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MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA
Um ano para ser sempre lembrado
É com grande satisfação que compartilhamos, nas próximas
páginas, um amplo relato sobre a atuação da Usiminas em 2017.
Nosso objetivo com esse documento é apresentarmos com transparência nossas conquistas em um cenário de extrema complexidade em diversos aspectos, como o vivenciado no ano passado.
Depois de uma fase crítica, a equipe Usiminas se mobilizou para
alcançar os resultados que hoje nos permitem voltar a planejar de
maneira consistente o futuro da empresa.
Foram inúmeras e importantes conquistas em todas as nossas
frentes de atuação. Nesse contexto, vale ressaltar a consolidação
de um Ebitda positivo de R$ 2,2 bilhões, a valorização das ações
da companhia, a retomada de plantas produtivas, a geração de
empregos, além de relevantes iniciativas nas áreas da saúde, educação e meio ambiente.
Sob a liderança da diretoria e Grupo dos 10, otimizamos o uso de
recursos de forma integrada, atuamos fortemente em estratégia
e aperfeiçoamos a governança da empresa, agindo também na
revisão de normas e processos internos. Externamente, após atingirmos a excelência na gestão de estruturas de atendimento à
saúde em Ipatinga e Itabira, por meio da Fundação São Francisco
Xavier, braço social da Usiminas, assumimos a gestão do Hospital
de Cubatão (SP), onde nossos investimentos devem atingir
R$ 9 milhões.
São conquistas que nos enchem de orgulho e respaldam uma
caminhada cada vez mais determinada de todo nosso time. Não
poderia deixar de destacar, ainda, o “Caminhos do Vale”, um programa que recupera estradas rurais com o agregado siderúrgico
oriundo da produção do aço e promove a recuperação de nascentes. Tivemos a adesão de mais 10 cidades ao programa em 2017
– hoje já são 36 participantes – e o reconhecimento internacional
da iniciativa por meio do prêmio Steelie Awards, da World Steel
Association, na categoria Excelência em Sustentabilidade.
Foram muitos desafios superados e inúmeras vitórias conquistadas graças ao empenho, capacidade e poder de superação do
nosso time. Aproveito a oportunidade para reconhecer ainda o
apoio dos nossos acionistas, clientes, fornecedores e comunidades, que sustentam e justificam a existência da Usiminas. Se para
muitos 2017 foi um ano para ser esquecido, para a Usiminas, pelo
contrário, será um ano para ser sempre lembrado.
Boa leitura.
Sergio Leite de Andrade
Presidente
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A USIMINAS

Perfil
A Usiminas é hoje líder no mercado brasileiro de aços planos e um
dos principais complexos siderúrgicos da América Latina. Com 55
anos de operação, a companhia está presente em toda a cadeia
siderúrgica – da extração do minério, passando pela produção de
aço até sua transformação em produtos e bens de capital customizados para o mercado.
Oferecer aços planos e serviços de qualidade com tecnologia inovadora expressa a vocação industrial da companhia. Seus produtos
e soluções fazem parte das mais estratégicas cadeias produtivas:
automóveis e autopeças, eletrodomésticos, energia, máquinas industriais, construção civil e outras.
Em linha com a evolução tecnológica de seus clientes e com as
tendências mundiais de inovação, a Usiminas investe na modernização de suas unidades e em produtos de conteúdo tecnológico
diferenciado e alto valor agregado, sempre em sintonia com as necessidades específicas e expectativas de cada setor atendido.
Na base de tudo, uma equipe capacitada, que conjuga experiência
e desenvolvimento na busca pela excelência, eficiência e produtividade.
A Usiminas contribui, ainda, para o desenvolvimento das comunidades onde atua, por meio do Instituto Cultural Usiminas e da
Fundação São Francisco Xavier, oferecendo projetos nas áreas de
saúde, educação e cultura. Com inovação, conhecimento e qualidade, a Usiminas colabora com a construção de um futuro mais
sustentável.
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UNIDADES
Usiminas
A Usiminas possui duas usinas siderúrgicas, localizadas em Ipatinga, na região do Vale do Aço (MG), e em Cubatão, na região da
Baixada Santista (SP). A integração das usinas permite oferecer ao
mercado um portfólio diversificado de aços planos, com destaque
para produtos de alto conteúdo tecnológico. Na Usina de Ipatinga,
também está presente a Unigal, produtora de aços galvanizados
por imersão a quente.
Saiba mais em usiminas.com.

Mineração Usiminas
Extrair minério de ferro com qualidade e competitividade é o compromisso da Mineração Usiminas.
As quatro minas na região de Serra Azul (MG) produzem pellet
feed, sinter feed e granulados e têm capacidade para atender tanto às usinas siderúrgicas da própria Usiminas quanto a clientes no
mercado interno e externo. A empresa possui capacidade logística
com modais integrados, além de um terreno estratégico na Baia de
Sepetiba em Itaguaí (RJ), no centro de um dos mais importantes
complexos portuários do país.
Saiba mais em usiminas.com/mineracao.

Soluções Usiminas
Seu amplo portfólio de produtos e serviços, somado a um sistema
de logística integrada capaz de anteder clientes em todo o território nacional fazem da Soluções Usiminas uma empresa única no
Brasil.

LOGÍSTICA EFICIENTE
A Usiminas oferece serviços diferenciados, como gestão de estoque e entregas
programadas. Uma importante malha
ferroviária está conectada à empresa,
gerando eficiência. Destaca-se a participação acionária na MRS Logística,
concessionária que administra uma
malha de 1.643 km nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo,
interligando os maiores centros consumidores e produtores do país. Dois
terminais portuários privativos de uso
misto complementam a estrutura logística e viabilizam a entrega de produtos Usiminas no Brasil e no mundo:
o Terminal Privativo de Praia Mole, no
estado do Espírito Santo, no qual a Usiminas possui participação; e o Terminal
Marítimo Privativo de Cubatão, no estado de São Paulo.

Com uma moderna infraestrutura de processamento do aço, a empresa transforma os produtos da Usiminas em rolos, blanks, tubos,
conjuntos soldados, perfis, estruturas e discos metálicos, entre outros. São peças customizadas para o mercado, em volumes e com
logística adequada às necessidades de clientes de qualquer porte.
Saiba mais em usiminas.com/solucoes.

Usiminas Mecânica
Uma das principais empresas de bens de capital do Brasil, a Usiminas Mecânica está há mais de 45 anos no mercado e conta com um
moderno parque industrial que confere alta capacidade produtiva.
Referência em equipamentos e montagens para os setores siderúrgico, mineração, automotivo, petroquímico, energético, naval e de
infraestrutura, a Usiminas Mecânica é reconhecida pela qualidade,
rigor tecnológico e credibilidade que imprime em cada projeto.
Saiba mais em usiminas.com/mecanica.
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UNIDADES OPERACIONAIS

Usina de Ipatinga - MG
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LINHA DO TEMPO
Década de 1960
A Usiminas inicia suas operações, em Ipatinga (MG), em 26 de outubro de 1962.
1962 – A Usina Intendente Câmara é inaugurada no dia 26 de outubro, em Ipatinga (MG), com o acendimento do Alto-Forno 1.
1964 – Início da exportação de aço com o embarque do primeiro
carregamento de chapas grossas para a Argentina, a bordo do navio “San Miguel”, no Porto de Vitória.
1965 – São inauguradas a Laminação de Tiras a Quente, a segunda
bateria da Coqueria, a Linha de Acabamento de Tiras a Quente, o
segundo Alto-Forno e a Laminação de Tiras a Frio. Esses equipamentos permitem a complementação do ciclo que torna integrada
a produção na Usina de Ipatinga.
1969 – A Usiminas fecha a década atendendo a 50% da demanda
nacional por chapas grossas, principalmente para os setores naval
e ferroviário.

Década de 1970
É o auge do Milagre Econômico. A Usiminas investe para atender
ao forte ciclo de expansão da indústria brasileira.
1970 – A Usiminas Mecânica é criada para agregar valor ao setor
de bens de capital e infraestrutura.
1971 – Inauguração do Centro de Pesquisas na Usina de Ipatinga,
o maior em siderurgia da América Latina.
1974 – Iniciada a operação do Alto-Forno 3 da Usina de Ipatinga.

Década de 1980
O Brasil vive uma recessão econômica. O momento exige prudência, mas sem perder as oportunidades de modernização e aumento da qualidade para o longo prazo.
1982 – A Usiminas desenvolve e inicia a produção do aço SAC (soldável, de alta resistência e melhor desempenho à corrosão), voltado para a indústria de construção civil e infraestrutura.
1984 – É realizada a primeira edição do Projeto Xerimbabo, de educação ambiental para a comunidade.
1989 – Iniciada a certificação de engenheiros pela American Society for Quality, organização líder mundial de qualidade.

R E L AT Ó R I O S U S T E N TA B I L I D A D E

Década de 1990
Com a abertura da economia brasileira, a Usiminas foi a primeira
empresa a ser privatizada no País.
1991 – O leilão de privatização da Usiminas marca o início do Programa Nacional de Desestatização (PND).
1993 – Criado o Instituto Cultural Usiminas. Também nesse ano a
Usiminas adquire parte do controle acionário da Companhia Siderúrgica Paulista (Cosipa), instalada em Cubatão (SP), ampliando a
base de clientes do grupo.
1996 – A Usiminas torna-se a primeira siderúrgica do Brasil e a segunda do mundo a obter o certificado ISO 14001 (de gestão ambiental).
1999 – Inauguração da mais moderna linha de laminação a frio do
país – a Laminação a Frio 2.

Década de 2000
A economia brasileira está em franca expansão e a Usiminas se
aproxima ainda mais de setores que exigem alto valor agregado.
2000 – Criada a Unigal, joint venture entre Usiminas e Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation.
2007 – Os produtos da Usiminas recebem certificação pelas normas europeias ELV e RoHS, de produção ecologicamente correta.
2009 – Criada a Soluções Usiminas.

Década de 2010
A Usiminas atinge um novo patamar tecnológico, atua de forma integrada e investe no futuro, diante dos desafios do mercado.
2010 – Criada a Mineração Usiminas. Nesse ano também é lançada
a linha de chapas grossas Sincron, produto com desempenho superior, próprio para atender às demandas do pré-sal e da indústria
naval.
2011 – A Unigal inaugura uma nova linha de galvanização por imersão a quente.
2012 – Inaugurada uma nova Linha de Tiras a Quente na Usina de
Cubatão, uma das mais modernas em operação no mundo.
2014 – Conclusão do Projeto Friáveis, que aumentou a capacidade
produtiva da Mineração Usiminas de 8 milhões de toneladas para
12 milhões de toneladas. Na Usina de Cubatão, é inaugurada a linha
de Decapagem 3.
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2015 – O grupo Fiat-Chrysler Automobiles (FCA) inaugura a fábrica
da Jeep no Brasil, em Goiana (PE), tendo a Usiminas como parceria
no fornecimento de aço para a fabricação dos veículos. Além disso,
a Soluções Usiminas participa com serviços de corte e estoque do
produto.
2016 – A Usina de Cubatão passa a atuar em um novo modelo de
negócio, adquirindo placas no mercado e laminando-as. Empresa
foca ainda mais em gestão de custos e do caixa, ao mesmo passo
em que lança no mercado diversos aços inovadores, reafirmando
seu DNA tecnológico.
2017 – A Usiminas completa 55 anos de operações e retoma a trajetória de resultados positivos. A Usina de Ipatinga anuncia o religamento do Alto Forno 1, abafado em 2015. A Mineração Usiminas retoma a produção em duas plantas paralisadas e se torna a primeira
mineradora do país a obter a recertificação na ISO 9001:2015

GOVERNANÇA CORPORATIVA
A Usiminas emprega um modelo de governança corporativa planejado para buscar geração de valor aos acionistas e parceiros de negócios. Esse modelo é baseado em segurança para o investidor, transparência nas ações, controle de gestão e clareza na comunicação.
Entre as práticas de governança corporativa está a manutenção de
um Conselho Fiscal permanente, além de comitês internos de Recursos Humanos e Auditoria. A empresa também se estrutura para
atender às exigências governamentais e de mercado sobre as companhias de capital aberto, preservando e estimulando práticas de
transparência.
As ações de governança corporativa da Usiminas ainda incluem:
• Prestação de contas seguindo padrões internacionais;
• Código de conduta para todas as empresas do grupo;
As ações da Usiminas são negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, com os códigos USIM3, USIM5 e USIM6; Nova Iorque (OTC),
como ADR nível 1, com os códigos USDMY e USNZY; e Madri (Latibex), com os códigos XUSI e XUSIO. Os papéis da Usiminas integram
alguns dos principais índices de mercado.
A Companhia possui 1.253.079.108 ações, sendo aproximadamente
56% em ações ordinárias (votantes) e 44% em ações preferenciais. O
capital votante está assim constituído:
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Órgão integrante da estrutura organizacional da Usiminas, o Conselho de Administração estabelece a orientação geral dos negócios,
decidindo sobre questões estratégicas, definindo políticas e assegurando o cumprimento do objeto social da Companhia.
O Conselho se reúne ordinariamente quatro vezes ao ano, seguindo
calendário previamente estabelecido e, extraordinariamente, sempre que necessário aos interesses societários.
Em 31/12/2017, o Conselho era formado por onze membros titulares e seus respectivos suplentes, eleitos em Assembleia Geral com
mandato de dois anos e com possibilidade de reeleição.

Membros do Conselho de Administração*
Titulares
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elias de Matos Brito – Presidente do Conselho
de Administração
Kazuhiro Egawa
Wanderley Rezende de Souza
Antonio Mendes
Guilherme Poggiali Almeida
Oscar Montero Martinez
Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca
Gesner José Oliveira Filho
Ricardo Antônio Weiss
Francisco Augusto da Costa e Silva
Luiz Carlos de Miranda Faria

Suplentes
• Hironobu Nose
• Hirohiko Maeke
• Ichiro Sato
• Simone Galante Alves
• Pablo Daniel Brizzio
• Mario Giuseppe Antonio Galli
• Gileno Antônio de Oliveira
• Derci Alcântara
• Sonia Julia Sulzbeck
• Durval José Soledade Santos
• Jorge Malta
*em 31/12/2017
O Conselho de Administração da Usiminas possui dois comitês internos de assessoramento: Recursos Humanos e Auditoria. Seus
principais objetivos são assessorar, instruir e subsidiar a tomada de
decisão do Conselho de Administração nas matérias específicas de
suas respectivas competências.
Em suas reuniões podem participar empregados, especialistas e
outras pessoas que contribuam para esclarecer os assuntos abordados. Cada comitê tem um regimento interno, aprovado pelo Conselho, que determina regras de funcionamento, responsabilidades e
atribuições.
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Membros do Comitê de Recursos Humanos*
•
•
•
•
•

Glauco Sabatini Bodini
Osamu Nakagawa
Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca
Rodrigo Piña
Wanderley Rezende de Souza

*em 31/12/2017

Membros do Comitê de Auditoria*
•
•
•
•

Glauco Sabatini Bodini
Hironobu Nose
Marcelo Hector Barreiro
Wanderley Rezende de Souza

*em 31/12/2017
O Conselho Fiscal atua em caráter permanente fiscalizando os
atos da gestão e é constituído por até cinco membros eleitos em
Assembleia Geral, com mandato de um ano e com possibilidade
de reeleição.

Membros titulares do Conselho Fiscal*
•
•
•
•
•

Domenica Eisenstein Noronha
Lúcio de Lima Pires
Masato Ninomiya
Paulo Frank Coelho da Rocha
Paulo Roberto Evangelista de Lima

*em 31/12/2017
A Diretoria Estatutária da Usiminas é responsável por estabelecer
diretrizes para os seus executivos, conduzindo a gestão da Companhia. Sua atuação tem como objetivo prezar pela qualidade dos
produtos e serviços, assegurando a competitividade e promovendo
a sustentabilidade dos negócios. Seus membros são eleitos pelo
Conselho de Administração e possuem mandato de dois anos, com
possibilidade de reeleição.

Membros da Diretoria Estatutária*
• Sergio Leite de Andrade - Diretor Presidente, Diretor Vice-presidente de Tecnologia e Qualidade e Diretor Vice-Presidente
Comercial
• Ronald Seckelmann – Diretor Vice-Presidente de Finanças
e Relações com Investidores e Diretor Vice-Presidente de
Subsidiárias
• Tulio Chipoletti – Diretor Vice-Presidente Industrial
• Takahiro Mori - Diretor Vice-Presidente de Planejamento
Corporativo
*em 31/12/2017
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CÓDIGO DE CONDUTA
O objetivo do Código de Conduta da Usiminas é orientar o relacionamento da Companhia com seus públicos interno e externo. Todos os empregados, representantes e prestadores de serviço devem
atuar em conformidade com os princípios contidos no documento,
bem como observar e respeitar a legislação vigente nos locais onde
a Companhia mantém suas atividades. O Código de Conduta serve de referência para os relacionamentos mantidos com os clientes,
fornecedores, investidores, poder público, concorrentes e sociedade
civil organizada.
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A ESTRATÉGIA

PRODUTOS E MERCADOS
A Usiminas aprimora continuamente a estrutura de atendimento aos clientes, ampliando as oportunidades de negócio. Para isso,
dispõe de uma linha de produtos diferenciada e de alto grau tecnológico.

A integração do leque de produtos e serviços da Usiminas garante
soluções únicas e competitivas a diversos segmentos de mercado
estratégicos para a economia, tais como:

VANTAGENS COMPETITIVAS
Para fazer frente à concorrência e aos desafios do cenário econômico atual, a Usiminas aposta na modernização e na integração
de sua cadeia produtiva, buscando agregar mais valor aos seus
produtos. Os reconhecimentos do mercado só são possíveis porque a Usiminas possui uma série de vantagens competitivas,
de produtos exclusivos à logística integrada, que a distinguem
da concorrência:
• Vocação e conhecimento para o desenvolvimento de aços de
alto conteúdo tecnológico, como os de alta-resistência para o
setor automotivo e as chapas grossas da linha Sincron para a
cadeia de óleo e gás;
• Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Usiminas, referência na
América Latina, criado em 1971, que apoia o desenvolvimento
de novos produtos e processos industriais;
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• Linhas de laminação e galvanização tecnologicamente modernas, permitindo a oferta de aços diferenciados e maior
produtividade;
• Unidades de produção, distribuição e ampla rede logística
estrategicamente localizada para atender com eficiência aos
clientes dos diferentes polos industriais do Brasil;
• Serviços de engenharia de aplicação, que fomentam o desenvolvimento conjunto com o cliente e seus mercados.

FORÇA INTERNA – GRUPO DOS 10
Em princípio, a formação se assemelha à de um time de futebol, mais precisamente a uma concentração antes de um importante
campeonato: todos juntos, em prol de objetivos e metas estabelecidos, mobilizando toda a empresa. O projeto é, na verdade, um
modelo de gestão inovador que vem conquistando resultados em série para a Usiminas.
O G10 nasceu, em 2016, por iniciativa do presidente da companhia e com simbolismo muito forte: definir planos de ações ousados, viáveis e que envolvessem todas as áreas, inclusive as três grandes forças que movem a empresa: brasileiros, ítalo-argentinos
e japoneses. Ao invés de importar um consultor ou buscar no mercado empresas de consultorias, a Usiminas apostou no potencial
das suas equipes internas, encontrando a força profissional coletiva para, de fato, transformar a empresa. A ideia é que o grupo
fosse diverso e tivesse capacidade de contribuir para motivar as equipes internas – o grande foco estava em gerar resultados, já
que a empresa vivia seu momento mais complexo.
A primeira meta era clara: alcançar R$ 100 milhões de reais de EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) por mês. A Usiminas conseguiu ultrapassar a meta estabelecida no primeiro trimestre após a criação do G10 – atingindo R$
300 milhões de EBITDA.
Em 2017, a iniciativa ganhou corpo com novos integrantes – chegando a 17 no total – e passou a atuar em diversas frentes, além
daquela que garantiu o resultado financeiro. O G10 contribuiu para a otimização no uso dos recursos de forma integrada, atuou
na estratégia e aperfeiçoamento de Governança e agiu na revisão de normas e processos internos. O grupo também ganhou
o papel de listar as ações que tenham condições de serem aplicadas – acompanhar e contabilizar tais projetos e seus resultados – e fazer essas conexões dentro das equipes e com o mundo externo, ligando elementos novos e fortalecendo essa grande
rede da Usiminas.
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PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
A Usiminas dispõe de um Centro de Pesquisa e Desenvolvimento
(P&D) em Ipatinga, voltado para a geração, domínio e aplicação
de conhecimentos científicos e tecnológicos que proporcionem
vantagens competitivas para a empresa. Esses conhecimentos são
aplicados, sobretudo, nas seguintes atividades: melhoria dos processos industriais, redução de custos, desenvolvimento de novos
produtos, engenharia de aplicação de aços e preservação do meio
ambiente. São descritos abaixo alguns dos principais destaques
relativos a resultados de estudos de P&D desenvolvidos ao longo
do ano de 2017.

