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Expediente

Caro leitor,

SomosumaEmpresaqueseempenhacotidianamentenoaprimoramento
deseusprocessosprodutivosesistemasdegestão.Nocontextoexterno,
acompanhamosomercado,estimuladospelosdesafiospropostospor
nossosclientesatuaisepotenciais,buscandosemprevisualizareaproveitar
asoportunidadesnocenárioindustrial.Umexemplodessaposturaéa
nossaparticipaçãoemfeiraseconvenções.Nestesemestre,aagendatem
proporcionadoencontrospositivosnãosócomnossospares,mastambém
comosetordetubos,demateriaismagnéticosecomoagronegócio.Alémde
permitiremmaioraproximaçãocomnossosatuaisclientes,essasinterações
nosajudamapromoverasinúmeraspossibilidadesdosaçosespeciais.

Abordamosnestaediçãocasesinteressantes:aaplicaçãodostubosdeinox
duplex,tradicionalmenteutilizadosnosetordeexploraçãodepetróleo,junto
aodePapeleCelulose,quejásebeneficiadaaplicaçãodoinoxemtanques.
Tratamosaindadousodosaçosinoxidáveisnossistemasdedistribuiçãode
águaparaconterperdas-umassuntoaltamenterelevantehojeequepode
representarumasoluçãonomédio-longoprazoparaoBrasil.Opaíshoje
jogaforaumterçodaáguatratadaemdecorrência,dentreoutrosfatores,de
tubulaçõesantigas,feitasdeferroouaçocarbono.Eadurabilidadedoaço
inoxidávelsealiaaoapeloestéticoparaagregarvaloraoutraáreabemdistinta
– o design–,comodescreveaarquitetaJulianaVasconcellos.

Tãoimportantequantoolharparaomercado,éparanósvalorizarasaúdeea
segurançadenossaequipe.Nosúltimosanos,avançamosmuitonaculturade
prevençãoemsegurança.Agora,queremosseguiramesmatrilhaemrelaçãoà
saúde.EssaéapropostadoprogramaEupraticosaúde,lançadorecentemente
equepretendemudaraformacomocuidamosdessenossobemmaisvalioso.
Essemovimentovaiserefletiremoutraproposta:envelhecercomqualidade.
AexpectativadevidanoBrasilatingeos75anoseocuidadodehojeseráo
bem-estardeamanhã.Paraaturmaquevaiseaposentarnospróximosanosa
Empresaofereceapossibilidadederefletirsobreachegadadanovafaseede
seprepararparaela.

Dessaformaprestigiamosoquehádemaisimportanteemumnegócio:o
capitalhumano.

Boaleitura!

FredericoAyresLima
PresidentedaAperamSouthAmerica
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Para curtir
Asinúmerasaplicaçõesdoinoxpodemser

vistaspelapáginadaAssociaçãoBrasileira
doAçoInoxidável(Abinox)noFacebook.O
perfildestacacasesecuriosidadessobreo
produto.Aentidadefundadaem1986tema
Aperamcomointegrantedesdeasuacriação.
Confiramaisinformaçõesnosite: 
www.abinox.org.br

Eseotemaéredesocial,conheçatambém
operfildaEmpresanoGoogle+,basta
digitar:AperamnoBrasil.

Diferentementedopublicadonamatéria
“Participaçãodedestaque”,naedição86,o
CEOdoGrupoAperaméTimdiMauloenão
LakshimiMittal,atualCEOdaArcelorMittal.

Pílula
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Aperamcompareceàsmaisimportantesfeirase
encontrosdosetoraolongodosegundosemestre

Mercado

Estratégia da presença

Intensificarocontatocomosprincipais
setoresdaeconomiaconsumidores
deaçosespeciais.Esseéopropósito
daAperamaotomarpartedecinco
eventosnacionaiseinternacionaisentre
agostoeoutubro.SegundoRoberto
Guida,gerenteexecutivodeMarketinge
DesenvolvimentodeProdutos,apresença
nessesencontrossetoriaisatendeadois
objetivos.“Reforçamosanossamarca
juntoadiferentessegmentosdeinteresse
enosmantemospróximosdosclientes.
Essesmomentossãoimportantespara
avaliarnovasoportunidadesparanossos
aços”,analisa.

Arquivo Aperam

Estande da Empresa na 
ExpoAço 2015

Setembro

2015

Outubro

2015

Especialistasempesquisa,
engenheiroseequipecomercialda
Aperamcompartilhamcomosvisitantes
da Fenasucro–maiorencontromundial
emtecnologiaeintercâmbiocomercial
parausinasdosetorsucroenergético,
realizadoemSertãozinho(SP)–a
diversidadedeaplicaçõeseas
vantagensdoaçoinoxidável.No
mesmomês,umaequipedaEmpresa
acompanhaoABM Week,maiorevento
dosetorminerometalúrgicoede
materiaisdaAméricaLatina,quereuniu
13congressosdeLaminação,Aciaria,
Logística,Inoxentreoutrostemas.

Agosto

2015
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Odestaquedaagendaficaporconta
deumaconferênciamundialsediadapela
primeiraveznaAméricaLatina,a22ª Soft 
Magnetic Materials Conference (SMM 
22).Reconhecidocomoomaiorencontro
dosegmentodemateriaismagnéticos,o
eventoreúneemsetembropesquisadores
eprofissionaisdasprincipaisusinas
produtorasdeaçoselétricosedeoutros
componentesmagnéticos.

OdiretorComercialdaAperam,Rodrigo
Damasceno,faráapalestradeabertura.
“Seráumaoportunidadeespecialpara
compartilharcomacadeiaprodutiva
nossosinvestimentosemaçoselétricos.
Em2016,nossoaçoelétricodegrão
superorientado(HGO)jáestarádisponível
paraomercado”,destaca.Alémdisso,seis
trabalhosdoCentrodePesquisaseda
MetalurgiadeAçosElétricosdaAperam
serãoapresentadosnaSMM22.

