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apresentação
A Gerdau desenvolve pela primeira vez um portal dedicado
à apresentação dos seus principais indicadores sociais, 
ambientais e econômicos,  incluindo os dados requisitados pelo 
padrão da Global Reporting Initiative (GRI) - opção de acordo: 
Essencial. A publicação complementa as informações do 
Relatório Gerdau 2020 trazendo uma visão completa dos dados 
que são disponibilizados para seus stakeholders.

SEJA BEM-VINDO 
E BOA LEITURA!
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Sobre o 
relatório Colaboradora na Unidade 

RioGrandense (RS)
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Impactos gerados pela empresa

Impactos gerados fora da empresa

Impactos referentes ao tema material 
não possuem origem neste elo

TEMAS FORNECEDORES UNIDADES PRODUTIVAS/
ESCRITÓRIO GERDAU CLIENTES CONSUMIDOR 

FINAL

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

GRI 102-46

LIMITE DOS TÓPICOS MATERIAIS 
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Capital 
Humano

Colaboradores 
na Unidade 

Araçariguama (SP)
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SUMÁRIO DE INDICADORES - CAPITAL HUMANO
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GRI 102-8 - Conheça o perfil demográfico da Gerdau

Total de empregados próprios por tipo de contrato e gênero (no Brasil)

Total de empregados próprios por tipo de contrato e região

GRI 102-12 - Iniciativas externas

GRI 102-17, GRI 103-1, GRI 103-2 e GRI 103-3: 205 - Anticorrupção

GRI 205-1 - Operações avaliadas quanto a riscos relacionados à corrupção

GRI 403-1, GRI 403-2, GRI 403-4 - Saúde e Segurança Ocupacional 

GRI 403-8 - Colaboradores cobertos por um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho

GRI 403-3, GRI 403-6 
GRI 403-7 - Prevenção e mitigação de impactos de saúde e segurança do trabalho diretamente vinculados com relações de negócios

GRI 403-5 - Capacitação de colaboradores em saúde e segurança

GRI 403-9 - Acidentes de trabalho

GRI 405-1 - Diversidade em órgãos de governança e empregados

GER-1 - Percentual de investimentos em inovação em relação à receita líquida



CONHEÇA O PERFIL DEMOGRÁFICO DA GERDAU

GRI 102-8 - Informações sobre empregados e outros colaboradores

INFORMAÇÕES GERAIS

Porcentagem/Número total de 
empregados próprios

Porcentagem/Número total de 
terceiros/ autônomos

2018 76,8% 23,2% 

2019  82,5%  17,5% 

2020 80,4% 19,6%

 26.870

 27.125

 26.979

8.122

5.750

6.590
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TOTAL DE EMPREGADOS PRÓPRIOS POR 
TIPO DE CONTRATO E GÊNERO (NO BRASIL)

Empregados próprios com contrato por  
Prazo Permanente

Empregados próprios com contrato por  
Prazo Determinado ou Temporário

Número total

% do total de 
colaboradores 
(permanentes e 
temporários)

Número total

% do total de 
colaboradores 
(permanentes e 
temporários)

2018

MASCULINO 14.167 83,3% 886 5,2%

FEMININO 1.365 8,0% 587 3,5%

TOTAL 15.532 91,3% 1.473 8,7%

2019

MASCULINO 14.166 82,0% 897 5,2%

FEMININO 1.532 8,9% 681 3,9%

TOTAL 15.698 90,9% 1.578 9,1%

2020

MASCULINO 14.308 83,6% 520 3,0%

FEMININO 1.885 11,0% 409 2,4%

TOTAL 16.193  94,6% 929 5,4%
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TOTAL DE EMPREGADOS PRÓPRIOS POR TIPO DE CONTRATO E REGIÃO

Empregados próprios 
com contrato por 
Prazo Permanente

Empregados próprios 
com contrato por 
Prazo Determinado ou 
Temporário

Total

BRASIL 2018 15.532 1.473 17.005

2019 15.698 1.578 17.276

2020 16.193 929 17.122

CANADÁ 2018 1.281 7 1.288

2019 1.350 6 1.356

2020 1.336 2 1.338

ESTADOS 
UNIDOS

2018 4.739 9 4.748

2019 4.844 12 4.856

2020 4.396 15 4.411

MÉXICO 2018 1.197 75 1.272

2019 1.256 84 1.340

2020 1.313 104 1.417

REPÚBLICA 
DOMINICANA

2018 807 0 807

2019 792 0 792

2020 799 0 799

Empregados próprios 
com contrato por 
Prazo Permanente

Empregados próprios 
com contrato por 
Prazo Determinado ou 
Temporário

Total

PERU 2018 909 51 960

2019 869 64 933

2020 863 56 919

ARGENTINA 2018 673 2 675

2019 645 6 651

2020 625 0 625

URUGUAI 2018 209 4 213

2019 196 0 196

2020 180 0 180

VENEZUELA 2018 - - 0

2019 - - 0

2020 260 18 278

COLÔMBIA 2018 997 440 1.437

2019 885 499 1.384

2020 850 457 1.307

Notas: não houve variações significativas nos números, mas este ano trouxemos dados de Venezuela. Os dados foram compilados a partir da coleta feita pelas equipes locais de Pessoas, com acesso a 
ferramentas internas de controle de QL. O trabalho desempenhado pelos terceiros são diversos, como TI, manutenção, alimentação e logística.

Nos últimos 
três anos, 
todos os 
empregados 
próprios 
trabalharam 
sob regime 
integral.
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GRI 102-12

Iniciativas externas
INICIATIVA EXTERNA OBRIGATÓRIA/VOLUNTÁRIA DATA DE ADOÇÃO

Manifesto “Seja Antirracista” Voluntária Junho 2020

B Movement Builders Voluntária Setembro 2020

Fórum de Empresas e  
Direitos LGBTI+ Voluntária Fevereiro 2020

Coalizão Empresarial para  
Equidade Racial e de Gênero Voluntária Setembro 2019

Pacto pela Inclusão de  
Pessoas com Deficiência Voluntária Outubro 2019

Coalizão Empresarial pelo Fim  
da Violência contra as Mulheres Voluntária Novembro 2019

Princípios de Empoderamento  
das Mulheres Voluntária  Julho 2017

Carbon Disclosure Project (CDP) Voluntária  Agosto 2020

Pacto Global da ONU Voluntária Agosto 2019

Capitalismo Consciente Voluntária Março 2019

Hub de Economia Circular Voluntária Novembro 2019

Centro de Intraempreendedorismo Voluntária Janeiro 2019
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GRI 102-17, GRI 103-1, GRI 103-2 e GRI 103-3: 205 

Anticorrupção

O programa de compliance da Gerdau detecta e mitiga riscos internos e externos que possam impactar o negócio e 
reforça o compromisso da empresa com a ética e a integridade. O Código de Ética e Conduta, as políticas e as diretrizes 
formalizam as obrigações da Gerdau de cumprir as leis, executar rotinas, seguir uma governança sólida e níveis de 
alçada. Além da Política de Compliance, destacam-se a Política Anticorrupção e as Diretrizes de Relacionamento com 
Agentes Públicos, Patrocínios e Doações, Contratos, Cortesias e Sanções Disciplinares. 

No relacionamento com terceiros, com ênfase na transparência e na concorrência leal, a empresa publicou em 2020 seu 
Código de Ética e Conduta para terceiros, disponível na internet, além de colocar nos contratos e pedidos de compras 
cláusulas de compliance e termos de compromisso com aderência ao compromisso de práticas anticorrupção. 

Para acessar, as políticas clique aqui.

A companhia também oferece um canal de comunicação anônimo e confidencial, disponível para o público interno 
e externo, para que dúvidas e suspeitas de violação do Código de Ética Gerdau ou da legislação sejam reportadas e 
tratadas.  As denúncias podem ser realizadas pelo site da Gerdau, por telefone, por e-mail, ou por carta diretamente 
endereçada ao Conselho Fiscal. Em qualquer caso, a Gerdau garante o anonimato e a não retaliação do denunciante, 
assim como a confidencialidade da denúncia.

Para saber mais sobre o tema de compliance, clique aqui.
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https://www2.gerdau.com.br/sobre-nos/canal-da-etica 
https://ri.gerdau.com/governanca-corporativa/estatuto-codigos-e-politicas/
https://www2.gerdau.com.br/sobre-nos/canal-da-etica 
https://www2.gerdau.com.br/sobre-nos/canal-da-etica


GRI 205-2 

Comunicação e capacitação em políticas e 
procedimentos de combate à corrupção

Todos os colaboradores ativos (aproximadamente 27 mil)
foram capacitados em práticas de compliance por e-learning.
Também ocorreram workshops presenciais e mensagens das 
lideranças para todas as operações sobre o tema ética.

Além disso, 

12,5 mil 
CLIENTES E 
FORNECEDORES, 

de todas as operações, 
foram comunicados 
sobre as práticas 
anticorrupção da Gerdau.