Avaliação da resistência à corrosão do aço 22MnB5-GA após
estampagem a quente e pintura industriais

Centro de Pesquisa em Ipatinga

O desenvolvimento de uma nova qualidade de aço passa por diferentes etapas, desde a prospecção de demanda junto aos clientes, etapas de desenvolvimento piloto e industrial e engenharia de
aplicação. Nesse último item é avaliado o seu comportamento em
diferentes áreas, por exemplo, conformação mecânica, soldagem
e corrosão. No caso do aço 22MnB5, um aço de alta resistência, o
seu desenvolvimento foi baseado na demanda crescente da indústria automotiva por redução de peso dos veículos e, consequentemente, do consumo de combustível, e aumento da segurança dos
passageiros.
O processamento desse aço, para obter as elevadas propriedades
mecânicas, passa por uma etapa de estampagem a quente. A passagem do blank pelo forno de tratamento térmico e a sua subsequente transferência para a prensa são etapas críticas para os aços
não revestidos, devido à formação de uma fina camada de óxidos,
o que requer a realização de limpeza superficial, normalmente
com jato de areia ou de granalha. A solução atualmente empregada para esse problema é a utilização de aços revestidos com as
ligas Al-Si. No entanto, como esse produto tem custo elevado e não
oferece proteção galvânica à peça, foi desenvolvido na Usiminas
um aço galvanizado a quente, revestido com a liga Fe-Zn (GA).
O desenvolvimento desse estudo fez-se necessário visto que o
grande problema em se utilizar aços revestidos com a liga Fe-Zn
conformados a quente era a falta de conhecimento do seu desempenho nas etapas de fosfatização e pintura, e consequentemente,
na resistência à corrosão das peças, devido à camada de óxido formada.
Observou-se, por meio de testes acelerados de corrosão, que não
existe a necessidade de remoção dos óxidos formados durante a
estampagem a quente, pois esses, provavelmente, auxiliam na
aderência da película seca de tinta e, consequentemente, na resistência à corrosão do aço, apresentando melhores resultados do
que o aço GA sem tratamento térmico. Testes de corrosão de campo serão continuados no sentido de confirmar os bons resultados
de resistência à corrosão obtidos nos testes acelerados.
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Avaliação de aglomerantes visando a utilização de pellet
feed na sinterização
O cenário brasileiro de minério de ferro tem caminhado continuamente em direção a um aumento da exploração de itabiritos, devido à redução das minas ricas em hematita. Como consequência,
o sinter feed, principal matéria-prima do processo de sinterização,
vem, ao longo dos anos, apresentando granulometria (elevação de
partículas finas) e composição química (elevação do teor de sílica)
inadequadas ao processo. Em razão disso, as sinterizações da Usiminas vem experimentando perdas de produtividade e de qualidade do sínter. Para reverter esse quadro, o Centro P&D vem direcionando esforços com objetivo de recuperar essas perdas, avaliando
o uso adequado de pellet feed (minério de ferro com baixo teor de
sílica) associado ao misturamento intensivo e à busca por aglomerantes alternativos e com baixo custo.
Com relação à esse último item, a cal é atualmente a única opção
de aglomerante no mercado para aplicação em sinterização. Nesse
sentido, foi desenvolvido um projeto de pesquisa para investigar
o efeito de diversos outros aglomerantes, buscando fornecer subsídios técnicos para recuperar a produtividade da sinterização industrial. Uma das etapas desafiadoras desse projeto consistiu em
identificar ligantes, utilizados em outros ramos industriais como
construção civil, mineração e alimentício, com potencial aplicação na sinterização. Foi identificado, em escala piloto, um tipo de
aglomerante que permitiu recuperar totalmente a produtividade
das sinterizações e fabricar sínter com qualidade adequada. Uma
segunda opção de aglomerante mostrou potencial para recuperar
parcialmente a produtividade da sinterização, sob pena de pequena, mas aceitável, piora química do sínter. Em razão dos excelentes
resultados em laboratório, foram programados testes na sinterização industrial, a serem realizados ao longo de 2018.

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS
Centro de Pesquisa em Ipatinga

A estratégia comercial de uma empresa pode ser medida pela sua
capacidade de geração de novos produtos que estejam alinhados
com as necessidades do mercado. Com a Usiminas não é diferente, o que tem exigido um constante monitoramento do mercado e de suas demandas, assim como uma atenta observância
à concorrência.
Com essa abordagem, a Usiminas tem sido uma empresa de destaque, buscando sempre desenvolver produtos que atendam completamente as solicitações de um mercado cada vez mais exigente.
Os produtos que tiveram seus projetos de desenvolvimento concluídos no ano de 2017 e passaram a fazer parte da carteira de
produtos Usiminas, são abaixo descritos:

Aço Dual Phase 490 para Painéis Externos
Aço de alta resistência da classe 490 MPA de resistência mecânica,
laminado a frio destinado à indústria automotiva, principalmente
para painéis de cobertura, como portas, capô, teto, para-lamas, etc.
O produto pode ser fornecido como laminado a frio, podendo ser
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também eletrozincado e ainda pré-fosfatizado. Apresenta excelente potencial para redução de peso dos painéis devido à maior resistência mecânica e ao fenômeno de bake hardenability.

Aço Dual Phase 1000 com Expansão de Furo > 50%
Aço de ultra-alta resistência laminado a frio destinado ao setor automobilístico, visando, principalmente, o aumento da segurança veicular. Esse produto em particular reúne, além da elevada resistência
mecânica, um bom desempenho em peças submetidas a esforços
de estiramento de bordas (expansão de furo superior a 50%), como
longarinas e partes da suspensão. Essas características são resultado de uma microestrutura que combina ferrita, bainita e alguma
martensita. O aço foi desenvolvido como laminado a frio, podendo
também ser fornecido com revestimento de zinco eletrolítico.

Aço CP800 Com Características de Expansão de Furo LQ
O aço Complex Phase 800 laminado a quente é um material
avançado de alta resistência mecânica (AHSS), classe de material
com LR mínimo de 800MPa. O produto desenvolvido pela Usiminas apresenta ainda características de expansão de furo superior
a 50%, o que o torna indicado para partes estruturais do veículo,
principalmente os componentes da suspensão, que requerem alta
capacidade de dobramento, expansão de furo e flangeabilidade.
Trata-se de um material que conjuga elevada resistência, à característica de expansão de furo e não possui equivalente nacional.

Aço USI-SAC-300-GC
Aço patinável do grau 300, para tubos de pequeno diâmetro, que
apresenta boa soldabilidade ERW e resistência a corrosão ao longo
da linha de solda, Grooving Corrosion (GC).

Aço USI-SAC-300-M LQ
Aço patinável, com alto teor de silício e superior resistência à corrosão atmosférica. Tem sido utilizado em peças danificadas por processos corrosivos/erosivos, em substituição ao aço inox ferrítico, da
série AISI 400 (ASTM A240 UNS-S410 03). A substituição proporcionou desempenho satisfatório com relação à corrosão/erosão, menor custo e melhor soldabilidade quando comparado ao aço Inox.

Aço Sincron BHS 485W
Aço estrutural TMCP resistente à corrosão atmosférica de alta resistência mecânica, com limite de escoamento mínimo de 485
MPa e elevada tenacidade. Atende a todos os requisitos técnicos
da norma ASTM A709 HPS 70W. Destinado ao segmento de construção civil, em especial pontes metálicas, e ao segmento de máquinas e equipamentos industriais.

Aço USIGALVE – ESQ
Família de quatro aços diferenciados pela dureza, desenvolvidos
para proporcionar características mais adequadas à fabricação de
portas e janelas. Essa diferenciação por grau possibilita maior flexibilidade nos projetos, oferecendo a possibilidade de se aumentar
a resistência mecânica e reduzir a espessura de portas e janelas. Os
aços são fornecidos como produtos eletrogalvanizados, conferindo, assim, superior resistência à corrosão ao componente quando
comparado a esquadrias fabricadas em LF não revestido.
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE
A gestão eficaz da satisfação do cliente é fundamental para a prosperidade em longo prazo de qualquer organização. Na Usiminas,
a percepção sobre a satisfação do cliente é monitorada continuamente por meio de análise das informações obtidas durante os
contatos técnico-comerciais realizados regularmente e também
por meio de uma pesquisa de satisfação.
Nessa pesquisa, são realizadas entrevistas com representantes de
quatro áreas das empresas clientes: aquisição, recebimento, controle da qualidade e produção. Os fatores pesquisados consideram
qualidade do produto, assistência técnica, atendimento, logística,
aspectos comerciais e aspectos financeiros, que são avaliados pelos representantes do cliente que mantêm contato direto com os
produtos e serviços fornecidos pela Usiminas.
A partir das respostas dos representantes, obtém-se um resultado
quantitativo e são identificados os anseios e as necessidades dos
clientes, além de ser determinada a posição da Usiminas frente ao
melhor concorrente em cada empresa. Os resultados são consolidados no relatório “A Usiminas na Visão do Cliente”, encaminhado
às unidades envolvidas para análise e providências, se necessárias.
Um Plano de Ação, com foco na identificação de causas e ações
corretivas, é elaborado sob coordenação da Gerência de Assistência Técnica. É realizada uma apresentação do plano ao cliente e a
área de Assistência Técnica monitora a implementação das ações
propostas.
Os resultados em relação ao índice de satisfação continuam apresentando avanços, sendo 83,7% em 2013, 84,9% em 2014, 86,0%
em 2015, 86,8% em 2016 e 87,9% em 2017.

ÍNDICE GERAL DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES
83,7

84,9

2013

2014

86,0

86,8

2015

2016
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87,9

2017

CERTIFICAÇÕES – SISTEMA DE GESTÃO
Para a Usiminas, a qualidade precisa estar voltada para o atendimento aos requisitos e necessidades de seus clientes e demais partes interessadas.
Com o propósito de manter a capacidade de prover consistentemente produtos e serviços que atendam às demandas do cliente; de facilitar oportunidades para elevar o nível de satisfação; de
abordar os riscos e oportunidades associados ao seu contexto e
objetivos; e de ter a capacidade de demonstrar conformidade com
requisitos especificados, o Sistema de Gestão da Qualidade Usiminas foi certificado pelo Bureau Veritas Certification - BVC, em
2016, na nova versão da IATF 16.949:2016. A Usiminas está entre
as cinco primeiras empresas no Brasil a obter essa certificação. A
companhia já havia sido também uma das pioneiras na obtenção
da certificação ISO9001:2015.
A certificação dos Sistemas de Gestão atesta a conformidade desses sistemas em relação aos requisitos normativos.
A tabela abaixo mostra as diversas certificações do Sistema de
Gestão da Usiminas, mantidas em 2017.
UNIDADES DE
NEGÓCIO
SIDERURGIA
BENS DE CAPITAL
TRANSFORMAÇÃO
DO AÇO
MINERAÇÃO

ISO 9001 IATF 16.949 ISO 14001

ISO 14001

•
•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

RESPONSABILIDADE E CERTIFICAÇÃO DOS
PRODUTOS

O Certificado de Inspeção dos Produtos da Usiminas é um documento de garantia da qualidade que comprova as propriedades
químicas, mecânicas e físicas de um material e afirma que um produto foi elaborado em cumprimento às normas de uma organização internacional ou de normas específicas. Além das informações
específicas dos produtos e dos clientes, o certificado traz:

Os logotipos dos selos RoHs e ELV
A diretiva Restriction on Harzardous Substances (RoHS) estabelece
ações necessárias para proteção do meio ambiente e da saúde das
pessoas que trabalham com equipamentos elétricos e eletrônicos.
A End of Life Vehicles (ELV) define a regulamentação para veículos
de passeio comercializados na União Europeia visando à redução
de impactos ambientais pela coleta, reuso e reciclagem de componentes desses veículos após sua vida útil. Desde 2007 a Usiminas
mantém essas certificações emitidas pelo Bureau Veritas.
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A identificação da FDS/MSDS
A Ficha de Dados de Segurança de Material (FDS) ou Material Safety Data Sheet (MSDS) é a documentação oficial que fornece informações sobre vários aspectos de materiais quanto à proteção, segurança, saúde e meio ambiente. A FDS fornece, para tais aspectos,
conhecimentos básicos sobre os materiais, recomendações sobre
medidas de proteção e ações em situação de emergência. As informações contidas nas FDS incluem dados físicos, instruções para
transporte, armazenamento, manuseio e ações de emergência. Essas informações estão disponibilizadas na extranet da Usiminas
para consultas dos clientes.

Percentual de Conteúdo Local
Os percentuais de Conteúdo Local são avaliados conforme Regulamento ANP nº 19/2013, da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que criou a família “chapas grossas
de aço carbono” (Informe CCL 003/2013) para fins de Certificação
de Conteúdo Local (CCL). Os contratos de concessão para exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural, firmados pela ANP com as empresas vencedoras nas rodadas de licitações, incluem a cláusula de Conteúdo Local, que incide sobre as
fases de exploração e desenvolvimento da produção. Em 2016, um
novo Certificado de Conteúdo Local, com validade de quatro anos,
foi emitido pelo Det Norske Veritas - DNV-GL, com o percentual de
100% para toda produção de chapas grossas da Usiminas.
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PESSOAS

DIRETRIZES
Para a Usiminas, a construção de resultados positivos passa, fundamentalmente, por uma equipe capacitada e motivada. Afinal,
são as pessoas que compõem a Usiminas que concretizam a produção, vendas e entregas, por exemplo. Por essa razão, a direção da
companhia elegeu “Pessoas” como um dos três pilares de gestão,
que orientam todo o trabalho realizado ao longo do ano.
As diretrizes de gestão de pessoas estabelecem um relacionamento baseado na transparência e clareza quanto ao papel de cada um
na busca pelos objetivos da Usiminas e consideram os empregados como sujeitos ativos, comprometidos com a busca pela produtividade e qualidade. Por isso, as políticas internas apoiam suas
iniciativas no trabalho e na comunidade, sempre orientadas pelos
princípios da ética e do respeito mútuo e à diversidade.
Em 2017, a Usiminas promoveu uma série de iniciativas com foco
na valorização de seus colaboradores como, por exemplo, treinamentos, eventos internos, programa de mérito, novos benefícios. A
companhia também retomou iniciativas consagradas que ficaram
paralisadas durante o período de crise enfrentado, como o POP
(Programa de Oportunidades Profissionais). A ação incentiva o recrutamento interno, possibilitando aos empregados crescimento
profissional, novas oportunidades de carreira e reconhecimento do
trabalho desenvolvido.
A Usiminas também busca manter a remuneração compatível com
as praticadas no mercado, reconhecendo as contribuições de seu
pessoal para os resultados da companhia. Canais corporativos de
comunicação são estruturados com os empregados, de modo a favorecer a integração, a agilidade e a racionalidade organizacional.

DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL E
GESTÃO DE PESSOAS

Em setembro de 2017, a Diretoria de Recursos Humanos foi reestruturada e implantou um novo modelo de atuação, para se tornar
mais ágil, dinâmica, conectada às pessoas e ao negócio da empresa e para atuar de forma mais proativa e estratégica. A área passou
a se chamar Diretoria de Desenvolvimento Organizacional e Gestão de Pessoas. A nova estrutura busca, principalmente, estimular as transformações na organização e a inovação em gestão de
pessoas.
A atuação da equipe da diretoria foi dividida em três pilares: Business Partner (parceiro de negócios), Centro de Serviços Compartilhados e Centro de Expertise, tendo como foco central os colaboradores e também os negócios da Usiminas.
Business Partner (BP – parceiro de negócios): todas as áreas da
empresa contam agora com o consultor que terá uma atuação focada e dirigida para a realidade da área. O objetivo é conhecer e
entender os desafios dos setores. Este profissional irá oferecer soluções adequadas para apoiar os gestores na tomada de decisões
e sugerir melhorias, seja em relação ao negócio ou às pessoas. Na
prática, esse profissional será um parceiro inserido no dia a dia das
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unidades, participando de reuniões e acompanhando indicadores,
entre outros.
Centro de Expertise (CE): atuação focada em soluções e estratégias voltadas para o desenvolvimento das pessoas e dos nossos
resultados. Os profissionais do CE atuam de acordo com as melhores práticas de RH e estão em busca de soluções diferenciadas
para os processos. Reúne as áreas de Remuneração e Benefícios;
Treinamento, Desenvolvimento Humano e Seleção; Relações Trabalhistas; Inovação e Controladoria; Saúde e Assistência Social e
Segurança Empresarial.
Centro de Serviços Compartilhados (CSC): centraliza processos
essenciais, permitindo padronização e ganhos de produtividade.
Concentra os serviços de RH (como folha de pagamento, administração de pessoal e pagamentos diversos), os serviços voltados
para os colaboradores (entre eles alimentação, transporte e viagens) e a Segurança Patrimonial.

BENEFÍCIOS E REMUNERAÇÃO
REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
Em reunião da Assembleia Geral Ordinária, promovida em 27 de
abril de 2017, os acionistas aprovaram o orçamento de R$ 19,8 milhões para a remuneração dos administradores da companhia até
a Assembleia Geral Ordinária de 2018. Deste total, foram despendidos R$ 12,9 milhões.

REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA
A política de remuneração para os membros da Diretoria Estatutária tem como objetivo reconhecer a contribuição de cada executivo para os resultados da companhia. Os valores pagos em 2017 se
referem somente a uma parcela fixa, tendo em vista que a parcela
variável, conforme metas individuais pactuadas e um gatilho a ser
atingido pela empresa, não foram alcançadas.

REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO
A política de remuneração dos integrantes do Conselho de Administração baseia-se em uma parcela fixa por conselheiro, desvinculada da remuneração da Diretoria Executiva.

VALORES MÍNIMOS E MÁXIMOS DA REMUNERAÇÃO ANUAL
Órgão

N° de membros*

Remuneração Individual Total – Anual
Menor
Maior
Médio

Diretoria Estatutária

4,25

1.161,432

2.660,052

1.536,087

Conselho de Administração

11,00

300.000

900.00

360.000

Conselho Fiscal

5,00

153.609

153.609

153.609

(*) O número de membros de cada órgão corresponde à média anual do número de membros de cada órgão apurado mensalmente, com duas casas decimais, conforme critérios da CVM. Todos os membros são remunerados.
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REMUNERAÇÃO RECONHECIDA NO
EXERCÍCIO SOCIAL
Órgão

Diretoria
Estatutária

Conselho de
Administração

Conselho Fiscal

Total

N° de membros *

4,25

11,00

5,00

20,25

Salário ou Pró-labore

N/A

N/A

N/A

N/A

544.492

7.169

N/A

R$ 1.042.922,59

N/A

N/A

N/A

N/A

5.759.832

3.906.667

682.073

10.348.571

Bônus **

N/A

N/A

N/A

N/A

Participação nos resultados

N/A

N/A

N/A

N/A

Remuneração por participação
nos resultados

N/A

N/A

N/A

N/A

Remuneração por participação
em reuniões

N/A

N/A

N/A

N/A

Comissões

N/A

N/A

N/A

N/A

Outros ***

1.493.973

625.500

136.415

2.255.888

Benefícios Pós-Emprego

N/A

N/A

N/A

N/A

Benefícios Gerados pela Cessação
do Exercício do cargo

N/A

N/A

N/A

N/A

212.082

N/A

N/A

212.082

8.010.380

4.539.336

818.487

13.368.203

Benefícios Diretos e Indiretos
Remuneração por participação
em comitês
Outros (honorários)

Remuneração Baseada em Ações ****
TOTAL

N/A = não aplicável por não haver pagamento a este título.
* O número de membros de cada órgão corresponde à média anual do número de membros de cada órgão apurado
mensalmente, com duas casas decimais, conforme critérios da CVM. Todos os membros são remunerados.
** Não houve pagamento de remuneração variável em 2017, com base na avaliação de desempenho do exercício de
2016.
*** Refere-se a encargos sociais de responsabilidade da companhia.
**** O valor da remuneração baseada em ações refere-se ao custo do benefício do plano de outorga de opções de compra da Companhia, calculado com base no valor justo das opções outorgadas conforme metodologia Black-Scholes
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REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DO EXERCÍCIO
SOCIAL
Exercício social encerrado
em 31/12/2017

Diretoria
Estatutária

Número de membros (***)

4,25

Conselho de
Administração (**)

Conselho Fiscal (**)

11,00

5,00

Bônus
Valor mínimo previsto no
plano de remuneração

Não Existe. É relacionado com
o cumprimento das metas.