AAperamTuboseaAperamServiços
integram,emoutubro,a8ª Feira 
Internacional de Tubos, válvulas, 
bombas conexões e componentes 
(Tubotech),emSãoPaulo.“Umafeira
comoessanoscolocaemcontato
comvisitantesembuscadenovos
fornecedoreseétambémumbom
momentoparaobservaroqueos
concorrentesestãodesenvolvendo”,
afirmaCleberBoldrim,analistade
negócios.Oaçúcareoálcoolvoltamà
pauta com o 16° Seminário Brasileiro 
Agroindustrial, Usina da Recuperação,
organizadopelaSociedadedosTécnicos
AçucareirosAlcooleirosdoBrasil,em
RibeirãoPreto(SP).
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Inoxcontribuipara
durabilidadedos
equipamentose
paraaqualidadedo
produtofinal

Papelecelulose

Aços especiais para 
papéis diferenciados

João Rabêlo

Afabricaçãodepapéisutilizados
emembalagens,guardanapos,sachês,
saquinhoseenvoltórios,necessáriosà
indústriaalimentícia,requerumasérie
decuidadosparaevitarimpurezas.E
esseéumdosmotivospelosquais
aBNPapéisEspeciaisdecidiutrocar
trêstanquesdecarbonoporaço
inoxidávelaindaesteano.Com14anos
demercadoeumaproduçãoanualde
18miltoneladasdepapéisespeciais,
aempresavênoinoxumelemento
importanteparaaperfeiçoaraqualidade
deseusprodutos.

Doisdostanques,comcapacidadede
19millitroscada,compõemocircuito
demassaquealimentaamáquina
depapel.Oterceirode150millitros
éutilizadonopreparodocomposto.
“Somosespecializadosempapéismuito
sofisticadosetrabalharcomtanques
fabricadosemaçoinoxidávelcontribui
deformadefinitivaparaobtermosum
produtoisentodecontaminantes.Além
disso,oinoxfacilitaalimpezainterna
dostanques”,explicaCarlosStein,
diretordaBNPapéis.



ABNPapéiseaAperamestão
ligadaspormúltiploslaços
comerciaisetécnicos.Hácerca
deseisanos,aBNPapéisintegra
oconjuntodosfornecedoresda
plantaindustrialdeTimóteo.No
fimdecadaetapadoprocesso
–antesdaexpediçãoparao
equipamentoseguinte–opapel
produzidopelaBNéintercalado
emtodaaextensãodabobinade
açoinoxparagarantiraisenção
demarcasnoproduto.Issoocorre
nosequipamentosdeLaminação,
RecozimentoeAcabamentoFinal
atéaexpediçãodoaço,quandoa
bobinarecebeopapelintercalador.
“Assimconferimosproteçãoaoaço
antedeslizamentos,jáquequalquer
partículapodearranharabobina.O
inoxtemumapeloestéticoepara
nóséessencialqueoclienteo

recebasemmarcas”,explicaJosé
CarlosBatista,engenheirode
processosdaGerênciadeControle
deProcessodaLaminaçãoaFrio
deInox.

OsbonsresultadosdaBN
PapéisnaUsinadeTimóteotêm
chamadoaatençãodeoutras
unidadesdoGrupoAperamna
Europa.“Opapelqueutilizamos
emTimóteojáestáemtestesna
Europa”,observa.
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Osaçosduplex,originalmentedesenvolvidosparaosetordeÓleoeGás,estãoagora
sendoindicadosparaaplicaçãoemindústriasdePapeleCelulose.Eomotivoéomesmo:o
usodetubulaçõesdeinoxduplexnasfábricasdestesegmentoconferemaisvidaútilaos
equipamentosemdecorrênciadaelevadaresistênciaàcorrosãoapresentadapelomaterial.
SegundoHenriquedeUlhôaCintra,gerentecomercialdaAperamInoxTubos,emRibeirão
Pires,interiordeSãoPaulo,teroaçoinoxidávelduplexnoportfóliocontribuidecisivamente
paratornaraempresaumfornecedorcapazdeatenderasmaiscomplexasdemandasnos
mercadosdeBensdeCapital.

Outra aplicação

De cliente a fornecedora

A empresa fabrica papéis com 
especificações diferenciadas, 
como gramaturas extremamente 
reduzidas (18 a 50 gramas por 
m², por exemplo). Esse material 
é utilizado por fabricantes de 
alimentos, calçados, siderúrgicas 
entre outros.

D
ivulgação/ BN

 Papéis

Tanque de inox: facilidade na limpeza



Aplicação
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Cadatipodelâminaexigeaçoscom
diferentesespecificações

O fio da faca

daMundial,empresacentenária,localizada
noRioGrandedoSul,especializadaem
alicates,tesouras,pinças,diferentestipos
defacasetalheres.

Esportivas,profissionaisedomésticas.
Paracadauso,umtipodefacaedeaço
inoxidável.Nosmodelosdomésticos,o
inoxutilizadoapresentamenosdurezae
émaisfácildeafiar.Asfacasprofissionais
requeremaçosinoxidáveismais
resistenteseduráveis,masmaisdifíceis
deafiar.“Agrandediferençaestána
manutençãodofio.Quantomaisdurável
forocortedafaca,maiorseráadificuldade
paraafiá-ladepois”,afirmaoengenheiro.

Nocasodasfacasesportivas,pode-se
encontrarasmesmasespecificaçõesda
profissional.Adiferençaestánotamanho
daslâminas(maisgrossas),noteormais
elevadodecarbono,queconferemelhor
performancenosgolpeselongaduração
aofio.

Nahistóriadacutelaria,muitacoisa
jámudoudesdeaépocadascavernas,
quandoosprimeiroscutileiroscriaram
instrumentosdecorteapartirdapedra
lascada.Nessaescaladaembuscade
ferramentasmaisprecisaseresistentes,
ossereshumanosdominaramocobre,o
bronze,oferroeoaçoatéchegaraoaço
inoxidável.

NoBrasil,asfacascomlâminasde
inoxconquistaramdevezascozinhasa
partirdadécadade1990.“Oprincipal
benefíciofoiaassepsiaedurabilidade,
poisocarbonoenferrujava.Atualmente,
ovolumedefacasfabricadascomesse
materialémuitoreduzido”,explicaRolf
Paul,engenheirometalurgistaeconsultor

Atençãocomfacas
chanfradas(comfiodecorte
apenasdeumlado),pois
essesitenspopularesnão
proporcionamcorteretoe
sãomaisdifíceisdeafiar.

