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“As práticas de responsabilidade social permeiam
toda a história centenária da Gerdau e tiveram
início no final do século XX”, André Gerdau Johannpeter.

Na década de 1960, a empresa inovou ao criar
a Fundação Gerdau, oferecendo benefícios aos
colaboradores e familiares e dando continuidade
ao apoio a projetos sociais comunitários. Atualmente, por meio do Instituto Gerdau, são desenvolvidas 400 iniciativas de responsabilidade social, em 66 comunidades de 10 países.
Em cada local de atuação, buscamos gerar valor
para as comunidades e a cadeia de negócio.
Lideranças e equipes locais, organizadas em
Comitês do Instituto Gerdau, fazem a condu-
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ção das diversas iniciativas, apoiadas por milhares de colaboradores voluntários.
Além de todas as atividades mencionadas, a
Gerdau tem um forte compromisso com a sociedade brasileira, país-sede da companhia, promovendo importantes ações em prol do desenvolvimento social. Todas essas iniciativas seguem uma diretriz fundamental: contribuir
para o crescimento de nossas comunidades
vizinhas e de nossa cadeia de negócio de forma sustentável, gerando capital social.

André Gerdau Johannpeter,
presidente do Conselho
do Instituto Gerdau
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“O mundo hoje possui um novo patamar de consciência sobre o papel das empresas na sociedade”,
Gustavo Werneck.

Sabemos que, para continuar gerando valor para
os nossos stakeholders ao longo do tempo, o
investimento e o aprofundamento nos temas
ambientais, sociais e de governança se tornam
essenciais. Vivemos em um mundo em constante evolução e que hoje possui um novo
patamar de consciência sobre o papel das
empresas na sociedade.
Na Gerdau, temos a consciência de que todas
as nossas atitudes e ações precisam resultar em
um legado para colaboradores, comunidades,
clientes, fornecedores, governos e demais partes
interessadas. Para gerar resultados sustentáveis
no longo prazo, atuamos nas comunidades em
que a empresa está presente por meio dos
Comitês do Instituto Gerdau, que conhecem
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a realidade de suas regiões, direcionando
seus esforços para atender às necessidades
específicas de cada localidade.
A Gerdau acredita que o trabalho voluntário organizado funciona como um agente transformador da sociedade. Por isso, possui um programa
estruturado nessa área em nível mundial, o
Programa de Voluntariado Gerdau, que visa sensibilizar, capacitar, mobilizar e reconhecer as
atividades voluntárias dos nossos colaboradores.
No último ano, contamos com o apoio de
mais de 6.400 colaboradores voluntários nos
projetos sociais apoiados pela empresa. Uma
iniciativa totalmente conectada ao nosso
propósito de Empoderar Pessoas que Constroem o Futuro.

Gustavo Werneck,
diretor-presidente (CEO)
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COMPROMISSO COM O
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

2 minas de minério de ferro

1 base florestal de plantio de
eucalipto de mais de 250 mil hectares

A GERDAU

Com quase 120 anos de história, a Gerdau é a maior
empresa brasileira produtora de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços
especiais no mundo. No Brasil, também produz aços
planos, além de minério de ferro para consumo próprio.

31 unidades produtoras de aço

30 mil colaboradores diretos e indiretos

Presença em 10 países

74 lojas comerciais Gerdau

Capacidade de produção de 21,7 milhões
de toneladas de aço bruto e 17,5 milhões
de toneladas de aço laminado

Primeira fábrica de pregos da
Gerdau, em Porto Alegre (RS)

Menu

Aproximadamente R$ 40 bilhões de receita
líquida em 2019
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MERCADOS ATENDIDOS

Segurança em
primeiro lugar

Autonomia

Nenhum resultado
é mais importante
do que a vida
das pessoas.

Assumimos a
responsabilidade
por tomar as
melhores decisões
para o negócio.

Fazer
o certo

Todos
somos líderes

Ética e respeito
são essenciais
em tudo o
que fazemos.

Energia

Construção

PRINCÍPIOS

Agropecuária

Cada cliente
é único

Agimos para fazer
o negócio do nosso
cliente prosperar,
impulsionando o
sucesso conjunto.

Automotivo

Naval

Abertura

Nós não sabemos
tudo e acreditamos
que um time sempre
alcança melhores
resultados que
o indivíduo.

Ambiente
diverso e inclusivo

Criamos um ambiente
diverso e inclusivo
em que há espaço
para que todas as
pessoas sejam ouvidas,
respeitadas e tenham
oportunidades.
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Somos engajados e comprometidos
com o nosso desenvolvimento
e com o das pessoas ao nosso redor.

Gerar valor
para todos

Realizamos nosso
popósito gerando
valor para todos
os nossos públicos
de forma sustentável.

Simplicidade

Focamos no que
agrega valor. Com
isso, somos mais
ágeis e ganhamos
produtividade.

Aprender, desaprender,
reaprender
Acreditamos que para
continuar evoluindo, é
essencial nosadaptarmos
a novos cenários, inovando
e encontrando
melhores formas
de trabalhar.
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FOCO NA SUSTENTABILIDADE
Para a Gerdau, tão importante quanto suas operações
e seus colaboradores é atuar para o bem-estar das comunidades em que está presente e proteger o meio
ambiente. Por isso, as ações de responsabilidade social
da companhia estão inseridas na estratégia de sustentabilidade, que engloba questões sociais, ambientais e
de governança.
Uma das ferramentas que dão suporte à estratégia de
sustentabilidade da Gerdau é a Matriz de Materialidade
da organização, construída em 2019 e formada por dez
temas materiais. Eles refletem impactos sobre as atividades, os produtos, os serviços e as relações de negócios
da empresa.

Menu

TEMAS MATERIAIS

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

DIVERSIDADE E INCLUSÃO
GESTÃO DE COPRODUTOS
RECICLAGEM DE SUCATA
GESTÃO DE ÁGUA E EFLUENTES
GESTÃO DE ENERGIA
MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO À MUDANÇA DO CLIMA
INOVAÇÃO NOS PROCESSOS E PRODUTOS
SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL
ÉTICA E GOVERNANÇA CORPORATIVA
RELACIONAMENTO COM PARTES INTERESSADAS
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ESTRATÉGIA DE
ATUAÇÃO SOCIAL
A Gerdau tem consciência de sua responsabilidade no
desenvolvimento social das regiões onde atua. Ao longo
de sua história, a companhia vem realizando ações e
mobilizando diversos agentes em prol da transformação
da sociedade, tendo o Instituto Gerdau, criado em 2005,
como o responsável por suas políticas e diretrizes de
responsabilidade social.