N/A

N/A

Valor máximo previsto no (*)
plano de remuneração

R$ 19.766.417,00

N/A

N/A

Valor previsto no plano
de remuneração – caso as
metas estabelecidas fossem
atingidas

Não Existe. É relacionado com
o cumprimento das metas

N/A

N/A

Valor efetivamente reconhecido (****)

-

N/A

N/A

Valor mínimo previsto no plano
de remuneração

N/A

N/A

N/A

Valor máximo previsto no plano
de remuneração

N/A

N/A

N/A

Valor previsto no plano de
remuneração – caso as metas
estabelecidas fossem atingidas

N/A

N/A

N/A

Valor efetivamente reconhecido

N/A

N/A

N/A

Participação no resultado

N/A = não aplicável por não haver pagamento a este título.
(*) O número de membros de cada órgão corresponde à média anual do número de membros de cada órgão apurado mensalmente, com duas casas decimais, conforme critérios da CVM. Todos os membros são remunerados.
(**) Para o Conselho Fiscal e o Conselho de Administração, não é paga Remuneração Variável.
(***) O pagamento da Remuneração Variável ocorre sempre a partir do alcance das metas estabelecidas, numa
escala contínua a partir de zero. O valor destinado à Remuneração Variável está incluso na verba total anual definida em Assembléia Geral Ordinária, que no caso de 2017 foi de R$ 19,8 milhões.
(****) Corresponde ao bônus pago em 2017, calculado com base na avaliação de desempenho do exercício
de 2016.
- Apuração de valores correspondente ao período Janeiro a Dezembro, verba mencionada refere-se ao período
compreendido entre as Assembléias Gerais Ordinárias.

DIVERSIDADE SALARIAL
Os salários pagos pela Usiminas aos seus empregados mantiveram-se acima do salário mínimo de R$ 937,00, vigente no país em
2017. No ano, o menor salário da companhia foi de R$ 959,20 e o
maior, de R$ 59.459,40.
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PROPORÇÃO DO SALÁRIO-BASE ENTRE HOMENS
E MULHERES
2017

Total Usiminas

Salário base

Homem (R$)

Mulher (R$)

%

Diretoria

R$

32.644,56

R$

30.714,20

106,28

Gerência

R$

15.457,82

R$

12.385,45

124,81

Superior

R$

9.762,65

R$

7.938,42

122,98

Técnico Nível Médio

R$

4.188,21

R$

3.385,18

123,72

Administrativo

R$

3.395,37

R$

3.040,81

111,66

Operacional

R$

2.664,59

R$

2.095,45

127,16

QUADRO DE EMPREGADOS
Número de colaboradores por
nível funcional

Total Usiminas

Diretoria

73

Gerência

242

Superior

1.378

Técnico de nível médio

1.744

Administrativo

286

Operacional

9.515

Terceiros

8.890

Total

22.128

Tempo determinado

396

Tempo indeterminado

12.842

Total

13.238

Estagiários

10

Trainees

-

Meio-período

138

Total

148

Região Sul

300

Região Sudeste

12.461

Região Centro-Oeste

-

Região Nordeste

472

Região Norte
Total

5
13.238

NOTA: empregados próprios ativos, aprendizes e estagiários.

COLABORADORES POR GÊNERO, FAIXA ETÁRIA E
MINORIAS

NOTA: somente empregados próprios ativos. Não incluídos aprendizes e estagiários.
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ROTATIVIDADE
Total - Usiminas
Taxa de rotatividade por gênero

Nº de Desligamentos

Total de Empregados (LA1)

%

Masculino

2974

12097

0,25

Feminino

148

745

0,20

Total

3122

12842

0,24

Nº de Desligamentos

Total de Empregados (LA1)

%

Abaixo de 30 anos

790

2699

0,29

Entre 30 e 50 anos

1774

8937

0,20

Acima de 50 anos

558

1206

0,46

Total

3122

12842

0,24

Nº de Desligamentos

Total de Empregados (LA1)

%

75

289

0,26

1745

12107

0,14

-

-

0

Região Nordeste

401

441

0,91

Região Norte

901

5

180,20

Total

3122

12.842

0,24

Taxa de rotatividade por faixa etária

Taxa de rotatividade por região
Região Sul
Região Sudeste
Região Centro-Oeste

DESENVOLVIMENTO
Em sintonia com sua estratégia, a Usiminas atua na formação de
lideranças, na qualificação profissional e na promoção de um ambiente propício ao desenvolvimento.
Investir continuamente na qualificação e desenvolvimento dos
colaboradores é a principal missão da Educação Corporativa da
Usiminas, processo de aprendizagem que utiliza o Portal RH, como
ferramenta de Gestão de Treinamento Online e Presencial.
O foco da gestão é aliar a qualificação e crescimento dos colaboradores à estratégia da empresa. Por isso, oferece acompanhamento
e treinamentos internos e externos customizados à necessidade
e atividade de cada colaborador. Para que isso aconteça, a Usiminas conta também com um sistema de treinamento à distância, o
e-learning, método de ensino e aprendizagem não presencial por
meio da internet, centros de treinamento localizados nas Usinas
de Ipatinga e Cubatão e parceiros alinhados aos nossos valores e
cultura organizacional.
Foi investido um total de R$ 960 mil em programas de idiomas (Inglês, Português e Espanhol), graduação, pós-graduação, mestrado,
bolsas de estudo e outros. Em 2017, 39 colaboradores continuaram os cursos de Mestrado em Metalurgia Física e Extrativa em
parceria com a UFMG. Uma iniciativa que mantém a Usiminas alinhada com a academia e com o que há de mais moderno no desenvolvimento dos temas.
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No contexto da iniciativa, em 2017, a Usiminas retomou o Encontro de Líderes, um dos principais eventos de planejamento no calendário corporativo. Durante o evento, os participantes discutiram
cenários e estratégias para o futuro da companhia.
A Usiminas também manteve os investimentos em treinamentos
para o desenvolvimento de profissionais operacionais da área de
Siderurgia (Pátio de Carvão, Altos-Fornos, Coqueria, Carboquímico, Sinterização, Aciaria, Laminação a Quente, Laminação a Frio e
Manutenção), abrangendo 4.394 participações, com o objetivo de
oferecer uma maior capacitação para resolução de situações relacionadas aos postos de trabalho.
Com o objetivo de sustentar as diretrizes e objetivos estratégicos,
a Usiminas investiu na capacitação voltada a temas da Qualidade.
Através de parcerias e instrutoria interna certificamos em 2017,
conforme quadro ao lado:

GESTÃO DE DESEMPENHO
A gestão de desempenho acontece anualmente e contempla 100%
dos colaboradores da Usiminas. O processo de avaliação é baseado
em metas e competências para o público de gestores e especialistas e competências para os demais públicos.
As etapas de avaliação da performance contempla a interação entre avaliado e avaliador.

TREINAMENTOS SUPERAM
MÉDIA NACIONAL
A Usiminas considera que as pessoas são um
alicerce para o alcance de seus resultados, por
isso, primamos pelas boas práticas de gestão
de pessoas e pela promoção de um ambiente
de trabalho que favoreça o desenvolvimento
profissional e a qualidade de vida dos nossos
empregados. Os números são um bom indicador
do quanto avançamos nas ações de desenvolvimento de nossos colaboradores. De acordo
com a 12ª edição do Panorama do Treinamento
no Brasil, publicado pela Associação Brasileira
de Treinamento e Desenvolvimento (ABTD), os
profissionais têm uma média de 22 horas anuais
de treinamentos dentro das empresas no Brasil;
nos Estados Unidos, a média é de 32 horas. Na
Usiminas, foram mais de 825 mil horas, sendo a
média de 70,6 por colaborador. Isso representa
mais que o triplo da média nacional e aumento
de 29% em relação a 2016. Vale ressaltar que o
nosso investimento médio por colaborador foi de
R$703,94 em 2017 contra R$ 624 do mercado
brasileiro.

Este processo permite aos participantes um melhor conhecimento
das entregas e feedback sobre o seu desempenho, bem como, desenvolvimento das suas competências organizacionais.
O objetivo é conhecer de forma mais assertiva cada colaborador da
Usiminas – desde seu desempenho até sua capacidade de ascender dentro da organização. Saber o potencial das pessoas é uma
forma de se preparar para o futuro, identificando e preparando os
sucessores ao longo do tempo.
A partir das avaliações, a Usiminas cria planos de desenvolvimento e treinamento alinhados às necessidades da companhia
e dos colaboradores, com iniciativas de desenvolvimento para
ampliar as competências e alavancar a performance individual
e coletiva.

DESENVOLVENDO OS NOSSOS JOVENS
A Usiminas possui programas de entrada para o desenvolvimento
de jovens profissionais. Por meio dos Programas de Estágio identifica potenciais talentos para o futuro e promove o desenvolvimento dos estudantes em situações do dia a dia organizacional,
bem como, amplia a visão do escopo da sua formação. A iniciativa é uma oportunidade oferecida tanto para profissionais em
formação no nível superior quanto no nível técnico. As vagas são
abertas para atuação nos estados de Minas Gerais (Betim, Ipatinga, Itatiaiuçu e Santa Luzia), São Paulo (Guarulhos e Cubatão) e
Rio Grande do Sul (Porto Alegre).
Outro programa de desenvolvimento é o Programa Jovem Aprendiz, realizado por meio de uma parceria entre Usiminas e Senai.
O objetivo é a formação profissional de aprendizes, aprimorando
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competências fundamentais para atuação nas diversas áreas de
negócio da companhia, além de contribuir para o desenvolvimento profissional e pessoal dos jovens. Os cursos técnicos são oferecidos nas usinas de Ipatinga (MG) e de Cubatão (SP) e podem
variar de um a dois anos. Para participar, os interessados devem
estar cursando pelo menos o segundo ano do Ensino Médio.

Para dispor de uma liderança altamente qualificada, que possa alavancar os
resultados e superá-los permanentemente, a empresa apostou em programa de ponta para toda a sua liderança.
A Trilha da Liderança foi oferecida para
382 líderes, entre eles, Vice Presidentes,
Diretores, Gerentes Gerais, Gerentes e
Coordenadores. Em parceria com a FDC
– Fundação Dom Cabral, estes líderes
tiveram a oportunidade de discutir
sobre temas de relevância para a sua
atuação agora e também para a sua
atuação no futuro.

No Programa de Qualificação Profissional, que busca preparar
tecnicamente a mão de obra local, formamos 205 aprendizes em
Minas Gerais e 120 aprendizes nas demais localidades de atuação da Usiminas. Considerando a formação de jovens profissionais nas localidades do entorno, retomamos o processo de bolsas
em parceria com o Colégio São Francisco Xavier com foco em filhos dos nossos empregados. Em 2017 tivemos 107 alunos matriculados na escola em formações que vão do ensino fundamental

ao ensino médio.

SELEÇÃO DE PESSOAS
Atrair e selecionar pessoas aderentes à cultura e valores, assim
como competências alinhadas às estratégias de negócio é um desafio que as empresas terão para os próximos anos. Em 2017, a
equipe de seleção Usiminas trabalhou 1.466 vagas o que representa 11% do quadro de empregados atual.
A equipe de seleção trabalha continuamente para a inclusão da
diversidade e o cumprimento de cota legal relativa a pessoas
com deficiências (PCDs). Ao longo de 2017, foram contratados 26
PCDs em toda a Usiminas. A ação alinha-se ao objetivo de estabelecer um ambiente de trabalho multicultural onde todos tenham
a mesma oportunidade de desenvolvimento e sejam valorizados
por suas habilidades e experiências.

SEGURANÇA
A Usiminas acredita e defende que todo acidente pode e deve ser
evitado. Assim, companhia trata a segurança como valor fundamental na rotina de trabalho e produção e realiza investimentos
contínuos de forma a evitar ocorrências e aprimorar o monitoramento das causas de incidentes e acidentes registrados.
Além da carga de treinamentos legais e normativos, a empresa
possui um plano estratégico para uma melhoria de longo prazo e
lança mão de ferramentas diversas de modo a estimular a conscientização permanente de empregados próprios e terceiros, como
a Hora Segura – que leva as lideranças da companhia para incursões nas áreas operacionais com o objetivo de aprimorar o comportamento seguro– e as Regras de Ouro – regras capitais a serem
seguidas diante as tarefas de maior risco, incluindo o Direito de
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Recusa, garantindo ao empregado a paralisação de atividades sem
o devido controle dos riscos.
A empresa conta, ainda, com um sistema robusto para registro de
Incidentes e Acidentes de Saúde e Segurança Ocupacional com
acompanhamento sistemático das ações decorrentes das análises
e participa de iniciativas como o Dia Mundial de Saúde e Segurança Ocupacional e a SIPAT (Semana Interna de prevenção a Acidentes do Trabalho), além de garantir a representatividade de todos
os empregados através das Comissões Internas de Prevenção de
Acidentes (CIPA)
Desde 2013, a Usiminas vem uma curva de redução de ocorrências
e no comparativo entre 2016 e 2017 foi registrada uma queda de
40% no total de acidentes – e nenhuma das ocorrências foi fatal
- e de 34% nos incidentes de alto potencial, também chamados
de “quase acidentes”. O segundo índice é tão importante quanto o
registro de acidentes em si, uma vez que sinaliza pontos de melhoria antes que haja uma ocorrência envolvendo pessoas e mostra
a mudança no comportamento das equipes, evitando-se chegar a
uma situação limite.

PROTEÇÃO REFORÇADA
Uma das várias ferramentas adotadas pela empresa na busca do
acidente zero é o Programa Mãos Seguras, que valoriza sugestões
das equipes internas em torno da segurança e busca evitar os acidentes com as mãos, partes mais expostas do corpo durante as
atividades na siderurgia. Desde que foi criado, em 2014, já foram
mais de 2 mil dispositivos implantados nas áreas operacionais,
sendo 809, somente em 2017. O sucesso da iniciativa foi inclusive reconhecido, em outubro de 2017, pela Word Steel Association,
entidade que reúne as principais siderúrgicas do mundo, como Excelência em Segurança Operacional. O certificado foi entregue ao
presidente da Usiminas, Sergio Leite, durante o congresso da associação, realizado na Bélgica.
Prêmio World Steel

A Usiminas conta, também, com o Centro de Sensibilização de Segurança, espaço usado para dinâmicas teóricas e práticas e que
conta com 30 vivências capazes de proporcionar experiências reais
de acidentes e situações de risco aos empregados e contratados. É
possível, por exemplo, manusear braços artificiais em máquinas,
reproduzindo como seria uma ocorrência com as mãos, vivenciar
situações com riscos elétricos, riscos do trabalho em altura, movimentação de cargas, ferramentas manuais, entre outras. Em 2017,
o Centro recebeu 6.988 visitas de empregados, terceiros e também
Centro de sensibilização da segurança - Ipatinga - MG
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USISAÚDE
Presente na vida de mais de 145.000 beneficiários, a Usisaúde
(operadora dos planos de saúde da Usiminas) é hoje a maior
operadora do Brasil na modalidade filantropia e a sexta maior
operadora do estado de Minas Gerais, ofertando assistência médico-hospitalar e odontológica de alta qualidade.
Possui ampla rede de atendimento, com mais de 3.000 credenciados e 225 hospitais em Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e
Rio Grande do Sul. Sediada no complexo da sua mantenedora, a
Fundação São Francisco Xavier (FSFX), em Ipatinga (MG), a Usisaúde conta também com duas lojas exclusivas no Vale do Aço e mais
de 20 pontos de atendimento, como os Centros de Atendimento
aos Clientes (CAC) de Belo Horizonte, Itaúna e Santos, e as Unidades de Atendimento instaladas nas áreas industriais da empresa.

PROMOÇÃO DA SAÚDE
O programa Atitude Rima com Saúde é um benefício oferecido
aos participantes e seus familiares da operadora de planos de
saúde Usisaúde. A ideia é auxiliar os beneficiários a se tornarem
os principais agentes da sua saúde, propiciando mudança de
hábitos e práticas que levem à melhoria da qualidade de vida e à
prevenção de doenças, de forma leve, participativa e resolutiva.
Desde sua criação, 46.570 beneficiários já se inscreveram nos
projetos, entre empregados, dependentes e aposentados. O programa foi lançado em 2010, em parceria com a Usiminas, e conta
atualmente com 13 projetos diferentes, voltados para adultos,
gestantes, idosos, adolescentes e crianças.
O resultado da atuação do Atitude Rima com Saúde se reflete em
ganhos para todos. Afinal, empregado saudável e bem disposto é
sinônimo de maior produtividade e menor chance de incidência
de doenças e absenteísmo. Para a Usisaúde, beneficiários saudáveis significam, indiretamente, a redução dos custos assistenciais
em saúde, contribuindo para equilibrar a relação custo e receita e
garantir a sustentabilidade do negócio.

Projetos oferecidos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Equilibrar: reeducação alimentar
Planejar: orientação para o planejamento familiar
Gerar: saúde da gestante e do bebê
Movimentar: estímulo à atividade física
Transformar: saúde do adolescente
Antecipar: exames preventivos
Compartilhar: saúde na terceira idade
Buscar: melhoria da saúde mental
Cuidar: cuidados com o coração
Superar: prevenção de dores e lesões
Acompanhar: acompanha a saúde em casa
Inspirar: vida sem cigarro
Respirar: atenção aos pacientes com asma
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“Estou muito feliz por estar cerca de
3 meses sem fumar pois nunca tinha
nem tentado parar de fumar. No projeto
Inspirar conheci profissionais capacitados e pessoas com o mesmo vício.
O foco é ajudar uns aos outros. Hoje
meu paladar mudou, sinto sabores
que não sentia há 25 anos atrás. Sinto
meu corpo e mente melhor e procuro
desfrutar os benefícios de ter largado o
tabaco.Agradecerei sempre o Usisaúde e
o Projeto Inspirar por contribuírem pela
minha vitória.”
MILERME ALVERNAZ GONCALVES –
Empregado da Usiminas em Ipatinga

Quando a atitude faz a diferença
• 98% de beneficiários referem satisfação com o Programa de
Promoção da Saúde.
• Queda de 18,6% do Custo Assistencial das crianças acompanhadas no Projeto Respirar, acompanhada de uma redução
de 47,3% da taxa de internação e 28,6% do número de idas ao
Pronto Atendimento.
• 234 participantes do Projeto Inspirar pararam de fumar (39%)
desde o lançamento do projeto. O INCA refere uma meta de 20
a 30% de abandono em 01 ano.
• 1.864 beneficiários participaram do Projeto Superar em 2017
(145% das vagas disponibilizadas). 817 empregados foram
encaminhados pela Medicina Ocupacional para a abordagem
individual, destes 750 (91%) participaram

PORTAL ATITUDE RIMA COM SAÚDE
A plataforma do Portal Atitude rima com Saúde divulgou diversas
matérias de saúde ao longo de 2017 com conteúdo de qualidade, atrativo, linguagem acessível e com embasamento científico.
Além das informações sobre os projetos de promoção de saúde,
com espaço para se inscreverem, tudo com um visual moderno
e bem interativo. Desde o lançamento do programa tivemos
717.076 acessos no Portal Atitude rima com Saúde.

CAMPANHA DE VACINAÇÃO
Dentro das premissas de promoção da saúde, foi realizada a 20ª
campanha de vacinação contra a gripe em todas as empresas Usiminas, em parceria com a Usisaúde e a Fundação São Francisco
Xavier, sem custo adicional para os empregados. De acordo com
o Ministério da Saúde, a gripe é uma doença perigosa que nem
sempre tem evolução benigna. Uma de suas principais complicações é a pneumonia, que pode levar à morte. Aproximadamente
27 mil empregados e dependentes compareceram aos postos
para receber a vacina. Para as crianças de 6 meses a 8 anos que
tomaram a vacina pela primeira vez, foi aplicada também a 2ª
dose sem custo para os beneficiários.

LANÇAMENTO DO PROGRAMA BEM VIVER
Lançado em novembro/2017 o Bem Viver é o novo programa de
pontos da Usisaúde! O programa é mais uma iniciativa da Fundação São Francisco Xavier em parceria com a Usiminas, coordenado
pela Operadora de Planos de Saúde Usisaúde e tem como objetivo
fortalecer os projetos de promoção da saúde dentro das empresas
do Grupo Usiminas, estimulando os empregados e familiares a
se envolverem mais nas ações oferecidas pela operadora, como
projetos, corridas, campanhas de vacinação, entre outros.
O programa é viabilizado através de um site (www.usibemviver.
com.br) e de um aplicativo no celular, e permite aos usuários que
se cadastrem e acumulem pontos por meio da participação nas
atividades. Quanto mais o beneficiário participa mais pontos
acumula!
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Os pontos acumulados pelo empregado e seus dependentes são
agrupados em uma única conta do programa, incentivando a
participação de toda a família. A pontuação conquistada poderá
ser convertida em incentivos como, por exemplo, vales compras/
desconto de produtos/serviços para continuar estimulando os
beneficiários a cuidar da sua saúde.
Com 40 dias de implantação o Programa fechou o ano com 370
cadastros no site/APP.

