
Consolidar ativos, ultrapassar fronteiras, trans-
formar o mundo. Foi com esses princípios que o
Grupo Gerdau se tornou o 14° maior produtor de
aço do planeta, com unidades na América do Sul,
na América do Norte, na Europa e na Ásia.

Os produtos Gerdau estão cada vez mais presentes
no dia-a-dia das pessoas. Na cidade, em estruturas
de pontes, viadutos, rodovias, hidroelétricas, prédios e
residências. Nas fábricas e indústrias, em máquinas
agrícolas, em estruturas metálicas, em peças para o
setor automotivo e em redes de transmissão de ener-
gia e telefonia. No campo, a fabricação de arames e
acessórios para cercas. Para onde você olhar, tem a
força da Gerdau.

A filosofia da Gerdau é antecipar-se às necessida-

ste case ressalta a intensa atuação social construída
através de uma produtiva parceria entre a empre-
sa e seus colaboradores. Um belo encontro, que
vem permitindo que o público interno da Gerdau

seja reconhecido não apenas como um time de ótimos
profissionais, mas também de excelentes cidadãos.



O Grupo Gerdau é um dos agentes do processo
de consolidação da siderurgia no mundo. Ocupa
a posição de 14° maior produtor de aço do mun-
do e é líder no segmento de aços
longos nas Américas. Possui 234
unidades industriais e comerciais,
além de cinco joint ventures e
duas empresas coligadas, o que
faz com que esteja presente no
Brasil, na Argentina, no Chile,
na Colômbia, no Peru, no Uru-
guai, no México, na República
Dominicana, na Venezuela, nos
Estados Unidos, no Canadá, na
Espanha e na índia. Possui capacidade instalada
de 20,2 milhões de toneladas por ano e fornece
aço para os setores da construção civil, indústria
e agropecuária.

O Grupo investe continuamente na capacitação
de quase 35 mil profissionais e no desenvolvimento
das comunidades onde está inserido, apoiando, em
conjunto com colaboradores voluntários e em par-
ceria com agentes da sociedade, mais de 800 projetos
sociais.

Cumpre importante papel de preservação do meio
ambiente, ao reciclar anualmente 10,4 milhões de
toneladas de sucata ferrosa, transformando materiais
obsoletos para a sociedade em novos produtos. Hoje
é um dos maiores recicladores do mundo.

As ações de suas empresas estão presentes nas
bolsas de valores de São Paulo, Nova York, Toronto
e Madri, somando uma média diária de negociações
de US$ 60 milhões. O Grupo Gerdau possui mais
de 113 mil acionistas.

Ao longo dos anos, o Grupo tem rompido limites
e barreiras. É uma atuação sem fronteiras, que alinha
processos e operações globais na busca da eficiência
e do crescimento com rentabilidade, sempre compro-
metido com o desenvolvimento sustentável.

O Grupo Gerdau nasceu da visão empresarial
e da capacidade de trabalho de Johannes Heinrich
Kaspar Gerdau - ou João Gerdau -, emigrante ale-
mão que saiu do Porto de Hamburgo rumo ao Rio
Grande do Sul no ano de 1869 na busca de novos
empreendimentos.

Movido pelo seu espírito empreendedor, chegou
ao porto de Rio Grande e com apenas 20 anos de
idade, instalou-se na Colônia de Santo Ângelo (atual
cidade de Agudo) e investe no comércio, transporte
e loteamento de terras. Transfere-se para a cidade
de Cachoeira do Sul, em 1884, onde funda uma
importante casa comercial.

Sempre buscando novas oportu-
nidades, João Gerdau muda-se com
sua esposa, Alvine Gerdau, e seus
três filhos, Hugo, Walter e Bertha,
para Porto Alegre e lança-se no ramo
industrial adquirindo a Fábrica de
Pregos Pontas de Paris, em 1901.