André Gerdau Johannpeter

Claudio Johannpeter

Guilherme Gerdau Johannpeter

O Instituto Gerdau possui um conselho que define a
estratégia de atuação social da organização e acompanha os resultados dos projetos e do programa de voluntariado e as ações sociais das unidades da empresa.

Gustavo Werneck

Menu
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As iniciativas sociais realizadas nas comunidades em que a empresa está presente
ocorrem por meio dos Comitês do Instituto Gerdau, que possuem a responsabilidade de definir e implementar as ações locais, de acordo com a estratégia social.
Uma das formas que a Gerdau encontrou de
contribuir para a melhoria da qualidade de vida
das comunidades foi por meio do empreendedorismo. A inspiração veio do espírito empreendedor dos fundadores da empresa e de seus
sucessores, que fez da organização o que ela é
hoje. O empreendedorismo desperta, canaliza e
impulsiona a capacidade das pessoas comprometidas com a construção de um futuro melhor.
É uma força que empodera, que leva ao protagonismo e a uma sociedade mais justa.

Assim, por meio de suas
iniciativas, a Gerdau estimula,
capacita e potencializa
o Empreendedorismo em

EMPREENDEDORISMO
E HABITAÇÃO

EMPREENDEDORISMO
E RECICLAGEM

EDUCAÇÃO
EMPREENDEDORA

Nas ações relacionadas
à habitação, a Gerdau
acredita que trabalhar
em rede é melhor e mais
eficaz do que conduzir
iniciativas individualmente.
Por isso, atua em parceria
com empresas e ONGs.

A companhia apoia
iniciativas com o objetivo
de fomentar a reciclagem
de materiais e ao mesmo
tempo melhorar a qualidade
de vida da população que
trabalha com a reciclagem.

O tema da educação
sempre esteve presente nos
projetos sociais da Gerdau
e, atualmente, é responsável
pelo grande engajamento
voluntário dos colaboradores
da companhia.

três áreas:
Educação
Habitação
Reciclagem

Menu
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OS RESULTADOS DA ATUAÇÃO SOCIAL EM 2019

MANISFESTO
A ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO SOCIAL DA
GERDAU SE REFLETE EM SEU MANIFESTO:

MAIS
DE 6.400
VOLUNTÁRIOS
ATUARAM
NAS AÇÕES
DA GERDAU

10
PAÍSES

66
CIDADES

BENEFICIADAS

R$ 18,5
MILHÕES

INVESTIDOS

64.500

PESSOAS
BENEFICIADAS

400
PROJETOS
SOCIAIS
APOIADOS

Na Gerdau nós contribuímos para novas realidades. Não só por meio do aço, mas principalmente de pessoas. Acreditamos em uma indústria que, mais do que produtora, pode ser
transformadora de recursos e relações. Por isso,
conectamos nossa atuação social ao nosso
propósito: empoderar pessoas que constroem o futuro. Fornecendo apoio técnico, financeiro e de voluntariado, investimos em pessoas,
contribuindo para que sejam capazes de transformar a si mesmas e ao seu entorno. Com foco
nas áreas de educação, habitação e reciclagem, fomentamos empreendedores que gerem mudanças positivas nas comunidades
onde estamos inseridos.
Somos, hoje, a maior recicladora da América
Latina e trabalhamos para nos tornar uma das
empresas mais sustentáveis do mundo.
Um amanhã colaborativo, inclusivo e sustentável depende do desenvolvimento de
cada um. Moldar esse futuro começa pela
transformação pessoal.
Gerdau. O futuro se molda.

Menu
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INDICADORES DA ATUAÇÃO SOCIAL
Para monitorar a evolução da sua estratégia
de atuação social, a empresa utiliza um
scorecard, ferramenta de acompanhamento

A Gerdau integra o B Movement Builders, uma coalizão ligada
ao Sistema B, o qual une empresas multinacionais de capital
aberto que visam transformar a economia global para contribuir
na valorização de longo prazo de todos os seus públicos.

e avaliação dos principais indicadores
relacionados a esse tema.

SCORECARD DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DA GERDAU
O QUE MEDIR
Desenvolvimento
dos ecossistemas

Empoderamento

Financeiro

Engajamento

Reconhecimento
Gerdau

Menu

INDICADOR

Nº de negócios desenvolvidos
nas comunidades onde atuamos

RESULTADO
2019

604

Nº de Pessoas Beneficiadas (sem museu MM Gerdau)

64.600

Nº de Pessoas Beneficiadas (com museu MM Gerdau)

300.517

Orçamento realizado (recurso próprio)

% de Voluntários atuantes no mundo
Número de Voluntários atuantes no mundo

% de projetos alinhados à nova estratégia social
Nº de inserções espontâneas em mídias

R$ 14.851.999

22,6%
6.409
67%

Mentoria para o Lab Habitação de 2019:
um programa gratuito e anual de aceleração
de negócios que estejamem fase inicial e
sejam relacionados a melhorias e/ou
inovações diante dos desafios habitacionais
para a população de baixa renda

1.078
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EUA

INCENTIVO
ÀS BOAS
CAUSAS
A Gerdau apoia projetos sociais no Brasil e
no exterior, contribuindo para transformar a
vida das pessoas e das
comunidades.

CANADÁ

Junior Achievement – na cidade de Tampa
Atuação voluntária dos colaboradores
da Gerdau para despertar o espírito
empreendedor em alunos de escolas
públicas, estimular o desenvolvimento
pessoal, proporcionar uma visão clara
do mundo dos negócios e facilitar
o acesso ao mercado de trabalho.

Habitat for Humanity –
na cidade de Whitby
Promoção de moradia adequada
para famílias que vivem em
situação de vulnerabilidade
social, com apoio do trabalho
voluntário de colaboradores.

REPÚBLICA DOMINICANA

MÉXICO

Alianzas por los Jóvenes – na cidade de Santo Domingo
Projeto para preparar os jovens com idade entre 18 e 30
anos para o primeiro emprego, indo a colégios e
universidades para apoiar nesse tema.

TETO – na cidade do México
Garantia ao direito à moradia nas favelas
mais precárias e invisíveis, diminuindo a
vulnerabilidade das famílias por meio da
construção de casas emergenciais.

VENEZUELA

COLÔMBIA

Reciclaje Sustentable – na cidade de Ojeda
Realização de palestras educativas com
o objetivo de sensibilizar a comunidade
escolar sobre a importância do consumo
consciente e da reciclagem.

Gestionando y Reciclando – na cidade de Bogotá
Fortalecimento e formalização das Associações de Recicladores por
meio da capacitação em gestão e do auxílio em questões trabalhistas,
além do desenvolvimento pessoal da comunidade de recicladores.