USIFAMÍLIA
Lançado em dezembro de 2014, o Usifamília é um modelo inovador de atenção integral na saúde suplementar, que traz o
paciente para o centro das atenções. A razão maior desse esforço
é promover a saúde permitindo o resgate de princípios e valores
essenciais para uma adequada abordagem assistencial, alicerçado nas premissas da atenção primária e do paradigma da saúde
do idoso. O Usifamília oferece uma atenção qualificada também
em cuidados paliativos.

Unidade Usifamília

Para isso, a iniciativa conta com equipes multidisciplinares de
saúde, compostas por médico generalista, médico pediatra, enfermeiro, técnico, farmacêutico, nutricionista e assistente social,
além de equipes administrativas de apoio. O maior compromisso
do Usifamília é se tornar a porta de entrada mais importante para
os beneficiários da operadora, capaz de orientar o paciente dentro
do sistema de saúde no caminho do atendimento seguro, de qualidade e com resolutividade para as suas necessidades de saúde.
Com três anos de implantação da primeira Unidade de Atenção
Primária, os resultados colhidos demonstram grande impacto na
melhoria da qualidade assistencial oferecida aos beneficiários.
O resultado positivo também se repete nas unidades em Santos
e em Belo Horizonte. O Usifamília é um serviço diferenciado e
inovador, e atendendo a um dos objetivos estratégicos da instituição passou a ser comercializado como produto no Vale do Aço e
em outras regiões, contribuindo para a captação de novos clientes e fortalecimento da marca. Para atender a nova demanda foi
inaugurado em novembro/2017 a nova unidade do Usifamília de
Timóteo, com capacidade para atendimento de até 19.000 vidas.
Confira os principais resultados das Unidades do Usifamília em
2017:

Usifamília Ipatinga
•
•
•
•
•
•

17.338 beneficiários captados até 2017
52% dos beneficiários possuem mais de 60 anos de idade.
22.977 consultas médicas realizadas até 2017 (100% do total
de consultas disponibilizadas)
12.396 consultas da equipe multidisciplinar realizadas até
2017 (enfermagem, nutrição, assistente social e farmacêutica). 93% do total de consultas disponibilizadas.
12.904 exames de rastreio subsidiados realizados
Queda de 25,6% no custo assistencial
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•
•
•

Redução de 13,8% no número de idas ao pronto atendimento
Queda de 34,8% nas internações realizadas pela população
vinculada
98% é a taxa de satisfação dos beneficiários.

Usifamília Santos
•
•
•
•
•
•
•

2.517 beneficiários captados até 2017
81% dos beneficiários possuem mais de 60 anos de idade.
4.337 consultas médicas realizadas em 2017 (85% do total
disponibilizado)
Queda de 39% no custo assistencial
Redução de 2% no número de idas ao pronto atendimento
Queda de 34,2% nas internações realizadas pela população
vinculada
99% é a taxa de satisfação dos beneficiários

Usifamília Belo Horizonte
•
•
•
•
•
•

1.454 beneficiários captados até 2017
97% dos beneficiários possuem mais de 60 anos de idade
1.873 consultas médicas realizadas em 2017 (90% do total
disponibilizado)
Queda de 18% no custo assistencial
Redução de 25,8% nas internações realizadas pela população
vinculada
98% é a taxa de satisfação dos beneficiários

Usifamília Timóteo
•
•
•

633 beneficiários captados em 2017
30% dos beneficiários possuem mais de 60 anos de idade
979 consultas médicas realizadas nos primeiros 45 dias de
funcionamento (82% do total disponibilizado)

Com o objetivo de investir permanentemente na qualificação da
assistência, as equipes do Usifamília e da Medicina do Trabalho,
foram capacitadas no 1º semestre/2017, para abordagem dos
pacientes portadores de transtornos mentais e dependência
química. O curso foi ministrado pelo especialista Dr. Frederico
Garcia, que lidera o Núcleo de Pesquisa em Drogas, Vulnerabilidade e Comportamentos de Risco a Saúde e coordena o Centro de
Referência em Drogas (CRR) da UFMG.
Em 2017 foi conduzido em parceria com a equipe de Analistas
de TI da FSFX e da Phillips o desenvolvimento e implantação do
módulo de Atenção Primária no Prontuário Eletrônico Tasy e
do Módulo HDM visando automatizar o controle e geração dos
indicadores e relatórios do serviço. Essas melhorias foram muito
importantes para otimização dos processos.
Em 2017 foi implementado o projeto “Aprimorar a Gestão de Crônicos da Usisaúde” como parte das ações do Programa Sinistralidade em Foco. O objetivo desta iniciativa foi ampliar o número de
beneficiários com doenças crônicas, identificados e monitorados
no Usifamília, independente da faixa etária, buscando qualificar ainda mais a assistência e reduzir as complicações oriundas
da descompensação das doenças. A prevalência estimada de
crônicos na carteira da Operadora foi de 37.918 beneficiários:
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9.410 diabéticos, 27.173 hipertensos e 1.335 renal crônico. Até
outubro/2017 foram identificados 11.784 beneficiários com uma
dessas doenças (31% da prevalência), destes 78% já estão em
acompanhamento no Usifamília.

RELAÇÕES SINDICAIS
A Usiminas mantém um relacionamento permanente com as diversas Entidades Sindicais, com as quais estabelece negociações,
baseadas em princípios de transparência, respeito mútuo, ética
e diálogo aberto. A empresa mantém canais de comunicação
constantemente abertos para que eventuais conflitos e impasses
sejam tratados e solucionados pela via negocial. Em 2017, 100%
dos empregados foram abrangidos por Acordo ou Convenção
Coletiva de Trabalho.

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
Ao longo dos anos vem crescendo a necessidade de se planejar
melhor o futuro. E, diante de um cenário de incertezas, em que
propostas para garantir a sustentabilidade do regime geral de
previdência social são reiteradamente discutidas, torna-se ainda
mais importante contar com a cobertura da previdência complementar.
A consciência da importância de se poupar hoje para garantir melhores condições de vida amanhã é uma semente plantada pela
Previdência Usiminas desde a sua fundação. A visão de futuro de
sua instituidora - Usiminas - e das demais empresas patrocinadoras dos planos proporciona aos seus colaboradores a oportunidade de melhor planejamento da aposentadoria.
Ao completar 45 anos de atividades, a Previdência Usiminas
reafirma o compromisso com a busca do melhor resultado para
garantir a sustentabilidade dos planos mantidos sob sua administração. O modelo de gestão da Entidade é pautado pela observância aos padrões de governança e transparência, sendo seus
recursos garantidores investidos em conformidade com a legislação vigente e políticas de investimentos dos planos de benefícios.
Apresentamos alguns dos principais números da Previdência Usiminas no ano de 2017:

7º maior fundo de pensão do país segundo seus ativos, por patrocínio privado e 14º lugar no ranking geral, por patrocínio público
e privado (Fonte: Informe estatístico PREVIC - 4º Trim/2017);
4 planos de benefícios administrados;
R$ 9,3 bilhões de ativo total em 31/12/2017;
13 empresas patrocinadoras;
37.431 participantes, sendo 17.107 ativos e 20.324 assistidos
em 31/12/2017;
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COMUNICAÇÃO
Setor relevante para a correta fluidez das informações dentro da
organização, a Comunicação reforçou seu papel estratégico em
2017, na transparência do diálogo e relacionamento com os diversos públicos de interesse na Usiminas.
O ano foi marcado por novidades, transformações internas e retomada de uma série de atividades, programas e outras iniciativas
para o engajamento das equipes em todas as empresas Usiminas.
A Comunicação liderou a realização de eventos como o Férias da
Usiminas – que traz os filhos dos colaboradores para um dia de
brincadeiras nas unidades – e o Portas Abertas, que recebe famílias para visitas às áreas produtivas.
A Usiminas buscou compartilhar, em primeira mão, as informações mais relevantes com seus empregos por meio de encontros
presenciais com a diretoria para a apresentação de resultados e
das perspectivas futuras. Agendas semelhantes foram realizadas
a cada trimestre com as comunidades vizinhas às operações. Ao
longo do ano, foram oito rodadas de reuniões públicas no Vale
do Aço e na Baixada Santista, além de encontros específicos com
imprensa, entidades e poder público.

MEIOS INTERNOS

FALA AÍ COLABORADOR
O celular está cada vez mais cheio de funcionalidades e, com isso, mais presente na
rotina de todos. Atenta ao movimento, a
Usiminas lançou, em agosto de 2017, um
novo canal de interação com seus empregados, o Fala Aí Colaborador. A ferramenta utiliza o aplicativo de mensagens
instantâneas mais popular no mundo,
o Whattsapp, para levar informações de
forma ágil e dinâmica a toda a equipe
e também responder dúvidas diversas
enviadas pelos empregados.
A participação é voluntária e as informações dos cadastrados são mantidas em
sigilo. As interações são individuais para
que o colaborador tenha tranquilidade
em enviar dúvidas, sugestões e reclamações. A ferramenta funciona como apoio
aos demais canais e reforça a importância do diálogo frequente entre gestores e
equipes.
No final de 2017, 1.486 colaboradores
já haviam se cadastrado no novo canal.
Os temas mais recorrentes das questões
foram acordo coletivo, PLR, vagas do POP
e meritocracia.

Na intranet e no Jornal Fala Aí, a virada nos resultados da Usiminas teve grande destaque ao longo do ano, sempre a partir
do ponto de vista do empregado e valorizando a contribuição de
cada um na construção do novo momento da empresa. Os meios
também seguem como ferramentas fundamentais para o reforço
de pontos importantes para a Usiminas como a segurança e a
inovação.
A interação com os empregados também ganhou reforço por
meio de campanhas, promoções e concursos, estimulando o
maior envolvimento nas ações institucionais e resgatando o sentimento de orgulho e pertencimento entre as equipes.
Em pesquisa interna realizada no final do ano, os meios de comunicação da Usiminas foram avaliados positivamente por cerca de
97% dos respondentes, sendo a Intranet considerada o veículo de
maior interesse e repercussão por 66% do público participante.

REPERCUSSÃO

Intranet – Fala Aí
70594 curtidas
1003 não curtidas
8354 comentários
14973 usuários únicos

JORNAL FALA Aí

11 edições
Média de 15 matérias publicadas por edição
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13 mil exemplares físicos distribuídos por edição.

REDES SOCIAIS

Alinhada às novas tendências digitais, a Usiminas reforçou sua
presença nas redes sociais com uma nova conta no Twitter. Com
perfil ágil e objetivo, os posts trazem os principais destaques da
empresa, como lançamento de produtos, prêmios e ações institucionais, além de apresentar os usuários da rede as aplicações do
aço no dia a dia e grandes projetos executados com o aço Usiminas.
A fanpage no Facebook Fala Aí Ipatinga alcançou a marca de
41 mil fãs, com conteúdo específico. A análise das interações e
comentários indicam a identificação positiva da comunidade do
Vale do Aço com a marca Usiminas e o interesse nos temas ligados à empresa.
Twitter
Fãs – 6176
Posts – 472
Facebook
Fãs – 41.729
Novos fãs 2017 - 5.531
Posts – 254
Comentários – 7.690
Interações totais - 286.827

REPUTAÇÃO

A Usiminas acredita que uma boa reputação entre seus públicos
de relacionamento é essencial para a perenidade de seus negócios. De modo a mensurar como cada um desses públicos enxerga
a empresa em suas diferentes dimensões, a empresa se tornou
parceira do Reputation Institute*, principal entidade dedicada
ao estudo da reputação corporativa no Brasil. O resultado do
trabalho de pesquisa conduzido pelo Instituto também servirá
como importante guia para a definição de ações institucionais da
Usiminas nos próximos anos.
No estudo realizado pelo Reputation Institute relativo ao ano de
2017, a Usiminas somou 64,8 pontos, nota considerada Mediana.
O resultado está em linha com o setor de atuação da Usiminas,
nomeado pela entidade como Mineração e Siderurgia. A nota
geral do setor é de 63,2 pontos, também na categoria Mediana.
A pesquisa ouviu cerca de 10 mil pessoas de diversos estados e
considera temas relativos a Inovação, Ambiente de Trabalho, Cidadania, Governança, Liderança, Desempenho e Produtos e Serviços.
*Criado em 1997, o Reputation Institute está presente no Brasil
desde 2005. Atualmente, o Instituto está presente em mais de 30
países, atendendo cerca de 300 empresas de 32 setores diferentes.
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A SOCIEDADE

TRANSPARÊNCIA

Como parte integrante do sistema de controles da Usiminas, o
Canal Aberto, administrado pela Auditoria Interna, é uma das
principais ferramentas para identificar, monitorar e mitigar os riscos relacionados às práticas de corrupção. O Canal Aberto recebe
as denúncias sobre irregularidades observadas nas operações da
companhia, incluindo também suas subsidiárias.
A ferramenta de gestão cria um espaço de comunicação não
apenas para os colaboradores, mas também para clientes, fornecedores, investidores e sociedade em geral, de forma que possam
alertar a companhia sobre possíveis situações de fraudes, corrupção, subornos, assédios e furtos.
É um canal que preserva o sigilo do denunciante, alinhado às boas
práticas de governança corporativa e aos preceitos da Lei Anticorrupção (nº 12.846/13), lei brasileira que prevê a responsabilização
objetiva de empresas que praticam atos lesivos contra a administração pública nacional ou estrangeira.
Toda denúncia é tratada e aquelas julgadas como procedentes
são objeto de relatório da Auditoria Interna para encaminhamento aos Comitês de Ética e de Conformidade, composto por membros da Diretoria Executiva, além dos responsáveis pelas áreas
corporativas de Recursos Humanos e Jurídico e, em seguida, ao
Comitê de Auditoria.
O Canal Aberto pode ser acessado por internet (site da companhia), intranet ou telefone (0800-276 2011).

PODER PÚBLICO

A Usiminas tem como premissa dialogar de forma transparente e
sistemática com representantes do Executivo e Legislativo Federal, Estadual e dos Municípios em que atua. A companhia acompanha regularmente as questões que tramitam no Congresso
Nacional, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras Municipais
das localidades em que mantém operações e trabalha individualmente ou em conjunto com entidades de classe e/ou setoriais,
seguindo todas as normas e leis vigentes na defesa dos seus
interesses.

FORNECEDORES

Os fornecedores da Usiminas são selecionados e contratados
por meio de critérios técnicos, profissionais, sempre almejando o
melhor retorno em termos de qualidade, custo/benefício, confiabilidade técnica e financeira, e atendimento às exigências legais,
ambientais e trabalhistas, em especial à Saúde e Segurança do
Trabalho.
Visando estreitar ainda mais a relação com seus parceiros, a
Usiminas retomou em 2017 a promoção do “Encontro com Fornecedores”, evento realizado com os principais fornecedores do
grupo Usiminas com o objetivo de alinhar temas relacionados
aos planos de produção e investimento da Usiminas, segurança
do trabalho, nível de atendimento dos fornecedores, políticas de
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governança da empresa, dentre outros temas, além da abertura
para esclarecimento de dúvidas pelos fornecedores.
A Usiminas considera os seguintes fatores no momento de avaliar
a contratação dos fornecedores: logística, responsabilidade socioambiental, idoneidade perante a Lei Anticorrupção e ausência de
registro de trabalho escravo, localização geográfica, capacidade
técnica, certificações, desempenho e competitividade comercial
e tecnológica. O desenvolvimento de fornecedores locais ocorre
conforme definição geográfica abaixo descrita:
Usiminas, Unigal e Usiminas Mecânica
São considerados os fornecedores localizados na Região Metropolitana do Vale do Aço (Ipatinga, Santana do Paraíso, Timóteo
e Coronel Fabriciano) e as cidades localizadas a um raio de cem
quilômetros de Ipatinga.
São considerados também os fornecedores localizados na região
da Baixada Santista, incluindo as cidades de Cubatão, Santos, São
Vicente, Guarujá e Praia Grande.
Soluções Usiminas
Consideram-se as cidades localizadas na Região Metropolitana de
São Paulo, no Vale do Paraíba e Campo Limpo Paulista (SP), Porto
Alegre (RS), Betim e Santa Luzia (MG) e região de Suape (PE).
Mineração Usiminas
Abrange, além da cidade de Itatiaiuçu, as cidades de Mateus
Leme, Itaúna, Igarapé, Brumadinho, Divinópolis, Formiga e Pará de
Minas, todas em Minas Gerais.

Obs.: Não considera os gastos entre as empresas Usiminas.

DINÂMICA DAS CONTRATAÇÕES
Os fornecedores com cadastro ativo foram avaliados no processo
de qualificação, no qual um dos requisitos obrigatórios do processo de pré-cadastro é o posicionamento da empresa quanto ao
atendimento de quesitos como responsabilidade social, direitos
humanos – incluindo trabalho escravo e ou análogo à escravidão,
ambientais e de segurança. Nesse processo, existem questionários que devem ser preenchidos e formalizados com concordância
eletrônica pela empresa antes de ser homologada como fornecedora Usiminas. A qualificação conta, ainda, com a consulta de
idoneidade dos fornecedores junto ao Portal da Transparência do
Governo Federal.
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Para se tornar fornecedora, a empresa deve também apresentar
documentos comprobatórios de regularidade ambiental, fiscal e
trabalhista, por meio da apresentação de cópia de documentos
e certidões negativas de débito (CND’s). Além disso, é realizada a
verificação de informações junto a fontes públicas externas divulgadas por autoridades governamentais, como o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Portal da Transparência
da Controladoria Geral da União) e a lista de empresas e pessoas
autuadas por exploração do trabalho escravo (MTE – Ministério
do Trabalho e Emprego).
Depois de cadastrado, o fornecedor contratado é avaliado em
requisitos de performance de atendimento a prazo e qualidade
(matérias primas, materiais e insumos) e requisitos de planejamento e controle, gestão da qualidade, capacitação de pessoal,
recursos, segurança e meio ambiente (prestadores de serviços).
Encontro com Fornecedores

São realizadas auditorias externas em fornecedores, sendo que,
em 2017, 20 fornecedores tiveram além de requisitos técnicos, os
aspectos legais, de segurança e ambiental verificados nas suas
dependências por auditores de qualidade da Usiminas.
Nas unidades de negócio da Usiminas, os contratos de prestação
de serviços e fornecimento de matérias-primas, materiais e equipamentos possuem cláusulas relativas ao respeito às condições
fundamentais do trabalho, deixando claros os princípios definidos
pela companhia junto às contratadas.
A Usiminas tem como prática priorizar a contratação de fornecedores
locais como forma de incentivar o desenvolvimento das comunidades
onde opera. Convite para participação de concorrências, maior proximidade das empresas por meio de trabalhos feitos com as associações locais e
efetivação de contratos de longo prazo são algumas das ações empreendidas pela companhia na priorização de empresas situadas em sua área de
atuação.
Em 2017, em parceria com a Federação das Indústrias de Minas Gerais
– Regional Vale do Aço e o SEBRAE, a Usiminas retomou as atividades do
programa “Garimpando Oportunidades”. O objetivo que é buscar o desenvolvimento e qualificação fornecedores da região do entorno da empresa
para o fornecimento de materiais que são adquiridos no mercado externo
ou em outras praças, e com isso, promover o aumento da competitividade
regional através da inovação tecnológica. Somente na primeira rodada
de negócios realizada no âmbito do programa foram disponibilizadas 33
oportunidades de fornecimento de produtos e serviços, totalizando um
potencial de negócios da ordem de R$ 4 milhões.
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RECONHECIMENTOS DA SOCIEDADE
Ao longo do ano, a companhia recebeu diversos prêmios e reconhecimentos por sua atuação em diferentes campos da sociedade.
Entre eles, destacam-se:

Prêmio de melhor fornecedora de matérias-primas da Fiat Chrysler Automobiles (FCA)

•

“Prêmio de Excelência em Qualidade” oferecido pela Gestaamp
Automotive, um dos principais players globais de autopeças,
pelo desempenho apresentado. Durante todo o período de
apuração para o prêmio, a Usiminas obteve Indicador Geral
de Qualidade acima de 95% em quesitos como atendimento,
desempenho do material, entrega e auditorias de qualidade.

•

Reconhecimento como de Destaque Empresarial conferido à
Soluções Usiminas, no Encontro com Fornecedores da Honda
Automóveis.

•

7º Prêmio Mercedes-Benz de Responsabilidade Ambiental,
entregue no fim de março, pelo projeto “Junto e Misturado –
Baia de Mistura”, dedicado à reciclagem de resíduos inicialmente dispostos em aterro industrial na Usina de Ipatinga
(MG).

•

Prêmio Steelie Awards Excelência em Sustentabilidade da
World Steel Association, pelo programa Caminhos do Vale,
entregue durante cerimônia durante a 44ª edição da conferência anual da entidade, que reúne líderes dos principais
grupos siderúrgicos mundiais.

•

Reconhecimento ao projeto Mãos Seguras como Excelência
em Segurança Ocupacional (Safety and Health Excellence
Recognition) pela World Steel Association.

