearley. Essa data que não poderia passar em branco nos 
faz, claro, pensar nas evoluções já conseguidas, mas também 
nas imensas possibilidades de uso desse produto que empresta suas qualidades e beleza a 
diversas aplicações, além de ganhar diferentes formas no mundo contemporâneo.

No Brasil, temos orgulho de dizer, temos uma importante participação no 
desenvolvimento do inox. Na década de 1970, a Aperam South America – então 
Acesita –, enfrentou grandes desafios para começar a implantação da primeira linha de 
aços planos inoxidáveis. O engenheiro Frederico Meyer, hoje com 76 anos, era então 
empregado da Acesita e participou decisivamente desse processo. Firmamos parcerias 
para transferência de tecnologia e investimos naquele que se tornaria o nosso carro 
chefe na linha de produção.

 Desde então, o inox está presente em diversos momentos da indústria nacional. Mas 
ainda há muita margem para crescimento do consumo per capita no Brasil. Queremos 
ainda manter nossa posição de referência na produção de inoxidáveis, inspirados pela 
conduta inovadora que trouxe o material para o país nos anos 1970. Por isso, investimos 
continuamente no desenvolvimento de novas aplicações, criando ligas cada vez mais 
eficientes e versáteis, como as exigidas pela indústria de óleo e gás. Oferecemos ao 
mercado um produto afinado com as necessidades do mundo moderno, atentos que 
estamos à nova dinâmica da economia e à necessidade de estarmos cada vez mais 
próximos de nossos clientes.

Nesse caminho, o comprometimento com a excelência e com a evolução demonstrado 
diariamente por nossas equipes se renova. Pelo quarto ano consecutivo, conquistamos o 
Challenge, competição de projetos de melhoria contínua no âmbito da Aperam mundial, 
agora como vencedores do Troféu Imitação. Também na Usina de Timóteo, bons resultados 
alcançados por projetos de melhorias dão testemunho desse comportamento e ganham 
evidência nesta edição. 

As características de durabilidade, sustentabilidade e inovação do inox se confundem 
com valores que incorporamos e reforçamos em nossa postura empresarial. Assim como 
o material mostra fôlego para evoluir mais, seguiremos trabalhando para fomentar o 
desenvolvimento de novas soluções e tornar toda a cadeia produtiva mais competitiva para 
os desafios dos próximos 100 anos. 

Obrigado e boa leitura!
 

Clênio Guimarães
Presidente da Aperam South America
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Expediente

Estratégia 
fortalecida 

Encontro de lideranças

Mudanças organizacionais para o negócio 
de aços inoxidáveis e elétricos, com foco no 
aumento de vendas e ampliação da reatividade e 
do valor do mix de produtos. Esse foi o principal 
temadoprimeiroencontrodeLiderançae
Estratégia da Aperam, sediado em Portugal, com 
a presença de líderes de unidades da Empresa de 
todo o mundo. 

Os participantes discutiram a adoção de uma 
estratégia de otimização TopLine, que permitirá 
umaligaçãomaiorentreasáreasdeMarketing
e de Pesquisa e Desenvolvimento. A iniciativa 
contribuirá para a decisão do melhor momento 
para colocar novos produtos e aplicações no 
mercado e para uma abordagem mais dinâmica 
nas compras, que compartilhará riscos de 
volatilidade de mercado com os fornecedores.

O encontro também atualizou a visão 
estratégica da Empresa, que permanece focada 
naJornadadeLiderançaeorientadaparaa
evolução do desempenho e dos padrões de 
qualidade dos serviços e produtos.

“Temos tudo ao alcance de nossas mãos 
para consolidar essas estratégias. Contamos 
com as pessoas competentes e certas, um mix 
de produtos mais completo, a capacidade de 
alcançar todos os clientes em nossos mercados, 
a sabedoria para nos tornar líderes em custo e, 
finalmente, a total responsabilidade em gerir 
nossas finanças e o caixa, que dará suporte ao 
nosso crescimento. Agora, precisamos juntar 
nossas energias e seguir nesse caminho rumo 
ao sucesso”, afirmou o CEO Philippe Darmayan, 
em carta divulgada aos empregados, após o 
encerramento do encontro.



Cidades mais 
bonitas e limpas 

Versatilidade

Inox equipa sistema ecológico de 
acondicionamento subterrâneo de 
lixo, que favorece a coleta seletiva 
e a limpeza urbana

As ruas brasileiras estão ganhando 
uma nova forma de recolhimento 
e armazenamento de resíduos 
orgânicos e recicláveis, com a 
instalação de compartimentos 
subterrâneos que substituem sacos 
plásticos e lixeiras de ferro. O sistema 
consiste no uso de recipientes em 
aço inoxidável, assentados sobre 
grandes contentores instalados 
nos subsolos das calçadas, com 
capacidade para receber três 
metros cúbicos de lixo — volume 
equivalente a três mil litros. Com isso, 
a separação do lixo é feita desde a 
origem e os custos de recolhimento 
sãoreduzidosematé30%,com
otimização da mão de obra, do 
deslocamento de veículos e do gasto 
de energia.

“Conseguimos incentivar a coleta 
seletiva, oferecendo uma solução 
bonita e prática, e, ao mesmo tempo, 
contribuímos para a redução da 
poluição visual e material das ruas”, 
destaca Sérgio Machado, diretor da 
SotkonBrasil,empresadoGrupo
Allegro Participações, responsável 
pelo desenvolvimento do sistema 
no país.

Graçasaousodoinox,aslixeiras
também têm a manutenção e a 
limpeza facilitadas e não correm 
riscos de infiltração, além de 
emprestarem beleza às ruas em 
que são instaladas. “O projeto 
foi concebido com foco em 
ergonomia, estética, higiene e 
segurança, aspectos que casam 
perfeitamente com o que o inox 
nos proporciona”, afirma Sérgio 
Machado.

Produzido com o aço da Aperam 
South America, o sistema foi 
agrandenovidadedaVila
do Aço deste ano, exposição 
que apresentou diversas 
possibilidades de aplicação do aço 
na construção civil. “Fazer parte 
da instalação dessa tecnologia é 
duplamente satisfatório, pois a 
aplicação aproveita os aspectos 
sustentáveis proporcionados pelo 
aço inoxidável e também vai ao 
encontro da proposta da Empresa 
de sempre investir em iniciativas 
voltadas à preservação ambiental”, 
afirmaoconsultordeMarketinge
RelaçõesInstitucionaisdaAperam
South America, Marco Fuoco. 

Na Europa, o sistema de 
armazenamento subterrâneo já é 
reconhecidocomoodemelhorcusto-
benefício operacional e estético. No 
Brasil, a cidade de Paulínia, no interior 
de São Paulo, foi a primeira a instalar 
os coletores no subsolo, totalizando 
50conjuntos.

O recolhimento é realizado todas 
as noites por caminhões equipados 
com pequenas gruas hidráulicas, 
que fazem a coleta dos resíduos 
separadosportipo:reciclável(plástico,
papel,metal)ouorgânico.

Ainda em 2012, São Paulo será 
a segunda cidade brasileira a 
receber um sistema subterrâneo 
de recolhimento de lixo. “A 
conteinerização tem sido discutida em 
todo o mundo como a melhor solução 
em termos de saúde e higiene para 
as grandes metrópoles, que estão 
sujeitas a inundações periódicas”, 
ressaltaodiretordaSotkonBrasil,
Sérgio Machado. 

Tendência
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uto M

arcondes

Destaque na última edição da Vila do Aço, 
lixeiras de inox são integradas a contêineres 
subterrâneos, deixando as ruas mais limpas e 
facilitando a coleta de resíduos



Invenção do inox 
completa um século com 
desenvolvimento contínuo, 
que coloca o material em 
posição de destaque hoje e 
para futuras aplicações

100 anos do inox

Excelência
centenária

Primeiros sinais de 
uso de aço.

Artigos de cutelaria 
em aço começam a 
aparecer na 
Grã-Bretanha.

Benjamin Huntsman 
desenvolve um 
método de fundição, 
permitindo a produção 
em massa de aço pela 
primeira vez.

Nicolas-Louis 
Vauque descobre 
o cromo, material 
que futuramente 
faria parte da 
composição do inox.