GRI 205-1

Operações avaliadas quanto a riscos relacionados à corrupção

Todas as operações e processos que geram impacto direto no caixa são de forma permanente e rotativa avaliados pela auditoria interna. 
Compliance realiza risk assessment nos processos que geram maior risco de conformidade. Todos os processos são avaliados, com ênfase 
nos registros que apresentam algum ponto fora de curva ou sinal de anormalidade. Todas as operações são avaliadas, seja pelo plano de 
auditoria ou pontualmente por alguma denúncia ética. Riscos identificados são avaliados com process owners, definidos plano de ação 
para eliminar ou minimizar a exposição. A auditoria interna faz follow up de suas implementações.
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A Gerdau possui um sistema de gestão de saúde e segurança 
com práticas e ferramentas atuando em três barreiras: físicas, 
sistêmicas e comportamentais. O objetivo é estabelecer as 
diretrizes de gerenciamento de saúde, segurança do trabalho 
e segurança de processos e definir requisitos mínimos de 
conformidade em saúde e segurança para todas as unidades. 
Ele abrange todas as unidades industriais, comerciais e de 
transformação da empresa e se aplica a todos os colaboradores 
e prestadores de serviço. As legislações locais de todos os países 
onde a Gerdau está presente são atendidas. 

Existe uma prática específica para Identificação de Perigos 
e Avaliação de Riscos. A hierarquia dos controles deve ser 
considerada na definição de ações para redução dos riscos 
e no tratamento dos riscos de alta criticidade. As lideranças 
das áreas operacionais conduzem o processo de Identificação 
de Perigos e Avaliação de Riscos, com supervisão e apoio dos 
profissionais da área de Saúde e Segurança. Avaliações nas quais 
são utilizadas metodologias mais complexas e especializadas são 
também acompanhadas ou realizadas por consultorias externas 
especializadas nessas ferramentas.

A Gerdau incentiva os seus colaboradores a não se exporem a 
riscos e possui uma ferramenta para isso chamada de Recusa 
a Tarefa de Risco. Trata-se de direito do trabalhador (próprio ou 
terceiro) de se recusar a fazer um trabalho que ele acredita que 
possui riscos não controlados. 

Caso o risco seja confirmado pela liderança e pela equipe técnica 
de Saúde e Segurança, o trabalho ficará paralisado até que o risco 
seja eliminado ou controlado. Todo esse processo é auditado para 
evitar qualquer tipo de mau uso ou represálias. 

Os colaboradores participam do desenvolvimento, da implantação 
e da avaliação do sistema de gestão de saúde e segurança por meio 
das ferramentas de reporte de eventos de segurança, na execução 
das práticas de segurança sob sua responsabilidade e em reuniões 
das equipes com a liderança. As unidades mantêm comitês de saúde 
e segurança formados por colaboradores e líderes. Nos países 
onde esse tema possui previsão legal, existem membros eleitos 
pelos colaboradores para representá-los. As reuniões são mensais, 
e os temas e decisões são tomados na mesma reunião, pois dela 
participam também lideranças da empresa.

GRI 403-1, GRI 403-2, GRI 403-4

Saúde e Segurança Ocupacional 
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Colaboradores na Unidade
Araçariguama (SP)

Todos (100%) dos colaboradores, próprios ou terceiros, 
da organização estão cobertos pelo sistema de Saúde e 
Segurança da Gerdau. O sistema conta com auditoria interna e 
foi considerado auditado por parte externa nas unidades que 
possuem certificação externa de segurança  (Ex. ISO 45.001, 
OHSAS 45.001, etc.).

A Gerdau conta com aproximadamente 13.000 colaboradores/
mês que não são funcionários, mas cujo trabalho é controlado 
pela Gerdau. Esse número não é monitorado de forma direta, 
e, portanto, foi estimado a partir do total de horas trabalhadas 
pelos terceirizados (colaboradores que não são funcionários 
próprios da companhia).

GRI 403-8 

Colaboradores cobertos por um sistema de 
gestão de saúde e segurança do trabalho
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GRI 403-3, GRI 403-6

A Gerdau mantém programas de benefícios 
de planos de saúde para todos os seus 
colaboradores e dependentes. Já os serviços 
de Saúde e Higiene Ocupacional possuem os 
seguintes programas para identificação dos 
perigos e minimização dos riscos:

* Programa de Higiene Ocupacional
*  Controle Médico de Saúde 

Ocupacional
* Programa de Ergonomia
*  Controle de Uso de Álcool e Drogas
*  Programa de Proteção Respiratória
*  Programa de Conservação Auditiva

Todas as nossas unidades contam  
com ambulatório médico formado  
por profissionais do ramo (médicos, 
enfermeiros e auxiliares de enfermagem).  
A quantidade desses profissionais e o  
tipo estão ligados ao tamanho da unidade  
e à quantidade de colaboradores.

Além dos riscos ocupacionais, a  
Gerdau realiza campanhas de promoção  
da saúde sobre vários temas, dentre os 
quais destacam-se:

* Prevenção ao fumo
* Prevenção ao uso de álcool e drogas
* Prevenção ao câncer de mama e 

próstata
* Prevenção a riscos cardíacos, 

hipertensão, diabetes, etc.

Os planos de saúde oferecidos a todos os 
colaboradores e dependentes podem possuir 
diferenças nos países onde a Gerdau está 
presente. 

GRI 403-7 

Prevenção e mitigação de impactos de saúde e 
segurança do trabalho diretamente vinculados 
com relações de negócios
As unidades da Gerdau possuem programas de prevenção a 
acidentes de trânsito, orientações em cartilhas e treinamentos 
para caminhoneiros, sejam os que transportam matéria-prima ou 
produtos. Além disso, são realizadas campanhas para vendedores 
externos visando a prevenção de acidentes em suas atividades.

GRI 403-5

Capacitação de colaboradores  
em saúde e segurança
Para cada função, existe uma Matriz de Treinamentos na qual estão 
indicados os treinamentos obrigatórios e a frequência de reciclagem. 
Para os terceiros, a empresa aplica sempre o treinamento de integração 
e treinamentos de Análises de Risco e Permissão de Trabalho, conforme 
a necessidade. Todos os demais treinamentos exigidos dos terceiros 
devem ter comprovada a sua realização antes da sua entrada na Gerdau.
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TOTAL

A. ACIDENTES RELACIONADAS AO TRABALHO (FUNCIONÁRIOS PRÓPRIOS) 2018 2019 2020

i. O número de óbitos resultantes de acidente de trabalho 0 0 1

i. Taxa de óbitos em decorrência de acidentes relacionadas ao trabalho 0 0 0,02

ii. O número de acidentes de trabalho com consequência grave (exceto óbitos) 7 10 9

ii. Taxa de acidentes de trabalho com consequência grave (exceto óbitos) 0,11 0,17 0,17

iii. O número de acidentes de trabalho de comunicação obrigatória 514 338 334

iii. Taxa de acidentes de trabalho de comunicação obrigatória (TRRR) 7,95 5,83 6,22

Acidentes de trabalho com afastamento - Acidentes CPT 73 63 55

Taxa de frequência de acidentes - Acidentes CPT +Óbitos 1,13 1,09 1,04

Taxa de gravidade de acidentes1 82,7 123,5 242,7

v. Número de horas trabalhadas. 64.660.776 57.987.207 53.683.160

GRI 403-9

Acidentes de trabalho

1  O critério de cálculo que utilizamos para a Taxa de Gravidade em todos os países em que atuamos utiliza os Dias Perdidos por acidentes do trabalho somados aos Dias Debitados 
oriundos de Fatalidades (6.000 dias) e amputações (Tabela da NBR 14280). Esse critério é baseado na legislação brasileira (que é similar de vários outros países).
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TOTAL

B.  ACIDENTES RELACIONADAS AO TRABALHO (DEMAIS TRABALHADORES -  
TRABALHADORES QUE NÃO SÃO FUNCIONÁRIOS, MAS CUJO TRABALHO  
E / OU LOCAL DE TRABALHO É CONTROLADO PELA ORGANIZAÇÃO)

2018 2019 2020

i. O número de óbitos resultantes de acidente de trabalho 0 1 1

i. Taxa de óbitos em decorrência de acidentes relacionadas ao trabalho 0,00 0,03 0,04

ii. O número de acidentes de trabalho com consequência grave (exceto óbitos) 2 2 1

ii. Taxa de acidentes de trabalho com consequência grave (exceto óbitos) 0,06 0,06 0,04

iii. O número de acidentes de trabalho de comunicação obrigatória 162 180 101

iii. Taxa de acidentes de trabalho de comunicação obrigatória (TRRR) 5,03 5,33 3,59

Acidentes com afastamento - Acidentes CPT 29 37 14

Taxa de frequência de acidentes - Acidentes CPT +Óbitos 0,90 1,13 0,53

Taxa de gravidade de acidentes1 41,3 228,3 247,1

v. Número de horas trabalhadas. 32.176.407 33.745.526 28.104.750

GRI 403-9

Acidentes de trabalho

1  O critério de cálculo que utilizamos para a Taxa de Gravidade em todos os países em que atuamos utiliza os Dias Perdidos por acidentes do trabalho somados aos Dias Debitados 
oriundos de Fatalidades (6.000 dias) e amputações (Tabela da NBR 14280). Esse critério é baseado na legislação brasileira (que é similar de vários outros países).
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O desempenho da empresa está alinhado com a indústria 
siderúrgica mundial, tendo obtido resultados melhores que a 
média da indústria mundial, comparado aos dados obtidos  
junto à WorldSteel.