•

Prêmio de melhor fornecedora de matérias-primas da Fiat
Chrysler Automobiles (FCA) durante o Annual Supplier Conference & Awards.

•

Selo Assiduidade Apimec-SP Ouro 14 anos, recebido durante a reunião pública com investidores, analistas de mercado
e associados da Apimec-SP.

•

Homenagem como Empresa Destaque na categoria Maiores Vencedores do Prêmio PINI 2017. Em sua 23ª edição, a
premiação é considerada a de maior credibilidade do mercado da construção civil.

•

Usina de Cubatão eleita a melhor empresa de siderurgia
em segurança e saúde no trabalho pela Associação Nacional da Indústria de Material de Segurança e Proteção ao
Trabalho (Animaseg).
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VOLUNTARIADO
Para a Usiminas, o voluntariado é ação, doação e, claro, participação. O time de voluntários está engajado e comprometido
em atividades que beneficiam as comunidades em que a Usiminas está presente. Além do tempo, são doados diversos itens
para atender às necessidades básicas de diversas instituições
e projetos assistenciais. Em 2017, foram realizadas ações que
beneficiaram instituições nas cidades onde a Usiminas atua.
Veja alguns exemplos:
Campanha do Agasalho: Além de itens de inverno, foram arrecadados materiais de limpeza, fraldas, calçados, brinquedos e
328 quilos de alimentos. No total, foram 49 mil doações recebidas que beneficiaram 71 entidades e mais de 3 mil pessoas.
Dia V: 500 voluntários, entre colaboradores e familiares participaram das atividades em 16 instituições que beneficiaram
cerca de 1.300 pessoas em Ipatinga, Cubatão, Belo Horizonte,
Itaúna, Guarulhos, Taubaté, Santa Luzia, Betim, Porto Alegre e
Suape.
Dia das Crianças: Brinquedos e guloseimas foram entregues
ao Instituto Ide Brasil em Belo Horizonte em um dia de muita
diversão para as 85 crianças e adolescentes atendidas pela
instituição.

Natal Solidário

Natal Solidário: As equipes de todas as unidades se empenharam em levar alegria e conforto para milhares de crianças,
adultos e idosos de instituições beneficentes localizadas nas
regiões em que a Usiminas está presente. Foram arrecadados
brinquedos, material didático, alimentos e produtos de limpeza
e higiene.

INSTITUTO CULTURAL USIMINAS
A Usiminas entende que suas empresas devem estar sintonizadas e em diálogo permanente com as comunidades que lhes
abrigam. E, por ter uma visão ampliada do conceito de empresa
socialmente responsável, investe em cultura, esporte e ações
sociais por intermédio do Instituto Cultural Usiminas.
Só em 2017, a Usiminas investiu, por meio das leis de incentivo
federais e estaduais, mais de R$ 6,3 milhões em 46 projetos
diversificados em 15 cidades nos estados de Minas Gerais e São
Paulo. A política de patrocínios da Usiminas, planejada e executada pelo Instituto Cultural Usiminas, privilegia projetos que
promovam a inclusão, a formação e o desenvolvimento
humano.
A seleção dos projetos patrocinados se dá por meio do Comitê
Institucional de Patrocínios da Usiminas, instância formada
pela diretoria da companhia, sob a coordenação do Instituto.
O Instituto Cultural Usiminas também é responsável pela gesR E L AT Ó R I O S U S T E N TA B I L I D A D E

tão de dois importantes espaços culturais na cidade de Ipatinga
(MG): o Centro Cultural Usiminas e o Teatro Zélia Olguin. Ambos
oferecem, de maneira permanente, programações de qualidade,
multiculturais e inclusivas, que retratam o modelo de gestão
adotado pelo Instituto, voltado para a transformação social.
A equipe responsável pela gestão, programação e implementação de programas e projetos destes espaços está orientada
a considerar novas linguagens e expressões, respeitando a
liberdade de pensamento, ideologias, tradições e imaginários,
empenhando-se, desta forma, na democratização do acesso
de variada gama de grupos etários e sociais e na formação de
público atual e futuro para a cultura nacional.
Em 2017, os dois espaços foram palco de 492 ações, entre
espetáculos teatrais, apresentações musicais, exposições,
eventos e atrações diversas, e receberam um público de cerca
de 150 mil pessoas.

Principais destaques em 2017 (Minas Gerais e São Paulo)
Conhecendo a Usiminas
Concebida pelo Instituto Cultural Usiminas, a atividade consiste em uma visita lúdica e interativa à planta da Usiminas, em
Ipatinga, com o objetivo de apresentar o processo de produção
do aço para a comunidade. Ao final da visita é realizada uma
oficina de pintura usando o agregado siderúrgico.
Foram realizadas 17 visitas de escolas públicas, com a participação de mais de 900 pessoas da região do Vale do Aço.

Projeto de Capacitação em Elaboração de Projetos
O Instituto Cultural Usiminas, em parceria com as Indústrias
do Polo Industrial de Cubatão, representadas pelo Centro de
Integração e Desenvolvimento Empresarial (CIDE) conduziram o
curso de “Capacitação em Elaboração de Projetos”. O curso supre
uma demanda de qualificação das comunidades e entidades de
Cubatão para a elaboração de projetos, captação de recursos e
relacionamento com a iniciativa privada e o poder público.

Projeto Portas Abertas - Circular Histórias da Mata
Espetáculo de teatro, realizando dentro de um ônibus, que
retrata as comunidades ribeirinhas e quilombolas e sua relação
com o rio e o meio ambiente. Em 2017, os espetáculos foram
apresentados gratuitamente para escolas e comunidades nas
cidades paulistas de Cubatão, São Vicente, Guarulhos e Santos.
Projeto Na onda da Ginástica

Projeto Na Onda da Ginástica
O Projeto “Na Onda da Ginástica” é desenvolvido pela Liga Metropolitana de Ginástica, com patrocínio da Usiminas e viabilização do Instituto Cultural Usiminas, por meio da Lei Paulista
de Incentivo ao Esporte. O projeto beneficiou 120 crianças e
adolescentes de 6 a 14 anos da cidade de Cubatão, desenvolvendo habilidades motoras importantes para o desenvolvimento integral dos alunos e permitindo apresentações em torneios
locais ao longo do ano.
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Projeto Judô Social
Por meio do projeto, 75 crianças e jovens da cidade de Cubatão
participaram duas vezes por semana de aulas de judô, com
professores especializados no SESI de Cubatão. Além do treinamento, os jovens receberam kimono, camiseta, short e blusão.

Ação Educativa
A Ação Educativa é uma área do Instituto Cultural Usiminas
cuja função é pensar e desenvolver programas e projetos que
facilitem a relação do público com o universo das artes. Atualmente, diversas ações são oferecidas para escolas, professores,
famílias e artistas, estreitando a relação entre a cultura, a educação e o meio ambiente, por meio de atividades direcionadas.
Todos os programas são gratuitos e incluem iniciativas como
Visitas Teatralizadas, Série Espetáculos Didáticos, Visitas Guiadas a Exposições de Artes, Visitas às plantas da Usiminas, entre
outros.
Aventura no Viveiro

Em 2017, a Ação Educativa atendeu um público de 28.589
pessoas em 85 atividades na Região do Vale do Aço. Ao todo,
foram 158 escolas/instituições atendidas, vindas de 34 cidades
diferentes.

Outras ações apoiadas em 2017:
Vozes do Bem - Guarulhos e Taubaté
Centro de Formação de Taekwondo – Guarulhos e Taubaté
Arte e Vida – Baixada Santista
Primeiras Notas – Baixada Santista
Festival da Criança – Vale do Aço
ECOMOV Voleibol – Vale do Aço
APAE IPATINGA: Atletismo e Bocha Paralímpica - Vale do Aço
Associação dos Produtores Caseiros de Itatiaiuçu e Região

GESTÃO DOS INVESTIMENTOS POR MEIO DE INCENTIVOS
FISCAIS
AVENTURA NO VIVEIRO
Atividade desenvolvida a partir de
2017 para que os participantes
possam usufruir de momentos de
descontração e aprendizado no
Viveiro de Mudas da Usiminas, espaço
criado em 1980 para ser um local de
preservação e educação ambiental
em Ipatinga (MG). Por meio de uma
contação de histórias, são abordados
temas como meio ambiente, preservação, sustentabilidade e a relação
da Usiminas com a região do Vale do
Aço.
Foram realizadas 15 visitas, que beneficiaram 760 pessoas da região entre
estudantes, jornalistas e representantes do poder público.

R$ 6.387.944,91 investidos por meio de mecanismos de incentivo fiscal, sendo:
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FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER
A Fundação São Francisco Xavier (FSFX) é uma entidade filantrópica
de direito privado, reconhecida pelo Ministério da Previdência como
uma Entidade Beneficente de Assistência Social. Instituída pela
Usiminas em 1969, a FSFX atua nas áreas de saúde e educação e
mantém esforços constantes pela excelência na prestação de serviços, a partir de ações que extrapolam os limites do Vale do Aço.
Atualmente, é composta por sete unidades de negócio: Hospital
Márcio Cunha; Colégio São Francisco Xavier; Usisaúde; Centro
de Odontologia Integrada; Vita Soluções em Saúde Ocupacional;
Hospital Municipal Carlos Chagas; e Hospital de Cubatão, esta
última assumida em 2017. Comprometida com o desenvolvimento humano e a sustentabilidade em suas práticas de gestão, a
FSFX multiplica oportunidades de negócio com efetividade nos
resultados.

HOSPITAL MÁRCIO CUNHA
O Hospital Márcio Cunha (HMC) é um hospital geral, credenciado
para atendimentos de alta complexidade e prestação de serviços
nas áreas de ambulatório, pronto-socorro, internação e serviços
de diagnóstico. Com 543 leitos em duas unidades, além de uma
unidade exclusiva para o tratamento de pacientes oncológicos e
outras duas unidades de Medicina Diagnóstica, é referência para
cerca de 840 mil habitantes em mais de 35 municípios do leste
de Minas Gerais.
A Unidade de Oncologia do Hospital Márcio Cunha, referência
regional no combate ao câncer, atualmente realiza mais de 72
mil procedimentos por ano, entre quimioterapias, radioterapias,
atendimentos em medicina nuclear e consultas.

Hospital Márcio Cunha em Ipatinga

O HMC conta com certificações importantes que atestam a
qualidade de seus processos. Foi o primeiro hospital brasileiro a
receber da Organização Nacional de Acreditação (ONA) o certificado de Acreditação em Excelência (2003); está entre os seis do país
a possuir a certificação internacional Det Norske International
Accreditation Standard (DIAS) e, no último ano, firmou-se como o
único hospital brasileiro a conquistar a certificação HIMSS estágio
7 com o sistema de gestão TASY. Trata-se de um certificado internacional, obtido por meio de uma auditoria que classifica o hospital de estágios 1 (hospital não informatizado) a 7 (completamente informatizado). Com os recentes investimentos em tecnologia,
o hospital foi capaz de atingir o estágio máximo da certificação.
Todo esse reconhecimento representa um diferencial importante
na prestação de serviços de saúde para pacientes da Usisaúde, do
Sistema Único de Saúde (SUS) e de convênios. Na tabela abaixo
estão apresentados os números de atendimentos realizados pelo
HMC em 2017:
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Unidade de Oncologia Pediátrica

A FSFX inaugurou a Unidade de Oncologia Pediátrica, no HMC
II, priorizando a qualidade e humanização na linha de cuidados
a crianças e adolescentes com câncer. O espaço exclusivo, chamado de “Submarino Mágico” por conta da decoração, tem toda
a estrutura para atuação da equipe de profissionais. Por ter um
visual lúdico, a Unidade acolhe e integra as crianças, o que facilita
o acesso ao tratamento.
O serviço de oncologia pediátrica do HMC foi reconhecido oficialmente como referência no Leste do Estado dentro da rede de
atenção oncológica do SUS, conforme portaria do Ministério da
Saúde publicada no Diário Oficial da União. A expectativa é que
a Unidade atenda 50 novos pacientes por ano por meio do trabalho de médicos, enfermeiros, técnicos, nutricionista, terapeuta
ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo e assistente
social. O tratamento permite ainda que a mãe ou responsável
acompanhe o paciente 24 horas por dia.
Centro de Oncologia Pediátrica - HMC

Indicadores de Produtividade na Oncologia

Oncologia

Referência para pacientes de 35 municípios da região, 95% dos
atendimentos destinados a pacientes do SUS. A Unidade de Oncologia do HMC sustenta suas atividades na busca permanente pela
qualidade. O setor associa o uso das mais avançadas tecnologias
com a oferta de um atendimento digno às pessoas com câncer,
tendo ainda o suporte de uma ampla estrutura física, onde atua
uma equipe multidisciplinar altamente qualificada.
Em 2017, a FSFX concluiu as obras de ampliação e modernização
da unidade, aumentando em 40% sua capacidade de atendimento. A unidade foi ampliada em 3 mil m², ganhou 43 novas
poltronas de quimioterapia e reestruturou recepção, consultórios
e farmácia. Além disso, continua a realizar diferentes procedimentos de radioterapia por meio dos aceleradores lineares.

Pronto-Socorro do HMC

Para se manter como referência na região, o Pronto-Socorro do
HMC reúne as melhores práticas e a incansável busca pela superação de metas. Desde a sua reestruturação física, em 2015, a unidade vem otimizando o atendimento, priorizando o dinamismo,
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a segurança, a agilidade e a humanização. Para ter os melhores
resultados, a instituição realiza análise de gestão de pessoas,
protocolos e processos.

Prêmio

O esforço valeu à FSFX o Prêmio do Laboratório de Inovação, concedido pela Organização Pan-americana da Saúde (Opas) e Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O título foi alcançado
por meio da experiência “Impacto da revisão de fluxos na segurança assistencial e satisfação dos clientes”, que será divulgada
em publicações técnicas. Com isso, o êxito alcançado pelo Pronto-Socorro de HMC servirá de referência para outras instituições.
Índice de satisfação geral dos clientes do Pronto-Socorro: 97% (de
acordo com as Pesquisas de Qualidade de Atendimento - PQAs)

Centro de Terapia Renal Substitutiva

A recente revitalização do Centro de Terapia Renal Substitutiva
(CTRS) permitiu a ampliação do atendimento, com melhorias
no espaço e novos equipamentos. No total, são 74 máquinas de
hemodiálises, sendo que 31 foram adquiridas durante o processo
de expansão do CTRS. As mudanças possibilitaram a inclusão de
120 pacientes a mais no tratamento no Centro de Terapia Renal
Substitutiva, que credencia o HMC como o único centro transplantador da região.

Atendimento do Centro de Reabilitação

Focado em promover a inclusão social e oferecer mais qualidade
de vida ao paciente com problemas ortopédicos, neurológicos
ou em tratamento oncológico, o Centro de Reabilitação do HMC,
inaugurado em fevereiro de 2017, ultrapassou a marca de 28 mil
atendimentos. O trabalho da equipe multidisciplinar faz com que
o paciente recupere e mantenha a sua dignidade, autoestima e
independência, além de contribuir para evitar a reinternação.
Em pouco mais de dez meses desde sua abertura, o setor ajudou
que pacientes, após a alta hospitalar, atingissem o maior nível
possível de funcionamento físico, mental, espiritual, social e econômico. O serviço funciona 100% para pacientes do SUS.
A meta é realizar 53.640 atendimentos no Centro de Reabilitação
em dois anos. O HMC é o primeiro hospital do Leste de Minas a
ofertar esse serviço.

Casa das Mães

Um ambiente pensado cuidadosamente para o acolhimento de
gestantes prestes a darem à luz e mães com filhos recém-nascidos internados na UTI Neonatal. Assim é a Casa das Mães, espaço
anexo à Maternidade, que conta com sala de estar, quartos com
10 acomodações, copa, banheiros e serviço de alimentação e
hotelaria, garantindo apoio e conforto para mulheres que moram
em cidades distantes e/ou que passam por uma gestação de alto
risco.
110 mães atendidas em seis meses de funcionamento.
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Unidade Avançada de Timóteo

Os serviços do HMC estão mais pertos da população de Timóteo,
graças à instalação da Unidade Avançada no município. No local,
os clientes têm acesso aos serviços com a mesma qualidade que
é oferecida no Hospital Márcio Cunha. Exames clínicos, laboratoriais e de imagem, além das iniciativas de promoção da saúde
do Programa Usifamília, estão à disposição dos conveniados da
operadora Usisaúde de Timóteo e região. O atendimento do Vita
Soluções em Saúde Ocupacional também está disponível na Unidade. A meta para 2018 é construir uma Unidade Avançada da
FSFX em Coronel Fabriciano.

Hospital Municipal Carlos Chagas (HMCC) - Tabira (MG)
Unidade Avançada de Timóteo

A importância socioeconômica das cidades de Ipatinga e Itabira
como polos industriais, somada à proximidade física, são características que unem os vales do Aço e do Médio Piracicaba. Outro
laço recente é a saúde, já que a FSFX assumiu a gestão do Hospital Municipal Carlos Chagas (HMCC). A Fundação participou de
um amplo processo de licitação e apresentou um projeto eficiente
de gestão dos recursos públicos para a realização de atendimentos com qualidade e segurança pelo Sistema Único de Saúde
(SUS) à comunidade.
A estrutura oferece consultas médicas, quatro salas de cirurgia,
exames complementares (Medicina Diagnóstica, Laboratorial e
Métodos Gráficos) e procedimentos ambulatoriais, além de maternidade, unidade de terapia intensiva, pediatria e internação.
Principais números do HMCC
81 leitos de internação
Referência para 13 municípios
Atendimento 100% SUS
Oferta de 18 especialidades médicas
7 leitos de pediatria
6 leitos de UTI
Credenciamento de mais 4 leitos de UTI para 2018
357 colaboradores
70 médicos no corpo clínico
Satisfação geral dos clientes 2017: 95,02%

INDICADORES DE ATENDIMENTO HMCC

O ano de 2017 fortaleceu ainda mais os laços da Fundação São
Francisco Xavier com Itabira e municípios da região. Ao gerir o
Hospital Municipal Carlos Chagas (HMCC), superando desafios e
alcançando bons resultados assistenciais, a FSFX vem demonstrando todo seu empenho em ofertar um atendimento humanizado e de excelência, voltado 100% para pacientes do SUS.
A parceria da Fundação e Prefeitura de Itabira viabilizou serviços
nas áreas de internação, maternidade, UTI, ambulatório, centro
cirúrgico, exames e consultas. Administrando o HMCC desde maio
de 2016, a FSFX mantém no Hospital todos os padrões referenciados de suas demais unidades ao oferecer atendimento em clínica
geral, obstétrica, cirurgia geral, pediatria, ginecologia, oftalmologia e cuidados intensivos.
Em meio às ações de destaque em 2017, vale ressaltar um ganho
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inestimável para a FSFX: o reconhecimento de que a Fundação
é parte da saúde de Itabira e está integrada à região. Um exemplo foi toda mobilização da comunidade local, Ministério Público, Conselho Municipal de Saúde, Gerência Regional de Saúde,
colaboradores e corpo clínico para que a maternidade no HMCC
não fosse fechada. O resultado do envolvimento coletivo garantiu
que a unidade continuasse a oferecer o serviço materno-infantil e
acentuou a relação de parceria da FSFX com a população.
Ser referência para 13 municípios é apenas umas das conquistas
que a Fundação alcançou desde que assumiu a gestão do Hospital Municipal Carlos Chagas. Porque ser associada a um modelo
de bons serviços e boa administração tem sido o melhor retorno
para toda equipe da Fundação São Francisco Xavier.

Hospital Dr. Luiz de Camargo da Fonseca e Silva - Hospital
de Cubatão (SP)

Todo o valor agregado à marca FSFX ficou evidenciado, em 2017,
a partir de um novo desafio vencido: a reabertura do Hospital de
Cubatão (HC) - Dr. Luiz de Camargo da Fonseca e Silva. O mesmo
nível de excelência praticado no Hospital Márcio Cunha e Hospital
Municipal Carlos Chagas passou a estar presente, desde o dia 2 de
dezembro de 2017, na Região Metropolitana da Baixada Santista.
Para transformar o hospital em um centro de excelência de
atendimento à saúde, a Fundação São Francisco Xavier venceu
um criterioso processo licitatório aberto pela Prefeitura de Cubatão. Em outubro, as duas instituições formalizaram o contrato
de concessão para a FSFX a administrar o complexo hospitalar
nos próximos cinco anos. Em seguida, o que se viu foi a união
de forças para garantir a reestruturação do espaço que funciona
como hospital geral e maternidade, voltado para atendimentos
de média complexidade para pacientes do SUS e conveniados.