BRASIL
PERU
Technical School –
na cidade de Chimbote
Formação profissional
técnica para jovens em
situação de vulnerabilidade
social e com desejo de
superação para conseguir
sua inserção no mercado
de trabalho e melhorar
sua qualidade de vida.

Unidades operacionais
e comerciais
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Empreendedorismo & Reciclagem
– Usina Ouro Branco
Apoio à Associação de Catadores de
Materiais Recicláveis de Ouro Branco
(Ascob), garantindo a melhoria
nos processos de separação dos
resíduos e a segurança no trabalho.

ARGENTINA
Concurso Pensando em Acero
Promoção da utilização do aço
no desenvolvimento da habitação
social, incentivando estudantes
de engenharia civil a pesquisar
e desenvolver métodos construtivos
que também contribuam para suas
futuras carreiras.

URUGUAI
•

Fundación Tenis –
na cidade de Montevidéu
Apoio ao desenvolvimento
das atividades da fundação
em três escolas primárias,
incentivando o
desenvolvimento do
esporte infantil.

Cooperativa de Reciclagem –
Usina Pindamonhangaba
Apoio à Cooperativa Moreira Cesar
Recicla com desenvolvimento técnico e
em gestão, além de melhorias físicas
na estrutura da cooperativa.
Robótica na Escola –
Usina Riograndense
Realização de oficinas de robótica
para estimular a criatividade e o
desenvolvimento de habilidades de
estudantes, tendo em vista as
tecnologias de hoje.
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PARCERIA

INOVAÇÃO SOCIAL

VALOR COMPARTILHADO

“A parceria com a Gerdau foi muito importante
para o crescimento e o desenvolvimento da cooperativa. Ela nos ajudou com equipamentos,
estruturas e capacitações, e foi a ponte para a
comunicação com o poder público do município.
A construção do galpão e a participação dos voluntários em ações de melhorias foram essenciais
para o desenvolvimento do nosso trabalho. Temos
vários motivos para agradecer nestes mais de dez
anos de parceria e esperamos que ela se estenda
por muito tempo.” Maria Ângela Gonzaga,

“O concurso Pensando en Acero, para fomentar o
uso de aço em projetos de moradias sociais, permitiu que os estudantes de engenharia civil aplicassem os seus conhecimentos no desenvolvimento de novos sistemas habitacionais. A possibilidade de os vencedores do concurso verem seu projeto concretizado, com financiamento da Gerdau,
gerou uma grande motivação. O resultado foi a
construção de uma nova residência universitária
para abrigar 20 jovens de baixa renda, dando-lhes,
assim, a oportunidade de continuar seus estudos.
Um projeto pensado por alunos e para alunos.”

“A importância da Technical School está no valor
compartilhado. Ela surgiu para resolver um problema social e de competitividade industrial: a
falta de oportunidades educacionais e de trabalho
para jovens de baixa renda e a escassez de profissionais técnicos. Oferecemos educação de qualidade, com formação baseada em valores da
nossa cultura. Com a certificação conquistada após
dois anos de estudos e estágio em nosso complexo industrial, os jovens têm mais possibilidades de
trabalhar em diferentes companhias.” Jorge Castillo

Juan Ignacio Virga, assistente técnico comercial

da Gerdau Siderperu

presidente da Cooperativa de Pindamonhangaba

Espejo, chefe de Responsabilidade Social e Treinamento

da Gerdau Argentina

Menu
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PROGRAMA DE
VOLUNTARIADO GERDAU
Empoderar pessoas que constroem o futuro. Esse é
o propósito da Gerdau. Para colocá-lo em prática na
área social, a empresa conta com o apoio do trabalho de voluntários da Gerdau.
Os voluntários disponibilizam seu tempo e seu
talento para ajudar a melhorar a qualidade de
vida das pessoas e de entidades sociais. Com
isso, os colaboradores podem exercer sua cidadania e contribuir para transformar realidades.
E, para a companhia, há uma série de ganhos,
como a melhora do clima organizacional, o fortalecimento do sentimento de pertencimento e
o desenvolvimento pessoal e profissional dos
voluntários envolvidos.

22,6% dos colaboradores
da Gerdau atuaram no
Programa de Voluntariado
Gerdau em 2019.

Menu

revisão da diretriz de voluntariado da
empresa;
revisão do manual de voluntariado com
o conjunto de conceitos e boas práticas para a
implementação e a qualificação do programa,
focado nos Comitês do Instituto Gerdau;
criação de um guia de bolso para comunicar e sensibilizar os colaboradores quanto ao
programa.

de Logística na Usina de Pindamonhangaba
e voluntária da Gerdau

O grupo de voluntários
da Gerdau de Barão
de Cocais (MG) recebeu
a Moção de Aplauso,
homenagem concedida
pela Câmara de Vereadores
em reconhecimento ao
trabalho social realizado
no município mineiro.
PROCESSO EM EVOLUÇÃO
O Programa de Voluntariado Gerdau passou por
reestruturação em 2019.
nova plataforma, que permite melhor gestão, em tempo real, dos voluntários e das oportunidades de atuação;

“Ser voluntária nas iniciativas
da Gerdau é sentir-se especial, é
poder ajudar o próximo e motivar
mais pessoas a fazer o mesmo.
O voluntariado oxigena o dia a dia,
melhora as relações interpessoais
e ajuda na troca de experiências.
Ver o sorriso no rosto das crianças
durante as atividades faz valer
a pena todo o nosso esforço.
Mais do que doar meu tempo
e oferecer conhecimento, eu
sinto que aprendo muito nesses
trabalhos.” Simone Padovani Dias, analista

Voluntários:
novidades e
reconhecimento
em 2019

“Um dos momentos mais
marcantes do meu trabalho
como voluntário foi ouvir, em
uma das turmas do programa
Mulheres Empreendedoras,
feedbacks e agradecimentos
tão genuínos que até me
emocionei. Ali, tive a certeza
de que essa é a melhor forma
que eu tinha para contribuir
na sociedade, doando meu
saber a quem carece de
informações básicas sobre
negócios.” João Paulo Coelho Pereira,

analista da área de Mineração
e voluntário da Gerdau
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O PODER DO
EMPREENDEDORISMO
Conheça alguns dos projetos apoiados pela Gerdau que refletem a estratégia social da empresa,
focada em empreendedorismo nas áreas de educação, habitação e reciclagem.
EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA
Gerdau Transforma
Este projeto autoral visa promover a inserção
de pessoas no mercado de trabalho por meio
do empreendedorismo. Voltado para o empreendedor informal, autônomo ou individual, inclui um curso gratuito, com uma
semana de duração e dez módulos de
aprendizagem. Além das aulas, os empreendedores capacitados recebem acompanhamento de seus negócios, por um consultor,
durante três meses.
Criado em 2019, o Gerdau Transforma teve
12 turmas presenciais no Estado de Minas
Gerais. A próxima fase será a ampliação
do seu alcance, levando o treinamento
para as 28 cidades onde a Gerdau está
presente no Brasil, além de turmas na
Argentina, no Peru e no México.
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O que se aprende no curso
Definição do sonho
Empoderamento
Noções básicas de finanças, vendas,
marca própria, comunicação
Plano de ação para a abertura ou
a revisão do negócio