Evitefacasprofissionais
(aquelasdecabobranco)
parausoresidencial.
Apesardobomcorte,após
perderemofiotornam-se
difíceisdeafiar.

Seforescolherum
produtoimportado,
busquereferênciassobre
amarca.Facascompreço
muitoabaixodamédia
podemconterproblemas,
comofaltadetratamento
térmico(etapaqueconfere
melhoriasnocorteemaior
resistênciaàcorrosão).

Sepossível,procurefacas
comoseloNSF,que
representaumpadrãode
qualidadeehigieneexigido
nosEstadosUnidos.

Antes de comprar

A cutelaria é a arte de fabricar, 
de forma artesanal ou industrial, 
instrumentos de corte, como 
punhais, espadas, machados etc.
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Design

Inoxsedestacanaelaboração
deprojetosdeinteriores

O reflexo da elegância

MineiradeBeloHorizonte(MG),a
arquitetaJulianaVasconcellosdescobriuno
açoinoxidávelumamatéria-primacapazde
agregarbeleza,modernidadeeelegância
àssuasproduções.Sóciadoescritório
VasconcellosMaia,eladeuumapalestra
sobreautilizaçãodoaçoinoxidávelna
últimaMostraBlack–eventonacionalque
reuniuarquitetos,designersepaisagistas
–realizadaemSãoPaulo,emjunho.Nesta
entrevistaelafalasobresuatrajetóriaeas
virtudesdoaçoinoxidável.

Ofatodejátertrabalhadocommoda
trazinfluênciasouensinamentosparaseu
olhardearquiteta?

Minhafamíliatrabalhoucommodaa
vidatoda,entãosempretransiteinesse
universodeformanatural.Inicieiacarreira
demodelodepoisdos18anos,cheguei
atrancaramatrículaparamorarforado
Brasilecurseiumanodeestilismo.Acho
queessavivênciamepossibilitouumolhar
paraasoutrasarteseumavisãomais
cosmopolitanoqueserefereaoestilo.

Suaagendaacomodatantoodesign de 
interiorescomoprojetosarquitetônicos.
Comoéessadivisão?Temumadasáreas
comopreferida?

Noinício,nosdedicávamosmaisà
arquitetura,masaolongodosanosos
projetosparainteriorescresceram.Hoje
ocupamcercade50%donossotempo.
Confessoquemeempolgo,atualmente,

maiscomapartedeinterioresededesign 
demóveis.Asorteéquetemosumsócio,
oCarlosMaia,queémaisvoltadoparaa
arquitetura.Conseguimosmanterumbom
equilíbrionaequipe.

Comoequandooinoxpassouafazer
partedosseusprojetos?

Foiaindanafaculdade,quandoescolhi
fazerumadisciplinaoptativasobreouso
doaçoinoxevisiteiàusinadaAperam,em
Timóteo.Apartirdisso,gosteiepasseia
observarousodoaçoemoutrosprojetos.
Utilizomuitoostubosdeaçoinoxeas
chapascomespessurasvariadas.

Esseselementossefazemmais
presentesnaarquiteturaounodesign de 
interiores?

Predominantementenodesign de 
interiores.Aolongodacarreirasempre
gosteidecustomizardetalhesemaço,
comopuxadores,moldurasdeespelhos,
cubas,basedebancadasdebanheiroe
revestimentodeparedes,principalmente
emcozinhas,mesas,forros,basedemesas
dejantar,camaseportas.

Quediferenciaisoaçoinoxidável
proporciona?Atendênciadosetoré
explorá-locadavezmais?

Buscoumaimagemdemodernidade,
atemporalidade,elegânciaedurabilidade
eacreditoqueousodoinoxsótema
crescerpelaaltaqualidade,beleza,além
dodesenvolvimentodamãodeobra
especializada.

Fotos: Rodrigo Zorzi

Criadora e obra: Juliana aplica inox em 
diversos elementos



Inox

FalhasnadistribuiçãofazemcomqueoPaís
desperdiceumterçodaáguatratada

Resistência contra vazamentos

Acada100litrosdeáguatratadano
Brasil37sãojogadosfora.Essedadodo
SistemaNacionaldeInformaçõessobre
Saneamento(SNIS)doMinistériodas
Cidadesrefere-seaoanode2013.A
análisedoproblemamostraqueaperda
deáguaémaisintensaduranteafasede
distribuição.

DeacordocomoSNIS,hádoistipos
dedesperdício.Umdecorredeerrosde
mediçãoedasfraudes(perdaaparente)
eooutrocaracteriza-sepeladiferença
entreovolumequeédisponibilizado
paraconsumoeoqueefetivamente
chegaatéosusuários(perdareal).
Nessesegundocaso,osvazamentos
naredededistribuiçãosãoprovocados
porexcessodepressão,qualidadedos
materiaisutilizados,idadedastubulações
(normalmentedeferrofundidoouaço
carbono),entreoutrosfatores.“Detectar
umvazamentonosubsoloémuitodifícil
enormalmentesóacontecedepoisde
muitodesperdício”,observaLúcioBailo,

engenheirodeAplicaçãodaAperam.
Umadasopçõesparareduziraperda

deáguatratadaconsistenatrocadas
tubulações.Nestecenário,autilização
deaçoinoxidável304e316configura-
secomoomelhorcusto-benefício.
“Apesardoinvestimentoinicialmais
alto,oprojetosepagapelareduçãodos
custosdemanutenção,peladurabilidade
doaçoedeoperaçãodosistema.Eleé
extremamentemaleável,suportando
deformaçõessemtrincar,epelabaixa
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rugosidademelhoraacapacidadede
bombeamento”,explicaWilianLabiapari,
pesquisadordaAperam.

EstadosUnidos,Alemanhaeoutros
paísesjáaderiram.Tóquio,capitaldo
Japão,encontrounoinoxachavepara
minimizarodesperdício,queláconta
comumagravante:aocorrênciasde
terremotoscapazesdedanificara
tubulação.“Acidadereduziuasperdas
de30%paramenosde5%em30anos”,
conta.