Hospital Dr. Luiz de Camargo da Fonseca e
Silva - Hospital de Cubatão (SP)

Além da ampla reforma e modernização dos equipamentos, a
FSFX ainda realizou o processo seletivo e treinamento para admissão dos colaboradores. Assim, o Hospital Dr. Luiz de Camargo
da Fonseca e Silva, fechado desde fevereiro de 2017, reabriu suas
portas para ofertar à população da Baixada Santista um atendimento de qualidade, moderno e humanizado, levando a assinatura da FSFX.
A FSFX garantiu a execução da primeira etapa da reestruturação
em tempo recorde de 40 dias. Ao todo, com a conclusão da segunda etapa, serão investidos mais de R$ 9 milhões no projeto.
125 leitos (75 para SUS e 50 para convênios)
350 colaboradores (197 administrativos e 153 assistenciais)
130 médicos no corpo clínico
27 especialidades disponíveis
Serviços de Traumatologia, Maternidade, Centro Cirúrgico e UTI
570 novos empregos, até o final da abertura de todo o Complexo
Hospitalar
Complexo hospitalar referência para 419 mil habitantes
R$ 6 milhões investidos na primeira etapa
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R$ 3,3 milhões para a segunda etapa (previsão de término: maio
de 2018)
57 partos realizados em um mês.

Adequações na estrutura física

O processo de reestruturação física do Hospital de Cubatão, após
permanecer fechado por oito meses, incluiu reformas e adaptações nos três andares da instituição. As intervenções deixaram os
espaços mais confortáveis para a oferta dos serviços, tais como
recepção, triagem de gestantes e exames de diagnóstico por imagem, além do espaço da Nutrição e Dietética, lavanderia, almoxarifado e salas administrativas.
Uma das mais importantes ações foram as adequações para
atender às exigências da Vigilância Sanitária e normas regulamentadoras. Nessa primeira etapa, essencial para reabrir o Hospital, a FSFX promoveu ainda a revisão na rede elétrica e hidráulica,
não somente por questões de segurança, mas também para
evitar desperdícios por eventuais falhas nas antigas instalações.

Reestruturação
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7.500m² de pintura
Compra e manutenção de equipamentos e mobiliário
Revisão dos quadros elétricos e transformadores
Troca de disjuntores, tomadas e lâmpadas
945 unidades de LED instaladas
Reforma e preventiva geral nos dois geradores
Manutenção dos três elevadores
Instalação de todos os cabos faltantes (cabos de elevador, fios
terra e neutro, do sistema secundário de 380v e 220v do laboratório, centro cirúrgico e das UTIs)
Revisão de todo sistema de ar condicionado central para funcionamento no centro cirúrgico, CME e UTI
Revisão e teste em todo sistema da rede de gases (oxigênio, ar
comprimido medicinal, vácuo e óxido nitroso)
Instalação de novo sistema de rede de vácuo e ar comprimido
medicinal com utilização de compressor isento de óleo
Certificação da capela e manutenção de autoclave do
laboratório
Revisão de 192 equipamentos médico hospitalares

Segunda fase

Iniciada em janeiro de 2018, a segunda etapa da reestruturação
do Hospital de Cubatão inclui a reforma do antigo teatro municipal para implantação de serviços de alta complexidade.
Com a integração deste espaço ao complexo hospitalar, a FSFX
aplicará sua expertise para oferecer à população da Baixada
Santista tratamento em câmara hiperbárica, quimioterapia para
pacientes da oncologia e hemodiálise.
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CENTRO DE ODONTOLOGIA INTEGRADA
O Centro de Odontologia Integrada (COI) sabe da importância
que uma boa saúde bucal tem para melhoria da qualidade de
vida. Por isso, esta unidade de negócio da FSFX dedica sua atenção
tanto aos cuidados estéticos quanto às iniciativas de promoção
da saúde. O COI integraliza diferentes ações, desde a prevenção
aos serviços de alta complexidade, levando ao cliente o que há de
mais avançado no setor odontológico.
Seguindo um padrão de qualidade acima do que é comumente
praticado, o COI estabelece metas bem criteriosas para o cumprimento de seus indicadores de qualidade. O COI superou, com
15 anos de antecedência, as metas globais preconizadas pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) para o controle da cárie
dental em crianças. Para tanto, o Centro conta com uma equipe
especializada nas clínicas de Promoção da Saúde, Básica Reabilitadora, Especialidades e Alta Complexidade, que inclui ortodontia,
implantodontia e reabilitação.
Centro de Odontologia Integrada (COI)

Atualmente, garante presença em 50 unidades no Vale do Aço,
Belo Horizonte, Santos e permitindo aos clientes o acesso a um
serviço humanizado e seguro.
Efetivo e infraestrutura do COI em 2017
81.165 vidas (planos odontológicos e convênios)
50 unidades odontológicas para atendimento
12 especialidades atendidas
78 cirurgiões dentistas
29 técnicos de Saúde Bucal
93 auxiliares de Saúde Bucal
51 administrativo e apoio

Recertificação ISO 9001

Em abril de 2017, o Centro de Odontologia garantiu a sua recertificação ISO 9001, título que valida o padrão de qualidade dos
serviços oferecidos pela entidade. Com seus processos em conformidade, o COI conquistou a manutenção do reconhecimento
concedido pela Det Norske Veritas Germanis Lloyd (DNV-GL). Em
2016, após sistematizar seu Sistema de Gestão de Qualidade e
cumprir os requisitos exigidos, o COI tornou-se a primeira instituição de assistência odontológica de Minas a receber a certificação
ISO 9001.
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Consultórios reformados

Três consultórios do COI instalados na área interna da Usiminas
foram revitalizados em 2017. A reforma incluiu melhorias no
espaço físico e novos equipamentos para atendimentos restauradores e de promoção da saúde bucal.
As intervenções, executadas nos consultórios da Laminação a Frio,
Laminação a Quente e IPQ Redução, têm por objetivo otimizar o
atendimento dos colaboradores da Usiminas. A presença do COI
na área interna da siderúrgica é fruto de uma parceria entre a empresa e a FSFX a fim de garantir agilidade, comodidade e facilidade no acesso dos trabalhadores aos serviços odontológicos.

Construção do COI II

As obras para construção da segunda unidade do Centro de Odontologia foram iniciadas em 2017. O COI II faz parte dos planos de
expansão do Centro, buscando novos clientes e a ampliação de
seus serviços. A segunda unidade tem previsão de ser finalizada
em 2018 e funcionará no Horto, próximo ao COI I.

COImagem

Um diagnóstico preciso é fundamental para o bom desempenho
do profissional e melhor atendimento ao paciente. Na Clínica de
Imagem e Documentação Ortodôntica do COI (COImagem), isso é
assegurado graças aos investimentos da FSFX em equipamentos
modernos e avançados. Entre eles, sistema que permitem visão
tridimensional, menor exposição à radiação e resultados eficientes e seguros.

Ação social

A Fundação São Francisco Xavier (FSFX), por meio do Centro de
Odontologia Integrada (COI) e em parceria com a Usiminas, estreita ainda mais os laços com a comunidade do Vale do Aço, ao
realizar a 1ª Ação Social levando atenção odontológica para crianças carentes. A iniciativa foi desenvolvida em outubro de 2017,
durante as comemorações, Dia do Dentista e inauguração do
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aniversário da Usiminas, onde 21 crianças recolhidas em abrigos
da região receberam atendimentos de promoção da saúde bucal,
cirúrgico-restaurador básico e especializado (cirurgia, prótese e
endodontia).
Os atendimentos foram gratuitos e aconteceram na unidade
odontológica da Redução (área interna da Usiminas), durante solenidade de reinauguração do espaço clínico, após reforma estrutural e também no COI Sede – bairro Horto. A Usiminas disponibilizou um ônibus para fazer o transporte das crianças, que ainda
foram presenteadas com kits de higiene bucal. As crianças receberam um lanche enquanto brincavam na área de lazer preparada
exclusivamente para este dia. A iniciativa reforça o compromisso
de responsabilidade social das empresas com a população.

VITA - SOLUÇÕES EM SAÚDE OCUPACIONAL
O ano de 2017 foi um ano de desafios, crescimento e possibilidades para a unidade de negócio da FSFX dedicada aos serviços de
Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente. Para
fortalecer sua atuação e se firmar diante de novas oportunidades,
a Fundação intuiu que faltava a esse serviço uma identidade, uma
marca própria. Um nome que representasse a sua competência
em colocar a vida no centro de todas as ações. Assim nasceu a
marca Vita Soluções em Saúde Ocupacional, que utiliza a palavra
em italiano (que significa vida).
Essa iniciativa vem para tornar ainda mais forte o trabalho que a
unidade realiza há anos e que conta com toda a expertise da FSFX
em saúde ocupacional, qualidade de vida, segurança e sustentabilidade.
O Vita se especializou em oferecer aos colaboradores da Fundação, do Grupo Usiminas e outras empresas ao longo de cinco estados brasileiros iniciativas de cuidados com a saúde ocupacional,
prevenção de acidentes, treinamentos, monitoramento de riscos,
entre outros serviços.

Número de vidas
por localidade

Em 2017, mesmo com um cenário de instabilidade financeira, a
unidade manteve seu crescimento interno no Vale do Aço e abriu
novas possibilidades, graças ao nome forte da FSFX, que agrega
valor ao serviço e atrai o interesse de empresas de várias partes do país. O Vita tem experiência e qualidade, além de muita
disposição e empenho, para desbravar fronteiras e ganhar novos
mercados.
O Vita fechou 2017 com mais de 114 mil vidas sob sua gestão.

Principais serviços realizados

- Gestão completa em saúde ocupacional
- Gestão de Vacinação
- Elaboração de documentos legais (PPRA, PCMSO, PCA, PPR)
- Levantamento ambiental
- Treinamentos legais
- Assessoria e Fiscalização em Segurança do Trabalho
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- Atendimento pré-hospitalar
- SESMT Único
- Levantamentos ergonômicos
- Estruturação de equipes de Bombeiro Civil

Lançamento da nova marca

Após nomear sua unidade de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente como Vita, a FSFX apresentou a marca
à sociedade durante a Expo Usipa, em Ipatinga; e a Expo Inox, em
Timóteo, eventos de grande porte realizados no Vale do Aço. Para
2018, a meta é fortalecer ainda mais a marca por meio de uma
campanha institucional.

Novos contratos

O trabalho de captação de novos contratos trouxe resultados em
2017. Além de buscar por grandes empresas no Brasil, a unidade
fortaleceu o trabalho na região e alcançou mais clientes no Vale
do Aço. Com o crescimento, o Vita ampliou sua abrangência, por
exemplo, para Ouro Branco (MG) e Cajati (SP), com contrato com
a Gerdau e Vale Fertilizantes, respectivamente. Também houve a
parceria com uma entidade de saúde ocupacional do Vale do Aço,
permitindo a inclusão de 5.200 vidas de 627 empresas da região
sob a gestão do Vita.

Contratos mais relevantes que contribuíram para o aumento de números de vidas em 2017

Alguns dos clientes do Vita Soluções em Saúde Ocupacional
- Usiminas
- Aperam
- Petrobrás
- Fiat
- Banco do Brasil
- Gerdau
- Caixa
- Vale
- Sodexo

- Sankyu S.A.
- Convaço
- Harsco Metais
- TGC Logística e Transporte
- N.M. Engenharia
- Consul
- Univale Transportes
- EES Elba Equipamentos e
Serviços
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COLÉGIO SÃO FRANCISCO XAVIER

Instituição de ensino que aposta no potencial de seus alunos e os
incentiva a conquistar o melhor na vida pessoal e profissional, o Colégio São Francisco Xavier tem a vocação de formar cidadãos preparados para um mundo de possibilidades. A trajetória da instituição
é marcada por projetos fundamentados nesse propósito, ao mesmo tempo em que prima pela excelência dos serviços prestados.

Efetivo Escolar CSFX –
Ano 2017

*Extensão/Parceria PUC Minas e Cursos Técnicos:
considerando matrícula final mais concluintes
durante o ano.

Nessa busca constante, a unidade de negócio da FSFX não se
cansa de inovar. Ao longo de seus 55 anos, o Colégio implementou
ações e projetos que revolucionaram a oferta do ensino na região
do Vale do Aço. O CSFX tornou-se referência pela qualidade e por
oferecer um portfólio cada vez mais completo, que vai da Educação Infantil aos cursos de pós-graduação.
Os resultados alcançados são frutos de uma gestão responsável e
empenhada em garantir a satisfação dos clientes. Essa relação de
confiança ultrapassa as fronteiras das salas de aula e fortalece o
diálogo com a sociedade. Seja por incentivar nos alunos a prática
da cidadania ou por manter a filantropia como uma atividade permanente, o CSFX sabe que suas iniciativas de cunho social são tão
importantes quando sua missão de educar. Assim, a instituição
vem construindo uma história repleta de grandes conquistas.
1ª instituição educacional do Brasil a obter a certificação ISO 9001
de seu Sistema de Gestão de Qualidade.

Programa de Bolsas de Estudos

Benefício concedido a alunos socioeconomicamente carentes da
região, o Programa de Bolsas de Estudos do CSFX registrou um
aumento de 12,3% em 2017, comparando com o total de 2016.
A iniciativa demonstra o compromisso da instituição em cumprir a filantropia da Fundação Educacional São Francisco Xavier,
destinando 20% da receita do Colégio para a oferta de bolsas de
estudo. A política leva em conta critérios socioeconômicos e o
bom desempenho dos alunos.
O aumento está relacionado à abertura de mais vagas de bolsas
com 50% de desconto nos Cursos Técnicos. O CSFX abriu novas
turmas no segundo semestre de 2017, oferecendo o desconto.
Como os Cursos Técnicos do CSFX tem duração de aproximadamente 18 meses, é possível conceder mais bolsas de 50% nesse
segmento, ampliando o atendimento e contribuindo para a inserção de jovens no mercado de trabalho.

Programa Bilíngue: essencial para o futuro

Alunos da Educação Infantil até o primeiro ano do Ensino Fundamental são o público-alvo de mais uma inovação do Colégio
São Francisco Xavier: o Programa Bilíngue. A iniciativa, em par-
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ceria com International School, amplia a carga horária da língua
estrangeira, a partir de 2018, possibilitando que as crianças sejam
alfabetizadas em português e inglês ao mesmo tempo.
A proposta garante que os estudantes tenham acesso a uma
nova forma de educação, essencial para conectá-los a um mundo
cada vez mais globalizado e competitivo. O programa prepara os
alunos para exames de proficiência na Língua Inglesa da Universidade de Cambridge.

O Programa

- Ampliação da carga horária: de 2 para 5 aulas por semana
- Acréscimo de 60 aulas de inglês na matriz curricular
- Equipe: 6 professores especializados
- Competências: compreensão auditiva, desenvolvimento da oralidade, leitura e interpretação de texto e produção textual
- Meta: ampliar o Programa para alunos do 2º ao 5º Anos do Ensino Fundamental e, gradativamente, às demais séries

Educação em Segurança e Saúde

Inserido na matriz curricular, o projeto Educação em Segurança e Saúde promove nos alunos o aprendizado sobre noções de
prevenção e segurança. Ao voltar o olhar dos estudantes sobre
estar atento ao seu redor, não somente na escola, mas em todos
os ambientes e situações que vivencia, o CSFX contribui com a
valorização da vida.
Em 2017, seguindo seu planejamento de expansão do projeto, a
Educação em Segurança e Saúde passou a contemplar as turmas
do 6º ao 9º Anos do Ensino Fundamental II e das 1ª e 2ª Séries do
Ensino Médio. Até 2016, as atividades da disciplina eram dirigidas
até o 5º ano do Ensino Fundamental I. Ainda em 2017, o Colégio,
em parceria com a Usisaúde, incluiu a participação dos estudantes nos programas de promoção da saúde, como o Projeto Superar
Infantil e Projeto Equilibrar.
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O MEIO AMBIENTE

COMPROMISSO AMBIENTAL
A Usiminas tem o compromisso de melhorar continuamente seu
desempenho ambiental, principalmente por meio do uso racional
dos recursos naturais e da gestão dos impactos de suas operações
no meio ambiente. A companhia acredita que inovação e sustentabilidade são elementos fundamentais para garantir a continuidade e a competitividade dos negócios. A partir desse ponto de
vista, a empresa investe na busca de soluções para a promover a
sustentabilidade ambiental de suas operações industriais, combinadas com ações voltadas para a equidade social e melhoria da
qualidade de vida nas comunidades vizinhas.
A empresa conta com um moderno Sistema de Gestão Ambiental
- implementado desde 1996 quando se tornou a primeira siderúrgica no Brasil e segunda no mundo a obter a certificação pela
Norma ISO 14001 -, possibilitando uma gestão eficiente de seus
impactos e a promoção da melhoria contínua de seus processos.
A manutenção da certificação ambiental e os selos verdes que a
Usiminas conquistou ao longo de sua história, como as diretivas
europeias RoHS e ELV consideradas referências mundiais, comprovam e renovam seu compromisso com o desenvolvimento econômico em equilíbrio com o meio ambiente.

INVESTIMENTOS AMBIENTAIS
Ao longo de 2017, as empresas Usiminas investiram mais de R$
91 milhões em meio ambiente. De maneira geral, os recursos
foram destinados a programas e ações voltados para a manutenção da eficiência ambiental e redução da pegada da Usiminas no
meio ambiente. As empresas investiram, ainda, em projetos de
educação ambiental em parceria com as comunidades vizinhas às
suas operações.
Na Siderurgia, aproximadamente R$ 68,4 milhões foram direcionados à manutenção de equipamentos e despesas operacionais
de forma a prevenir e minimizar os impactos ambientais, principalmente o monitoramento de emissões atmosféricas, o monitoramento de efluentes finais e qualidade dos corpos d´água, além
do monitoramento e remediação de águas subterrâneas e gestão
ambiental. Outros R$ 17,6 milhões foram destinados aos investimentos em engenharia.

EM DIA COM O MEIO
AMBIENTE
A Soluções Usiminas já realizou o
upgrade da certificação ISO 14001
para a versão 2015 em três unidades
- Betim, Porto Alegre, Taubaté. Em
2018, as demais unidades farão o
processo de atualização.

Em Cubatão, por exemplo, destaca-se o investimento em projetos
de substituição de transformadores a base de óleo ascarel por
outros com óleo mineral e a implantação de um sistema de tratamento de efluentes no pátio de cura de agregado siderúrgico.
Acrescente-se, ainda, investimentos em programas e projetos de
educação ambiental externos à produção, bem como a manutenção do Sistema de Gestão Ambiental – SGA, ações que totalizaram R$ 126 mil.
Já na Usiminas Mecânica, o destaque é o asfaltamento da área
de pintura industrial da fábrica em Ipatinga. A medida impermeR E L AT Ó R I O S U S T E N TA B I L I D A D E

abiliza o espaço, evitando a contaminação do solo por tintas ou
solventes. Outra ação de destaque foi a substituição dos antigos
transformadores a óleo para transformadores a seco.
A empresa manteve, ainda, a parceria com a Rede Ambiental
Verde Vida (RAVV) que tem como objetivo promover, de forma planejada e integrada, o fortalecimento interinstitucional das ações
de conscientização e educação ambiental, tendo como referência
territorial o Vale do Aço e regiões do entorno.

MITIGAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS E
INICIATIVAS
O controle ambiental é uma das premissas de atuação da Usiminas e, nesse sentido, a busca pela mitigação de impactos ambientais torna-se parte das atividades de gestão da companhia. Em
linha com o Sistema de Gestão Ambiental, as unidades de negócio trabalham na identificação e avaliação dos possíveis impactos
ambientais decorrentes das suas atividades e, com base neles,
estabelecem programas e metas objetivando a redução desses
impactos.
USO NOBRE PARA RESÍDUOS
Em agosto de 2017 a Mineração
Usiminas retomou as atividades na
ITM Flotação, unidade onde o minério
de ferro é beneficiado. O processo de
Flotação compreende as etapas operacionais de deslamagem, flotação
(propriamente dita), espessamento
e filtragem sendo o produto final o
pellet feed.
A ITM flotação é alimentada atualmente com 100% de rejeitos, sendo:
rejeitos grossos de jigues e espirais
estocados em pilhas, além dos finos
de barragem originário do minério
fino que foi depositado ao longo de
muitos anos na Barragem Central.
Dessa maneira, a planta aproveita e
agrega valor a materiais, até então,
descartados. Somente de rejeitos,
está previsto de uso de 1,9 milhão de
toneladas, o suficiente para encher
1300 piscinas olímpicas.
O reaproveitamento dos rejeitos
grossos e finos de minério traz para
a empresa resultado financeiro em
linha com o apresentado pela lavra
convencional e tem a vantagem
de, ao longo dos anos, eliminar os
grandes depósitos desses materiais e
os passivos ambientais representados
por pilhas e barragens. A pilha de
rejeitos secos e a Barragem Central da
MUSA deixarão de existir.