Assim nasciam as bases do 14°
maior grupo siderúrgico do mun-
do. Dos pregos aos vergalhões, a
Gerdau vem participando do desen-

volvimento da economia brasileira há mais de um
século. Sua presença, hoje, é internacional, com 40
unidades siderúrgicas instaladas em treze países. Com
seus produtos oferece soluções para um mundo em
transformação, lidando, há 106 anos, com o aço e a
sua evolução ao longo dos tempos.

dês do mercado, apresentando produtos e serviços que
agreguem valor aos negócios de nossos clientes.

O desenvolvimento de uma empresa está relacio-
nado com a evolução da comunidade.

Essa é a visão de responsabilidade social do Grupo
Gerdau. E foi com base nessa visão que o Grupo
construiu e consolidou uma cultura empresarial
totalmente fundamentada em valores éticos e no
respeito às pessoas e ao meio ambiente.

O Grupo busca consolidar-se como player im-
portante no segmento da siderurgia, em aços longos
e em aços especiais.

Desde a década de 1980, tem colocado seu foco no
processo de internacionalização, ampliando as opera-
ções nas Américas do Sul, do Norte e, recentemente,
na Europa e Ásia. A política de crescimento está
norteada para a ampliação de ativos que gerem valor
e retornos significativos aos acionistas e que propi-
ciem ao Grupo avançar na trajetória de expansão,
sempre comprometido com os níveis de segurança
financeira que caracterizam sua atuação.

Frente ao mercado, conseguiu estabelecer um
patamar diferenciado de desempenho em suas usinas,
pela proximidade com a matéria-prima, critérios de
logística e práticas de gestão alinhadas às melhores



• 106 anos de existência;
• Maior produtor de aços longos nas Américas;
• Em 2006, reciclou 10,4 milhões de toneladas de
sucata ferrosa, sendo um dos maiores recicladores
do mundo;
• Mercado de capitais: 113 mil acionistas;
• Faturamento total: R$ 27,5 bilhões;
• Receita líquida das operações no Brasil: R$ 10,7
bilhões;
• Lucro líquido total: R8 3,5 bilhões;
• Produção de aço: 15,6 milhões de toneladas;
• Investimentos globais previstos entre 2007 e 2009:
USS 4 bilhões (US8 2,4 bilhões no Brasil);
• Quase 35 mil colaboradores (aproximadamente,
18 mil no Brasil);
• Mais de 800 projetos sociais apoiados em 2006
beneficiando 13,2 milhões de pessoas;
• Investimentos em responsabilidade social somaram
R$ 51 milhões;
• Cerca de 3,7 mil colaboradores participam de
atividades'de voluntariado em todas as unidades do
mundo.

Por meio da mobilização dos seus diversos pú-
blicos, o Grupo Gerdau amplia a abrangência dos
projetos sociais que apoia e contribui para a busca
por soluções perante os desafios globais.

O Grupo Gerdau acredita que o envolvimento
da sociedade é fundamental para o desenvolvimento
de soluções inteligentes perante os desafios globais.
Também tem a convicção de que apenas a transfe-
rência de recursos não é suficiente para transformar
realidades.

Por isso, busca ampliar a abrangência dos projetos
sociais que apoia por meio da mobilização de seus
colaboradores, clientes, fornecedores, comunidades,
poder público e instituições sociais. O Grupo Gerdau
também transfere para as lideranças dos seus projetos
sociais o que tem de melhor: as práticas de gestão
que o ajudaram a ser um dos maiores produtores de
aço do mundo.

As políticas e as diretrizes de responsabilidade
social são coordenadas pelo Instituto Gerdau, que
também colabora com todas as áreas de negócios
para identificar oportunidades de desenvolvimento
de projetos de sustentabilidade. Em 2006, o Grupo
destinou R$ 51,6 milhões para 817 iniciativas que
beneficiaram cerca de 13,2 milhões de pessoas.