Oinoxéaprovadoporentidadesinternacionais

comoaDrinkingWaterInspectorate(DWA),da

Inglaterra,eaEnvironmentalProtectionAgency

(EPA),dosEstadosUnidos,comomaterialapto

aentraremcontatocomaáguapotávelsem

qualquerrestrição.

CERTI
FICAD

O

Arquivo Aperam
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Crise Hídrica
Desde2014,partedoBrasil,principalmenteosestadosdeSãoPaulo,MinasGeraiseRiodeJaneiro,passouaconviver

comsituaçõescomoescassezdeágua,reajustenatarifa,possibilidadesderacionamentoesobretaxas.Osdadosdo

SNISmostrampartedodesafioedacomplexidadedegarantiráguaatodaapopulação.

50,8%

33%

45%

33%

35%

Tamanho do desperdício

27%
Onde se perde menos: 
Distrito Federal

76,5%
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Saúde
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No caminho da prevenção

Emumanova
abordagemda
questãodasaúde,
aempresavai
estimularaindamais
ocomportamento
preventivo

Aindicaçãodecolesterolaltoemum
examefoiosinaldealertaparaShirley
Bragança,analistadecontroladoriada
Aperam.Otratamentoprescritoainda
em2014incluíaummedicamentodiário,
masShirleysabiaqueessanãoeraa
melhorsaídaparaoproblema.“Nãoqueria
ficardependentederemédiosparaestar
bem.Percebiqueprecisavamudaromeu
comportamento”,lembra.Pesando103kg,
Shirleychegoua85kgemseismeses.
Oesforçocompreendeureeducação
alimentarcomapoiodeumanutricionista
eexercíciofísico.Aindaassim,ela
quermais.Ametaéalcançaros70kg.
Comoumestímuloextranessajornada,
passouaintegrarogrupodecercade
400empregadosconvidadosareceber

acompanhamentomédicomultidisciplinar
comnutricionista,educadorfísicoe
outrosespecialistas.Aatividadeintegra
oprograma“Eupraticosaúde”,lançado
esteano.

A atividade conta com o apoio da 
ePharma, empresa especialista no 
segmento de saúde e todos os dados 
de cada participante são confidenciais.

O desenvolvimento do projeto 
considerou bases de dados 
complementares, como o plano de 
saúde e a pesquisa Perfil Saúde 
elaborada em 2014 com a participação 
de 2.040 empregados e familiares. 
O “Eu pratico saúde” reforça o 
compromisso com a segurança e 
sustentabilidade previstos no Jeito 
Aperam de Ser.

Pratos coloridos: Shirley mudou 
radicalmente a alimentação
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SegundoJoséAnísioCabral,gerente
executivodeRelaçõesTrabalhistas,
DesenvolvimentoeRemuneraçãoe
umdosresponsáveispeloprojeto,o
objetivoconsisteemestimularacultura
daprevençãoeevidenciarqueasaúde
éresponsabilidadedecadaum.“Se
sólembramosdenoscuidarquando
estamosdoentes,háumerronisso.No
contextodoaumentodaexpectativade
vida,aEmpresadevecontribuirparaque
aspessoasvivammaiseenvelheçamcom
maissaúdeedisposição”,ressalta.

Alémdoatendimentoaogrupo,o
“Eupraticosaúde”planejacampanhas
eboletinsparareforçarjuntoaos
empregadosefamiliaresaimportânciada
atençãoprimária.Emsetembro,otema
seráaalimentaçãosaudávele,nosdois
mesesseguintes,assuntosrelacionados
àsaúdedohomemedamulherestarão
emfoco.“Vamosestimularoviverbem
assimcomopromovemosasegurançaem
nossasatividades”,afirmaEvoneiPereira,
coordenadordaMedicinadoTrabalho.

PedroGonçalvesdosReis,48anos,
analistatécnicoeminstrumentação
daáreadeRedução,esuafamíliajá
praticamsaúdequandooassuntoé
oacompanhamentomédico.Elenão
perdeosexamesperiódicoseaindafaz
aquelestidoscomocomplementares.
“Depoisdos40anos,podemsurgir
algunsproblemaseéprecisoficar
esperto”,afirma.Ocomportamento
preventivofoiacentuadodepoisde
umacirurgiapararetiradadasduas
veiassafenas.Umexamederotina
identificouoriscodeinfarto,embolia
pulmonareAVC.Apróximametado
analistaéregularizaraatividadefísica.

“Comestudos,famíliaetrabalhoestá
complicadoaumentarafrequênciada
corrida,mastenhodeacharumtempo”,
conclui.

QuemjáseorganizouéGlautiere
Paiva,35anos,gerentedeSegurança
eMeioAmbiente,quedesdeofimde
2014resolveusecuidarmais.Oponto
deatençãofoiachegadaaoterceiro
dígito.“Quandoabalançamostrou102
kg,fiqueipreocupado.Lembrei-mede
umaautoavaliaçãopromovidapelaárea
deRHnaqualmedeinota5em10em
relaçãoaocuidadocomasaúde.Apartir
disso,penseinoquepoderiafazerpara
melhorar”,lembra.

Oprimeiropassofoiprocurara
nutricionistacontratadapelaEmpresa.Em
seguida,adotarumanovadietaeencarar
asaulasdepilates.“Jáopereiojoelhoe
tivehérniadedisco,preciseireforçara
musculaturaparainiciaracorrida,outra
atividadequeteveacompanhamentode
umaeducadorafísicadaAperam.Quanto
àalimentação,asprimeirassemanas
forammuitodifíceis”,conta.Logodepois,
vieramostreinosparaperderpeso.O
ponteirovoltouparaacasados90kg. 
“Agoradurmomelhorenãotenhomais
gastriteourefluxo.Vouaprendera
manteressarotinadeexercíciosea
alimentaçãoacadatrêshoras”,projeta.