4000 A. C. 1400 1740 1797

Harry Brearley descobre 
o inox ao tentar 
encontrar um metal que 
resistisse ao calor dos 
gases liberados pelos 
disparos de armas de 
fogo.

1912
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Em 1912, o pesquisador inglês, Harry Brearley, chefe 
dos laboratórios Brown Firth, em Sheffield, Inglaterra, 
recebeu um pedido de fabricantes de armas de fogo 
para encontrar uma liga metálica mais resistente, que 
não se desintegrasse com o calor dos gases liberados 
pelo disparo dos equipamentos. 

Ao misturar metais em diversas quantidades, Brearley 
não encontrou um material imune a desgastes. No 
entanto, descobriu uma liga que não sofria corrosão 
emcontatocomaatmosfera:oaçoinoxidável,que
de imediato passou a ser utilizado na fabricação de 
talheres – até então, eles eram feitos de aço carbono 
e duravam pouco em função do contato com os ácidos 
de alimentos. Apesar de controvérsias e outras teorias, 
essa é a versão tida pela comunidade científica como 
origem do aço inoxidável. 

Aço inoxidável pode ser base de obras de design 
inovador, como a prateleira concebida pela artista 
Fernanda Marques e exposta na última edição da 
Casa Cor São Paulo



100 anos do inox

Os metalurgistas pioneiros na 
indústria de aço inoxidável dificilmente 
imaginavam o status e o crescimento 
exponencial que o material teria, 
chegandoaorecordede32milhões
de toneladas métricas produzidas em 
2011 no mundo, segundo dados do 
InternationalStainlessSteelForum(ISSF).

De acordo com o diretor Comercial 
da Aperam South America, Frederico 
AyresLima,esseaumentodoconsumo,
potencializado nos últimos dez anos e, 
hoje, superior ao próprio crescimento 
da economia, evidencia o diferencial 
que os principais atributos do material 
– durabilidade, estética, versatilidade, 
baixa pegada de carbono na produção 
eíndicede100%dereciclagem–

apresentam diante de um mundo que 
cadavezmaispreocupa-secoma
limpeza e a sustentabilidade. “O inox 
chega muito jovem ao seu centenário. 
O material é associado e requisitado 
para aplicações modernas, tecnológicas, 
funcionais e sustentáveis, em linha 
com as necessidades do planeta e da 
sociedade”, resume.

Frederico acrescenta que a Aperam 
tem um papel relevante nesse sentido, 
trabalhando na prática um de seus valores 
organizacionais:aInovação.“Podemosnos
orgulhar do papel que desempenhamos, 
com uma jornada incessante para colocar 
o material em evidência, fomentando e 
investindo em modernas aplicações e 
soluções”, diz.

O futuro bate à porta

Produção regular de 
itens de cutelaria 
passa a ser feita 
com aço inoxidável.

1919 a 1923

Começam a 
ser produzidos 
os primeiros 
instrumentos 
cirúrgicos com inox. 

1926

Aço inoxidável 
duplex é criado 
na Suécia. A 
microestrutura da 
liga é constituída 
por aços ferríticos e 
austeníticos.

1930

Edward G. Budd 
Manufacturing 
Company lança, nos 
Estados Unidos, o 
Pioneer, primeiro 
avião com aços 
inoxidáveis.

1931

Residências 
passam a contar 
com pias de inox, 
em substituição a 
peças de porcelana 
esmaltada.

1935
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De material base de fachadas e pisos a aplicações industriais e elementos de decoração, inox ganha cada vez 
mais espaço, sendo referência de modernidade, eficiência e limpeza 

Guto Marcondes 
O material se desenvolveu, ganhou 

eficiência e hoje é referência em 
versatilidade e qualidade. 

Inicialmente, o inox era fabricado 
a partir de aço carbono comum, 
adicionandoumteormínimode10,5%
de cromo, elemento responsável por 
formar uma camada protetora fina, 
resistente e invisível, conhecida como 
filme passivo, que evita a corrosão. 

Hoje, além do cromo, outros 
elementos químicos, como o níquel, 
molibdênio, nióbio e titânio são 
adicionados ao material para alcançar 
propriedades específicas. Com isso, 
diferentes famílias de aços inoxidáveis 
podem ser formadas, cada uma com 
características próprias, o que garante 
a variedade de aplicações. 

“A descoberta do inox é uma das 
grandes invenções recentes do 
homem. O material reúne propriedades 
mecânicas excelentes, como a 
própria resistência à corrosão, 
normalmente só encontradas em 
metais economicamente inviáveis, 
como o ouro, a platina e o níquel, ou 
tecnicamente insuficientes, que é o 
caso do cobre. E, para complementar, 
ainda é um material reciclável e 
alinhado com as necessidades 
ambientais do planeta”, avalia o 
gerente do Centro de Pesquisas da 
AperamSouthAmerica,RonaldoClaret.



Primeira linha de produção de chapas planas de inox 
na Usina de Timóteo, na década de 1970

100 anos do inox

Arquivo José Cordeiro Neves

Inox 430 é usado 
em fi os de máquinas 
de gravação de voz, 
de amplo uso na 2ª 
Guerra Mundial.

Pás de turbina 
da primeira 
locomotiva movida 
a gás no mundo são 
construídas com o 
material.

Primeiras lâminas 
de barbear de aço 
inoxidável
são produzidas na 
Inglaterra.

Japão adota o inox 
em vagões de trens 
e metrôs.

1942 1952 1956 1958

O aço inoxidável 
chega à Lua, a 
bordo da Apollo 11, 
um dos 13 foguetes 
construídos pela 
Nasa nesse período.

1967 a 1973

Acesita (atual 
Aperam South 
America) inicia 
plano diretor para 
implantação da 
produção de inox na 
Usina de Timóteo. 

1974
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Os primeiros registros de fabricação de 
inoxnoBrasilsãodaVillaresMetals(na
épocaSiderúrgicaVillares),quecomeçou
aproduzirbarrasdomaterialem1941.Já
a produção de aços inoxidáveis planos foi 
iniciada nos anos 1970. Naquela década, 
a Aperam South America, então Aços 
EspeciaisItabira(Acesita),exibindoos
traços de inovação e criatividade que a 

Pioneirismo timotense
História da produção 
de chapas planas de 
inox no Brasil começa 
na Usina da Aperam 
South America

Fachada da Estação Butantã 
do metrô de São Paulo

caracterizam até hoje, reuniu um grupo de 
profi ssionais para visitar empresas líderes do 
setornaEuropa,EUAeJapão.

A pesquisa resultou na ideia original de 
implantar uma usina que associaria a aquisição 
deumlaminadorSteckel–equipamento
que permite a produção de laminados em 
diferentes dimensões, com melhor qualidade 
e maior rendimento metálico – aos recursos já 
existentes na Aciaria, integrando a produção de 
aços ao silício com o inox. 

O engenheiro Frederico Meyer já trabalhava 
na Aperam na época e pode acompanhar 
de perto as primeiras experiências com o 
material. “Preparar a Usina para a produção e 
assimilar e operar as instalações com as novas 
tecnologias foram algumas das tarefas que 
tivemos”, recorda. 

Ele também revela os inúmeros desafi os 
enfrentadospelasequipes:“Eraoiníciodeum
processo, com muitas novidades e situações 
que exigiam dedicação dia após dia, com 
mudanças nas instalações e na estratégia de 
implantação do plano de expansão”, relata.

M
arcelo Scandarolli



100 anos do inox

Aprendizado internacional
Arquivo José Cordeiro Neves

Edmar Silva

Para o projeto das instalações e compra 
de equipamentos, a então Acesita firmou 
parcerias internacionais para transferência 
de tecnologia com duas companhias 
especializadaseminoxidáveis:aamericana
Armco Steel e a japonesa Daido Steel. 

Complementando o processo, a Empresa 
também investiu na capacitação dos 
empregados, iniciando, junto à Universidade 
FederaldeMinasGerais(UFMG),um
programa de formação de engenheiros, e 

Acesita inaugura, em 
Timóteo, a primeira 
linha de produção de 
aço inoxidável plano 
no país.

1977

Na Itália, surge 
uma nova aplicação 
para o material, que 
passa a fazer parte 
da composição de 
ônibus. 

1980

Ford passa a 
produzir sistemas 
de exaustão de 
seus veículos com 
aço inoxidável.