Em paralelo aos programas e metas, as unidades possuem procedimentos que são observados e trabalhados em caráter permanente, visando o rigoroso controle ambiental de suas atividades.
Entre eles destacam-se o monitoramento e controle dos resíduos
sólidos, dos efluentes industriais, sanitários e pluviais, das emissões atmosféricas, dos ruídos e das vibrações. Em paralelo, a
Usiminas também desenvolve programas voltados à educação
ambiental interna e externa, à recuperação e conservação de áreas verdes como, por exemplo, o Xerimbabo e o Plante uma Vida.
Em se tratando dos recursos hídricos, a companhia, signatária do
Pacto de Minas pelas Águas*, desenvolve iniciativas para a redução do consumo de água em suas operações e para o aumento da
recirculação interna, em especial na siderurgia, onde há demanda
elevada de recursos hídricos, em razão das altas temperaturas
exigidas nas diferentes etapas de produção. A Usiminas também
elabora campanhas com o objetivo de conscientizar seus colaboradores para a importância do uso responsável do recurso, seja
nas plantas industriais ou em suas residências.
O monitoramento e controle das emissões atmosféricas e do nível
de ruído emitido por suas instalações é realizado periodicamente
nas unidades de negócio da Usiminas, conforme as normas técnicas vigentes. Na Usina de Ipatinga, a manutenção e preservação
do cinturão verde no entorno da área industrial tem por objetivo a
mitigação dos impactos associados a esses aspectos.
A gestão dos resíduos industriais na empresa tem o objetivo principal de reduzir a disposição final em aterros. Projetos e ações são
implantados para criação de valor aos resíduos, seja por meio da
reciclagem interna, como insumo nos processos, seja pela comercialização, como matéria-prima para terceiros.
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AGREGADO SIDERÚRGICO: RIQUEZA MULTIFUNCIONAL
Uma das principais linhas de pesquisa ambiental da Usiminas é o aproveitamento econômico do chamado agregado siderúrgico.
Proveniente do processo produtivo do aço, o
material era, tradicionalmente, destinado a
aterros o que exigia grandes áreas físicas e
se tornava um passivo ambiental relevante.
Ao longo dos anos, diversas possibilidades vêm sendo estudadas e a Usiminas se
destaca na liderança na condução de projetos em benefício do setor siderúrgico e
das comunidades próximas às operações.
Em 2017, os trabalhos referentes à aplicação do agregado siderúrgico de aciaria
na indústria de cimento foram continuados. E em parceria coma Universidade
Federal de Uberlândia, encontra-se em andamento estudo para aplicação do agregado
siderúrgico
como
fertilizante.
Em Cubatão foi iniciada a operação do
Pátio de Cura do agregado siderúrgico, visando melhorar a qualidade do material
por meio da estabilização volumétrica, ampliar o leque de aplicações e agregar valor.
Ainda em 2017, o Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (DNIT) aprovou
o uso do agregado siderúrgico em estradas
federais de todo o país, em um processo liderado pela Usiminas e realizado em parceria
com o Instituto Aço Brasil e empresas do setor.
O agregado siderúrgico representa uma alternativa de pavimentação mais econômica
em relação ao agregado natural, além de segura e com menos riscos ao meio ambiente.
CAMINHOS DO VALE
A iniciativa, considerada a principal vitrine
no aproveitamento do agregado siderúrgico com múltiplos benefícios, também cresceu em 2017. O “Caminhos do Vale” fechou
o ano com 26 cidades participantes e cerca
de 1,3 milhão de toneladas do material encaminhadas. Com o programa já foi possível
recuperar cerca de 900 km de estradas rurais, além de outros 35km de vias urbanas,
50 pontes, encostas e áreas degradadas,
trazendo benefícios para uma população
de 850 mil pessoas no colar metropolitano
do Vale do Aço. A relevância e o sucesso da
iniciativa foram reconhecidos pela World
Steel Association. Durante congresso anual
da entidade, realizado na Bélgica em outubro de 2017, o “Caminhos do Vale” foi
premiado com o troféu Steelie Awards na
categoria Excelência em Sustentabilidade.

*iniciativa lançada e liderada pela Fiemg diante dos episódios
recentes de crise hídrica em Minas Gerais. O Pacto incentiva a
indústria mineira a reduzir o consumo de recursos hídricos e o
aumento do reuso e recirculação.
Pesquisa Ambiental

A equipe de Meio Ambiente da Usiminas trabalhou fortemente em
2017 em ações destinadas a melhorar o desempenho ambiental
da empresa, obtendo expressivos ganhos econômicos e ambientais.
A preocupação com a qualidade do ar motivou esforços para melhorar o diagnóstico da origem do material particulado depositado
nos bairros de Ipatinga, fazendo uso de modelos matemáticos para
a simulação de sistemas complexos que envolvem a dispersão de
partículas na atmosfera, o que possibilita, em última análise, numa
atuação mais direta no controle das dispersões.
Também foram realizadas ações destinadas a melhorar o monitoramento de efluentes e seus sistemas de tratamento.
Uma atenção especial foi dada ao desenvolvimento de aplicações
que viabilizem o uso da escória de aciaria na indústria do cimento,
na confecção de blocos de concreto e na agricultura, permitindo a
redução do impacto ambiental, e o aumento da comercialização de
coprodutos. De forma análoga, estudos promovendo o reaproveitamento das lamas geradas nos processos siderúrgicos vêm possibilitando a redução dos custos de disposição e de passivos ambientais,
além de ganhos econômicos.

BIODIVERSIDADE
A conservação da biodiversidade é um dos temas principais do
desenvolvimento sustentável. Para isso, a Usiminas mantém programas de preservação e conservação das áreas verdes e cuidados
especiais com as áreas protegidas.
A Mineração Usiminas está instalada em uma área de 7,46 km² na
Serra Azul, entre os municípios de Mateus Leme, Itaúna, Itatiaiuçu
e Igarapé (MG). Já a Usina de Ipatinga e a Usiminas Mecânica possuem aproximadamente 10 km² de área industrial no município de
Ipatinga (MG) e ocupam área adjacente à Unidade de Conservação
de Proteção Integral – Parque Estadual do Rio Doce.
Ressalta-se que o Parque Estadual do Rio Doce (PERD) foi a primeira
Unidade de Conservação criada em Minas Gerais e abriga a maior
floresta tropical do estado. O PERD é classificado como Zona Núcleo
da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, reconhecida pela Unesco
em 2008. É considerado de “Importância Biológica Extremamente
Alta” pelo Ministério do Meio Ambiente, nível de importância mais
alto nessa categoria de análise, e declarado “Área de Especial Importância Biológica” pelo Governo do Estado de Minas Gerais. A região
do Parque configura-se como o terceiro maior ecossistema lacustre
do Brasil. Em 2010, o parque foi incluído na Lista de Ramsar, que
reúne importantes zonas úmidas em todo o mundo.
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A Usiminas faz parte do Conselho Consultivo do Parque Estadual
do Rio Doce, atuando juntamente com o Instituto Estadual de
Florestas – IEF e demais representantes dos setores organizados
da sociedade. O objetivo é contribuir com a implantação e cumprimento dos objetivos do PERD, formular propostas relativas à
gestão, discutir ações prioritárias de planejamento, propor ações
para compatibilizar, integrar e otimizar a relação com a população do entorno, opinar sobre a aplicação dos recursos financeiros
destinados à unidade de conservação, dentre outras atribuições.
O Conselho é composto por representantes do Poder Público, do
Setor Produtivo, de Universidades e pela Sociedade Civil Organizada.
A Usina de Cubatão, por sua vez, está localizada em uma área de
12,5 km², adjacente ao Parque Estadual da Serra do Mar (SP). O
parque possui plano de manejo, sob responsabilidade do Estado, e sua elaboração levou em consideração a situação atual da
região, ou seja, a existência de polo industrial em sua zona de
amortecimento.

IMPACTOS NA BIODIVERSIDADE
Em 2017, as ações de prevenção, controle e mitigação dos impactos ambientais decorrentes das atividades da Usiminas foram
constantes, em especial nas unidades de mineração e siderurgia,
cujo potencial poluidor e os impactos à biodiversidade estão mais
presentes.

Viveiro de mudas

A área da Usina de Cubatão está localizada em zona de amortecimento do Parque Estadual da Serra do Mar. Dentro da Área de
Preservação Permanente, existe uma área cadastrada como patrimônio arqueológico, que conta com acesso restrito. Pesquisas
científicas foram realizadas no Morro do Casqueirinho, que abriga
um patrimônio arqueológico (sambaquis e caieira) constatando
a preservação do patrimônio histórico e a manutenção da área
com acesso restrito como medida de prevenção. Foi publicado
um livro eletrônico para divulgação das informações coletadas no
sítio arqueológico, além de referências à história de ocupação de
Cubatão e da Baixada Santista.
Já a Usina de Ipatinga e a Mineração Usiminas deram continuidade ao monitoramento e proteção de suas APPs - áreas de proteção
permanentes, Reservas Legais e RPPNs - Reserva Particular do
Patrimônio Natural.
Em Ipatinga e municípios vizinhos, a Usiminas possui áreas protegidas conforme abaixo.

Mata ciliar

Localizada nos municípios de Coronel Fabriciano, Ipatinga e Santana do Paraíso. Área total de 183,30 hectares

Parque Zoobotânico (RPPN USIPA)

Localizada no município de Ipatinga. Área total de 249 hectares,
sendo 204,13ha área de RPPN.
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Bosques urbanos

Localizada município de Ipatinga. Área total de 737,46 hectares

Cinturão Industrial

No entorno da Usina, possui área total de 377 hectares

RPPN Lagoa Silvana

Localizada no município de Caratinga. Possui área total de 255,86
hectares

PROGRAMA ÁREAS VERDES
Desde a sua fundação, a Usiminas desenvolve em Ipatinga (MG)
ações de implantação, recomposição e preservação das áreas verdes da empresa, com o cultivo e o fornecimento de mudas, além
da manutenção preventiva contra incêndio por meio da técnica de
aceiro. Em 2017, foram executados 103.342 m² de aceiro e plantadas 8.375 mudas de várias espécies, sendo 4.787 na área industrial
e 3.588 nas áreas verdes externas à Usina.
No total, 19.000 mudas foram produzidas no Viveiro da Usiminas,
sendo 11.170 doadas a diversas entidades durante atividades da
Usina de Ipatinga ao longo do ano. Entre os destaques:
•
•
•

600 unidades cedidas a Prefeitura de Ipatinga para recuperação de nascente do Projeto Mapa da Mina;
4.456 unidades cedidas as Campanhas do Agasalho e as Blitz
Educativas e Ecológicas;
520 unidades cedidas para a Prefeitura de Governador Valadares (MG), destinadas a recuperação de áreas do município.

PROJETO PLANTE UMA VIDA
Na Usina de Cubatão, o projeto voluntário “Plante uma Vida” integra as ações ambientais e de sustentabilidade. A iniciativa prevê
que mudas de árvores nativas sejam plantadas pelos empregados
da usina que tiveram filhos nascidos ou adotados ao longo do
período de um ano.
No evento de 2017, que contou com a participação de 45 empregados, foram utilizadas 18 espécies de plantas nativas da Mata
Atlântica: Canjerana, Guanandi, Guabiroba, Jequetibá branco,
Embaúba branca, Espinho de Maricá, Grumixama, Ingá feijão, Mirindiba, Araçá, Aldrago, Jerivá, Aroeira mansa, Pau cigarra, Ipê roxo,
Guapuruvu, Pau Jacaré e Palmito.
As mudas agora integram a área verde da usina, que conta com
mais de 1 milhão de m² divididos entre áreas naturais, como os
morros do Casqueirinho e da Tapera, e áreas de bosques e jardins.
Projeto Plante uma Vida
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PROJETO XERIMBABO USIMINAS
Ao completar 33 anos de educação ambiental pioneira em Minas
Gerais, o Projeto Xerimbabo*, em 2017, retornou às origens do
próprio nome ao falar de fauna ameaçada de extinção.

Exposição do Projeto Xerimbabo

Nesta edição, o projeto trabalhou o tema “A FAUNA SEM LAR”,
uma abordagem sobre os riscos a que os animais silvestres estão
submetidos. O principal enfoque da discussão foi o tráfico de
animais e seus impactos sobre o meio ambiente. Como forma de
refletir sobre a questão, os participantes foram convidados a imaginar um mundo em que a natureza vai aos poucos desaparecendo, perdendo espaço para a devastação causada pelos homens.
Nessas três décadas, mais de dois milhões e 500 mil participantes – em sua maioria, educadores e estudantes – já passaram
pelo projeto Xerimbabo. Um atestado de que a Educação Ambiental pode reconciliar o ser humano com o universo.
A cada ano o projeto inova em sua dinâmica de eventos. Em
2017, foram inseridas duas novas atividades, realizadas por meio
da inciativa Ação Educativa do Instituto Cultural Usiminas. O “Conhecendo a Usiminas” promoveu a oportunidade de estudantes
visitarem a Usina de Ipatinga e conhecer o processo de fabricação
do aço por meio da contação de histórias. Na mesma dinâmica
narrativa, a “Aventura no Viveiro” levou as escolas para uma experiência única no Viveiro de Mudas da Usiminas.
Em 2017, o projeto recebeu 33.185 visitantes durante os 13 dias
de exposição, 571 alunos no projeto Conhecendo a Usiminas e
545 alunos no projeto Aventura no Viveiro.
.
*Xerimbabo é uma palavra do séc. XVIII que significa “animal de estimação”, do
Tupi, tronco linguístico dos povos brasileiros - os outros dois troncos são Macro-jê
e Aruaque.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
No atual cenário econômico, a busca por práticas de eficiência
energética é um fator preponderante para elevação da competitividade das empresas. Em linhas gerais, melhorar o desempenho
energético significa a redução dos custos operacionais, condicionado a uma atitude sustentável e ambientalmente correta.
Diante do desafio, a Usiminas conta com equipe dedicada ao
tema que atua continuamente nas diagnoses energéticas e no
desenvolvimento de projetos orientados à melhoria do desempenho energético dos processos.
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Missão da Equipe de Eficiência Energética:

• Aumentar a geração e o aproveitamento dos gases
siderúrgicos;
• Aumentar a eficiência dos equipamentos
(reduzir o consumo);
• Maximizar a geração de energia elétrica;
• Conscientizar sobre o uso racional da energia e a
conservação do meio ambiente.

Como fato relevante em 2017 destaca-se, após três anos, a redução aproximada de 14% no consumo do Gás Natural, principal
fonte externa de energia complementar. As principais frentes de
atuação em 2017 foram:
1.

Diagnose Energética na Rede de Vapor das Decapagens;

2.

Diagnose nos Regenerados dos Altos Fornos n°2;

3.

Diagnose no Recozimento em Caixa;

4.

Projeto para atualização tecnológica do revestimento refratário dos Fornos de Reaquecimento da Laminação a Quente;

5.

Projeto para redução do consumo do COG com a readequação das instalações do processo de queima de amônia;

6.

Adequação e melhorias na Curva de Operação do Exaustor
Principal com a Implantação de Controle Automático da Pressão e vazão de Exaustão;

7.

Projeto para redução do consumo de água nos fornos de Reaquecimento da Laminação de Tiras a Quente;

8.

Desenvolvimento de modelos dinâmicos no PIMS para monitoramento e elevação da Eficiência dos Processos.

Por sua vez, a Soluções Usiminas, optou agregar um projeto de
eficiência energética nas atividades operacionais para enfatizar a
importância da utilização racional de energia e benefícios ambientais nas possibilidades de descarte final de resíduos (lâmpadas convencionais). A ação visa também reduzir os custos com
aquisição de eletricidade e manutenção, mantendo ou melhorando os atuais níveis de serviço e conforto das instalações.
O projeto, realizado parceria com a concessionária EDP Bandeirantes, foi iniciado na planta de Taubaté, onde a redução do consumo
de energia elétrica somou montantes correspondentes a uma
poupança média de 1.248 MWh/ano. Em 2018, a iniciativa começa a ser estendida para as demais unidades da Soluções Usiminas.
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CONSUMO DISCRIMINADO POR FONTE DE
ENERGIA PRIMÁRIA

CONSUMO DE ENERGIA INDIRETA DISCRIMINADO POR FONTE DE ENERGIA PRIMÁRIA

MATERIAIS USADOS
Os segmentos de mineração, fabricação e beneficiamento do aço
exigem a utilização de grandes volumes de matérias-primas e
insumos. Em 2017, a usina de Ipatinga consumiu 7,5 milhões de
toneladas, consideradas as principais matérias-primas e insumos
não renováveis necessários à produção.
Em Cubatão, as unidades primárias de produção, cujos processos
são os principais consumidores de materiais não renováveis e
provenientes de reciclagem, estiveram paralisadas durante todo o
ano de 2017.
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Segue abaixo, tabelas com as quantidades dos materiais utilizados em cada planta.

MATERIAIS PROVENIENTES DE RECICLAGEM
Em 2017, a Usina de Ipatinga utilizou aproximadamente 1,9 milhões de toneladas de material reciclado em seu processo
produtivo.
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EMISSÕES ATMOSFÉRICAS
A Usiminas atua fortemente no controle das emissões atmosféricas, buscando reduzir ao máximo os impactos na qualidade do
ar da região onde está inserida. Para tal, possui um programa de
monitoramento constituído de equipamentos de medições contínuas, instalados nas principais chaminés, e de monitoramento
isocinético, ambos para controle das emissões provenientes dos
sistemas de despoeiramento e dos processos de combustão das
plantas industriais.
A Usiminas, consciente da importância do tema mudanças climáticas e da relevância do setor siderúrgico nas emissões de Gases de
Efeito Estufa (GEE), quantificou suas emissões em conformidade
com a norma internacional ISO 14.064:2006 Part 1, “Specification
with guidance at the organization level for quantification and
reporting of greenhouse gas emissions and removals” (ISO/TC ISO
207 2007) e no “GHG Protocol”.
Dessa forma, consolidou-se, nas usinas siderúrgicas, fontes de
grandes emissões, uma ferramenta customizada para a quantificação da emissão dos GEE’s associados aos seus processos produtivos. Além dessa ferramenta, as usinas siderúrgicas elaboram
também, anualmente, seu inventário de acordo com a metodologia
desenvolvida pela World Steel Association, para contabilização das
emissões de CO2 do setor de aço. A Usiminas também contribui
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para o banco de dados mundial “Data Collection System”, enviando
anualmente os resultados de emissões de CO2 das usinas siderúrgicas.

INICIATIVAS PARA REDUZIR AS EMISSÕES DE
GASES DE EFEITO ESTUFA
Ao longo dos últimos anos, a Usiminas vem monitorando e acompanhando as emissões de gases de efeito estufa (GEE) nos seus
diversos processos. O principal insumo energético da siderurgia
é o carvão mineral, o que explica o grande volume de emissões
de GEE. Portanto, ações de redução devem estar focadas primeiramente na eficiência do uso do carvão e na maximização do uso
dos gases de processos e dos resíduos gerados.
Alternativas energéticas vêm ganhando força, principalmente o
uso do gás natural na matriz energética em substituição ao óleo
petroquímico e gás liquefeito de petróleo (GLP), o que contribui
para a redução das emissões de GEE.
Oportunidades de redução das emissões de GEE estão sendo
investigadas e avaliadas com base nos resultados das emissões
em cada processo, com foco no consumo dos combustíveis e das
matérias-primas, no índice de aproveitamento dos gases gerados
nos processos produtivos, na reciclagem dos resíduos industriais
gerados na planta, além da introdução de novas técnicas e de
novos insumos.
Relevante para o processo de redução das emissões de GEE, a
eficiência energética trabalhada pelos diversos sites e a participação efetiva do grupo de diagnose para eficiência energética
da siderurgia têm proporcionado melhorias no desempenho das
unidades.
Medidas relativas às emissões provenientes de transporte rodoviário também são adotadas pelas unidades de negócio. A Soluções
Usiminas mantém frotas modernas com até cinco anos de uso
e utiliza veículos flex com etanol, combustível menos poluente.
Além disso, os veículos são revisados a cada 10 mil km, garantindo a segurança dos colaboradores, bem como os ajustes necessários referentes à emissão de poluentes para a atmosfera.

EMISSÕES DIRETAS E INDIRETAS DE GASES DE
EFEITO ESTUFA
Na atividade de siderurgia, houve redução das emissões de gases
de efeito estufa em 2016, associada principalmente à diminuição
da produção causada pela paralisação das áreas primárias da Usina
de Cubatão. Paralelamente a esta redução, a Usiminas mantém e
busca potencializar ações que contribuam para a mitigação das
emissões dos gases de efeito estufa. São exemplos: o aproveitamento interno dos gases siderúrgicos, a geração interna de parte
da energia elétrica necessária para abastecimento dos processos
industriais, por meio da implantação de projetos de eficiência energética e a gestão e acompanhamento de consumos críticos pelas
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áreas operacionais, focando no rendimento dos processos.