Os principais tipos de lesão relacionadas ao trabalho são cortes, 
contusões, intoxicações, fraturas e queimaduras.

Os riscos relacionados ao trabalho que representam um risco de 
lesão de alta consequência são: manuseio de sucata, caminho do 
aço líquido, processo de laminação, equipamentos móveis, pontes 
rolantes, espaço confinado, trabalho em altura, circulação de 
veículos e pessoas, bloqueio de energias, ferrovias, proteções de 
máquinas, gases, edificações e construções. 

Além desses riscos, outros riscos relevantes de lesão que temos 
na companhia são projeção de materiais/substâncias, queda 
de cargas suspensas, processo de fabricação de ferro gusa, 
processo de fabricação de biorredutor (carvão vegetal) e incêndio.

Para todos os riscos citados foram desenvolvidas diretrizes 
corporativas. Essas diretrizes possuem requisitos obrigatórios 
para eliminar os perigos ou reduzir o risco a níveis aceitáveis 
através de ações de engenharia, proteções físicas, procedimentos 
e EPIs específicos para sua prevenção. Essas medidas servem 
para todos os colaboradores próprios e terceiros, bem como 
para motoristas de caminhão e visitantes presentes em nossas 
instalações.
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O PERFIL DA DIVERSIDADE NA GERDAU

GRI 405-1

Diversidade em órgãos de governança e empregados

DIVERSIDADE - 
COLABORADORES 
POR CATEGORIA 
FUNCIONAL, POR 
FAIXA ETÁRIA E 
GÊNERO

2018 2019 2020

FAIXA ETÁRIA (%) GÊNERO (%) FAIXA ETÁRIA (%) GÊNERO (%) FAIXA ETÁRIA (%) GÊNERO (%)

EMPREGADOS - 30 ANOS 30 A 50 + 50 ANOS HOMENS MULHERES - 30 ANOS 30 A 50 + 50 ANOS HOMENS MULHERES - 30 ANOS 30 A 50 + 50 ANOS HOMENS MULHERES

Aprendizes 99,0% 1,0% 0,0% 69,0% 31,0% 98,0% 2,0% 0,0% 63,0% 37,0% 89,8% 3,4% 0,2% 58,2% 41,8%

Operativos 21,0% 62,0% 17,0% 98,0% 2,0% 22,0% 62,0% 16,0% 98,0% 2,0% 21,2% 60,9% 17,9% 96,5% 3,5%

Estagiários 95,5% 4,2% 0,3% 55,0% 45,0% 95,0% 4,9% 0,1% 54,0% 46,0% 94,7% 5,3% 0,0% 50,5% 49,5%

Administrativos 26,0% 61,0% 13,0% 64,0% 36,0% 28,0% 60,0% 12,0% 64,0% 36,0% 27,2% 60,0% 12,8% 63,3% 36,7%

Especialiastas/
Coordenadores 10,0% 67,0% 23,0% 81,0% 19,0% 11,0% 68,0% 21,0% 80,0% 20,0% 9,8% 69,5% 20,7% 78,0% 22,0%

Gerência 5,0% 71,0% 24,0% 86,0% 14,0% 5,0% 73,0% 22,0% 84,0% 16,0% 3,2% 75,8% 21,0% 81,0% 18,9%

Diretoria 0,0% 47,0% 53,0% 91,0% 9,0% 0,0% 48,0% 52,0% 94,0% 6,0% 0,0% 61,4% 38,6% 86,4% 13,6%

MEMBROS DOS ÓRGÃOS DE GOVERNANÇA 

Conselho Fiscal 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0%

Conselho 
Administrativo 0,0% 29,0% 71,0% 100,0% 0,0% 0,0% 44,0% 56,0% 89,0% 11,0% 0,0% 25,0% 75,0% 87,5% 12,5%

TOTAL GERAL 25,0% 59,0% 16,0% 89,0% 11,0% 26,0% 59,0% 15,0% 88,0% 12,0% 23,2% 59,8% 16,9% 87,8% 12,2%
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DIVERSIDADE - 
OUTROS GRUPOS 
MINORITÁRIOS

2018 2019 2020

NÚMERO 
TOTAL

PORTADOR DE 
DEFICIÊNCIA NEGRO NÚMERO 

TOTAL
PORTADOR DE 
DEFICIÊNCIA NEGRO NÚMERO 

TOTAL
PORTADOR DE 
DEFICIÊNCIA NEGRO

EMPREGADOS NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO %

Aprendizes 723 57 8,0% 212 29% 811 101 12% 270 33,0% 620 70 11% 251 40%

Operativos 18.373 271 1,0% 4297 23% 18.283 281 2% 5044 27,6% 20.439 370 2% 6717 33%

Estagiários 905 0 0,0% 199 22% 942 0 0% 250 26,5% 604 0 0% 224 37%

Administrativos 3.527 85 2,0% 566 16% 3.755 80 2% 750 20,0% 4.188 109 3% 1148 27%

Especialiastas/
Coordenadores 2.603 14 1,0% 188 7% 2.805 14 0% 282 10,1% 3.001 19 1% 429 14%

Gerência 838 2 0,0% 55 7% 837 6 1% 66 7,9% 900 8 1% 106 12%

Diretoria 32 0 0,0% 0 0,00% 33 0 0% 0 0,0% 44 0 0% 1 2,3%

MEMBROS DOS ÓRGÃOS DE GOVERNANÇA 

Conselho Fiscal 3 0 0,0% 0 0,0% 3 0 0% 0 0,0% 3 0 0% 0 0,0%

Conselho 
Administrativo 7 0 0,0% 0 0,0% 9 0 0% 0 0,0% 8 0 0% 0 0,0%

TOTAL GERAL 27.011 429 2,0% 5.958 32% 27.478 482 2% 6.662 24,3% 29.807 576 2% 8.876 30%

Dados obtidos através do SAP HR4, disponibilizados no POWER BI. A partir de 
2020 os dados são reportados considerando os colaboradores afastados (ex. 
afastamentos por licença-maternidade, suspensões de contratos pela MP, etc.).

Dados sobre deficientes e outras minorias não são monitorados em GLN e 
GSN NorAm. GLM México, GLA Argentina e GLY Uruguai não responderam às 
informações sobre outras minorias. Os dados sobre raça são baseados na 
autoclassificação do funcionário.
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Os investimentos em inovação e iniciativas digitais da Gerdau em 2020 representaram cerca 
de 2% da receita líquida da companhia, assim como em 2019.

GER-1

Percentual de investimentos em inovação em relação à receita líquida

TÓPICO PRÓPRIO: INOVAÇÃO NOS PROCESSOS E PRODUTOS
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Capital Social e de 
Relacionamento 
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PRINCIPAIS PÚBLICOS  
DE RELACIONAMENTO  
DA GERDAU
GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 103-1,  
GRI 103-2 e GRI 103-3 

Relacionamento com partes 
interessadas
A Gerdau acredita que o seu crescimento está 
diretamente relacionado com o desenvolvimento 
de seus clientes, fornecedores, colaboradores, 
comunidades e acionistas. Para avaliar sua 
gestão, utiliza auditorias interna e externa; 
feedback de stakeholders a partir de pesquisas 
com públicos de interesse. Além disso, possui 
número de telefone público para que as 
comunidades entrem em contato direto com a 
empresa e conta com pesquisas de reputação.

A partir de um mapeamento que considera as 
categorias de stakeholders que impactam e/ou 
são impactadas pelas operações da Gerdau, 
a empresa entende como principais públicos 
de relacionamento: clientes, colaboradores 
diretos e indiretos, acionistas, fornecedores, 
governo e comunidades. Ações de engajamento 
realizadas pela Gerdau durante o ano de 2020:

PÚBLICOS ENVOLVIDOS FREQUÊNCIA

Reuniões com clientes para entender 
o cenário e desenvolver medidas em 
conjunto durante a pandemia.

Clientes Semanal

Pesquisa de saúde mental com 
colaboradores durante a pandemia. Colaboradores 2 vezes ao longo de 2020.

Censo interno de diversidade. Colaboradores

Foi realizado pela 2ª vez neste ano 
de 2020 (neste ano, incluímos a 
variante LGBTI+, além de raça, 
gênero e PcDs).

Pesquisa com fornecedores para 
identificar ações de diversidade e 
inclusão na cadeira.

Fornecedores Realizada pela 1º vez este ano.

Pesquisa Empresas Humanizadas com 
diversos stakeholders.

 Diversos stakeholders 
(fornecedores, clientes, ONGs, 
governo, investidores etc.)

Realizada pela 1º vez este ano.

Encontro com a Comunidade. Comunidade – em torno das 
unidades industriais 1 vez ao ano.