1984

O aço inoxidável 
ferrítico é usado 
em grande escala 
pela primeira vez 
na construção de 
telhados.

1989

A China se torna 
a maior produtora 
mundial de aço 
inoxidável.

2006

Aperam South 
America desenvolve 
os aços duplex, 
ideais para usos 
de alta resistência 
mecânica e à 
corrosão.

2009

José Cordeiro Neves e os arquivos que guarda da 
época de início da produção de inox, quando fazia 
parte da equipe da Aciaria, na então Acesita 
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enviando profissionais para o exterior, nas 
chamadas“MissõesJaponesas”.Oobjetivo
era preparar o grupo que seria responsável 
por aprimorar os processos e incorporar 
novos produtos à linha de produção. 

“Era como um curso de especialização em 
quepermanecíamostrêsmesesnoJapão,
aprendendo sobre o processo de fabricação 
de inox com ensinamentos teóricos e 
práticos. Tivemos a chance de conhecer os 
equipamentos que teríamos em Timóteo 
em plena operação”, conta o engenheiro 
metalúrgico,JoséCordeiroNeves,que,na
época, fazia parte da equipe da Aciaria.

Em 1977, após investimentos em obras 
e equipamentos que chegaram a US$ 700 
milhões, a então Acesita inaugurou a linha 
Sendzimir de laminação a frio de chapas 
inoxidáveis, marcando o início da produção. 
A Empresa ganhou uma nova dimensão, 
passando a dispor de todas as linhas de 
processamento necessárias à fabricação, 
tanto de inoxidáveis como de chapa de aços 
elétricos, com autonomia para produção de 
bobinas a quente. 

No ano seguinte, a Aciaria  recebeu o 
conversor AOD – equipamento onde é 
carregadoopré-metal,matériasprimase
fundentes e também é injetado oxigênio 
maisargônioparaelaboraroaço(oxidação
seletivadocarbono)–,comcapacidadede
120 mil toneladas por ano. A laminação a 
frio da Acesita se estabelece  como principal 
fonte de abastecimento do mercado interno 
deinox,comproduçãodemaisde42mil
toneladas de chapas e bobinas.

Jáem1979,anovaAciariaeoAlto-Forno2,
um dos maiores do mundo a carvão vegetal, são 
inaugurados, consolidando a Companhia como a 
únicausinaintegrada(produçãodeaçosinoxidáveis
eelétricos)dosetornaAméricadoSulelíderno
Brasil e no continente, posição que ocupa até hoje. 

“Olhando para trás, nos damos conta do 
desafio imensurável que enfrentamos. Por 
outro lado, vemos que o trabalho de todos 
os profissionais nos experimentos, absorção 
de ensinamentos e aperfeiçoamento dos 
processos foi decisivo para conquistarmos o 
domínio da tecnologia de produção do inox, 
permitindo a entrada do país no segmento”, 
avaliaJoséCordeiro.

Características como 
versatilidade e modernidade 
do material permite sua 
aplicação em diferentes usos, 
como a escultura Reach, 
do artista israelense Dror 
Benshetrit, exposta no Mube, 
em São Paulo



Sempre se reinventando, a 
Aperam South America continua 
atenta para que as soluções em aço 
inoxidável atendam às novas frentes 
econômicas abertas no Brasil e 
contribuam para a o fortalecimento 
da infraestrutura do país. 

Os maciços investimentos em 
pesquisa e tecnologia fazem com 
que os 100 anos do inox também 
atestem a mudança de posição do país 
na produção do material, deixando de 
ser um comprador internacional para 
se transformar não só em exportador 
do produto, como também de novas 
tecnologias. 

De olho no futuro, a Empresa 
também já está se antecipando a 
demandas dos próximos anos. “Além 
dos aços duplex, as linhas de pesquisa 
apontam para o desenvolvimento de 

aços super duplex, super austeníticos 
e para uma nova geração de ferríticos, 
que terão propriedades de corrosão 
muito superiores aos seus pares 
atuais”, projeta Claret.

De importador a 
referência de inovação

Como parte das celebrações de 
um século da invenção do inox, o 
International Stainless Steel Forum 
(ISSF) organizou uma mostra 
para contar a história do material, 
em Pequim, na China. No final do 
segundo semestre, uma exposição 
fotográfica da mostra virá ao Brasil. 
Até lá, os interessados podem 
conferir as obras e apresentações da 
exposição e obter mais informações 
sobre o material no site (em inglês) 
www.stainlesssteelcentenary.info, 
criado para comemorar a data.

Utilização em toneis de vinho é uma das novas aplicações 
que o desenvolvimento do material tem permitido

Marcos da 
indústria 
nacional

Nessa trajetória, o aço inoxidável esteve presente em 
grandes momentos de evolução da indústria brasileira. 
Apartirde1980,aEmpresadesenvolveuoinox316,
aplicado em destilarias, para atender ao Programa Nacional 
doÁlcool(Pró-Álcool).Desdeentão,osetorsucroalcooleiro
continuaabsorvendopartedaproduçãodo316,além
de outros tipos de aço inox cuja utilização nas usinas foi 
sendo incorporado ao longo do tempo.

Nos anos 1980 e 1990, a evolução tecnológica da 
indústria automobilística lançou mão do material para 
reduzir as emissões de poluentes nos carros brasileiros. 
Aproveitando a oportunidade, a Aperam South 
Americatornou-seumadasprincipaisfornecedorasde
aços inoxidáveis para aplicação em escapamentos e 
catalisadores.Hoje,100%dessessistemasdeexaustão
são produzidos com o material, que também vem sendo 
cada vez mais utilizado na composição das novas 
gerações de automóveis, assegurando níveis ainda mais 
baixos de emissão de gases.

“A Empresa sempre acompanhou os avanços 
tecnológicos do mercado, mantendo uma posição de 
vanguarda na produção de inox e se constituindo como 
a referência nacional  e internacional na produção desse 
tipo de aço. Ao longo dos anos, desenvolvemos em 
nosso Centro de Pesquisas um portfólio de  produtos 
mais complexos, de maior valor agregado, resultado de 
um trabalho constante de pesquisa e desenvolvimento 
com participação de  nossos clientes, ofertando novos 
produtos e estabelecendo novas aplicações”, ressalta o 
presidentedaAperamSouthAmerica,ClênioGuimarães.
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100 anos do inox

Texto produzido com base em informações do livro “A história do inox através das 
pessoas–Acesita60anos”edositedoInternationalStainlessSteelForum(ISSF).

Getty Images

Material empresta sua beleza para obras de arte, como a Cloud Gate, escultura do 
artista Anish Kapoor, localizada em Chicago, Estados Unidos

Arquivo Aperam



No ápice da qualidade

Mercado

O aço inoxidável está cada vez mais 
presente na construção civil em função de 
suas propriedades técnicas, como resistência 
mecânica e à corrosão e baixo custo de 
manutenção. Economicamente competitivo, 
também é excelente opção para projetos 
em que a arquitetura deve aliar beleza à 
durabilidade, conferindo movimento às 
fachadas, efeito espelhado e gradação 
de cores e reflexos, quando usado com 
acabamento brilhante, e modernidade ao 
empreendimento, com acabamento fosco.

Essas características do aço inoxidável e 
a possibilidade de trabalhar sua aparência 
estética têm sido muito requisitadas na 
construção de telhas e coberturas. Essa é 
uma das diferentes aplicações do material 
em que a Aperam South America oferece 
aos seus clientes a melhor solução, com 
produtos que atendem uma grande 
diversidade de situações. 

Aplicação de inox em telhados, que 
garante durabilidade e sustentabilidade 
às construções, é destaque em feira 
internacional do segmento

Seminário promovido pela Empresa durante a TeCobI Expo evidenciou as vantagens do inox em telhas e coberturas

Arquivo Aperam
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“A durabilidade do aço inoxidável 
responde às necessidades de uma 
construção sustentável e o torna uma 
opção natural de revestimento para 
aplicações permanentemente expostas à 
ação de agentes agressivos, como telhas e 
coberturas”, aponta o pesquisador do Centro 
de Pesquisas da Usina de Timóteo, Tarcísio 
Reis.“Nessecaso,nãohádesprendimentode
subprodutos ou alteração de sua composição 
em contato com a água da chuva, por 
exemplo”, acrescenta.