Uma das
turmas do
Gerdau
Transforma:
mais de 200
pessoas
beneficiadas

Beneficiados
274 empreendedores
12 turmas presenciais
Barão de Cocais
Congonhas
Conselheiro Lafaiete
Divinópolis
Itabirito
Moeda
Ouro Branco
Ouro Preto
Clique aqui para saber mais.

“Com este programa, transformamos vidas a partir do empreendedorismo.
A expectativa de dar a oportunidade de desenvolvimento social e
econômico para pessoas da base da pirâmide hoje é uma realidade.
Foi muito gratificante receber ligações de representantes de prefeituras
para solicitar mais turmas para seus municípios, dizendo que foi um
dos melhores cursos já ocorridos na cidade.” Guilherme Santos, gerente de

projetos da Agência Besouro, parceira no projeto Gerdau Transforma
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JUNIOR ACHIEVEMENT
Entidade que completa cem anos em 2020, a
Junior Achievement (JA) é uma das maiores organizações sociais de educação para jovens no
mundo, presente em cem países, e uma das primeiras a trazer programas de empreendedorismo
para esse público na América Latina.
A parceria entre a Junior Achievement e a Gerdau,
desenvolvida na Argentina, no Brasil e nos Estados
Unidos, tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento do empreendedorismo nos jovens e torná-los mais preparados para o mercado de trabalho. Voluntários da companhia
atuam como instrutores dos programas da JA,
dedicando horas do seu tempo para colaborar
na educação e no futuro dos jovens.
Além dos projetos existentes, foi desenvolvido o
JA Startup, um programa para abordar temas da
nova economia, voltado para alunos do Ensino
Médio. A Gerdau também apoiou a criação de
um aplicativo para digitalizar todo o conteúdo

desse programa. A ferramenta inclui material de
apoio para mentores, game, jornada do aluno e o
material utilizado em sala de aula.

“A parceria com a Gerdau
permite que a Junior Achievement
continue impulsionando o futuro de
jovens no Brasil. Com o apoio da
companhia, nós contribuímos para
a formação de cidadãos mais
conscientes. É uma relação forte e
participativa, nos ajudando na tomada
de decisão, na construção de programas
novos e na melhoria dos já existentes.
Além de nos apoiar na criação do
programa JA Startup, a Gerdau foi a
primeira a ajudar na digitalização desse
programa, ainda em 2018, o que
facilitou a aceleração do processo nos
demais projetos da organização quando
a pandemia surgiu e forçou o isolamento
social.” Bety Tichauer, diretora-superintendente

da Junior Achievement Brasil

PRINCIPAIS PROGRAMAS
DA PARCERIA ENTRE
GERDAU E JUNIOR ACHIEVEMENT
JA Startup
Empresário Sombra por um Dia
Introdução ao Mundo dos Negócios
Mulheres Empreendedoras
Nosso Planeta, Nossa Casa
Vamos Falar de Ética
BENEFICIADOS:
509 alunos
VOLUNTÁRIOS:
74 profissionais da Gerdau
Clique aqui para saber mais.

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
EMPRESARIAL
A Gerdau busca sempre estimular empresários
de micro e pequenos negócios a se manter
atualizados e preparados para os constantes
desafios do mercado. Entendemos que um
ambiente empreendedor forte é capaz de colaborar para o desenvolvimento local. Por isso,
pensando em contribuir para a melhoria da
competitividade das empresas de pequeno
porte, a Gerdau implementou o Programa de
Desenvolvimento Empresarial, em parceria
com o Sebrae.
É uma ampliação do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores Gerdau, também realizado com o Sebrae há mais de dez anos e
que beneficiou mais de mil micro e pequenos
fornecedores diretos da empresa.
O Programa de Desenvolvimento Empresarial
está sendo executado na região de Ouro Branco (MG). Os empreendedores recebem capacitações em gestão, por meio de conteúdos
como gestão de resultados, financeira, comercial e de recursos humanos e consultoria focada para reduzir os gaps de cada negócio.
BENEFICIADOS
67 micro e pequenas empresas

Menu
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NOVA ESCOLA
A Nova Escola é uma organização independente e
sem fins lucrativos, criada com o objetivo de
apoiar os professores brasileiros na missão de
educar. Para isso, busca fortalecer esses profissionais desenvolvendo produtos, serviços, conteúdo
e recursos pedagógicos de qualidade, que facilitem
seu dia a dia e garantam o aprendizado dos alunos.
A Gerdau firmou parceria com a Nova Escola
para desenvolver módulos de educação empreendedora, com foco no Ensino Fundamental II,
que estarão à disposição de professores em
2020, de forma gratuita. Com esses módulos, os
educadores terão acesso a conteúdos e planos
de aula para abordar o tema de empreendedorismo com seus alunos.
PARCEIRO
Fundação Lemann
Clique aqui para saber mais.

GERANDO FALCÕES
A Gerando Falcões é uma ONG de educação,
com projetos focados em qualificação profissional para jovens e adultos em geração de renda.
Ela nasceu em 2011, no extremo leste da cidade
de São Paulo, e hoje atua em uma estratégia
de rede, em periferias e favelas. Além disso,
desenvolve projetos nas áreas de esporte e
cultura para crianças e adolescentes.
A Gerdau apoia o plano de expansão do projeto,
com a implementação de um núcleo na cidade
de Divinópolis (MG). A parceria prevê a identificação de uma liderança social local para participar de uma formação na Falcons University e,
posteriormente, implementar esses aprendizados na entidade social em que atua. A seleção
e a capacitação serão realizadas em 2020.
Clique aqui para saber mais.