Reuniões com o CEO. Colaboradores Realizadas mais de 20 vezes  
ao longo do ano.
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TÓPICO PRÓPRIO RELACIONAMENTO COM PARTES INTERESSADAS

GER-2 - Número de stakeholders envolvidos nos projetos de engajamento

2019 2020

Pessoas beneficiadas com projetos de engajamento 64.500 665.866

Número de negócios desenvolvidos 604 1.757

Número de projetos 400 350

Número de voluntários 6.400 1.538

RELACIONAMENTO COM OS FORNECEDORES
A Gerdau realiza a avaliação de desempenho dos fornecedores baseada 
nos critérios de pontualidade, segurança e qualidade. Para conhecer 
mais iniciativas com relação aos fornecedores, clique aqui.

RELACIONAMENTO COM CLIENTES
Na Gerdau, o cliente está no centro da sua atuação e decisões. As 
jornadas detalhadas dos mais variados tipos de clientes são desenhadas 
de tempos em tempos pela nossa área Comercial, de modo que 
conseguimos ter um atendimento próximo e omnichannel. Para saber os 
avanços da companhia em relação aos clientes, clique aqui.Houve variação significativa nos indicadores de pessoas 

beneficiadas e voluntários atuantes. Devido ao cenário de 
pandemia e distanciamento social, o programa de voluntariado 
suspendeu as atividades presenciais, com redução significativa 
no número de voluntários. O indicador de pessoas beneficiadas 
foi aplicado em 100% dos projetos, inclusive incentivados.

Para saber mais sobre todos os investimentos sociais da Gerdau 
em 2020, clique aqui.
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https://www2.gerdau.com.br/sites/default/files/PDF/RelatorioGerdau2020.pdf#page=51


Capital 
Natural Usina Ouro Branco (MG)
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GRI 201-2 -Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades em decorrência de 
mudanças climáticas

GRI 103-1, GRI 103-2 e GRI 103-3: 302 - Energia

GRI 302-1  – Consumo de energia dentro da organização

GRI 302-3 – Intensidade energética

GRI 103-1, GRI 103-2 e GRI 103-3: 303 - Água e efluentes

GRI 303-1 - Interações com a água como um recurso compartilhado

GRI 303-3 - Captação de água

GRI 303-4 - Descarte de água

GRI 303-5 - Consumo de água

GRI 301-2 - Matérias-primas ou materiais reciclados utilizados

GRI 103-1, GRI 103-2 e GRI 103-3: 305 - Emissões e  
GRI 103-1, 103-2, 103-3: 201 - Riscos, adaptações e mitigação das mudanças climáticas e seus 
impactos no desempenho econômico da GERDAU

SUMÁRIO DE INDICADORES - CAPITAL NATURAL

GRI 305-1 - Emissões diretas (Escopo 1) de gases de efeito estufa (GEE)

GRI 305-2 - Emissões indiretas (Escopo 2) de gases de efeito estufa (GEE) provenientes da 
aquisição de energia

GRI 305-4 - Intensidade de emissões de gases de efeito estufa (GEE)

GRI 305-7 - Emissões de NOX, SOX e outras emissões atmosféricas significativas

GRI 103-1, GRI 103-2 e GRI 103-3: 306 - Resíduos

GRI 306-1  - Geração de resíduos e impactos significativos relacionados a resíduos e
GRI 306-2 - Gestão de impactos sinificativos relacionados a resíduos

GRI 306-3 - Resíduos Gerados

GRI 306-4 - Resíduos não destinados para disposição final e  
GRI 306-5 - Resíduos destinados para disposição final

MM3 - Quantidades totais de estéril, rejeitos e lamas e seus riscos associados

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3: 307 - Conformidade ambiental

GRI 307-1 - Não conformidade com leis e regulamentos ambientais

SOBRE O 
RELATÓRIO

CAPITAL 
NATURAL 

CAPITAL SOCIAL E DE 
RELACIONAMENTO 

CAPITAL 
HUMANO



Investimentos em meio ambiente (melhoria 
de práticas de ecoeficiência e em tecnologias 
para a proteção do ar, da água e do solo): R$ 417 milhões 

(GLOBAL) 

GRI 201-2

Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades em decorrência de mudanças climáticas

O estabelecimento do contexto da avaliação dos riscos é provido pelos Risk Owners e pela área de Gestão de Riscos, considerando fontes confiáveis de 
informações (internas e externas). O contexto é estabelecido levando em consideração a Matriz de Riscos que engloba os riscos de mudança do clima 
como fatores de riscos estratégicos e operacionais, bem como o resultado dos respectivos planos de ação e riscos residuais, podendo haver novos 
riscos emergentes ou mesmo riscos arquivados (aqueles que não oferecem mais  possibilidade de materialização). 
 
Definiu-se, levando em consideração inclusive os riscos relacionados a mudanças do clima, e unidades específicas com alta relevância para 
organização, assim como todas as unidades de negócio do grupo, através dessa base de critério, que o impacto financeiro de redução de 200 milhões 
de dólares ou 850 milhões de reais em EBITDA no ano é considerado de grande magnitude.  Essa definição considera que esse valor associado a risco 
impactaria o caixa disponível para execução de investimentos em longo prazo. Para saber sobre a evolução desse tema em 2020 clique aqui.
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DESCREVA OS RISCOS 
OU OPORTUNIDADES 
DECORRENTES 
DAS MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS

CLASSIFIQUE-OS DE 
ACORDO COM A SUA 
NATUREZA: FÍSICO, 
REGULATÓRIO OU 
OUTRO.

IMPACTOS ASSOCIADOS

IMPLICAÇÕES 
FINANCEIRAS 
CALCULADAS PARA O 
RISCO/ OPORTUNIDADE 
(CASO NÃO SEJAM 
ADOTADAS AÇÕES)

MÉTODOS USAR PARA GERENCIAR O RISCO OU OPORTUNIDADE
CUSTO PARA 
GERENCIAR 
ESSAS AÇÕES

Leis e Regulamentações Regulatório Leis e regulamentos que buscam reduzir os gases do efeito estufa podem ser promulgados no futuro, podendo ter 
um impacto significativo adverso nos resultados das operações, fluxos de caixa e situação financeira da companhia. 
Um dos possíveis efeitos do crescimento das exigências relacionadas à redução da emissão de gases do efeito 
estufa é o aumento em custos, principalmente pela demanda de redução de consumo de combustíveis fósseis e 
a implementação de novas tecnologias na cadeia produtiva.  A companhia acredita que as operações nos países 
onde atua podem ser afetadas no futuro por iniciativas federais, estaduais e municipais relacionadas à mudança 
climática, que visam lidar com a questão dos gases do efeito estufa (GEEs)  Nesse sentido, um dos possíveis efeitos 
desse crescente conjunto de requisitos legais poderia ser o aumento no custo da energia. Como resultado, a situação 
financeira e os resultados operacionais da companhia podem ser afetados adversamente. Além disso, estuda-se o 
impacto da criação de uma precificação de carbono no Brasil. No México, onde a Gerdau possui também operações, 
já está consolidado um sistema de comércio de emissões de carbono, denominada MexiCO2. Trata-se de uma 
plataforma de mercado ambiental, que comercializa reduções certificadas de emissões, certificados de energia limpa 
e desenvolvendo alternativas ao estabelecimento de um sistema de comércio de emissões.

Não calculado O tema é discutido e acompanhado no Comitê de Risco, Divulgação, 
Estratégia e Sustentabilidade e no Comitê de Administração 
trimestralmente com a participação do CFO Financeiro.  Integrada com 
as iniciativas relacionadas às mudanças climáticas, a Gerdau participa 
da Simulação de Sistema de Comércio de Emissões, conduzida pela 
Fundação Getúlio Vargas , iniciativa que tem como um dos objetivos gerar 
conhecimento sobre a contribuição de instrumentos de precificação de 
carbono para o alcance de metas de redução das emissões de GEE de 
forma custo-efetiva. Esse esforço visa compreender os possíveis efeitos de 
políticas de mitigação sobre os negócios e investimentos, antecipando-se 
a um cenário futuro de precificação mandatória.

Não calculado

Mudanças nos padrões de 
precipitação e extrema 
variabilidade nos padrões 
climáticos

Físico Falta de água nas unidades operacionais ocasionada por crise hídrica relacionada a impactos da mudança do 
clima. Diminuição das receitas devido à redução da capacidade produtiva

Não calculado Falta de água nas unidades operacionais ocasionada por crise hídrica 
relacionada a impactos da mudança do clima. Diminuição das receitas 
devido à redução da capacidade produtiva

Não calculado

Riscos a reputação Outro São considerados os fatores de risco relacionados a clientes, comunidade científica e acadêmica, 
comunidades do entorno, concorrentes, consumidores, fornecedores, imprensa, investidores, organizações 
da sociedade civil, parceiros, poder público, público interno e possível impacto das ações da Gerdau em 
bolsa de valores. No que tange aos riscos da siderurgia, a mesma é relatada em estudos sobre precificação 
de carbono no Brasil como um setor de menor impacto nas emissões gerais do país e que pode ser a mais 
atingida pela precificação diretamente e através das licenças ambientais levando em conta a licença social.