As qualidades do material permitem que 
ele seja adequado a telhados de diferentes 
ambientes e com diversas utilizações, 
podendo compor coberturas de edifícios 
industriais e comerciais, fachadas curvas, 
telhas em arco com raios reduzidos ou 
grandes, vãos entre apoios em ambientes 
agressivos, entre outros. “A variedade 
de ligas de inox para a fabricação de 

telhas faz com que o cliente encontre 
sempre uma solução que tenha o melhor 
custo-benefício.Seguindoasorientações
corretas quanto a aplicação, conservação 
e limpeza, o material se mantém atrativo e 
em perfeito estado durante toda a vida útil 
da edificação. Além disso, o aço inoxidável 
é100%reciclável”,destacaaengenheira
de Aplicação de Aços Inoxidáveis, Clarissa 
Growoski.

A aplicação de soluções sustentáveis em 
coberturas foi justamente o tema da primeira 
edição da TeCobI Expo, Feira Internacional de 
Telhados, Coberturas e Impermeabilização. 
O evento reuniu, em junho, mais de 1900 
profissionais do mercado de construção civil 
na capital paulista.

Durante a feira, a Aperam South 
America promoveu o uso do inox com o 
seminário “Telhas e coberturas em aço 
inox:feitasparadurar”.Aprogramação
teve palestras de profissionais da Empresa 
sobre noções gerais do material, aspectos 
de corrosão e aplicação, alinhamento 
ao desenvolvimento sustentável e 
demonstrações da sua vantagem 
econômica ao longo do tempo, quando 
comparado a diferentes matérias primas. 
“Nosso objetivo é quebrar paradigmas e 
mostrar a força competitiva que o inox 
possui para essa aplicação”, acrescenta a 
analista de Negócios de Construção Civil e 
Arquitetura, Nathália El Ossais.

“O seminário foi muito válido para 
reforçarmos as vantagens que o inox traz 
para o segmento e pela oportunidade de 
contato direto com arquitetos, produtores, 
distribuidores e consumidores. Pudemos 
reforçar a marca da Empresa e repassar 
informações sobre o produto e suas 
aplicações”,comentaClarissaGrowoski,
que também foi uma das palestrantes no 
seminário.

Parcerias reforçadas



Um jeito novo 
de fazer inox
Receitainovadoraproporcionaganhosem
produtividade no recozimento em caixa da 
LaminaçãoaFriodeaçosinoxidáveis

A Aperam South America desenvolveu 
uma nova fórmula para aumentar ainda mais 
aeficáciadesuaproduçãodeinoxP430A,
aço amplamente utilizado na linha branca. 
O projeto envolveu melhorias no processo 
de recozimento em caixa, uma das etapas 
responsáveis por realçar as características 
visuais do inox e garantir um brilho 
diferenciado.

Segundo o técnico Cláudio Alcântara, do 
Centro de Pesquisas, o trabalho resultou na 
criação de uma receita inédita para controle dos 
gases dentro do equipamento de recozimento, 
o que proporcionou uma redução significativa 
na duração do ciclo produtivo e garantiu a 
qualidade do produto com redução do custo.
OrecozimentodoaçoP430Aéfeito

em uma câmara fechada e se divide em 
trêsetapas:aquecimento,encharquee
resfriamento. Anteriormente, a atmosfera 
internadoequipamentoeraummistode95%

degásnitrogênio(N2)e5%degáshidrogênio
(H2)durantetodooprocesso.“Nossa
propostafoialteraressareceitapara100%
de hidrogênio na fase de aquecimento, já que 
as propriedades desse gás permitem conduzir 
calor com eficiência sete vezes maior que o 
nitrogênio”, explica Cláudio.

As simulações realizadas em laboratório 
demonstraram a viabilidade da nova fórmula, 
o que possibilitou a redução total de cinco 
horasnoprocessoderecozimentodoP430A,
fechandoocicloem49horas.Atualmente,
oexperimentoencontra-seimplantadoem
70%daprodução,gerandoumaumentode
oferta anual de mais de nove mil toneladas.

“A mudança garantiu uma produção mais 
dinâmica para os aços inoxidáveis da linha 
430.Comisso,aEmpresapodeatenderaum
número maior de demandas, com a mesma 
qualidade”, resume Ailton Barbosa, da gerência 
deRecozimentoInicialePreparaçãodeBobinas.

Visual impecável

Operação

Para chegar ao resultado 
esperado, a equipe responsável 
pelo projeto investiu 
bastante na revisão dos 
procedimentos operacionais 
do recozimento em caixa. O 
trabalho envolveu abrangente 
estudo do funcionamento do 
equipamento e uma série de 
testes, até que a receita mais 
eficaz fosse encontrada.

O assistente técnico da 
área de Metalurgia do Inox, 
JoséSérgioFerreira,conta
que a proposta inicial era 
aplicar a atmosfera de 
gás hidrogênio a todo o 
processo, inclusive na fase 
de encharque. O experimento 
reduziu o processo de 
recozimento, porém aumentou 
consideravelmente a incidência 
de defeitos que causam perda 
no brilho do inox. “O ideal é 
que, nessa fase, o aço esteja o 
mais ‘seco’ possível. A solução 
encontrada foi manter a 
mistura dos gases nitrogênio 
e hidrogênio no encharque 
eresfriamento”,explicaJosé
Sérgio. 

Com isso, além de 
desenvolverem uma nova 
receita, a equipe conseguiu 
baixar, simultaneamente, a 
duração do ciclo produtivo, 
a incidência de defeitos 
noP403Aeoscustosde
produção. “O projeto foi um 
sucesso. Alcançamos melhorias 
em todos os aspectos”, 
comemoraJoséSérgio.

Ailton Barbosa, Paulo Henrique e Cláudio Alcântara estiveram envolvidos nas melhorias realizadas na 
Laminação a Frio, que garantiram produção mais dinâmica para os aços da linha 430

Edmar Silva
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Excelência

Para possibilitar um treinamento mais 
completo de sua equipe de inspeção, a área 
de Metalurgia de Aços Elétricos da Aperam 
South America montou uma sala especial 
de capacitação em seu prédio, na Usina de 
Timóteo. O espaço conta com amostras 
didáticas de inconformidades que podem ser 
encontradas durante o processo produtivo e 
um mostruário de motores, transformadores 
e outras peças fabricadas com aço elétrico 
GOeGNOdaEmpresa.

“Criamos um local com estrutura adequada 
e bastante material de consulta, para que 
os treinamentos se tornem mais didáticos e 
eficientes, principalmente para os operadores 
novatos”, explica o assistente técnico, Wilson 
Pereira.

A sala também foi projetada para abrigar 
reuniões com clientes e compradores com 
a equipe de produção. Segundo Wilson, 
durante as visitas, a equipe demonstra alguns 
processos de inspeção realizados dentro da 
Usina, reforçando o compromisso da Aperam de 
entregar sempre um produto de qualidade. “Isso 
aumenta a nossa credibilidade e fortalece o 
relacionamento com os parceiros”, afirma.

Investimento em 
inspeção assegura 
a qualidade dos 
produtos e facilita 
a previsão de 
dificuldades no 
processo produtivo

Vigilantes da qualidade

Olhar atento

Fotos: Edmar Silva

Sala especial com amostras de materiais garante controle de 
qualidade de produtos na Metalurgia de Aços Elétricos

O trabalho de inspeção de produtos 
também é realizado na cadeia 
produtiva do inox. “Nosso papel é 
garantir que o aço inoxidável fabricado 
pela Empresa chegue ao cliente dentro 
dos padrões de qualidade acordados 
e com aspecto visual adequado à 
aplicação”, resume o supervisor de 
Inspeção,PauloJunio.

Para isso, a equipe de inspetores do 
inox também conta com um espaço 
de treinamento especial, localizado 
dentro da área de produção. A sala 
foi criada no ano 2000 e serviu de 
inspiração para a da Metalurgia de 
Aços Elétricos, após a realização de 
um benchmark interno.
SegundoPauloJunio,oprocesso

de inspeção do inox se concentra 
nos equipamentos de recozimento 
debobinas(RBs),deondepartedos
produtos sai finalizada para os clientes 
o outros materiais são enviados para 
asáreasdeLaminaçãoaFriooude

Acabamento. Todos os procedimentos 
são realizados em parceria com a 
equipe de metalurgistas, com o intuito 
de promover a melhoria contínua dos 
processos.