INOVA EDUCAÇÃO
Em 2019, a Gerdau se tornou membro do Grupo Mais Unidos, um fundo de investimento
social colaborativo, formado por multinacionais,
em parceria com a Usaid (Agência dos Estados
Unidos para o Desenvolvimento Internacional).
Com foco em educação pública e formação de
jovens brasileiros, esse fundo busca alavancar
projetos de educação e capacitação profissional para o mercado de trabalho do século XXI.
Além da parceria, a Gerdau está apoiando o
projeto Inova Educação, anteriormente chamado
de Robolab. A iniciativa, conduzida em conjunto
com a Secretaria de Educação do Estado de São
Paulo, tem como objetivo levar conhecimentos
STEM (sigla em inglês para ciências, tecnologia,
engenharia e matemática) para a sala de aula.
Para isso, os professores serão capacitados para
desenvolver atividades computacionais e tecnológicas voltadas para alunos do Ensino Médio de
escolas da rede pública estadual.
PARCEIRO
Qualcomm
Clique aqui para saber mais.

ONE
O projeto educacional ONE (Oracle Next Education) é uma iniciativa que busca desenvolver
e capacitar jovens em tecnologia da informação, por meio de uma parceria entre a Gerdau
e a Oracle. Os cursos, de seis meses de duração, combinam o ensino de habilidades diretamente ligadas à área de tecnologia com
competências como empreendedorismo, criatividade e inteligência emocional.
A Gerdau está subsidiando a educação de uma
parcela desses jovens e vai disponibilizar mentores para orientá-los. Também haverá a possibilidade de contratação de parte dos formados no programa, para se tornarem colaboradores da empresa na área de tecnologia.
PARCEIRO
Oracle
CIEE
Alura
Cogna

A meta do ONE é formar 3 mil alunos
até 2021. A Gerdau está subsidiando
bolsas para 400 jovens.
Clique aqui para saber mais.
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HABITAÇÃO
Gerdau Builders
O Gerdau Builders é um programa de aceleração para empreendedores que tenham
negócios em fase madura (scale-up), com
foco em construção civil para habitação e
reciclagem. Criado pela Gerdau e gerenciado
pela organização global sem fins lucrativos
Endeavor, ajuda startups que ofereçam
produtos ou serviços com potencial para
gerar impacto social escalável e inovador
nos dois setores.

Menu

Mentores engajados
9 da Gerdau
22 da Endeavor
Voluntários: 12

Os empreendedores dos negócios selecionados passam por uma jornada de oito meses
de mentorias, workshops e eventos com a
participação de executivos da Gerdau e de
mentores Endeavor.

As etapas da aceleração
Mentorias coletivas e
acompanhamento de mentor(a)
padrinho (madrinha)
Diagnóstico dos principais desafios
de crescimento das empresas
participantes
Comunidade e empreendedores
de alto impacto que se ajudam a crescer
Acompanhamento de conectores
da Gerdau para identificação de
oportunidades
Participação em eventos da Endeavor

Beneficiados: 9 negócios acelerados

Clique aqui para saber mais.

Gerdau Builders: oportunidade
para empreendedores que tenham
negócios em fase madura nas
áreas de construção civil para
habitação e reciclagem
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Lab Habitação
A Gerdau se uniu à Artemisia – organização da
sociedade civil – com um propósito em comum:
fortalecer uma nova geração de negócios
que possam apoiar a mudança na vida de
milhares de famílias em situação de vulnerabilidade social, proporcionando mais
dignidade e qualidade de vida. Além da
Artemisia, o Instituto Vedacit, a Votorantim Cimentos, a Tigre, a Caixa Econômica Federal e o
Conselho Brasileiro de Arquitetura e Urbanismo
são parceiros dessa iniciativa.
O resultado dessa união é o Lab Habitação: Inovação e Moradia, um programa gratuito
e anual de aceleração de negócios que
estejam em fase inicial e sejam relacionados a
melhorias e/ou inovações diante dos desafios
habitacionais para a população de baixa renda.
Em 2019, 14 negócios completaram a jornada de
aceleração, com 51 mentores das organizações
envolvidas. Ao fim do programa, três startups se
destacaram, e os empreendedores que as
criaram receberam um aporte de capital
como apoio para o desenvolvimento dos negócios:
Arquitetos da Vila, de Belo Horizonte (MG)
– reformas em habitações de comunidades de
baixa renda com qualidade, preço justo, possibilidade de financiamento e prazo adequado,
melhorando as condições de vida dos moradores
a um custo acessível (www.instagram.com/arquitetosdavila/);
Se Vira, Mulher!, de São Paulo (SP) – capacitação de mulheres em situação de vulnerabilidade econômica para fazer pequenos reparos
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em casa, com minicursos de reforma e manutenção
em marcenaria, elétrica, hidráulica, jardinagem,
pintura e papel de parede, revestimentos de parede e piso e mecânica (http://seviramulher.com);
Revolusolar, do Rio de Janeiro (RJ) – desenvolvimento sustentável em comunidades de baixa
renda por meio de instalações de energia solar,
capacitação profissional de instaladores e atividades educativas (http://revolusolar.com.br).
Além da aceleração dos negócios, a Gerdau participou da criação da Tese de Impacto Social
em Habitação, um estudo sobre o contexto habitacional brasileiro e as oportunidades para o
desenvolvimento de negócios.
Voluntários da Gerdau: 5
Clique aqui para saber mais.

495 negócios de todas as

regiões do Brasil foram analisados
para o programa em 2019

14 negócios cumpriram

a jornada de aceleração no
Lab Habitação, com 25
empreendedores apoiados

O Lab Habitação foi
o vencedor do Prêmio Master
Imobiliário 2019 na categoria
Inovação
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“A parceria com a Gerdau é um divisor de
águas na história da Artemisia, porque
nos possibilitou a criação de uma coalização voltada para o desenvolvimento de
um ecossistema inovador de negócios de
impacto social na habitação. Além disso,
aprendemos juntos a criar uma parceria
intersetorial com outros importantes
players da indústria da construção, ONGs
e empreendedores de impacto social. Tudo
isso com um objetivo: contribuir para que
pessoas mais vulneráveis tenham acesso
à moradia digna e de qualidade.”
Maure Pessanha, diretora-executiva da Artemisia

TETO
Organização presente em 19 países da América
Latina, a TETO atua para garantir o direito à moradia nas comunidades mais precárias e invisíveis. Por meio de seus programas sociais, diminui a vulnerabilidade das famílias com a construção de casas emergenciais.
Isso é feito com o apoio de pessoas e de empresas como a Gerdau, que mobiliza seus colaboradores no Brasil e no México em ações de voluntariado para a construção das moradias
emergenciais. Além disso, há seis anos, a empresa doa pregos para todas as construções da
TETO no Brasil. Em 2019, o trabalho voluntário
auxiliou na construção de casas que se tornaram
o lar de famílias nos Estados de São Paulo, Rio
de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco, no Brasil, e na Cidade do México, no México.