Não calculado A Gerdau considerada esta tipologia de risco através da avaliação de 
imagem da organização, com critérios definidos em sua Matriz de Risco. O 
risco é discutido no Conselho de Administração da organização.

Não calculado

Riscos relacionados ao 
acesso à mercados e 
financiamentos

Regulatório Aumento da exigência dos stakeholders em relação ao tema (ex.: Fundo Blackrock exigindo relatórios sobre 
pegada de carbono das empresas; contrato da Gerdau com seus principais clientes vinculado a gestão de 
mudanças climáticas, etc)

Não calculado Os riscos de mercado relacionados ao aço e às taxas de emissões de GEE são 
avaliados, monitorados e discutidos pelo CEO da organização, considerando as 
regulamentações, tecnologias e avanços na substituição para uma indústria de 
baixo carbono. A competitividade em relação a mercados externos é levada em 
consideração nas análises que envolvem a precificação do carbono no Brasil. 
As unidades da Gerdau estão realizando avaliações de ciclo de vida de seus 
produtos considerando a análise da eficácia e tratativas relacionados a riscos de 
impactos de mudança do clima direcionados ao uso do material no mercado. 

Não calculado

A Gerdau está comprometida a relatar no CDP informações ambientais 
relacionadas às mudanças do clima e demais aspectos da gestão ambiental 
da empresa, identificando os riscos e oportunidades em nossas operações, 
capturados por meio de iniciativas de redução de emissões e ações de mitigação 
de riscos.
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GRI 103-1, GRI 103-2 e GRI 103-3: 302 

Energia

A produção de aço é intensiva em energia, e  
assim a Gerdau busca constantemente o uso  
eficiente e a conscientização de toda a cadeia 
a respeito do tema. Essa gestão é pautada na 
confiabilidade dos dados de consumo dos energéticos, 
gerando mapeamento das áreas consumidoras e 
das oportunidades em projetos e iniciativas no tema. 
A compra e a seleção de fontes energéticas mais 
eficientes é um dos pilares fundamentais para o 
contínuo crescimento econômico e sustentável do 
negócio neste momento de transição energética.

Além disso, a Gerdau também utiliza como fonte de 
energia renovável o biorredutor - carvão vegetal 
proveniente de florestas plantadas -, usado em 
substituição ao carvão mineral em algumas das 
unidades da empresa que utilizam o alto-forno no  
seu processo produtivo. O carvão vegetal é produzido 
em Minas Gerais, onde a empresa possui 254 mil 
hectares de florestas energéticas de reflorestamento, 
dos quais 90 mil hectares são áreas destinadas à 
conservação da biodiversidade.

Além disso, as unidades da Gerdau que produzem aço a 
partir da rota integrada, reaproveitam cerca de 92% dos 
gases gerados no processo de fabricação do aço. Esses 
gases são utilizados na produção de energia elétrica e 
térmica para as próprias plantas industriais, contribuindo 
para a eficiência energética das usinas.

Em 2020, a Gerdau trabalhou no desenvolvimento da 
ampliação de alternativas de suprimento de gás natural 
no novo mercado, evoluindo na frente regulatória e 
realizando o primeiro contrato de transporte de gás 
por um consumidor. Também iniciamos os testes com 
o primeiro caminhão a gás natural para mineração, 
em Várzea do Lopes. Também neste ano foi definida a 
implantação de um parque solar para o atendimento da 
nossa planta de Midlothian, no Texas.

Preparação regulatória para o mercado livre de gás 
natural no Brasil. Os planos de longo prazo passaram a 
incluir a avaliação de impacto das emissões das fontes 
de energia utilizadas e a sua contribuição nos resultados 
globais da empresa.
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GRI 302-1 – Consumo de energia dentro da organização

CONSUMO TOTAL DE ENERGIA (GJ)

2019 2020

GERDAU UNIDADE 
DE MEDIDA GERDAU UNIDADE 

DE MEDIDA

Consumo total de combustíveis de fontes renováveis 16.459.411,14 GJ 13.905.307,00 GJ

Consumo total de combustíveis de fontes não-renováveis 103.617.713,96 GJ 97.629.276,94 GJ

Consumo de energia elétrica 31.124.473,81 GJ 33.830.905,39 GJ

Energia elétrica vendida 0,00 GJ 0,000 GJ

Consumo total de energia dentro da organização 151.201.598,91 GJ 145.365.489,33 GJ

Combustíveis considerados neste cálculo:
Renovável: carvão vegetal e energia elétrica.
Não renovável: gás natural, gás decorrente do processo produtivo (gás de alto forno, gás de Aciária, gás de coqueria), diesel, GLP, coque de petróleo, 
coque decorrente do processo produtivo (coque sinterizado, coque metalurgico), carvão mineral, gusa, antracito, dolomita, óleo combustível residual.

GRI 302-3 – Intensidade energética
INTENSIDADE ENERGÉTICA 2019 2020

GERDAU

A. Total de energia consumida (GJ) 151.201.598,91 145.365.489,33

B. Produção (Toneladas de aço produzido) 12.453.099,00 13.142.354,30

C. Intensidade energética (A/B) 12,14 11,06

SOBRE O 
RELATÓRIO

CAPITAL 
NATURAL 

CAPITAL SOCIAL E DE 
RELACIONAMENTO 

CAPITAL 
HUMANO



GRI 103-1, GRI 103-2 e GRI 103-3: 303 

Água e efluentes

Um dos pilares da atuação sustentável da Gerdau é a proteção ao meio ambiente. A companhia vem fazendo um esforço contínuo para quantificar o consumo, as fontes e a 
destinação dos recursos hídricos. Dessa forma, monitora o uso da água e mantém sistemas de reúso e recirculação da água em suas usinas, 

As unidades realizam o monitoramento de todos os pontos de captação, distribuição 
e consumo de água. Temos um roadmap no Brasil construído com base em alavancas 
de sustentabilidade do negócio e estabilidade de processos; constituímos um 
inventário de todas as demandas necessárias para mitigar gaps existentes (visão 
interna e externa) mensurados pela gestão de riscos operacionais e sendo inseridos 
sistemicamente nos planejamentos de OPEX e CAPEX para que as melhorias sejam 
contínuas e progressivas.

A política de sustentabilidade da Gerdau define que a utilização de água em seu 
processo deve ser realizada, maximizando seu reaproveitamento, descartando o 
mínimo de efluentes e dentro dos padrões.

Todas as unidades da Gerdau seguem as legislações e normas vigentes para a captação 
de água e descarte de seus efluentes. Em nossas unidades operacionais, temos um 
compromisso que vai além do cumprimento de requisitos legais, que é assegurar o 
bem-estar das comunidades que coexistem com nosso negócio na mesma região.

A empresa vem se estruturando no decorrer de 2020 para estabelecer metas globais 
de captação, descarte e consumo de água, no longo prazo, e metas plurianuais para 
acompanhamento da evolução do tema nas unidades operacionais. Nas unidades 
industriais, as áreas de utilidades são as responsáveis pelo tema. 

Com base nesse diagnóstico, foram estabelecidas metas de redução de intensidade 
hídrica para cada unidade operacional no Brasil, definindo o valor de 5,9 m³/toneladas de 
aço produzido a ser atingido em 2021.

Esse volume vem de um total de 

51,5 milhões 
DE M³ CAPTADOS EM 2020.

que permitem reaproveitar 

97,7% 

DA ÁGUA QUE UTILIZA 
NA PRODUÇÃO.
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GRI 303-1 

Interações com a água como um recurso compartilhado

Como um recurso natural importante para a nossa operação industrial e 
também para a sociedade, a água é avaliada nos levantamentos de aspectos 
e impactos, nas práticas do sistema de gestão ambiental e também como um 
fator relevante nos cenários de gestão de risco.  São monitorados os dados de 
captação, tratamento e consumo de água nas nossas unidades operacionais. 

TOTAL GERDAU

2018 2019 2020

GRI 303-3 -  
CAPTAÇÃO DE ÁGUA 
(EM MEGALITROS)

TODAS AS 
ÁREAS

ÁREA COM 
STRESS 
HÍDRICO

TODAS AS 
ÁREAS

ÁREA COM 
STRESS 
HÍDRICO

TODAS AS 
ÁREAS

ÁREA COM 
STRESS 
HÍDRICO

Águas superficiais, 
incluindo rios e lagos

37.948,70 2.105,02 39.080,17 2.351,74 36.918,61 2.048,79

37.898,69 2.105,02 39.021,39 2.351,74 36.859,75 2.048,79

50,01 0,00 58,78 0,00 58,86 0,00

Água subterrânea

7.033,94 4.031,24 8.055,65 4.088,64 11.492,33 4.524,37

6.750,57 4.031,20 7.753,87 4.088,61 11.012,99 4.524,37

283,37 0,04  301,78 0,03 479,34 0,00

Água do mar

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Água pluvial (coletada e 
armazenada diretamente 
pela organização)

453,34 121,11 558,42 125,61 284,07 0,00

453,34 121,11 558,42 125,61 147,79 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 136,28 0,00

Água produzida

6,39 0,00 6,58 0,00 0,00 0,00

6,39 0,00 6,58 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Águas de empresas de 
abastecimento

1.321,57 297,11 3.244,13 297,02 2.806,29 547,75

1.145,91 257,80 3.145,75 265,02 2.663,84 547,42

175,66 39,31 98,38 32,00 142,45 0,33

Total de retirada

49.283,39 7.195,31 50.938,37 7.503,98 51.501,30 7.120,91

48.774,36 7.155,97 50.479,43 7.471,94 50.684,37 7.120,58

509,04 39,34 458,94 32,04 816,93 0,33

Nota: as operações foram classificadas em  
áreas de estresse hídrico conforme o Aqueduct 
Water Risk Atlas. 