Além disso, anualmente, os 
inspetores organizam um treinamento 
especial com empregados de diversos 
setores da produção de aço inoxidável, 
que, em 2012, contou, inclusive, com 
a participação da área de Assistência 
Técnica, do Escritório de São Paulo. O 
objetivo é formar grupos de inspetores 
capacitados a avaliar cada etapa do 
processo produtivo, repassando as 
práticas adotadas e buscando aspectos 
que podem ser aprimorados. “Dessa 
forma, identificamos os pontos onde há 
maior incidência de defeitos gerados no 
fluxo de produção e, em alguns casos, 
conseguimos até antecipar a ocorrência 
das falhas”, ressalta Paulo.

“A combinação de conhecimento 
prático e teórico garante um resultado 
mais satisfatório na inspeção”, finaliza 
o supervisor.

Olhar atento

Inspeção do inox visa a garantir que o material  
chegue ao cliente em perfeito estado
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Entrevista

Como uma Empresa ágil e inovadora, 
a Aperam está sempre em busca do 
desenvolvimento de suas operações, seja 
na incorporação de novas tecnologias aos 
seus produtos ou no aperfeiçoamento dos 
mecanismos de gestão, liderança e relações 
de trabalho. 

Um dos principais instrumentos que 
orienta esse comportamento é a Pesquisa 
de Clima. Em 2011, apesar dos índices 
de favorabilidade recordes registrados, 
os resultados evidenciaram o desejo 
dos empregados de conhecer de forma 
mais clara os critérios seguidos pelo 
ComitêdeGestãodaEmpresaparao
desenvolvimento das carreiras. 
EmentrevistarecenteàRevista

Agile,publicaçãocorporativadoGrupo
Aperam,adiretoradeRecursosHumanos,
Comunicação&Sustentabilidade,
emembrodoComitê,JohannaVan
Sevenant, apresenta um programa lançado 
justamente para entender melhor as 
prioridades de motivação e envolvimento 
de todos os empregados.

O projeto, denominado Proposta de 
CriaçãodeValorparaoEmpregado(EVP),
pretende concretizar os valores da Aperam 
entre as equipes e fazer com que as 
pessoas tenham orgulho de fazer parte dos 
desafios da Empresa.   

A seguir os principais trechos da 
entrevista:

Quais são os objetivos do projeto?
O sucesso da Aperam depende da 

contribuição individual e coletiva de seus 
empregados. Nossa ambição é melhorar 
o processo de operação e as práticas de 
reconhecimento.

Queremos identificar áreas de mudança 
para melhorarmos o engajamento de todos 

os nossos empregados, identificar o que 
eles consideram importante no ambiente de 
trabalhoeaumentaroseubem-estar.

A segunda prioridade será nos 
diferenciarmos das outras organizações, 
retendo e atraindo os melhores talentos 
para garantir um grande futuro para a 
Aperam. E por último, mas não menos 
importante, como somos uma Empresa 
jovem, ajudar a transformar em realidade os 
nossos valores e a nossa nova marca.

O que fará com que a iniciativa seja 
um sucesso? 
OsucessodoEVPdependedanossa

capacidadedetransformá-loemrealidade.
Essa é a razão pela qual o projeto é, 
antes de tudo, de toda a Empresa e não 
apenasumainiciativadaáreadeRecursos
Humanos ou de Comunicação. Não há 
dúvida de que, embora haja uma resposta 
e um posicionamento global para alguns 
aspectosdoEVP,érealmenteimportante
que decisões e ações práticas levem em 
consideração as características locais das 
organizações. 

Além disso, precisamos demonstrar que, 
sob alguns aspectos, estamos prontos para 
evoluções, respondendo às mudanças que 
nossos empregados querem ver. Estou 
ansiosa para que a Aperam seja um grande 
exemplo,comumEVPclaroediferenciadoe
de funcionamento prático e tangível.

Quais são as principais 
características do EVP da Aperam? 
OComitêdeGestãodaAperamdividiuo

programa em cinco categorias, que serão a 
suabasededesenvolvimento:Trabalho, 
no sentido de alinhamento dos interesses 
próprios com a função desempenhada, 
equilíbrio entre vida profissional e vida 

12

Fortalecer princípios, 
estreitar relações

“O sucesso da Aperam depende 
da contribuição individual e 
coletiva de seus empregados”

pessoal; Empresa, com aspectos da 
própria organização, como valores e visão, 
qualidade de produtos e serviços, reputação, 
responsabilidade social; Oportunidade, que 
diz respeito ao desenvolvimento de carreira; 
Pessoas, com critérios como ambiente de 
trabalho agradável, relação com colegas e 
lideranças, gestão de pessoas; e, finalmente, 
Recompensas, que são remuneração, 
benefícios e demais reconhecimentos não 
financeiros. 

Qual são os próximos passos do EVP?
Estruturamos o projeto em cinco etapas 

que serão desenvolvidas até o final de 
2012. 

Em abril, fizemos uma pesquisa com uma 
grande amostra de empregados de todas as 
localidades e categorias para entendermos 
quais são os fatores mais importantes para 
a motivação no trabalho. 

Estamos analisando os resultados 
desse levantamento e faremos benchmark 
com outras empresas, para garantir que 
selecionamos os atributos corretos nos quais 
devemos focar e também para compararmos 
nossas práticas com o mercado.    

Em seguida, iremos analisar e definir as 
diferentes oportunidades de progresso e, 
finalmente, na última fase, planejada para 
antes do final do ano, iremos divulgar os 
resultados, o plano de ação e o plano de 
implementação. Nossa intenção é informar 
regularmente sobre o andamento do 
projeto ao longo do ano.  

Arquivo Aperam



Melhoria contínua

Rota instituída

Equipe da Aperam South America conquista troféu 
Imitação no Challenge 2012 e mostra que a busca 
pela melhoria contínua é, definitivamente, uma 
prioridade dentro da Empresa

Pelo quarto ano consecutivo, os 
empregados da Aperam South America 
só têm motivos para comemorar o 
anúncio dos premiados do Challenge, 
competição mundial que reconhece as 
melhores práticas implantadas ao longo 
doanoporempresasdoGrupoAperam.

Mais uma vez, o pronunciamento feito 
pelo CEO Philippe Darmayan mencionava 
uma ação da Usina de Timóteo, agora 
como vencedora da categoria Imitação, 
comoprojeto“Coringa”,doGrupo
“Inovar”. 

Desenvolvido na gerência executiva 
de Infraestrutura, a iniciativa consiste 
na criação de um cadeado padrão para 
a aplicação do método de consignação 
por bloqueio físico, que evita o 
acionamento indevido das máquinas. 
“Receberessetipodereconhecimento

é muito gratificante, ainda mais quando 
a conquista é resultado de muito 
empenho, dedicação e criatividade da 
nossa equipe, que sempre se mostrou 
comprometida e motivada a continuar 
propondo soluções inovadoras para 
os processos da Empresa”, afirma o 
gerente de Manutenção de Utilidades e 
Transportes,RedeirdeOliveira,umdos
integrantes da equipe.

A peça inventada pelo grupo é 
compatível com qualquer válvula na 
hora de lacrar o equipamento, reduzindo 
custos e viabilizando sua aplicação em 
mais operações. “O nome coringa não 
é em vão. Além do ganho principal em 
segurança da Usina, também obtivemos 
avanços em atendimento, custo, tempo 
de realização da atividade, organização e 
climadetrabalho”,relataRedeir.

Edmar Silva
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Conhecimento compartilhado

Além dos ganhos obtidos, o trabalho 
está perfeitamente alinhado ao objetivo 
principal do Challenge de promover a troca 
de experiências, práticas e tecnologias 
entreasempresasdoGrupo.“Ficamosmuito
satisfeitos de contribuir com a evolução 
da Empresa, pois, além de ser diretamente 
focado na segurança do empregado, o 
trabalho tem um grande potencial de imitação 
em outras plantas”, destaca o líder do grupo, 
GeraldoMagela,operadordeUtilidades.