Pedro compartilha com a família a importância dos exames regulares

Glautiere teve de trocar 
peças de roupa

Fotos: João Rabêlo
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A vida toda pela frente

Pessoas

Aperampromoveaçõescomempregadospara
auxiliarareflexãosobreaaposentadoria

Dezembrode2016:essaéaprevisão
deArilsonJacintoFerreira,45anos,para
seaposentar.Atéláserãoquase30
anosdeserviço.Ogestordecontratoda
GerênciadeManutençãodeCampoconta
queasensaçãoédedevercumpridoe
detranquilidadeparainiciaroutraetapa
desuatrajetória.“Fazpartedavida.As
pessoassaemeaEmpresacontinua.
Vousaircomacertezadequefizo
meumelhorequecompartilheiminha
experiênciacomosmaisnovos”,analisa.

Arilsonéumdosparticipantesdo
projetoNovosCaminhos,umconjuntode
atividadesdesenvolvidaspelaAperam
paraauxiliaraquelesqueestãocoma
aposentadoriaàvistaaseprepararem
paraanovafase.

Osprimeirosencontroscomeçaram
emjulhoetiveramcomofocoos

42,9%

41,7%

3,5% 11,9%
(51 a 70 anos)(até 20 anos)

(21 a 35 anos)

(36 a 50 anos)

AiniciativaintegraoEscutando
Gerações,umplanodeatividades
paratodososprofissionais,dividido
em categoriasequetemcomo
baseelementosdoJeitoAperam
de Ser,comoaprimoraragestãodo
conhecimentoeasinergiaentreas
gerações,osindicadoresdaúltima
PesquisadeClimaeaConvenção
dasAmbições2014/2015.Entre
julhoesetembro,aEmpresareunirá
outrosgruposdeempregadospara
novasreflexões.

Baby BoomersGeração Z Geração YGeração X

Geraçõesclassificadas
apartirdafaixaetária
edecaracterísticas
comportamentais
específicas,comouso
denovastecnologiase
relaçãocomotrabalho.

Fotos: João Rabêlo

Arilson e família: planejamento traz tranquilidade para a nova etapa
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Entrevista

Médico,escritorepalestrante,Alyssonda

SilveiraCamposatuaempronto-socorrose

UTIshádezanos.Autordolivro“Vivendo

bemeativoatéos100anos”,lançadoem

2011,elefalaaseguirsobreopapelda

prevençãoedapreparaçãoparaviverbem

emtodasasfasesdavida.

Quais seriam as principais orientações 
para viver bem até os 100?

Muitosdenósiremoschegaraessa

idade.Portanto,duasperguntassefazem

necessárias:Estamospreparados?Como

gostaríamosdechegaraos65,85ou95

anos?Arespostadamaioriaé:“Eugostaria

deviverbemeativoatéos100anos,mas

nãotenhomepreparadoparaisso”.Essa

respostademonstraincoerênciaentre

objetivosecomportamento,entrequerer

tersaúdeecultivarmaushábitos,como

tabagismo,sedentarismo,alimentação

comexcessodesal,gorduraseaçúcar.As

pessoasprecisamolharparafrente,traçar

metasemrelaçãoàsaúde.Emseguida,

devembuscaracoerênciaentre

ocomportamentoeoplanotraçado.

Com a ampliação da expectativa de 
vida, a aposentadoria ganhou mais 
atenção das pessoas. Quais são os 
primeiros passos dessa preparação?

Aaposentadoriamarcaoinícioda

segundametadedavidae,apartirdaí,

estimamospelomenosmais40anosde

vida.Portanto,devemosplanejaropós-

aposentadoriacomzelo,terumavisão

preventivadasaúdefísica,mental,social

eespiritual.Preparar-separaoquevem

pelafrenteéessencial.Paramuitos,afase

pré-aposentadoriageramedoseansiedades

quepodemdesequilibrarociclosociale

familiar.Entenderosbenefícioseriscosda

novaetapa,refletireconversarcomparentes

próximoscontribui.Terumsuportecomoo

ofertadopelaAperamémuitoimportante.

empregadosaposentadoseosquetêma
aposentadoriaprevistaparaospróximos
cincoanos.Palestraseworkshops 
reúnemorientaçõessobreosganhoseos
questionamentosacercadessafase.Até
outubroosparticipantesserãodivididos
emquatroturmaseapreparaçãoserá
encerradacomumapalestrasobre
economiafinanceira,emnovembro.
“EsseconjuntodeaçõesdaAperamvisa
atenderumdesejoapontadonapesquisa
declimaenolevantamentodaVocê
S/A.Nossofocoégarantirasatisfação
denossosempregados”,apontaMaria
EuniceBarros,especialistaemRecursos
Humanos.

AsatividadesdoprojetoNovos
Caminhos,aliadasaosseteanos

atuandonoPlanejamentoda
Manutenção,tornaramArilsonmais
preparadoparaatransição.“Aprendia
planejartudooquefaço.Essesuporte
daAperaméimportanteporquenem
todososcolegaspensamnamudança”,
destaca.

Outroqueestáprestesacompletar
trêsdécadasaserviçodaAperamé
CláudioBarroso,47anos,técnicode
programaçãodasoficinasnaGerênciade
ManutençãodeConjuntos.Elecomeça
aprojetaraaposentadoria,queainda
nãotemdata.Oconhecimentoem
mecânicapodeserumadesuasapostas
paraofuturo.“Talvezabraumnegócio
nomeuramomesmoounosetorde
alimentação.Tenhoumafilhaformada
emadministraçãoeoutraquequerser
engenheiradealimentos.Esseprojeto
serádefinidocomafamília”,aponta.

Preparados

Ar
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Empregados participam de dinâmicas durante 
os encontros

Cláudio: futuro pode estar no 
empreendedorismo



Usina

EquipedeManutençãodeAçosElétricos
realizoureformadelaminador

Mantenedores em ação

AGerênciadeManutençãodeAços
Elétricosapostounotrabalhoemequipe
paraconquistarbonsresultadosemuma
atividadeinédita:oRetornoàsCondições
OriginaisdoEquipamento(RCO)do
LaminadordeBobinas2(LB2)somente
comempregadosdaárea,eliminandoo
custoadicionaldegestão.