QUALIDADE DO AR
As atividades da siderurgia e da mineração da Usiminas, por
serem de grande porte e fontes potenciais para impacto na qualidade do ar das regiões onde atuam, são monitoradas de forma
sistemática e controles efetivos, operacionais e de manutenção
estão implantados nas diversas fontes emissoras.
A qualidade do ar de uma região é afetada por diversas fontes.
Assim, nas regiões onde atuam as unidades de mineração e siderurgia, alguns cuidados e monitoramentos são implantados. Nos
municípios de Cubatão e Ipatinga, os parâmetros estabelecidos
em legislação para a qualidade do ar são monitorados e observados quanto aos eventuais desvios. Detectada anormalidade em
relação aos parâmetros legais, análises são realizadas e, quando
detectada contribuição direta das usinas, ações são tomadas para
correção.
Em Ipatinga, o monitoramento é contínuo e automatizado com
dados online. São quatro estações de monitoramento de ar da
cidade que contam com instrumentos de alta tecnologia para
monitorar a concentração dos poluentes atmosféricos e também
variáveis meteorológicas locais, totalizando 19 parâmetros, instaladas no entorno da Usina, operadas e mantidas pela Usiminas
em conformidade com os termos do acordo estabelecido com os
órgãos competentes.
Os resultados desse monitoramento são disponibilizados automaticamente para o banco de dados da Usiminas e para a Promotoria de Justiça, para a Fundação Estadual do Meio Ambiente
(FEAM) e para a Prefeitura Municipal de Ipatinga. Com o objetivo
de divulgar, de forma clara e objetiva, as informações da qualidade do ar da cidade para a comunidade, a Usiminas implantou e
mantém quatro painéis digitais na cidade, que divulgam o Índice
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de Qualidade do Ar (IQA) obtido em cada estação segundo os
critérios definidos pelos órgãos ambientais.
Em Cubatão, o monitoramento da qualidade do ar da cidade é
realizado por meio de rede de monitoramento da CETESB, sendo
que no município existem três estações medidoras da qualidade do
ar: Estação Vila Parisi, Estação Vale do Mogi, as duas localizadas no
Polo Industrial, e a Estação Centro, localizada na área residencial. A
Usiminas acompanha diariamente os índices de qualidade do ar da
região e compartilha ações de controle com as demais empresas do
Polo Industrial, como a umectação das vias de rodagem.

ÁGUA
A água é um insumo essencial e estratégico para Usiminas. A empresa trabalha com foco na redução do consumo e no seu reaproveitamento, seja por meio de melhorias em seu processo produtivo ou
de técnicas de reuso.
A maior parte da água utilizada é direcionada para os centros de
recirculação instalados, que possibilitam o reuso. Uma pequena
parte é devolvida aos rios depois de tratada. A Usiminas capta água
de rios próximos às suas plantas e em poços tubulares profundos,
devidamente outorgadas por órgãos ambientais competentes.
Centro de recirculação de àgua

Em 2017, o consumo total de água da companhia foi na ordem de
52 milhões de m³, sendo que 95% desse valor representam a água
utilizada pela siderurgia. Apesar desse elevado consumo, o índice
médio de recirculação de água doce nas usinas siderúrgicas atingiu
95,8%, resultado dos trabalhos internos desenvolvidos na busca da
maximização do reaproveitamento das águas usadas e do seu uso
racional.
Em 2017, com a paralisação temporária das áreas primárias em
Cubatão, houve redução significativa do consumo total de água.
Atualmente, o processo utiliza apenas água doce de superfície.
Porém destaca-se que o índice de recirculação de água manteve-se
elevado como resultado de esforço de controle de perdas por vazamentos nas linhas de distribuição.
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EFLUENTES
Todos os efluentes das empresas do grupo passam por tratamento antes de serem devolvidos ao meio ambiente, em um processo
que inclui etapas de decantação, floculação, filtragem, neutralização e ajuste de pH. Dessa forma, a Usiminas atende aos padrões
legais para descarte.

RESÍDUOS SÓLIDOS
Na Usiminas, o volume de resíduos sólidos computados em 2017
foi de 3,1 milhões de toneladas, 6,9% superior ao volume do ano
anterior. Os resíduos não perigosos representam 98% dos resíduos gerados pelas unidades de negócio, sendo que sua grande
maioria (equivalente a 3 milhões de toneladas) são reaproveitados internamente no próprio processo produtivo ou comercializados para reciclagem externa.
Os principais resíduos comercializados foram as escórias de alto-forno, destinadas à indústria cimenteira, e o agregado siderúrgico, destinado principalmente para preparação e conservação de
vias rurais.

Agregado Siderúrgico utilizado na pavimentação de estradas rurais

Os resíduos perigosos, correspondentes a 2% do total gerado,
receberam procedimento específico de destinação final como coprocessamento, incineração ou disposição em aterros industriais
adequados e devidamente licenciados para este fim.
Mais uma vez, a grande variação na geração de resíduos observada na comparação entre as duas unidades siderúrgicas, deve-se
ao fato das áreas primárias na unidade de Cubatão terem permanecido paralisadas ao longo de todo o ano.

R E L AT Ó R I O S U S T E N TA B I L I D A D E

QUESTÕES LEGAIS
Durante 2017, a Mineração Usiminas e a Usiminas Mecânica
receberam um auto de infração cada, emitido por órgãos ambientais, bem como a Usiminas de Ipatinga e Cubatão. Para todos os
autos de infração recebidos, foram protocolas defesas tempestivas, conforme tabela abaixo.
Soluções Usiminas não recebeu auto de infração em 2017
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FINANÇAS

CONJUNTURA ECONÔMICA
O desempenho econômico global manteve bom ritmo em 2017.
As condições financeiras favoráveis suportaram o crescimento
nas principais economias desenvolvidas. A China manteve o forte
crescimento, apesar da desaceleração gradual e, dentre os emergentes, o crescimento se mostrou disseminado em um número
maior de economias. A previsão do Fundo Monetário Internacional é de um crescimento de 3,7% em 2017 e 3,9% em 2018.
No Brasil, a expansão do PIB em 2017 foi de 1,0% e significou o
retorno do crescimento econômico após 2 anos de retração da
atividade. O país encerrou uma das suas mais severas recessões,
período no qual o PIB per capita recuou 9%. A recuperação tem se
dado de modo lento, mas consistente. As expectativas são de que
o crescimento se mantenha nos próximos anos com um ritmo
de cerca de 3% ao ano no período de 2018-2022. Isso depende,
porém, da aprovação de reformas relacionadas ao equilíbrio das
contas públicas, hoje em trajetória insustentável, e também de
avanços em uma agenda mais ampla de produtividade que inclui
temas relacionados a gastos em infraestrutura, simplificação
tributária, educação, dentre outros.
Em 2017, a indústria também voltou a mostrar sinais de recuperação. A Produção Industrial (IBGE) voltou a crescer, 2,5%, após
três anos de recuos. Os setores industriais intensivos no consumo
de aço tiveram altas ainda mais expressivas. A produção de bens
de capital avançou 6,0% e a de bens duráveis, 13,3%. Contudo,
a produção da indústria ao final de 2017 ainda permanece, em
termos médios, 12% abaixo do nível de 2013. A trajetória da participação da indústria no PIB é reveladora dos desafios pelos quais
passa o setor nos últimos anos. Nos últimos 10 anos, o índice
recuou de 27% em 2007 para 22%, ou de 22% para 12% se considerada apenas o segmento da indústria de transformação. Para os
próximos anos, a expectativa é de que a indústria recupere parte
dessa participação, com um crescimento ligeiramente acima do
crescimento do PIB.

OS DESAFIOS DA SIDERURGIA
Segundo a World Steel Association a produção mundial de aço
bruto atingiu 1,691 bilhão de toneladas em 2017, correspondente
a um crescimento de 5,3% frente a 2016. A maior contribuição positiva veio da China, que responde por 49% da produção mundial
e registrou volume de 764,8 milhões de toneladas, 5,7% superior
ao ano anterior. Japão produziu 104,7 milhões de toneladas, com
volume estável em relação a 2016. Índia produziu 101,4 milhões
de toneladas, com alta de 6,2%.
A União Europeia produziu 168,7 milhões de toneladas, com alta
de 4,1% na comparação com 2016. Na América do Norte, a produção atingiu 116,0 milhões de toneladas, 4,8% acima do volume do
ano anterior. Nos EUA a produção de aço bruto foi de 81,6 milhões
de toneladas, 4,0% maior em relação a 2016.
O ambiente de negócios da siderurgia permaneceu desafiador,
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marcado pelo estrutural excesso de capacidade de produção, e,
também, pelo fechamento de importantes mercados para exportações.
No Brasil, dados do IABr mostram que a produção de aço bruto atingiu 34,3 milhões de toneladas em 2017, com avanço de
9,9% em relação a 2016. O destaque foi o aumento da produção
de produtos planos que avançou 11,5%. No período, o consumo
aparente nacional de produtos siderúrgicos foi de 19,2 milhões de
toneladas, com alta de 5,3% frente a 2016. Nessa mesma base de
comparação, as vendas internas apresentaram recuperação (2,3%)
e o volume de importações teve forte alta de 23,9%, totalizando
2,3 milhões de toneladas. As exportações foram de 15,4 milhões
de toneladas o que significou expansão de 14,3% em relação ao
ano anterior.

RECEITA LÍQUIDA
No ano de 2017, a receita líquida foi de R$10,0 bilhões, 32,7% superior à de 2016, que foi de R$7,5 bilhões, principalmente devido
aos maiores volumes e preços de venda de aço.

VENDAS E PRODUÇÃO DE AÇO
O volume total de vendas de aço foi de 4,0 milhões de toneladas,
contra 3,7 milhões de toneladas em 2016, representando uma
elevação de 10,2%.
O mercado interno, com maior representatividade, registrou vendas de 3,4 milhões de toneladas em 2017, um aumento de 8,3%
na comparação com o ano anterior, devido à moderada, porém
consistente recuperação da atividade econômica no país. As
exportações foram de 585 mil toneladas, uma elevação de 22,9%
em relação às de 2016, devido a melhores oportunidades no mercado internacional.

VENDAS E PRODUÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO
No ano de 2017, o volume de produção foi de 4,0 milhões de
toneladas, 44,0% superior ao de 2016, que foi de 2,8 milhões
de toneladas, principalmente devido à retomada das operações
de duas plantas, Mina Leste e Flotação As vendas foram de 3,7
milhões de toneladas em 2017, contra 3,2 milhões em 2016, um
aumento de 14,6%, principalmente devido à retomada das exportações no terceiro trimestre do ano.

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (CPV)
Em 2017, o CPV foi de R$9,1 bilhões, contra R$8,0 bilhões em
2016, um crescimento de 14,2%. A margem bruta no ano de 2017
foi de 15,2%, contra 5,8% em 2016.
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DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS
No ano de 2017, as despesas com vendas foram de R$251,0 milhões, contra R$272,7 milhões em 2016, principalmente devido
a menor provisão para devedores duvidosos em R$31,3 milhões,
parcialmente compensada por maiores custos de distribuição
devido à maior exportação de aço e minério de ferro no período.
As despesas gerais e administrativas em 2017 foram de R$404,4
milhões, contra R$354,2 milhões em 2016, representando uma
elevação de 14,2%, em função de maiores despesas com mão de
obra própria e de terceiros, bem como de despesas gerais.

AVALIAÇÃO DO MERCADO
A retomada dos resultados financeiros positivos da Usiminas refletiu
no mercado financeiro. As ações
ordinárias da empresa foram as que
mais se valorizaram no Ibovespa em
2017 – 121,9% ao longo do ano. A
confiança dos investidores foi reforçada, ainda, pelo aumento do rating da
companhia pelas principais agências
internacionais.
Em setembro, a Standard & Poors
elevou a nota de crédito da Usiminas
de CCC+ para B-, destacando pontos como recuperação de preços e
demanda, reestruturação da dívida e
liquidez. Em outubro, foi a vez da Fitch, uma das três maiores do mercado
global, anunciar a elevação da nota
da empresa de CCC para B, uma melhora significativa no perfil de crédito
da companhia.
Em dezembro, a companhia deu um
novo passo em sua recuperação financeira e realizou a primeira amortização de sua dívida, no valor de US$ 90
milhões. O pagamento ocorreu com
cerca de dois anos de antecedência
em relação ao prazo acertado na
negociação realizada junto a credores
brasileiros e internacionais.

Outras despesas e receitas operacionais foram de R$250,8 milhões negativos em 2017 contra R$224,8 milhões negativos em
2016, em função de:
• Impairment de ativos no valor de R$74,9 milhões em 2017,
relativo ao ágio proveniente da aquisição da Controlada Rios
Unidos, Controlada Modal e Coligada Codeme, contra uma
reversão de impairment de R$358,3 milhões em 2016 na unidade de Mineração; Vale destacar que o EBITDA Ajustado não é
impactado por eventos de impairment de ativos;
• Resultado de venda e baixa de ativos negativo no valor de R$1,2
milhão em 2017, contra R$71,5 milhões positivo em 2016;
• Maiores provisões para demandas judiciais em R$73,1 milhões,
que foram de R$138,1 milhões em 2017 contra R$65,0 milhões
em 2016.
Estes efeitos foram parcialmente compensados por:
• Recebimento decorrente do Acordo firmado no processo de
arbitragem contra o Porto Sudeste, no valor de R$201,1 milhões
líquido de despesas no ano de 2017.
• Resultado de venda de energia elétrica de R$14,0 milhões positivo em 2017, contra R$132,8 milhões negativo em 2016.
• Créditos fiscais de R$237,5 milhões em 2017, contra R$176,3
milhões em 2016;
• Menores despesas com custos não absorvidos de equipamentos parados no valor de R$403,8 milhões, dos quais R$349,1
milhões foram relativos a depreciação, contra R$485,1 milhões
em 2016, dos quais R$427,9 milhões foram relativos a depreciação;
• Evento extraordinário, não recorrente, referente a despesa pela
antecipação de término de contrato com fornecedor de R$70,7
milhões em 2016. Não houve evento desta natureza em 2017;
• Maior receita com o Programa Reintegra que foi de R$25,4 milhões em 2017, contra R$0,8 milhão em 2016. Assim, as despesas operacionais líquidas foram de R$906,1 milhões em 2017,
contra R$851,8 milhões em 2016.

EBITDA AJUSTADO
No ano de 2017, o EBITDA Ajustado foi de R$2,2 bilhões, contra
R$660,4 milhões em 2016, principalmente devido ao melhor
desempenho das Unidades de Negócio de Siderurgia, Mineração
e Transformação do Aço. A margem de EBITDA Ajustado no ano
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de 2017 atingiu 20,4%, contra 7,8% em 2016. Vale destacar que o
EBITDA Ajustado não é impactado por eventos de impairment.

RESULTADO FINANCEIRO
No ano de 2017, o resultado financeiro líquido foi de R$462,9 milhões negativos, contra R$30,1 milhões negativos em 2016, principalmente em função da desvalorização do Real frente ao Dólar
de 1,5% em 2017, contra uma valorização de 16,5% em 2016, que
resultou em perdas cambiais de R$21,6 milhões em 2017 contra
ganhos cambiais de R$639,1 milhões em 2016. Adicionalmente,
o ano de 2017 apresentou despesas com operações de swap de
R$0,1 milhão contra despesas de R$302,1 milhões em 2016, em
função da renegociação das dívidas da companhia iniciada em
2016, onde alguns contratos, alvos da renegociação, foram encerrados e substituídos por novos instrumentos de dívidas colaborando assim para o aumento destas despesas.

RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
EM COLIGADAS E CONTROLADAS
O resultado de equivalência patrimonial em coligadas e controladas foi de R$154,9 milhões em 2017, contra R$142,9 milhões em
2016, principalmente decorrente do desempenho da Unigal e da
MRS Logística.

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO
No ano de 2017, a companhia apresentou lucro líquido de
R$315,1 milhões, contra um prejuízo líquido de R$576,8 milhões
em 2016, uma significativa melhora de R$891,9 milhões, devido
ao melhor resultado operacional relacionado ao aumento nas
vendas.

CAPITAL DE GIRO
Em 2017, o capital de giro foi de R$2,8 bilhões, contra R$2,5
bilhões em 2016, um aumento de R$331,0 milhões, principalmente em função do aumento em Contas a Receber e em Estoques,
compensados parcialmente pelo aumento dos Demais Passivos e
do saldo de Fornecedores. Destacam-se:
• Aumento do saldo de Contas a Receber em R$376,0 milhões em
função do maior volume de vendas no período na Unidade de
Siderurgia em R$260,0 milhões e da Unidade de Mineração em
R$123,0 milhões.
• Aumento nos estoques de produtos acabados em R$159,0
milhões em função principalmente do aumento nos custos de
produção, em função de elevação de preços de matérias primas
principalmente carvão e placas adquiridas.
• Elevação de R$154,0 milhões em Demais Passivos, relacionados
principalmente ao aumento do saldo das operações de forfaiting em R$118,0 milhões do saldo de adiantamentos de clientes
em R$46,0 milhões.
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INVESTIMENTOS (CAPEX)
Em 2017, o CAPEX totalizou R$216,2 milhões, contra R$225,2 milhões em 2016, uma redução de 4,0%. Os principais investimentos
realizados foram com sustaining CAPEX. Do total dos investimentos em 2017, foram aplicados 81% na Unidade de Siderurgia,
10% na Mineração, 5% na Transformação do Aço e 4% em Bens de
Capital, aproximadamente.

ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO
A dívida bruta consolidada foi de R$6,7 bilhões em 31/12/2017,
uma redução de R$204,1 milhões em relação à de 30/09/2017.
Na comparação anual, a redução foi de R$285,6 milhões principalmente em função de amortização de dívida e da desvalorização de 1,5% do Real frente ao Dólar no ano, o que impactou
diretamente a parcela da dívida denominada em Dólar o qual
representava 26% da dívida total.
A dívida líquida consolidada em 31/12/2017 foi de R$4,3 bilhões,
inferior em R$380,0 milhões em relação à 30/09/2017 e em
R$342,5 milhões em relação à 31/12/2016.
Em 31/12/2017, a composição da dívida por prazo de vencimento
era de 15% no curto prazo e 85% no longo prazo.
Em 15/12/17 foi realizado o pagamento do valor correspondente
a 50% do saldo do principal em aberto das notas emitidas por sua
subsidiária Usiminas Commercial Ltd. de forma pro rata, a título
de amortização parcial das dívidas da Usiminas com cada um dos
Credores, no montante total de US$89,9 milhões.
Adicionalmente, em evento subsequente ao encerramento do
trimestre, na data de 18/01/18, foi realizado o pagamento integral das Notas emitidas em 2008, no valor total de US$400,0
milhões, dos quais cerca de U$220,0 milhões retornaram ao caixa
da Companhia em razão da operação de recompra de parte das
Notas, realizada em 2013.
Com estes pagamentos, a Usiminas supera mais uma importante
etapa de sua reestruturação financeira junto aos Credores, com
vistas à geração de resultados sustentáveis para a Companhia.

DIÁLOGO COM INVESTIDORES
A Usiminas mantem um canal estreito de relacionamento com o mercado,
no Brasil e no exterior, tendo em vista
o objetivo de manter a transparência
e uma comunicação aberta com os
investidores, bem como zelar pela
ampla disseminação da divulgação
de informações, de forma simultânea,
em todos os mercados em que seus
Valores Mobiliários são negociados.
Durante 2017, foram promovidas
diversas reuniões com investidores e
analistas de mercado, dentre elas a
apresentação pública APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais de
Investimento do Mercado de Capitais).

MERCADO DE CAPITAIS
A ação ordinária (USIM3) da Usiminas encerrou 2017 cotada a
R$10,83 e a ação preferencial (USIM5) a R$9,10. A valorização anual
da USIM3 foi de 31,1% enquanto a da USIM5 foi de 122,0%. No
mesmo período, o Ibovespa registrou uma valorização de 26,9%.
A Usiminas tem American Depositary Receipts (ADRs) negociados
no mercado de balcão americano (denominado OTC - over-the-counter): o USDMY, com lastro em ações ordinárias, e o USNZY, com
lastro em ações preferenciais classe A. Em 31/12/17, o ADR USNZY,
de maior liquidez, estava cotado a US$2,77 e apresentou uma valorização de 121,6% no ano.
A Usiminas tem ações negociadas na LATIBEX – Seção da Bolsa
de Madrid: ação preferencial XUSI e ação ordinária XUSIO. Em
31/12/17, a ação XUSI encerrou cotada a €2,27, apresentando valorização de 89,2% no ano. Já a ação XUSIO encerrou cotada a €2,61,
com uma valorização de 4,2% no ano.
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SUMÁRIO DOS RESULTADOS – Números Consolidados

Mais detalhes sobre os indicadores e resultados da companhia,
inclusive por unidade de negócio, podem ser conferidos em
www.usiminas.com/ri.
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