Da mesma forma, de acordo com a 
analista de Melhoria Contínua, Cleonice 
Alves, a vitória serve de inspiração para os 
colegas, que já vêm trabalhando com muita 
dedicação em projetos de desenvolvimento 
operacional. “A imitação é um atalho na 
busca da competitividade e o Challenge nos 
proporciona a oportunidade de conhecer boas 
práticas e avaliar a implantação das ideias na 
nossa planta. Por isso, ficamos muito felizes 
de perceber que cada vez mais as equipes 
estão motivadas e entusiasmadas para 
participar do programa e contribuir para o 
sucesso da Organização”, destaca. 

Integrantes do Grupo CCQ Inovar, vencedor da categoria Imitação do Challenge 2012



Boas práticas

Olhos atentos no combate às chamas
Aperam Bioenergia reúne empregados, prestadores de serviços e 
comunidadesna3ªSemanaIntegradadePrevençãoaIncêndios
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A manutenção de áreas verdes é 
um compromisso que acompanha as 
atividades da Aperam Bioenergia, 
cuja produção é pautada na busca 
pela sustentabilidade em todas 
as operações e pela preservação 
ambientaldaregiãodoValedo
Jequitinhonha(MG).

Esse comportamento foi mais uma 
vez reforçado com a realização da 
3ªSemanaIntegradadePrevenção
aIncêndios(Sipin),quereuniu
todos os empregados da Empresa e 
pessoas das comunidades em ações 
de orientação sobre como evitar e 
prevenir a ocorrência de incêndios. 
Hoje, o aparato de combate ao fogo na 
Bioenergia conta com nove torres de 
observação,oitocaminhõespipae48
vigias patrimoniais trabalhando em três 
turnos. “Nosso foco é conscientizar e 
capacitar as pessoas para identificar 
possíveis queimadas e evitar que o 
fogo destrua tudo aquilo pelo qual 
trabalhamos com tanto esforço e 
dedicação”, afirma o gerente de 
Silvicultura e coordenador geral do 
evento, Daniel Coelho. 

Comotema“Prevenção:vamos
impedir juntos que nossos sonhos 
virem fumaça”, o evento contou com 
simulações de evacuação e combate 
aos incêndios, coordenadas pelo coronel 
CelsoSérgioFerreira,ex-comandante
geral do Corpo de Bombeiros de Minas 
Gerais.Blitzeeducativastambémforam
promovidas nas rodovias, centros das 
cidades e comunidades rurais, com 
distribuição de folhetos, alertando 
sobre os cuidados necessários para 
evitar queimadas. 

A Sipin 2012 ainda apresentou 
algumas novidades aos 
participantes, como o “Alô Sipin”, 
em que, para reforçar a realização 
e participação no evento, eram 
distribuídos brindes aos empregados 
dos escritórios que atendessem ao 
telefone dizendo “Alô Sipin”.

“O resultado final foi muito positivo. 
Atingimos o objetivo principal de 
promover uma grande conscientização 
e ficamos satisfeitos por conseguir, 
a cada ano que passa, reunir mais 
pessoas em torno dessa batalha”, 
ressalta Daniel. 
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Parceiros 
imprescindíveis 

As ações da Sipin 2012 tiveram visitas 
e reuniões especiais com os vizinhos das 
áreasdaEmpresa,integrando-osnas
atividadesdeprevençãoeorientando-
os sobre como ajudar no combate ao 
fogo. “Nossos vizinhos são parceiros 
muito importantes nesse trabalho de 
identificação e rápida comunicação 
dos incêndios nas nossas áreas. Eles 
estão sempre atentos a qualquer 
movimento na floresta e, ao menor sinal 
de fumaça, comunicam as autoridades 
imediatamente”, destaca Daniel. 

Comunidades e autoridades locais 
e regionais também participaram do 
encerramentoda3ªSipin,quecontou
com uma palestra, em Itamarandiba, 
de Bruno Passini, coordenador das 
bases operacionais do Previncêndio, 
programa da Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento 
SustentáveldeMinasGerais.

Simulação de evacuação e combate a incêndios durante a Sipin 2012



José Rodrigues e seu filho, Victor, dois dos quatro representantes da família Oliveira na Aciaria da Usina do 
Timóteo, em tradição iniciada há 50 anos pelo avô Onofre Oliveira

50 anos de tradição
Por três gerações, a história da família Oliveira se 
entrelaça com a da Aperam South America 

Seu espaço

Há mais de meio século as atividades 
desempenhadas na Aciaria, da Usina de 
Timóteo,têmumpontoemcomum:a
presença de um representante da família 
Oliveira no seu quadro de profissionais. 

Tudo começou em 1962, quando Onofre 
EstevamdeOliveirafoicontratado.Por25
anos, a área seria o destino diário de Onofre, 
caminho que ele fez questão de recomendar 
aseustrêsfilhos:José,OsmiroeClaudomiro.
“Sempre nos espelhamos em nosso pai. 
Trabalhar no mesmo local em que ele passou 
a vida e de onde chegava todos os dias feliz 
e com boas histórias, é uma honra”, afirma 
JoséRodrigues,omaisvelho.Porseisanos,
elechegouaatuarjuntodopainaEmpresa:
“Sou uma pessoa privilegiada, pois além da 
formação como homem, tive a oportunidade 
de aprender muito profissionalmente 
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com meu pai. Por isso, o mês de agosto 
e o dia dos pais são tão representativos 
para nossa família”, analisa o supervisor de 
Esmerilhamento de Placas. 

 A história da família na Usina também 
é motivo de orgulho para Osmiro, operador 
deLingotamentoContínuo.“Obom
ambiente de trabalho e a preocupação com 
obem-estardosempregadosquevíamos
a Empresa demonstrar com nosso pai fez 
com que quiséssemos trabalhar aqui. Ter a 
possibilidade de continuar contribuindo para 
o crescimento da Aperam e prosseguir com 
essa história é muito gratificante”, comenta. 
Mesmoatuandonamesmaárea,José

RodrigueseOsmironãotêmcontatodireto
no dia a dia. O mesmo ocorre com o caçula, 
que a exemplo dos irmãos seguiu o caminho 
do pai e trabalha na Aciaria. “Eu morava 

fora do Brasil e vi que haveria um teste em 
Timóteo durante as minhas férias. Fiz a 
prova, passei e, desde então, não me vejo 
mais trabalhando em outro lugar”, relata 
Claudomiro, o filho mais novo de Onofre, na 
Empresadesde2004.

Ele destaca as possibilidades de 
crescimento que a Aperam South America 
oferece a seus profissionais e que 
beneficiamatodaasuafamília.“Vejomeus
irmãos mais velhos ocupando bons cargos. 
Eu também estou aqui para evoluir. Pretendo 
fazer faculdade de Engenharia após o curso 
de metalurgia que estou concluindo. Assim, 
como minha família e meus colegas, tenho 
grandes chances aqui dentro”, avalia. 

A história inaugurada por Seu Onofre 
continuacomoneto,VictorMartins,filho
deJoséRodrigues.NaAperamdesde2007,
ele conta que não imaginou que fosse 
gostar tanto do trabalho. “Eu precisava fazer 
estágio para concluir meu curso técnico e 
vi na Empresa uma boa oportunidade. A 
identificação foi imediata e hoje estou muito 
feliz. Tenho muito orgulho em trabalhar aqui. 
Sei o quanto a Aperam significava para meu 
avô, que encontrou aqui estabilidade para 
criarmeupaiemeustios”,comentaVictor,
que concluiu o curso de Engenharia de 
Produção em 2011. 
Victor,ClaudomiroeOsmirolamentam

apenas que Seu Onofre não os tenha visto 
atuar na Empresa. “Mas onde quer que 
ele esteja, sei que está orgulhoso de nós”, 
encerra Claudomiro.

Até o neto

Edmar Silva



Educação

Para dizer não às drogas
Contemplando 
100%dasescolas
timotenses, 
Proerd promove 
amplo trabalho de 
conscientização

Estimular o protagonismo juvenil é um 
dos focos da Fundação Aperam Acesita 
na realização de programas voltados para 
crianças e adolescentes. Em todas as 
iniciativas que promove ou apoia, a instituição 
busca criar ambientes de discussão saudável, 
em que os jovens beneficiados possam 
colocar em pauta os temas que interessam a 
eles mesmos e à comunidade.