Noiníciodestesemestre,aequipe
envolvida-cercade10empregados-
finalizouaúltimaetapadotrabalho:
documentartodasasmelhorias
realizadas.Amaiorpartedoserviço
foiconcluídaem2014econsistiu
nodesenvolvimentodassoluções
conceituais,daengenhariabásicaedo
detalhamentodoprojeto,naaquisição
ediligenciamentodaspeçasena
implantação.“Partesdoequipamento
eramantigas,precisavamdereparos
eatualizaçõesparaaumentarmos
aeficiênciadanossaprincipal
linhadeprodução”,explicaGeraldo
Tavares,assistentetécnicoeumdos

AlexValadares,inspetorde
manutençãodoLB2,trabalha
naAperamháoitoanos.Para
ele,aexperiênciatrouxe
aprendizadosquantoàmontagem
eaoconhecimentodetecnologias.
“Atividadescomoessanospermitem
interagircomequipamentosde
referêncianomercado.Issoé
enriquecedor”,aponta.Doisdos
destaquesdoprojetoconsistiramna
modernizaçãodocentrodecontrole
demotores(CCM)enarefrigeração
dasalaelétricadolaminador.“A
reformadospainéisdecomandoea
climatizaçãotrouxerambenefíciosà
condiçãodetrabalho”,conta.

Conhecimento
responsáveispeloprojeto.

Segundoele,umadasvantagensdo
trabalhoeraoamploconhecimentoda
equipesobreolaminador.“Porsermosda
manutenção,jásabíamosquaisprocessos
esituaçõesdeviamseraperfeiçoados.
Oajustetornou-semaispreciso”,conta.
Alémdoprojetoaumentarasegurançade
quematuajuntoaoequipamento,toda
aexecuçãoseguiuasferramentasde
gestãoderisco.“Emcadaetaparealizamos
asanálisesdesegurança”,destacaJosédo
CarmodeSouza,gerentedeManutenção.

Omaiordesafiodoprojetonãofoi
ainstalaçãodasnovaspeças,prevista
paraocorrerem120horasdetrabalho
econcluídaem117,masmantero
alinhamentodaequipeemcadaetapa.
“UmaatividadedeRCOédiferente
dosserviçosderotina.Trata-sedeum
trabalhodemédioprazo.Opontoforte
foiamotivaçãodoscolegaseumaboa
gestãoparaconciliaroprojetoeasoutras
demandasdanossaárea”,conclui.

 João Rabêlo

Alinhamento entre empregados contribuiu para o sucesso da RCO
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Boaprática

CampanhaFacilitdestacabenefíciosdas
ferramentasdeinformáticadoGoogleDocs

Admirável mundo novo

Para empresa

 Reduçãodecustoscom

armazenamentodedados

 Maiorfacilidadenatrocadedados

 Maisagilidadeno

compartilhamentodeinformações

Para usuários

 Sem instalações

 ODocsintegraoGoogleDrivee

éumserviço100%on-line.Para

utilizarénecessárioapenaster

umacontadee-mailnoGmail.

Todososendereços@aperam.com

estãointegradosaele.

 Segurança e acessibilidade

 Tudoqueéfeitoficaarmazenado

on-lineeaEmpresatemacesso

a um backup,senecessário.Os
arquivossalvosnoDrivepodem

servistosemodificadosapartir

dequalquercomputador,basta

acessaroe-mail.

 Em conjunto

 Aocriarumdocumento,oautor

podecompartilharoarquivocom

colegas.Todospodemvisualizar

eeditarjuntos.Osistemaindica

quandooutraspessoasestãocom

omaterial“aberto”eregistratodas

asmodificações/sugestõesfeitas.

Benefícios do 
Docs

Aagilidade,umdosvalores
daAperam,reduçãodecustose
aoportunidadedeaprimoraro
compartilhamentodeinformações.
GuiadoporessestrêsaspectosoGrupo
Aperamvemincorporandoosaplicativos
doGoogle,comoGmail,Drive/Docs,
entreoutros,àrotinadetrabalhodos
empregados.NaAperamSouthAmerica,
maisde1.300empregadospossuem
e-mailcorporativo(eatéofimdoano
todosterãoumendereçoeletrônico).
Porém,amaioriaaindanãoaconhece
ounãoutiliza.

DeacordocompesquisadaGerência
deTecnologiadaInformaçãorealizada
em2014,apenas25%dosprofissionais
queresponderamreconheciamessa
opção.Parareforçarosbenefícios
daferramentaaEmpresalançou
acampanha“Facilit,compartilhe
soluções”,emjunho.Alémda
divulgaçãodedicasdeusonosveículos
internos,asliderançaspassaram
portreinamentos.“Sabemosque
muitosaindanãoutilizamporquenão

conhecemopotencialdaferramenta”,
afirmaJeanLeonardoHenriques,
analistadesistemas.

Atrativos

Quemnuncateveumcontratempo
parasalvararquivosnocomputador
ouseassustoucomaquedarepentina
deenergiaeoriscoda“recuperação
automática”nãofuncionar?Asolução
paraosdoiscasoséumdosbenefícios
dautilizaçãodasferramentasdo
GoogleDrive/Docs.Aoescreverum
texto,preencherumaplanilhaou
elaborarslidesparaumaapresentação
najaneladoGooglenãoépreciso
sepreocuparcomosalvamentodas
informações.Digitou,armazenou-
automaticamente.

Outroatrativoqueprometedarmais
eficiênciaaodiaadiaereduzircustos
comviagenséoHangouts,umtipode
chatintegradoaoGmail,quepermite
reuniremvideoconferênciaaté10
computadores.Comele,nãohágastos
comligaçãotelefônicaoucanaisde
conferência.
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Kleber de Oliveira, supervisor da Gerência de Laminação de Aços Elétricos, e a filha Amanda, de 16 anos, compartilham o 
gosto pela música

Leonardo Bicalho, gerente de projetos da Gerência de 

Engenharia, e o filho Yuri, de 9 anos, curtem passeios de bike

Ronei Rodrigues, supervisor de Manutenção da Gerência de 
Manutenção da Laminação a Quente, e o filho Rafael, de 16 
anos, são adeptos de uma boa cavalgada

VocênaEspaço

Pais, filhos e hobbies
Nestaediçãocompartilhamosumanovidade:apáginaVocênaEspaço.Os

empregadospoderãointeragircomapublicaçãopormeiodefotos.Aprimeiratemática
paraasimagensconstituiemumahomenagemaoDiadosPais.Selecionamosfotosde
empregadosquerevelamalgumhobbypraticadocomosfilhos.