Voluntários da Gerdau: 102
Clique aqui para saber mais.
Habitat para a Humanidade
Uma moradia adequada proporciona uma vida
digna e reflete diretamente no aumento da autoestima, da saúde e da qualidade de vida das famílias. Na parceria da Gerdau com a ONG Habitat
para a Humanidade, voluntários da empresa realizaram ações no Brasil, no Canadá e nos Estados
Unidos. No Brasil, as iniciativas são focadas
na reforma de moradias existentes para eliminar ou minimizar aspectos de precariedade, como mofo, umidade e pouca ventilação.
Já na América do Norte, as ações são em construções de moradias, também para a população em
vulnerabilidade.
Entre as obras executadas, estão construção de novos cômodos, aplicação de reboco, pintura de paredes internas e externas, instalação de pisos, troca de
portas e janelas, revisão e substituição de sistema
elétrico e redimensionamento hidráulico.
Beneficiados
6 famílias
23 pessoas
Voluntários: 34 colaboradores
Clique aqui para saber mais.

Beneficiados pelos voluntários da Gerdau:
529 famílias

Menu
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RECICLAGEM
Casa Sustentável
Transformar rejeito de minério de ferro em
matéria-prima (coprodutos) para habitação.
Assim foi construída a Casa Sustentável, que
integra a estrutura física do biocentro Gerdau
Germinar — centro de educação ambiental
da empresa.
Alinhada à estratégia de economia circular
adotada pela Gerdau, ela representa o esforço da empresa em pesquisa e desenvolvimento de novas aplicações para os rejeitos e estéreis da mineração, na busca de usos sustentáveis e mais nobres, contribuindo para
a redução do descarte desses materiais em
barragens e depósitos.
Desenvolvida em parceria com pesquisadores
da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG) e com projeto arquitetônico do escritório Gustavo Penna Arquiteto e Associados, a
construção, localizada em Ouro Branco (MG),
utiliza tecnologia pioneira, que permite o
reaproveitamento dos coprodutos da mineração, representando uma alternativa sustentável ao descarte em barragens e depósitos.
A Casa Sustentável seguiu as premissas de uma
habitação do programa Minha Casa, Minha
Vida e teve como ponto de atenção a qualidade do morar. Além de utilizar materiais reciclados, faz uso de sistemas ecologicamente
corretos, como aquecimento solar, geração
de energia solar e eólica, biodigestores (que
possibilitam o reaproveitamento de detritos
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para gerar gás e adubo), tanques de compostagem, captação de água pluvial e recirculação da
água. A iniciativa ainda é um modelo experimental, mas apresenta, na prática, a possibilidade de
contribuir em um processo de mineração sustentável. Uma versão de realidade aumentada
foi criada para que os visitantes possam interagir
e aprender mais sobre os processos de construção e economia circular. A Casa Sustentável está
aberta a visitas educacionais e de pesquisadores.

Casa Sustentável
em Ouro Branco (MG)

Parceiros
Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG)
Escritório de arquitetura Gustavo
Penna Arquiteto e Associados
Produzida com:
9.600 kg de rejeito arenoso
4.200 kg de pozolana
100 kg de pigmentos
Equipe
30 pessoas (desenvolvimento
da tecnologia e execução da obra)
Conjunto da obra
45 m2
7 cômodos
Energia solar e eólica
Biodigestores
Tanques de compostagem
Captação de água pluvial

“A parceria com a Gerdau provou a importância e a aplicação prática
da economia circular, materializada na Casa Sustentável. Com ela, foi
possível mostrar a importância do projeto e a visibilidade que ele trouxe
para a mineração brasileira.” Evandro Moraes, professor titular da UFMG
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Prolata
Em conjunto com a Associação Brasileira de Embalagem de Aço (Abeaço), a Gerdau apoia o Prolata,
um programa permanente de reciclagem de embalagens de aço, que beneficia cooperativas de reciclagem em todo o Brasil.
O Prolata trabalha para melhorar o sistema de logística reversa das embalagens de aço que compõem
parte da fração seca dos resíduos sólidos urbanos.
Por meio da reciclagem mecânica, trata adequadamente as embalagens de aço pós-consumo recebidas
e dá destinação ambientalmente adequada, transformando-as em matéria-prima para a Gerdau, evitando
impacto ambiental com a redução do volume de
resíduos dispostos no meio ambiente.
Em 2019, a Gerdau contribuiu com a doação de
equipamentos de proteção individual (EPIs) para os
cooperados que integram o programa e com a compra de sucata ferrosa nas cooperativas participantes.
Cada kit de EPI contém 14 itens, como óculos de
segurança, luvas e botas com bico de aço, para garantir a segurança e a saúde dos cooperados durante o trabalho, evitando acidentes e doenças
ocupacionais. Os cooperados ainda participam de
um treinamento sobre o uso correto dos EPIs, armazenamento e higienização dos itens.
Beneficiados: 5.490 pessoas
beneficiadas no Brasil
Clique aqui para saber mais.

Pimp My Carroça
O Pimp My Carroça é um movimento que atua no Brasil para
tirar os catadores de recicláveis da invisibilidade, promover
sua autoestima e aumentar sua renda, por meio da arte, da
tecnologia e da participação coletiva. No projeto Pimp Nossa
Cooperativa, os voluntários da Gerdau se envolveram em
ações de melhoria física dos espaços de duas cooperativas.
Eles ajudaram a transformar as paredes em murais artísticos,
contribuíram com a pintura de sinalização de segurança e com
a instalação de cerca e participaram de mutirões de organização e de rodas de conversa.
Beneficiados
2 cooperativas
57 catadores
Voluntários da Gerdau: 73
Clique aqui para saber mais.
AmchamLAB
Em parceria com a Amcham Brasil, a Gerdau está apoiando o
Amcham LAB, uma plataforma para aproximar empresas de startups, estimulando o desenvolvimento de uma rede de empreendedorismo e inovação. O objetivo é mapear e proporcionar aceleração a startups do cenário nacional que atuem no setor de reciclagem, com soluções inovadoras e potencial de crescimento. A
conexão entre os associados da Amcham e os agentes da nova
economia busca criar um ambiente fértil para cooperação e capacitação. Com sede na matriz da Amcham, em São Paulo, o Amcham
LAB tem atividades como rodadas de negócios, mentoria, workshops
e imersões empresariais em polos de tecnologia regionais e internacionais. O projeto será desenvolvido durante o ano de 2020.
O Amcham LAB vai conectar 10 startups de reciclagem com
5 mil empresas da rede Amcham em 15 cidades brasileiras.
Parceiro: Citibank
Clique aqui para saber mais.
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MM GERDAU – MUSEU
DAS MINAS E DO METAL
O universo das minas, dos minerais e do metal está
pronto para ser descoberto por meio da tecnologia
e de personagens reais e fictícios.
Mais de 1 milhão de pessoas já mergulharam
nesse universo desde a inauguração do MM
Gerdau — Museu das Minas e do Metal, há dez
anos. Essa marca de número de visitantes foi
atingida em 2019, ano que registrou o maior
público na história do museu. O acervo fica no
interior do Prédio Rosa, como é conhecido o
edifício de três andares inaugurado juntamente com Belo Horizonte (MG), em 1897, e localizado na tradicional Praça da Liberdade, na capital mineira. As exposições documentam duas
das principais atividades econômicas do Estado
de Minas Gerais: a mineração e a metalurgia.