Um desses projetos é o Programa 
EducacionaldeResistênciaàsDrogas(Proerd),
quevisaainstruiralunosdo5ºanodoEnsino
Fundamental sobre os malefícios causados 

Formatura do Proerd 
reuniu 1300 crianças 
que aprenderam sobre os 
prejuízos que o uso de 
drogas pode trazer 

Edmar Silva

A partir do segundo semestre, 
um novo módulo do Proerd será 
implantado em algumas escolas da 
cidade.Alunosdo7ºanoreceberão
os policiais militares para reforço aos 
ensinamentos passados durante o 
5ºano.Apropostaécontextualizaro
mundo das drogas em uma nova fase 
davidadosalunos:aadolescência.

Novidades no 
programa
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peloconsumodedrogas.Realizadopela
Polícia Militar em diversos municípios do país, 
o Proerd conta com o apoio da Aperam South 
America, por meio da Fundação, da Prefeitura 
deTimóteoedaSuperintendênciaRegional
de Ensino de Coronel Fabriciano.

Em Timóteo, todas as escolas públicas e 
particulares são atendidas pelo projeto. Na 
última edição, realizada no primeiro semestre, 
cercade1300estudantesparticiparamdas
atividades.

Há 12 anos atuando no Proerd, a sargento 
LindamarAndradedeOliveira,coordenadora
da equipe de policiais que vai às escolas, 
destaca a importância da iniciativa. “Quando 
conhecemos os jovens, mostramos a eles os 
prejuízos que as drogas podem trazer”, afirma.

Segundo a sargento, é aos dez anos – idade 
média dos participantes – que as opiniões 
começam a ser formadas. “Essa fase exige 
atenção, pois é o momento em que eles 
fazem escolhas decisivas. Aprender a dizer 
não para o que é ruim é fundamental”, 
destaca.

Amanda dos Santos Moreira é aluna da 

EscolaEstadualJuscelinoKubitschekde
Oliveira e concluiu o curso em julho. Ela conta 
que os pais aprovaram a iniciativa. “Eles estão 
mais seguros das minhas escolhas”, afirma a 
garota. “Os policiais me explicaram o quanto 
usar droga é ruim. Eu gostei do curso e meus 
colegas também”, complementa.

O apoio ao programa evidencia os ganhos 
das famílias com o Proerd. “Os pais têm receio 
de falar com os filhos sobre drogas. Nós 
preenchemos essa lacuna durante todos os 
encontros do programa e facilitamos esse 
diálogo”,ressaltaasargentoLindamar.
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Voluntariado

O poder da 
dedicação
Atuação de voluntários 
da Empresa e da 
comunidade garante 
sucesso de iniciativas 
sociaisdaregiãodoVale
do Aço

Desde que foi criado, em 2000, o Programa de 
VoluntariadodaAperamSouthAmericavemse
consolidando como uma importante ferramenta 
para o fortalecimento do diálogo com a comunidade, 
compartilhando metodologias e competências 
desenvolvidas internamente para além dos muros da 
Empresa. Essa atuação voluntária, fundamental para o 
cumprimento da política de responsabilidade social da 
Aperam, se dá muitas vezes em projetos mantidos ou 
apoiados pela própria Fundação Aperam Acesita, como 
o Construindo o Saber, o Miniempresa, o Aprendendo a 
Empreender e o CCQ Social, entre outros.
SegundoacoordenadoradeprojetosVeraDutra,

uma das metas da Fundação é criar cada vez mais 
oportunidades para que os empregados possam 
participar como voluntários nos projetos e ações 
desenvolvidospelainstituição.“Éjustamenteo
envolvimento das pessoas que enriquece a atuação 
social da Empresa, além de ser um exercício de 
cidadania e solidariedade”, defende.

Ela explica que as iniciativas possuem objetivos, 
público e metodologias diferentes, por isso há diversas 
possibilidades de atuação. “Cada um colabora com o 
tempoeascompetênciasquetem.Todossãobem-
vindos”,reforçaVera.

O aposentado Maurício Assis da Silva realiza 
trabalhos voluntários há mais de dez anos e já 
participou de diversas iniciativas promovidas pela 
Fundação.“Sinto-mefelizemfazerpartedeumgrupo
de cidadãos que colabora para crescimento de sua 
comunidade.Ésempreumaalegriamuitograndever
que os projetos em que você se dedicou conseguiram 
cumprir seus objetivos”, afirma.

Fotos: Edm
ar Silva

Uma das maiores ações de 
voluntariado promovidas pela 
Aperam South America, por meio 
da Fundação Aperam Acesita, é 
o Arraiá d’Ajuda, que, em 2012, 
chegouàsua9ªedição.Organizada
com apoio de diversos parceiros 
e dezenas de voluntários, a 
tradicional festa junina da Empresa 
é realizada anualmente no Bosque 
da Fundação e destina toda a sua 
arrecadação a instituições sociais 
de Timóteo e região.

“Com os recursos que recebemos 
do Arraiá, vamos concretizar uma 
reforma no banheiro, melhorando, 
assim, a qualidade do atendimento 

doscercade40idososmoradores
do abrigo”, conta o presidente do 
LardosIdososAntônioFrederico
Ozanam,JoséRubensdeGodoy.

A ativadora de Produção Maria 
deSouzaLima,de20anos,foiuma
das empregadas que participou da 
comissãoorganizadoradoArraiá.“É
uma experiência muito gratificante 
saber que estou fazendo algo 
que vai  ajudar outras pessoas. Ao 
dedicarmos tempo e conhecimento, 
conseguimos organizar um evento 
de sucesso, que está rendendo 
benefícios para as entidades 
sociais da região”, afirma a jovem 
voluntária. 

Canjica, quadrilha e solidariedade

Empregados e comunidade se divertiram no Arraiá d’Ajuda, tradicional festa junina da 
Empresa, que destinou toda a sua arrecadação a instituições sociais de Timóteo e região

Aos 20 anos, a integrante da comissão organizadora do Arraiá, Maria Lima, mostra que 
ajudar as pessoas não depende da idade



Responsabilidadesocial

Apoio para crescer

Fundação lança manual sobre 
empreendedorismo social e edital 
para projetos de pequeno porte 
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Em parceria com o Instituto Papel 
Solidário, a Fundação Aperam Acesita 
lançou uma nova publicação que 
oferece um roteiro “passo a passo” 
para a estruturação e administração de 
associações de fi ns não econômicos. 
O manual “Caminhos para o 
Empreendedorismo Social” reúne uma 
série de informações e orientações para 
que as organizações sociais possam 
aprimorar seus processos de gestão 
e traçar caminhos possíveis para se 
tornarem mais sustentáveis.

Segundo a coordenadora de projetos 
Neide Barbosa, a iniciativa é uma 
atualizaçãodoGuiadaAssociação,
lançadopelaFundaçãoem2004.
“Para elaborarmos o novo manual, o 

conteúdodoGuiafoirevisto,atualizado
e ampliado. Seu objetivo é complementar 
a nossa proposta de atuar junto às 
organizações sociais no assessoramento, 
defesa e garantia de direitos. Acredito 
que ele pode contribuir para fortalecer a 
autonomia e a capacidade de refl exão e 
atuação dessas entidades”, avalia Neide, 
ressaltando que a publicação também 
pode ser aproveitada por empresas que 
desejam fortalecer o seu relacionamento 
com as comunidades.

O “Caminhos para o 
Empreendedorismo Social” está 
disponível para download gratuito no 
site da Fundação. Se preferir, entre em 
contatopeloe-mailinox.fundacao@
aperam.com.

Lançamento do edital no teatro da Fundação. Documento facilitará acesso aos 
recursos disponibilizados pela instituição para projetos de pequeno porte

Edmar Silva

Para democratizar

Juntamentecomomanual“Caminhos
para o Empreendedorismo Social”, a 
Fundação Aperam Acesita publicou um 
edital de apoio a projetos de pequeno 
porte. A iniciativa pretende benefi ciar 
organizações sociais situadas nas áreas de 
abrangência da Empresa, democratizando 
o acesso aos recursos disponibilizados 
pela instituição, ao estabelecer diretrizes 
claras para a sua obtenção.