Apróximarevistaterácomotemaos71anosdaAperam.Enviefotospara 
inox.fundacao@aperam.comqueevidenciemsuarelaçãocomaempresa.Podeseruma
imagemcomaequipedetrabalho,comumuniformeantigoououtroitemquedestaque
essaparceriadesucesso.Asmelhoresserãoselecionadas.Participe!

Fleudson da Silva, engenheiro da 
Manutenção da Aciaria, e o filho 
Bernardo, de 3 anos; Fernando Barcelos, 
assistente técnico na Gerência de 
Laminação a Frio de Aços Elétricos,  e o 
filho Luiz, de 4 anos; Francisco da Gama, 
gerente de Laminação de Tiras a Quente, 
e o filho Bernardo de 5 anos; e Richard 
Lemes, analista técnico da Gerência de 
Laminação a Frio de Inox e o filho André, 
de 8 anos, formam a turma do jiu-jitsu

16
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Amúsicaéparteintegrantedavidade
VicenteBaldiotti,técnicodeManutenção
Mecânica.Ogostoaprendidocoma
famíliadeJuizdeFora,cidadenatal,é
compartilhadocomosfilhos.

DéboraBaldiotti,de16anos,eÂngelo
Savergnini,tambémde16anos,filhoda
segundaesposadeVicente,começarama
tocarviolãoaoveremoanalistanasrodas
familiares.AturmadeVicentetemum
aparatoformadoporguitarra,cavaquinho
eviolões.Osadolescentestêmseus
própriosequipamentos.Apesardisso,
nahoradamanutençãoopaiassume
oserviço.“Quandoéparatrocarcorda,

SeuEspaço

ninguémqueresobraparamim”,brincao
técnico.

Afilhamaisnovaaprendeusozinha
atocarviolão,guitarraeteclado.
“Observavameupaieestudavavídeos
nainternet”,contaDébora.Ângelolembra
queasprimeirasnoçõesdeviolãoforam
dadasquandoeleeairmãtinham13
anos.

Otriofazapresentaçõesdemúsica
gospelduranteoscultosnaigrejaquea
famíliafrequenta.“Sintomuitoorgulho
devê-lostocaredesaberqueinfluenciei
nisso.Compartilharcomelesaemoção
queamúsicanosofereceégratificante”,
afirmaVicente.

ViolãomobilizaafamíliadeVicenteBaldiotti

Laços musicais

Nova geração

João Rabêlo

Vicentecultivaoapreçopelos
instrumentosdecordadesde
aadolescência,quandoviaa
irmãmaisvelhadedilhandoo
violão.“Minhafamíliasempre
adoroumúsica,masninguém
sabiatocar.Aos17anoscomeceie
nuncamaisparei”,conta.

Atualmente,ahistóriajámudou.
VáriossobrinhosdeJuizdeFora
tiveramaulasparaaprender
atocar.“Écomumfazermos
umarodaeteratéseis
violõessintonizadosna
mesmacanção”.

Trio se apresenta na igreja



Arteparainformar.Pelasegunda
vezconsecutiva,oBalançoSocial
daAperamBioEnergiafoidivulgado
pormeiodeumapeçateatral.A
montagemintitulada“Nobalançoda
Gertrudes”temcomopersonagem
principalumaempregadadoméstica
queusabordõeseditadospopulares,
lançandomãodeumapitadadehumor
paraevidenciarasaçõesdaEmpresa.
Aproduçãofoiassistidaporcerca
de350pessoasdacomunidadee
550empregados,emcincocidades
(Capelinha,Turmalina,Itamarandiba,
MinasNovaseVeredinha).Aatração
contacomosartistasdogrupo“Pró
Riso”deCapelinha.

Comunidade

OpresidentedaAperamBioEnergia,
JaimeGasparini,acreditaqueoformato
adotadoaumentaoenvolvimentodas
pessoascomotema.“Observamosno
teatroacapacidadederepassaras
informaçõesdeformalúdica,atrativae
clara.Nessesdoisanos,arespostatem
sidopositiva”,afirma.

OprefeitodeItamarandiba,Erildo
Gomes,tambémcompartilhadessa
avaliação.“Orecursoteatralfacilita
oentendimentoemostraparaa
comunidadeotrabalhoconjuntofeito
pelopoderpúblicoeainiciativaprivada”,
destaca.Paraele,exemplosdessa
parcerianãofaltam,comooapoioda
Aperamaosapicultoresdaregião.

Balançosocialviratemadepeçateatralapresentadaàcomunidade

BioEnergia compartilha 
ações e resultados

AAperamBioEnergiaacreditaquea
interaçãocomascomunidadesrurais
eascidadesondeatuacontribui
nãosóparaodesenvolvimento
donegócio,mastambémparaa
sustentabilidaderegional.Noano
passado,aAperamBioEnergia
investiucercadeR$3milhõesem
projetosdegeraçãoderenda,meio
ambiente,educação,culturaentre
outros.JefersonLopes,ex-prefeitode
TurmalinaepresidentedaAssociação
dePaiseAmigosdosExcepcionais
dacidade,avaliapositivamenteo
esforçodaatuaçãosocialdaEmpresa.
“Nossaregiãosedivideemdois
momentos,umperíodoanteseoutro
pós-Aperam.Elaexerceumpapel
importantenodesenvolvimentolocal”,
avalia.

Ações

Comunidade de cinco municípios e empregados foram convidados para sessões de teatro
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Promoção Social

Nojudôoipponsignificaumgolpe
perfeito,aderrubadadooponente.E
éporissoquesepodeafirmarqueo
projetoAjudôutemcolecionadoippons 
contraadesigualdadesocialeafavordo
desenvolvimentodecriançaseadolescentes.
Emduasdécadasdeexistênciajásãomais
deoitomilbeneficiados.