jetos voltados para a educação e a preservação
do patrimônio histórico-cultural.

O museu é patrocinado pela Gerdau, por meio
da lei federal de incentivo à cultura, com o apoio
da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM). Oferece entrada gratuita, além
de palestras científicas e programação especial
para estudantes e público da terceira idade.
Dessa forma, a Gerdau busca contribuir continuamente para o desenvolvimento sustentável
de Minas Gerais, por meio de iniciativas e pro-

Agenda repleta em 2019
581 ações educativas com público espontâneo
378 ações educativas agendadas
280 escolas atendidas
206 atividades culturais
8 exposições temporárias
2 itinerâncias
5 cursos
74 eventos
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Recorde de público em 2019
241.787 visitantes (59,5% mais que em 2018)
27.140 pessoas atendidas em visitas
educativas (45% mais que em 2018)
Por dentro do museu
18 salas de exposição
44 exposições permanentes
11 instalações
Mais de 400 espécies minerais

“A principal contribuição do MM Gerdau para
a comunidade é o entendimento da ciência pelo
público que vivencia as ações oferecidas pelo
museu. Nossa proposta é possibilitar um diálogo
permanente entre a história da mineração e
da metalurgia de Minas Gerais, a preservação
do patrimônio histórico do Prédio Rosa, edifício
tombado de 1897, e as conexões da ciência e da
tecnologia. Um diálogo inclusivo, acessível, com
reflexões sobre passado, presente e futuro.”
Márcia Guimarães, diretora-executiva do
MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal
Clique aqui para saber mais.
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INICIATIVAS SOCIAIS
APOIADAS COM
INCENTIVOS FISCAIS
As leis de incentivo fiscal permitem que empresas e
pessoas físicas apoiem projetos que refletem sua
postura de responsabilidade social e seus valores.
Com o uso de incentivos fiscais no Brasil, a Gerdau amplia os valores destinados a ações sociais
nas comunidades em que está presente.
Entre as legislações em vigor, a empresa atua
com projetos nas áreas de cultura, esporte e
saúde e com os fundos do idoso e da criança e
do adolescente.
Conheça, a seguir, alguns dos projetos que a
Gerdau apoia por meio das leis de incentivo.

PROJETOS INCENTIVADOS
Teatro nos Parques
Ir ao parque para assistir a peças de teatro com
entrada gratuita. A essência do projeto Teatro
nos Parques, patrocinado pela Gerdau, é promover o acesso a atividades culturais em parques públicos e áreas verdes, utilizando esses
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espaços urbanos para além das práticas esportivas e de lazer.
Em 2019, o Teatro nos Parques levou espetáculos de diferentes gêneros teatrais a diversas cidades da Grande São Paulo e do interior do
Estado de São Paulo, atingindo todas as faixas
etárias e classes sociais.
Beneficiados: 3.080 pessoas
Cidades que receberam os espetáculos
Araçariguama
Cotia
Guarulhos
Mogi das Cruzes
Pindamonhangaba
São José dos Campos
Clique aqui e aqui para saber mais.
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Fundação Tênis
A ONG Fundação Tênis promove a inclusão social
de crianças e jovens em condições de vulnerabilidade social. Por meio da prática e da disciplina do tênis, ela contribui para o resgate dos
valores de cidadania e educa os jovens, preparando-os para o mercado de trabalho. Para ingressar na Fundação, a criança deve estar matriculada na escola. As aulas de tênis são ministradas duas vezes por semana e, ao atingir
16 anos, os jovens são encaminhados para cursos profissionalizantes e estágios.
As ações e atividades são desenvolvidas em 14
núcleos, localizados em 8 cidades dos Estados
de São Paulo e Rio Grande do Sul.
Beneficiados com o apoio da Gerdau:
582 crianças e adolescentes
Cidades beneficiadas pela Gerdau
São Paulo
Porto Alegre
Clique aqui para saber mais.

“A Gerdau está conosco desde o
início de nossas atividades, há mais
de 19 anos. Aprendemos muito com
ela sobre processos de gestão, a
importância de termos uma cultura
de trabalho, a busca por excelência —
absorvemos esses valores ao perceber
a sua relevância também para
aplicação no terceiro setor. A parceria
transmite credibilidade e nos ajuda
a atrair novas empresas.” Luis Carlos
Enck, superintendente da Fundação Tênis
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Projeto Construção Cultural. A iniciativa, promovida pelo Sinduscon-RS (Sindicato das Indústrias
da Construção Civil no Estado do Rio Grande do
Sul), é uma parceria entre os setores público e
privado. Com essa união de forças, já foram recuperados 32 monumentos e marcos históricos
na cidade de Porto Alegre.
Em 2020, deverá ser iniciado o restauro da Estátua do Laçador, um dos símbolos da capital
gaúcha.
Clique aqui para saber mais.

Fundação Tênis: inclusão de crianças
em condições de vulnerabilidade

Beneficiados pela Gerdau:
270 crianças e adolescentes

Restauro do patrimônio público
Comprometida com a recuperação e o incentivo
à preservação do patrimônio histórico e cultural
do Rio Grande do Sul, a Gerdau patrocina o

Paralelamente à formação profissional, foram
desenvolvidas ações para o fortalecimento de
vínculos não só entre os participantes, mas também em prol de uma melhor convivência com
as famílias e a comunidade. Após a capacitação,
os alunos recebem ajuda para ingressar na cadeia
produtiva, seja ela em atividades em microempresas, empreendedorismo individual ou cooperativas.
Beneficiados: 320 pessoas
Clique aqui para saber mais.