“A Fundação sempre procurou atender 
a demandas emergenciais das entidades 
da região. A novidade é que, a partir de 
agora, esse apoio será concedido de 
forma mais organizada, balizado pela 
avaliação da proposta de aplicação do 
recurso”, explica a coordenadora de 
projetos, Márcia Ferreira.

Em sintonia com a política de atuação 
social da Aperam, o edital prioriza 
propostas com foco em geração de renda, 
melhoria da qualidade da educação e do 
atendimento prestado, fortalecimento 
institucional e fomento à cultura e 
ao esporte. Cada instituição só pode 
apresentar um projeto, e os recursos 
solicitadosnãodevemexcederR$10mil.

O período de inscrições para esse 
primeiro edital, lançado no dia 20 de junho, 
encerrou-senofinaldejulho.Nototal,
foramsubmetidos47trabalhos,que,
atualmente, estão sendo julgados por 
um Comitê de Avaliação e pela diretoria 
da Fundação. O resultado do processo 
seletivo deve ser divulgado em setembro. 
A abertura de um novo edital está prevista 
para2013.



Capacitação

A cada dois meses, o projeto Ponto da 
Música, da Fundação Aperam Acesita, 
abre as portas do Centro Cultural para 
apresentações de bandas e músicos 
de Timóteo e região. A iniciativa tem 
como principal proposta a divulgação e 
valorização da produção musical local, 
oferecendo oportunidades para que eles 
possam demonstrar os seus talentos.

Segundo a coordenadora de projetos, 
MarilenedeLucca,alémdoespaçopara
os shows, a Fundação oferece toda a 
infraestrutura, equipe técnica e bilheteria, 
se o artista quiser cobrar pela performance. 
“O show é divulgado em nossa agenda 
bimestral e na mídia local, o que dá 
visibilidade aos participantes”, completa.

O pianista Breno Silva, de 19 anos, 
apresentou-senaprimeiraediçãodoPonto
da Música, em março, com sua banda 
NegroGato.“Aquelepalcoaconchegante
e o ambiente de teatro eram justamente o 
que nós estávamos procurando. E o público 
presente também foi muito bom”, destaca.

Para o jovem músico, a emoção foi ainda 
maior quando soube que poderia utilizar 
opianodecaudadaFundação.“Éum

instrumento pouco acessível e eu nunca 
haviatidoachancedetocá-lopublicamente.
Foi uma experiência incrível”, conta.

Colega de banda de Breno, o guitarrista e 
violonista Cris Fernandes gostou tanto que 
decidiu repetir a dose e buscou novamente o 
apoio do projeto, dessa vez com o conjunto 
Trio Pau e Cordas. “O Ponto da Música é uma 
iniciativa muito importante para incentivar 
a produção cultural da nossa região. Fico 
feliz em ver que a Empresa onde trabalho 
oferece esse espaço para empregados e 
comunidade”, afi rma o músico, que também é 
operadornaLaminaçãodeAçosElétricosda
Aperam South America.

Com três edições realizadas, o Ponto 
da Música já recebeu as bandas Negro 
Gato,TrincadeBares,MinistérioGrato
Soul, Naamã, Trio Pau e Cordas e a cantora 
MarianaRodrigues.Apróximaediçãoestá
prevista para 29 de setembro, com a Banda 
Novidade, formada por empregados da 
Aperam,eacantoraDênaGuimarães.

Para saber mais sobre o projeto ou 
cadastrar o seu trabalho, entre em contato 
comaequipedoCentroCulturalpelo3849-
7744ounoinox.fundacao@aperam.com.

Projeto Ponto da Música oferece visibilidade a 
artistas da Empresa e da comunidade

Visão do negócio
EmparceriacomoSebrae-MG,

a Fundação Aperam Acesita está 
à frente de outra iniciativa focada 
no estímulo à produção cultural da 
região. O projeto Empreendedorismo 
Cultural em Coronel Fabriciano e 
Timóteo, que conta com o apoio 
das duas prefeituras, investe na 
profi ssionalização de grupos artísticos 
das cidades, introduzindo conceitos de 
mercado e gestão.

No primeiro semestre, houve 
palestras sobre “Empreendedorismo 
rumo ao próprio negócio” e 
“Empreendedor Individual”, além de 
ofi cina sobre “Plano de negócios”. 
“O projeto teve boa aceitação e os 
participantes estão muito envolvidos. 
Para o segundo semestre já estão 
programados os cursos Elaboração de 
“Projetos” e “Nosso Negócio é Música”, 
“GestãoeProduçãoCultural”,alémde
um seminário sobre economia criativa, 
comentaMarilenedeLucca.

Palco aberto para os talentos

Fundação abre portas do seu teatro 
e oferece toda a infraestrutura para 
artistas da região mostrarem seus 
talentos, como o Trio Pau e Cordas 19

Cantora Mariana 
Rodrigues foi uma 
das atrações da 
última edição do 
Ponto da Música

Fotos: Edmar Silva



Meio ambiente
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Fotos: Edmar Silva

Oikós une 
o lúdico ao 
sustentável
Brincando, Fazendo e 
AprendendonoOikós
reúne crianças e adultos 
para atividades com foco 
em educação ambiental

Com participação de mais de nove mil 
pessoasdetodaacomunidadedoValedo
Aço,a21ªediçãodoBrincando,Fazendo
eAprendendonoOikósfoimarcadapela
integração entre lazer e conhecimento. 
Durante três dias, uma série de atividades 
com foco em energias alternativas, meio 
ambiente e sustentabilidade entreteve 
crianças, adultos e idosos, que aproveitaram 
o amplo espaço do Centro de Educação 
AmbientaldaAperam,oOikós,paratrazer
a família, fazer piqueniques, brincar, 
descansar e aprender.

“Nosso maior objetivo é aliar os 

momentos de recreação ao aprendizado 
sobre meio ambiente”, resume a educadora 
ambiental,JulianaJácome.Em2012,
o programa seguiu o tema do ano 
internacional instituído pela ONU – “Energia 
Sustentável para Todos” –, com ações 
focadas na importância de incorporar 
aspectos sustentáveis ao dia a dia. 

A programação do evento contou com 
espetáculos de dança e teatro, sessões 
de relaxamento, com aulas de ioga, auto 
massagem e alongamento, além de oficinas 
de mágica, acrobacias aéreas, perna de 
pau, dança e capoeira. Uma gincana com 
perguntas sobre meio ambiente também foi 
oferecida e, para os mais aventureiros, circuito 
de arvorismo, escalada, tirolesa e rapel. 

O jovem Hugo Ayala Paiva, de 12 anos, já 
esteve no evento em edições passadas e 
fezquestãodecompareceraoOikóstodos
os dias em 2012. “As trilhas e caminhadas 
me chamaram a atenção. São atividades 
que nos fazem sair de casa, ter contato 
com natureza, nos exercitar, sendo bem 
melhores do que ficar sentado jogando 
vídeo-game”,afirmaogaroto.

A importância da preservação ambiental 

Oficinas e atividades de recreação renderam às crianças momentos de diversão e 
contato direto com a natureza no Centro de Educação Ambiental da Empresa

também teve espaço em um estande do 
InstitutoEstadualdeFlorestas(IEF),que
forneceu informações sobre o Parque 
EstadualdoRioDoceedistribuiumudas
de plantas aos visitantes. “O foco do 
nosso trabalho é a prevenção, controle 
e a conscientização sobre os incêndios 
florestais. O importante é conhecer para 
poder preservar”, destacou Helines Moreira 
Ribeiro,funcionáriadoinstituto,quetevea
companhia de outros parceiros da Aperam 
South America, como a Polícia Ambiental, 
Corpo de Bombeiros, ArcelorMittal 
BioFlorestas, Comitê de Bacia Hidrográfica 
doRioPiracicaba,Unipac,JuizadodeMenor,
Cemig e Copasa.

Para o presidente da Fundação Aperam 
Acesita,VenilsonVitorino,oBrincando,
FazendoeAprendendonoOikóséuma
oportunidade de compartilhar com a 
comunidade os valores da Empresa. “Os 
temas abordados estão profundamente 
ligados à nossa política de atuação. Com 
esse trabalho, conseguimos sensibilizar 
as pessoas para a educação ambiental, 
estimulando-asaaplicaroconhecimento
adquiridonoseudiaadia”,avaliaVenilson.