Informações fornecidas pelas unidades 
(controle próprio através de medição da 
concessionária, medições instrumentais; 
relatórios de análises laboratoriais, 
power bi, etc.), SAP, Consolidação por 
Sharepoint

Observações: 
GAB: Em 2020, estão sendo consideradas 
também as unidades Comercial Gerdau, 
Minerações, Corte e Dobra e Florestal 
GSB: Em 2020 a aciaria não operou.
GLN: Aciaria de St Paul operou somente 
até o meio do ano.

O aumento significativo da quantidade 
de volume de Retirada de Água 
Subterrânea se deve à inclusão das 
informações em 2020 das minerações de 
Mineração Várzea do Lopes e Mineração 
Miguel Burnier (GAB) e às diferenças 
significativas de precipitações de 2019 
para 2020 e aumento de produção (GLN).

Houve correção no valor informado em 
2019 pela unidade do Uruguai em relação 
à captação de água subterrânea.

Água doce (≤1000 mg/L 
sólidos dissolvidos Totais)

Outra água (> 1.000 mg / L 
Sólidos Dissolvidos Totais)

Total
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TOTAL GERDAU

2018 2019 2020

GRI 303-4 - DESCARTE  
TOTAL DE ÁGUA  
(EM MEGALITROS)

TODAS AS 
ÁREAS

ÁREA COM 
STRESS 
HÍDRICO

TODAS AS 
ÁREAS

ÁREA COM 
STRESS 
HÍDRICO

TODAS AS 
ÁREAS

ÁREA COM 
STRESS 
HÍDRICO

Águas superficiais, 
incluindo rios e lagos

23.942,73 204,01 23.194,79 258,42 25.995,03 2.295,85

23.937,87 204,01 23.183,61 258,42 25.923,35 2.295,85

4,86 0,00 11,18 0,00 71,68 0,00

Água subterrânea

27,41 0,00 43,77 1,13 0,918 0,00

27,41 0,00 43,77 1,13 0,92 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Água do mar

75,55 0,00 75,55 0,00 83,112 0,00

75,55 0,00 75,55 0,00 83,11 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Água enviada para outras 
empresas 

294,51 133,80 725,58 146,15 392,72 35,10

283,61 122,90 714,68 135,25 379,63 35,10

10,90 10,90 10,90 10,90 13,09 0,00

Total de retirada

24.340,20 337,81 24.039,69 405,69 26.471,78 2.330,94

24.324,44 326,91 24.017,61 394,79 26.387,01 2.330,94

15,76 10,90 22,08 10,90 84,77 0,00

Água doce (≤1000 mg/L 
sólidos dissolvidos Totais)

Outra água (> 1.000 mg / L 
Sólidos Dissolvidos Totais)

Total

GRI 303-4 
Descarte de água

As substâncias que são consideradas prioritárias no monitoramento 
e no tratamento de efluentes são diferentes em cada país e para cada 
processo da operação, de acordo com a legislação vigente. Em 2020, 
foram contabilizados um total de 31 incidentes de não conformidade 
com o limite das descargas. Esses incidentes são tratados de acordo 
com o tratamento de falhas da gestão ambiental.

O aumento significativo da quantidade de volume de Descarte de Água 
se deve: a) GSB: 

* A unidade de Pindamonhangaba não havia reportado o valor 
em 2019, dessa forma acrescentando o valor de 1.497 
megalitros em 2020.

* A unidade de Charqueadas informou que a justificativa pelo 
aumento em relação aos anos anteriores é a finalização 
da obra da contingência dos canais que incluiu uma área 
adicional para drenagem da água da chuva. Também 
foi alterada a tecnologia de medição da vazão para 
ultrassom. Essa medição dá um valor mais real, pois mede 
instantaneamente, enquanto antes era feita uma medição 
com régua uma vez ao dia.
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TOTAL GERDAU

2018 2019 2020

GRI 303-5 - CONSUMO DE 
ÁGUA (EM MEGALITROS)

TODAS AS 
ÁREAS

ÁREA COM 
STRESS 
HÍDRICO

TODAS AS 
ÁREAS

ÁREA COM 
STRESS 
HÍDRICO

TODAS AS 
ÁREAS

ÁREA COM 
STRESS 
HÍDRICO

Total de água captada (303-3) 49.283,00 7.195,00 50.872,00 7.504,00 51.501,30 7.120,91

Total de água descartada (303-4) 24.340,00 338,00 24.040,00 406,00 26.471,79 2.330,95

Total de água consumida (303-5) 24.943,00 6.857,00 26.832,00 7.098,00 25.029,51 4.789,96

GRI 303-5 

Consumo de água
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GRI 301-2

Matérias-primas ou materiais reciclados utilizados

GRI 301-2 - MATÉRIAS-PRIMAS OU 
MATERIAIS RECICLADOS UTILIZADOS 
(EM TONELADAS) 2018 2019 2020

Gusa (interno e externo) 4.320.298,68 3.995.328,55 3.889.719,60

Ligas 232.194,94 192.497,89 211.926,81 

Carburantes 184.640,75 125.045,42 170.237,72

Sucata 14.273.236,62 11.548.789,24 11.482.790,78

Total de matéria-prima consumida no 
período 19.010.371,00 15.861.661,10 15.754.674,91

Total de matéria-prima proveniente de 
reciclagem (sucata) 14.273.236,62 11.548.789,24 11.482.790,78

PROPORÇÃO 2018 2019 2020

Percentual de materiais reciclados usados 0,751% 0,728% 0,729%

Para a realização do cálculo do percentual de materiais 
reciclados usados, consideramos os insumos de entrada 
no processo de aciaria. (gusa, ligas e carburantes). 
Somente as fábricas de Ouro Branco, Barão dos Cocais 
e Divinópolis possuem o processo de alto forno e esses 
insumos estão contemplados quando consideramos o 
gusa na entrada da aciaria.

Dados globais mantiveram-se estáveis se comparados 
ao ano anterior, assegurando o percentual de materiais 
reciclados usados de aproximadamente 73%.

Este ano foram incluídos os dados da Venezuela. A 
operação na República Dominicana não produz aço.
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GRI 103-1, GRI 103-2 e GRI 103-3: 305 Emissões e 
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3: Riscos, adaptações e mitigação das mudanças climáticas e 
seus impactos no desempenho econômico da GERDAU

A Gerdau realizou, em 2019, o processo de materialidade por meio do qual buscou 
definir os temas materiais mais relevantes para direcionar a sua estratégia, gestão da 
empresa e orientar sua comunicação com stakeholders e sociedade. Uma das questões 
identificadas como relevantes foi a da  “mitigação e adaptação às mudanças climáticas”.  
As emissões de carbono são tema-chave no debate das mudanças climáticas e ponto 
sensível para a indústria do aço, dado o nível de emissões de suas plantas em relação ao 
setor industrial como um todo.

Respondemos pela primeira vez ao questionário do CDP (Carbon Disclosure Project), 
uma das plataformas globais mais importantes sobre mudanças climáticas, envolvendo 
questões relacionadas a governança, análise de riscos associados à gestão do clima, 
emissões de gases de efeito estufa e projetos de redução. A nota recebida pela 
Gerdau no CDP (GAB+GSB) foi B-, que é a faixa das empresas que realizam uma gestão 
coordenada para a mudança do clima, reforçando nosso compromisso com o tema 
e transparência das nossas ações ambientais. Essa pontuação foi superior à média 
regional da América do Sul (D) e do setor de metais e metalurgia (D).

Como destaque positivo temos a nota A relacionada às nossas emissões de gases de 
efeito estufa (GEE) globais, que são inferiores às médias globais. Outra nota de destaque 
está relacionada às iniciativas de redução de GEE, que contaram com cases detalhados 
de eficiência energética na nossa unidade operacional de Ouro Branco. 

A partir de 2021, haverá inclusão de dois indicadores  
de sustentabilidade na remuneração variável dos executivos  

da Gerdau, sendo um deles sobre mudança do clima.

A Gerdau participa da Iniciativa Empresarial em Clima (IEC) sobre precificação de 
carbono no Brasil, coordenado pela FGV . Dessa forma atua de forma ativa na construção 
conjunta com diversas organizações do setor privado sobre a importância de pensar 
estrategicamente mecanismos e formas de precificação do carbono no Brasil e na 
promoção da descarbonização da economia com o menor custo possível à sociedade, 
aumentando também a competitividade de empresas.

O Conselho de Administração, o Comitê de Estratégia e Sustentabilidade, o Comitê 
de Risco e o Comitê de Divulgação possuem regimentos próprios que destacam as 
atribuições sobre os temas ESG, em especial as mudanças climáticas, inclusive com 
registro em ata das deliberações.