Atualmente,comoapoiodeprefeiturase
parceiros,viaLeideIncentivoaoEsporte,o
projetoatendeacercade1.600alunosem
Timóteo,GovernadorValadares,NovaEra,
RaulSoareseoutrascidadesnosValesdo
Aço,RioDoceenaZonadaMatamineira.
EmTimóteosão400assistidos,entreeles,
ogrupode120alunosdaEscolaMunicipal
MariaAparecidaMartinsPrado(MAMP),na
regiãodobairroAlphaville.

Paraessaturma,oAjudôucontoutambém
comoapoiodaFundaçãoAperamAcesita,
viaEditaldeProjetos.“Aentidadefoiuma
dasprimeirasanosapoiar.Apartirde2007,
comaLeiFederaldeIncentivo,ocontexto
decaptaçãoderecursoscresceu”,destaca
JúlioCésarLana,judocaecoordenadordo
projeto.ParaopresidentedaFundação,

AjudôueFundaçãoinseremjudônodiaadiadealunosemTimóteo

Um ippon a favor da inclusão

VenilsonVitorino,aparceriacomoAjudôu
noEditaleemoutrosmomentosnasceda
sintoniadeobjetivos.“Osresultadosdesse
projetoestãoalinhadoscomapropostada
Fundaçãodefavorecerainclusãosocialeo
desenvolvimentodasociedade.Oesporte
podenosauxiliarnisso”.

Osfrutosdotrabalhojásãopercebidos.
MonalizaCristinadeAssis,26anos,
monitoradasaulasnaMAMPviunojudôa
oportunidadededesenvolvimentopessoal
eprofissional.Elafoialunadoprojetodos
11aos22anos,competiuemSãoPauloe
retornouparaTimóteo.Chegouatrabalhar
nocomércioantesdevoltaraoprojeto,com
outropapel.“Nadamelhordoquetrabalhar

OjudôéapontadopelaUnescocomoo
melhoresporteparaaformaçãoinicialde
criançasejovens.Oaprendizadoapartir
dainfânciacontribuiparaaformaçãodo
sensodedisciplina,melhoraraciocínioe
concentração,equilíbriomental,autoestima
entreoutrosfatores.

Você sabia?

Fotos: João Rabêlo

Acompanhamos os resultados por 
meio das visitas e dos relatórios 

trimestrais. Ver, na prática, os 
benefícios reforça nosso compromisso 

com ações como essa.

Neide Morais, coordenadora de 
projetos

Esporte tem melhorado rendimento dos estudantes da MAMP, no bairro Alphaville Monaliza: de aluna a monitora

comoquegostamosdefazer.Como
Ajudôupasseiamecomunicarmelhor,ater
maisdisciplinaeapensaremumacarreira
(atualmentecursaEducaçãoFísica).Espero
passaroqueaprendiparaosoutros”,conta.

ParaodiretordaMAMP,EdsonMorais,
asvirtudesdojudôtêminfluenciadoo
comportamentodosalunos.“Oscasosde
indisciplinadiminuírammuitoeobservamosa
melhorianorendimentoeautoestimadeles.
Váriospaistambémrelatamqueaprática
esportivamudouaposturadosfilhosdentro
decasa”,comemora.



Muitosmaisdoquedobrarpapéisaté
elesganharemformasdeflores,animais,
esferasentreoutros.Asecularartedo
origamiencantaemobilizamilharesde
pessoasaoredordomundo,comoa
advogadaeorigamistaIsaKlein,moradora
deTimóteo(MG).

Eladescobriuapráticaaindana
adolescência.Anosmaistarde,após
pesquisas,resolveuproduzirosprimeiros
atéseespecializarnosorigamismodulares.
Hoje,elasetornoureferênciainternacional
naproduçãodaspeçaseparticipados
maioreseventosnoBrasileemoutros
países,comoaconvençãojaponesa
deorigamistas,sediadaemTóquio,no
primeirosemestre.“Nessesencontros,
trocamostécnicaseexperiências.Adoro
apossibilidadedecompartilharoque
sei”,conta.AlémdoJapão,aorigamistajá
esteveemconvençõesnosEstadosUnidos,
Argentina,VenezuelaeChile.

Criativa

Isadesenvolveobrasquereúnem
dobradurasmodularesdepapelepeças
deaçoinoxoucobre.Aideiasurgiuem
2008comapresençanatradicional
exposição“EssasMulheres”daFundação
AperamAcesita.“Queriaapresentaros
origamis,masnãotinhaumacategoria
paraencaixar.Compreibarrasdeinoxe
crieiumapeçaqueintegravaorigamiseo
aço.Gosteidoresultadoepasseiafazer
essascomposições”,afirma.Aparceriacom
aentidadetemauxiliadonadivulgaçãoe
noreconhecimentodotrabalho.Em2014,

Arte

AcapacidadeinventivadeIsalevou
aindaàcriaçãodeumcortadordepapelde
origamis.Aideiasurgiudofatodeopaís
nãodispordoproduto.“Desenvolvium
protótipoequandoconteiparaosmeus
seguidoresnoblogenoYoutubevárias
pessoasoencomendaram.Forammaisde
milcortadores”,lembra.
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Em uma de suas obras, 
Isa reúne origamis e inox

aFundaçãopromoveuaexposição“Papel,
panoesentimentos”.“Acreditoquefiza
primeiramostradaartenacidade.Élegal
observarasatisfaçãodaspessoasaoverem
algonovo.Eacadaexposiçãoprocurome
superareoferecerobrasnovas”,conclui.

Umdospontosquechamaaatenção
notrabalhodamineiraéaausênciade
conhecimentoteóricosobreorigamis,oque
setraduznumaformadiferentedeproduzir.
“Amatemáticaeageometriasãobases
paradesenvolveraspeças,masnãosou
especialistanisso.Elaborominhaspeçasde
formaempíricaeintuitiva.Pensonoorigami
prontoecomeçoatestarmaneirasde
construí-lo,comosefosseumaengenharia
reversa”,explica.

Timóteo, capital 
do origami
Dedobraemdobra,especialistadacidadesedestacanocenáriomundial