Atletismo & Cidadania
A Gerdau apoia o projeto Atletismo & Cidadania,
iniciativa de inclusão social que oferece aulas de
atletismo a jovens de baixa renda nas cidades de
São Roque e Pindamonhangaba, em São Paulo.
As aulas são gratuitas e voltadas para crianças
e adolescentes de 7 a 14 anos. Além da iniciação
esportiva em aulas ministradas duas vezes por
semana, em dois períodos, os alunos recebem
uniformes e lanche após os treinamentos.

O curso, realizado na região metropolitana
de Fortaleza (CE), foi gratuito e teve seis meses de duração. Os alunos aprenderam técnicas de edificações e processos construtivos
sustentáveis.

Projeto Construção Cultural: mais de 30 monumentos
e marcos históricos recuperados em Porto Alegre

Construcom
A Gerdau apoiou o Projeto Construcom, criado pelo
Instituto Tecnológico e Vocacional Avançado (Iteva)
para qualificar pessoas com mais de 60 anos na
construção civil.
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FUNDO PRÓ-INFÂNCIA
GERDAU
O Fundo Pró-Infância Gerdau é uma iniciativa que se
tornou referência na área de responsabilidade social .
Ele foi criado em 1999 com o objetivo de incentivar a participação dos colaboradores
da empresa na doação de recursos para entidades de amparo a crianças e adolescentes.
Os colaboradores da Gerdau no Brasil são convidados a doar parte do seu imposto de renda
devido para entidades sociais. Os doadores
podem escolher a entidade a ser beneficiada,
entre as ONGs relacionadas no fundo, e a empresa se compromete a contribuir com o mesmo valor pelo seu imposto de renda, dobrando
assim a quantia doada pelo colaborador. O Fundo-Pró Infância Gerdau reforça a proximidade
dos colaboradores com a causa social e com as
comunidades em que a companhia está inserida.

NÚMEROS 2019

29 entidades
beneficiadas

137 doadores
Menu

R$ 585.048

doados às entidades sociais
(colaboradores e Gerdau)
Sol Maior
Uma das entidades beneficiadas pelo Fundo Pró-Infância Gerdau é a Associação Sol Maior. A entidade acredita no papel transformador da arte
e, por isso, desde 2007 dedica-se à educação
musical gratuita para crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade social. Mais de 2.500
jovens já participaram das oficinas de música –
instrumental e de canto coral – e de dança oferecidas pela ONG, localizada em Porto Alegre (RS).
Atualmente, são atendidas 450 crianças, que
recebem instrumentos musicais para a prática
das aulas, bem como lanche e transporte. A Sol
Maior também organiza atividades sociais e culturais, propiciando uma agenda de passeios,
visitas a instituições culturais, ingressos para
espetáculos de teatro e apresentações em escolas, asilos e hospitais.

As crianças e os adolescentes atendidos têm
entre 7 e 17 anos e, ao deixarem a ONG, estarão
mais preparados para ingressar no mercado de
trabalho.
Clique aqui para saber mais.

“A Gerdau está enraizada na vida
da Sol Maior, pois, no início de nossas
atividades, era a única empresa que
investia e acreditava na nossa ideia.
Hoje, temos um conjunto de empresas
envolvidas, mas, para nós, contar
com o permanente apoio da Gerdau
— depois de 13 anos de vida —
torna-se emblemático e de grande
valor emocional.” César Franarin,
presidente da ONG Sol Maior
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COMPROMISSOS E ASSOCIAÇÕES PARA MOLDAR O FUTURO
A Gerdau faz parte de associações e compromissos dedicados a discutir e fomentar o papel das empresas
como agentes de transformação social.
CONHEÇA ALGUNS DELES:

Menu

Comunitas | Bisc
Realizado anualmente pela Comunitas, o Benchmarking do Investimento Social Corporativo
(Bisc) é uma ferramenta que traça parâmetros
e comparações sobre o perfil do investimento
social privado no Brasil.

Capitalismo Consciente
Movimento global que reúne empresas que
buscam um novo jeito de investir e fazer negócios. Os pilares são propósito, orientação para
os stakeholders, cultura e liderança consciente.
A Gerdau é associada ao movimento no Brasil,
e o CEO da empresa, Gustavo Werneck, é conselheiro emérito.

Gife
Associação formada por investidores sociais
privados de institutos ou fundações de origem
empresarial, familiar, independente, comunitária ou empresas que investem em projetos
sociais, culturais e ambientais com finalidade
pública no Brasil.

Conselho Brasileiro de Voluntariado
Empresarial (CBVE)
Reúne empresas, confederações, institutos e
fundações empresariais que formam uma rede
de promoção e desenvolvimento do voluntariado empresarial.

Pacto Global da ONU
É o maior movimento de sustentabilidade corporativa do mundo, com mais de 13 mil membros em 160 países. É o responsável pela criação
e pelos monitoramentos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), uma coleção
de 17 objetivos globais concebidos para ser um
modelo para alcançar um futuro melhor e mais
sustentável para todos. A adesão da Gerdau foi
formalizada em 2019.

Instituto Ethos
Organização brasileira que tem como objetivo
auxiliar as empresas a gerir seus negócios de
forma socialmente responsável, tornando-as
parceiras na construção de uma sociedade justa e sustentável.

Chief Executives for Corporate
Purpose (CECP)
É uma coalização, com base nos Estados Unidos,
liderada por organizações que acreditam que a
estratégia social de uma empresa — como ela se
envolve com seus stakeholders, incluindo funcionários, comunidades, investidores e clientes — é
determinante para o seu sucesso.

Centro de Intraempreendedorismo
A Liga dos Intraempreendedores e o Núcleo de
Sustentabilidade da Fundação Dom Cabral se juntaram para desenvolver um ambiente estimulante
para intraempreendedores de impacto no Brasil.
Por meio do Centro, auxiliam empresas no desenvolvimento organizacional direcionado a intraempreendedores e à aceleração de projetos internos.
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PARCEIROS TÉCNICOS
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ESTRATÉGIA SOCIAL GERDAU
CRÉDITOS
Coordenação e conceito: Instituto Gerdau e Comunicação Corporativa
Projeto editorial, redação e supervisão da produção: Quintal 22
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GERDAU
Av. Dra. Ruth Cardoso, 8.501 – 8º andar Pinheiros
CEP 05425-070 São Paulo – SP
+55 11 3094-6600
www.gerdau.com.br

GERDAU NAS REDES SOCIAIS
www.facebook.com/Gerdau
@gerdau
http://twitter.com/gerdau
www.linkedin.com/company/gerdau
www.youtube.com/user/GerdauSA
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