Realizamos a auditoria de terceira parte dos nossos dados do Inventário de Gases de 
Efeito Estufa, Escopo 1: Emissões Diretas de GEE; Escopo 2: Emissões Indiretas de GEE 
de Energia; e Escopo 3: Outras Emissões Indiretas de GEE, unidades Brasil e EUA.

Foram levantados pontos de melhoria no processo de gestão do tema em nossas unidades 
operacionais, sendo tratados em planos de ações com acompanhamento mensal.
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GRI 305-1  – Emissões diretas (Escopo 1) de gases de efeito estufa (GEE)

GRI 305-2  – Emissões indiretas (Escopo 2) de gases de efeito estufa (GEE)
provenientes da aquisição de energia

EMISSÕES DIRETAS DE GASES DE EFEITO ESTUFA 
(GEE), EM TONELADAS DE CO2 eq 2019 2020

Total escopo 1 9.056.519      9.198.407 

Emissões biogênicas de CO2 1.891.560      1.738.243 

Fontes de emissão consideradas no Escopo 1: Processos Industriais; Combustão estacionária; Combustão móvel.

EMISSÕES DIRETAS DE GASES DE EFEITO ESTUFA 
(GEE), EM TONELADAS DE CO2 eq 2019 2020

Total escopo 2 2.890.986 2.082.515 

Fontes de emissão consideradas no Escopo 2: Energia Elétrica adquirida

Detalhamento dos dados de emissões Escopo 1 e 2:
Não foram considerados dados da República Dominicana e Venezuela.
Gases incluídos no cálculo: CO2, CH4, N2O, SF6, PFC e HFC
Referências para cálculo utilizadas: ‘IPCC, GHG Protocol, WSA (World Steel Association)
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GRI 305-4  – Intensidade de emissões de gases de efeito estufa (GEE)

INTENSIDADE DE EMISSÕES – 2019 
(tCO2e/t de aço produzido)

INTENSIDADE DE EMISSÕES – 2020 
(tCO2e/t de aço produzido)

ESCOPO 1 + ESCOPO 2 ESCOPO 1 + ESCOPO 2

 0,96 0,93 

Pelo fato de utilizar carbono de origem renovável 
florestal, pelo uso em larga escala de sucata e pelo 
alto nível reaproveitamento dos gases, justifica-se a 
intensidade carbônica da Gerdau estar abaixo da média 
global da indústria do aço, divulgada em 2019 pela 
World Steel Association de 1,83 tonelada de CO2e por 
tonelada de aço produzido. 

Em 2020 totalizamos o valor de 0,93 tCO2e/t de aço 
produzido. Foram incluídas as emissões de unidades 
não produtoras de aço como minerações, sites de 
corte e dobra e operações metálicas. A redução das 

emissões de gases de efeito estufa comparadas ao ano 
anterior está relacionada a uma melhor performance 
da unidade integrada que utiliza carvão de fonte não 
renovável, mesmo com aumento de sua produção 
em relação as demais rotas produtivas. Outro fator 
que contribuiu para este resultado foi a adoção dos 
fatores de emissão de energia renovável em nossas 
unidades no Canadá, viabilizada pelas auditoras de 
terceira parte. Auditamos 92,3% das nossas emissões 
o que representou um aumento de 24% em relação 
ao ano anterior reforçando a transparência dos dados 
reportados e a confiabilidade das informações.

ESSE VOLUME É METADE DA MÉDIA GLOBAL 
DO SETOR INFORMADA PELA WORLDSTEEL.
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TOTAL GERDAU

OUTRAS EMISSÕES 
ATMOSFÉRICAS (TON) 2018 2019 2020

NOx Dado não disponível Dado não disponível 7.949

SOx Dado não disponível Dado não disponível 6.573

Material Particulado (MP) 4.848 3.586 3.894

Os valores são monitorados através de métodos estabelecidos conforme legislação local.

Houve melhoria na metodologia e apuração do dado de NOx, SOx.
Para Material Particulado: novas chaminés incluídas - Outo Branco, MG.  
Demais unidades: melhoria no processo de monitoramento e apuração de dados.

GRI 305-7

Emissões de NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas
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GRI 103-1, GRI 103-2 e GRI 103-3: 306 

Resíduos

A empresa incentiva a utilização dos coprodutos e inserção dos mesmos em outros 
processos produtivos, evitando o uso de aterros, sempre que possível. Em 2020, o 
valor de reaproveitamento global de coprodutos foi de 78%. O resultado operacional de 
coprodutos, que considera a receita menos as despesas, foi de US$ 96.471.668,02

A indústria do aço gera normalmente em seus processos um volume de resíduos 
significativo. Todo esse material advindo secundariamente da produção de aço precisa 
ter um destino. Esses resíduos podem ser transformados em novos produtos que 
deveriam ser aproveitados em outros processos: material de pavimentação e insumo 
para a fabricação de cerâmicas e cimentos, por exemplo. São os assim chamados 
coprodutos.
 
A área de Pesquisa & Desenvolvimento da empresa conta com uma equipe capacitada 
para trabalhar nessa trilha de avanço tecnológico e desenvolvimento de novas 
alternativas para os coprodutos. Baseada nos pilares de sustentabilidade e economia 
circular, essa área tem o desafio de analisar a cadeia produtiva de modo a estimular a 
redução de geração de resíduos industriais, qualificá-los como coprodutos, tendo em 
vista a reutilização e o reaproveitamento interno nos processos e usinas da Gerdau, 
bem como a reutilização e o reaproveitamento externo em processos de terceiros por 
meio de soluções inovadoras, além das tradicionais já praticadas pelo mercado. 

Esses desenvolvimentos geram benefícios não apenas ambientais, mas também 
financeiros, aumentando a utilização do coproduto gerado, preservando recursos 
naturais, economizando energia, reduzindo ou eliminando a necessidade de 
descarte de materiais com valor agregado em aterro e até gerando receita com 
determinadas destinações/aplicações. Na Gerdau, a contabilização dos resíduos 
segue uma classificação: Reaproveitamento, que abrange reutilização, reciclagem e 
recuperação, e Disposição, que inclui incineração, armazenamento no local e aterro. 
A organização está buscando aprimorar seus controles para ter maior detalhamento 
nos métodos de destinação.

Teremos para o relatório, ano base 2020 metas globais de Reaproveitamento de Resíduos 
e Disposição de Resíduos, de longo prazo, e metas plurianuais para acompanhamento 
da evolução do tema nas unidades operacionais. A gestão do tema é relacionada pelas 
equipes de Meio Ambiente das unidades operacionais e contam com diretrizes da área 
corporativa de Pesquisa & Desenvolvimento da empresa, que busca trabalhar em avanços 
tecnológico e desenvolvimento de novas alternativas para os coprodutos. 

Em 2020, estruturamos o tema coprodutos como parte do nosso planejamento 
estratégico, com foco no desdobramento de meta de aumento de percentual de 
reaproveitamento e percentual de destinação de resíduos, identificando projetos e 
oportunidades em nossas operações. Para as unidades da Gerdau no Brasil, definimos a 
meta de 95% de reaproveitamento de resíduos para 2021.
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GRI 306-1  Geração de resíduos e impactos significativos relacionados a resíduos e
GRI 306-2 Gestão de impactos sinificativos relacionados a resíduos

As atividades/operações da Gerdau geram:

*  Resíduos industriais perigosos – óleo, graxa, escória 
granulada dos altos- fornos, escória de aciaria, lama de 
aciaria, pó de balão, pó de carvão, escória de AF bruta; 
escória de AF granulada; lama de ACI; escória de ACI, 
poeira de EAF, escória de EAF, metais não ferrosos e 
cotão de trituração, escória de panela, e escama de 
moinho. Os potenciais impactos significativos desses 
resíduos são: contaminação do solo, água superficial e 
subterrânea.

*  Resíduos industriais não perigosos – pneus, sucata, 
terra de sucata. Os potenciais impactos significativos 
desses resíduos são: mesmo sendo classe IIA, sabemos 
que há potencial de impacto e alteração da qualidade do 
solo. 

*  Resíduos não industriais perigosos – por exemplo, 
resíduos da área de saúde, lâmpadas, etc. Os potenciais 
impactos significativos podem ser relacionados ao 
manuseio no caso de objetos perfurocortantes e correta 
destinação dos resíduos da área de saúde.

*  Resíduos não industriais não perigosos - resíduos de 
obra civil, madeira para formar o concreto e resíduos 
de fossas. Os potenciais impactos significativos desses 
resíduos são: resíduos de obra civil e madeira para formar 
concreto são considerados classe IIB, não tendo potencial 
de contaminação; já o resíduo de fossa pode causar 
contaminação do solo de água subterrânea. 

Para os resíduos perigosos é realizado o acompanhamento 
específico com a utilização do check list de carga perigosa 
(insumos) através de avaliação das Fichas de Caracterização 
de cada material, realizada em cada entrada de carga e em 
todas unidades operacionais. O acompanhamento é feito 
pelas equipes de facilitadores das unidades operacionais, 
seguindo as orientações descritas em nossos procedimentos 
de gestão, que contemplam:

*   Realização do levantamento de aspectos ambientais e 
fazer a avaliação dos impactos associados;

*   Identificação do aspecto de ciclo de vida dos insumos, 
produtos, resíduos, etc.; 

*  Verificação com a Conformidade Ambiental;
*  Revisão das planilhas de LAIA (Levantamento de Aspectos 

e Impactos Ambientais);

*  Auxílio na verificação de eficácia das ações de controle 
propostas;

*  Definição e programação de ações de controle e padrões 
operacionais sobre os aspectos ambientais;

*  Acompanhamento e a implementação das ações de 
controle necessárias;

*   Comunicação aos colaboradores dos resultados do 
levantamento de aspectos e impactos ambientais.

Nossos produtos são isentos de componentes caracterizados 
como perigosos, e essa informação consta na NF de venda 
onde existe uma caracterização dos nossos produtos.

Na Diretriz Corporativa de Gestão Ambiental, reforçamos 
o papel da liderança no alcance aos requisitos mínimos 
necessários para nossas operações, além de garantir 
o gerenciamento de todos os impactos ambientais 
relacionados aos nossos processos, produtos e serviços, 
com tomada de ações preventivas e corretivas para eliminar 
ou minimizar esses impactos, realizar o monitoramento e 
aperfeiçoamentos dos indicadores de meio ambiente com 
foco em redução do consumo de recursos não renováveis, 
redução na geração de resíduos, emissões de gases de efeito 
estufa e reaproveitamento de água.
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RESÍDUOS POR COMPOSIÇÃO, EM TONELADAS MÉTRICAS (T)

COMPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS PERIGOSOS TOTAL DE 
RESÍDUOS

Resíduos gerados

2018  ND  ND 6.413.895,00

2019  ND  ND 6.399.671,00

2020 6.750.832,66 594.733,26 7.345.565,92

Resíduos não 
destinados para 
disposição

2018 4.280.354,17 310.828,76 4.591.182,93

2019 4.546.706,98 401.035,50 4.947.742,48

2020 5.514.310,80 279.599,39 5.793.910,19

Resíduos 
destinados para 
disposição

2018 1.472.468,45 53.548,77 1.526.017,22

2019 1.442.977,00 115.567,35 1.558.544,35

2020 899.457,73 42.886,81 942.344,54

Observações sobre os dados:
O valor informado para resíduos gerados pode ser menor que a soma dos resíduos destinados uma vez que a 
destinação pode contar volumes de resíduos em estoque.

Resíduos não perigosos: devido à Covid-19, a operação na Colômbia (GLO) ficou quase três meses, parada 

reduzindo os resíduos gerados.

GRI 306-3 
Resíduos Gerados

COMPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS DESTINADOS À REAPROVEITAMENTO:
Industriais: escória do forno panela, escória aciaria, sucata não ferrosa,  pó de balão, 
resíduo do pátio de sucata, resíduos de cal, carepa fina / lama, lodo em escala de 
moinho, escória de EAF, escória de concha de EAF, metais não ferrosos, refratários.
Não industriais: refratário, carepa, resíduo do Shredder, lama de alto forno, escória 
alto forno, finos de minério, lama de aciaria, moinha de carvão e finos,  escória aciaria, 
refratário, escória do forno panela.

COMPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS PERIGOSOS DESTINADOS A REAPROVEITAMENTO:
Industriais: óleos e graxas, pó de aciaria, borra e cinza de chumbo, borra e cinza de 
zinco, ácido usado, poeira EAF, material DOB.
Não Industriais: pó da câmara de combustão.

COMPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS DESTINADOS À DISPOSIÇÃO
Industriais: pó de balão, escória aciaria, escória alto forno, moinha de carvão e finos, 
sucata não ferrosa, escória do forno panela, refratário, carepa, carepa fina / lama, 
refratário, escória aciaria, resíduo do pátio de sucata, resíduos de cal, finos de cal, 
depósito de sucata, resíduos/penugem do triturador.
Não Industriais: resíduo do pátio de sucata, resíduo do Shredder, lama de alto forno, 
lama de aciaria.

COMPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS PERIGOSOS DESTINADOS À DISPOSIÇÃO:
Industriais: óleos e graxas, borra e cinza de zinco, poeira EAF, material DOB. 
Não Industriais: pó de aciaria, pó da câmara de combustão, ácido usado.
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RESÍDUOS CONFORME DESTINAÇÃO, EM 
TONELADAS MÉTRICAS (T) RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS RESÍDUOS PERIGOSOS 

Reaproveitamento

2018 4.280.354,17 310.828,76

2019 4.546.706,98 401.035,50

2020 5.514.310,80 279.599,39

Disposição

2018 1.472.468,45 53.548,77

2019 1.442.977,00 115.567,35

2020 899.457,73 42.886,81

Estoque* 

2018 ND ND

2019 ND ND

2020 324.155,40 5.221,26

* Resíduos ainda sem destinação definida.

Observações sobre os dados:
Resíduos perigosos: houve reclassificação de dois resíduos: lodo da ETE (outros industriais) e pó da câmara de combustão passaram a 
ser classe II.
Resíduos não perigosos: devido à Covid-19, a operação na Colômbia (GLO) ficou quase três meses parada reduzindo os resíduos gerados.

GRI 306-4 Resíduos não destinados para disposição final e  
GRI 306-5 Resíduos destinados para disposição final

Os dados referem-se aos resíduos 
gerados dentro da organização. 
Escopo do indicador: não estão 
contabilizadas as unidades 
da Venezuela e da República 
Dominicana neste indicador.
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MM3

Quantidades totais de estéril, rejeitos e lamas e seus riscos associados

Em relação à variação dos dados, em 2019 foi realizado o desenvolvimento da mina de Várzea de Lopes para liberação 
do minério do fundo de cava.  Em 2020, o estéril removido foi somente o necessário para liberação do minério para 
cumprimento do plano de produção.

ESTÉRIL, REJEITO E LAMAS 
GERADOS PELAS OPERAÇÕES 
(TONELADAS)

GAB AÇOS LONGOS BRASIL

2018 2019 2020

Estéril 4.963.786 6.157.189 3.011.868

Rejeito 271.656 254.936 243.725

Lama 0

Total 5.235.442 6.412.125 3.255.593

O cálculo de rejeitos considera a vazão total de lama bombeada da usina de tratamento de minérios para a Barragem dos Alemães x 
densidade do rejeito amostrada no bombeamento x número de horas de bombeamento.
Para estéril, considera-se o material removido das minas de Várzea do Lopes e Várzea Leste Norte e depositado em pilhas de estéril.

O monitoramento para rejeito é feito por planilha de balanço hídrico da unidade de tratamento de minérios.
Para estéril, as informações são obtidas da planilha de acompanhamento de movimentações da área de planejamento de lavra (estéril 
das minas Várzea do Lopes e Várzea Leste Norte).
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GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3: 307 
Conformidade ambiental

A Gerdau possui uma Política de Sustentabilidade e um Sistema de Gestão Ambiental, que reforçam o comprometimento 
da Companhia com a geração de valor para seus stakeholders, em especial, fornecedores, clientes, prestadores de serviço, 
colaboradores, comunidade, órgãos reguladores, mercado financeiro e de capitais, academia, imprensa e partes relacionadas 
e está alinhada com diretrizes regulatórias e de melhores práticas globais, promovendo o desdobramento das diretrizes em 
todas as operações, detalhando responsabilidades e procedimentos a serem seguidos. Dessa forma, a Companhia gerencia seus 
aspectos, impactos ambientais, licenças de operação e autorizações a fim de atender às especificidades de cada operação e 
região em que atua, com vistas a causar o menor impacto possível na natureza, prevenindo riscos e a ocorrência de acidentes 
ambientais, além de aumentar a credibilidade com a opinião pública.

A Gerdau possui uma série de Diretrizes Corporativas relacionadas ao tema, dentre as quais, a DC-27-1, que estabelece requisitos 
mínimos e objetivos sobre a gestão ambiental e temas relevantes de meio ambiente. 

Todas as operações devem atender aos requisitos legais vigentes e realizar a gestão de suas demandas ambientais para manter 
a conformidade ambiental. A Gerdau conta com sistemas de auditoria interna, externa, gestão informatizada de processos, 
mecanismos de queixas, benchmarking, etc. para avaliar a eficácia da de sua abordagem de gestão.
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GRI 307-1  – Não conformidade com leis e regulamentos ambientais

NÃO CONFORMIDADES COM LEIS E/OU 
REGULAMENTOS NA ÁREA AMBIENTAL 2018 2019 2020 MÉTRICA

Número total de multas significativas 
recebidas no ano 3 4 4 Número

Valor total de multas significativas recebidas 
no ano R$ 26.517.300,00 R$ 476.042,00 R$ 793.444,80 Reais (R$)

Número total de sanções não monetárias 2 1 1 Número

Número de casos (dentre o total multas + 
sanções) trazidos por meio de mecanismos de 
resolução de disputas

5 5 0 Número
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