Em menos de dois anos de atuação, o Instituto
Gerdau obteve conquistas importantes: sistematizou
o repasse de verbas para as comunidades, traçando
parâmetros e critérios claros para isso; integrou as
experiências desenvolvidas pelas diversas unidades;
uniu os colaboradores voluntários em torno de pro-
jetos comuns; criou canais de comunicação e ferra-
mentas para interagir com os diversos públicos en-
volvidos nas ações; e promoveu o compartilhamento
e a disseminação de experiências bem-sucedidas.

Atualmente, o Instituto coordena iniciativas no
Brasil e, a partir de 2007, passará a atuar na Ar-
gentina, no Chile, na Colômbia e no Uruguai. Em
2008, nos Estados Unidos, no Canadá, na Espanha,
no México e no Peru.

No Brasil, uma das formas do Instituto Gerdau

do mundo. Na base desse de-
sempenho está a eficiência das
equipes, as quais têm contribu-
ído, de forma decisiva, para a
expansão do negócio e para que
o Grupo Gerdau continue, nos próximos anos, ob-
tendo crescentes posições de mercado no mundo.

O Grupo Gerdau é uma empresa com foco em
siderurgia, que busca satisfazer as necessidades dos
clientes e criar valor para os acionistas, comprome-
tida com a realização das pessoas e com o desenvol-
vimento sustentado da sociedade.

Ser uma empresa global, entre as mais rentáveis
do setor.

• Cliente satisfeito
• Segurança total no ambiente de trabalho

• Empreendedorismo responsável
• Integridade
• Crescimento e rentabilidade

• Pessoas comprometi-
das e realizadas
• Qualidade em tudo o
que faz



estimular clientes, fornecedores, parceiros e comu-
nidade a desenvolver iniciativas sociais é por meio
do Fundo Pró-Infância dos Profissionais Gerdau.
O projeto informa e sensibiliza a sociedade para
a importância da destinação de parte do Imposto
de Renda devido a instituições sociais focadas no
atendimento de crianças e adolescentes. Em 2006,
foram realizadas 61 palestras de mobilização, que
incentivaram a adoção do programa por importantes
entidades brasileiras, como a Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo (Fiesp).

Desde o seu lançamento, o Fundo Pró-Infância
dos Profissionais Gerdau já destinou mais de R$ 16,5
milhões - recursos do Grupo Gerdau e dos colabora-
dores - para 202 projetos sociais, beneficiando 28,3
mil crianças e adolescentes.

A visão do voluntariado como uma estratégia
na formação de lideranças voltadas aos projetos de
cidadania é ainda uma novidade no Brasil. Mas par-
ticipar no desenvolvimento social da nação possui
tal dimensão para a Gerdau que, mesmo com as
várias realizações feitas no decorrer de sua história,
percebeu a premência de instigar, ainda mais, o seu
envolvimento comunitário. O estímulo às ações com
apoio dos colaboradores - prática usual no Grupo
- motivou a criação de uma rede dinâmica, para
oportunizar o auxílio a programas sociais e educa-
cionais tão necessários ao país.

O Grupo Gerdau foca seus esforços para se

O Instituto Gerdau, responsável pelas ações de
responsabilidade e investimento social do Grupo
Gerdau, encerrou 2006 com mais de 500 projetos
sociais implantados no Brasil, beneficiando 11,7
milhões de pessoas. O investimento anual somou R$
49 milhões destinados a ações na área de educação e
mobilização solidária. São mais de 1,7 mil entidades
sociais atendidas no país e uma equipe de 2,4 mil
funcionários que são voluntários em projetos apoia-
dos pelo Grupo no país. Além do Brasil, a Gerdau
também desenvolve projetos sociais em outros oito
países em que está presente: Canadá, EUA, Espanha,
Colômbia, Peru, Chile, Argentina e Uruguai. Em
números globais, o grupo apoiou, no ano passado,
817 projetos, beneficiando 13,2 milhões de pessoas.

Propor políticas e diretrizes de responsabilidade
social para o Grupo Gerdau, promovendo e apoian-
do ações sociais empreendedoras, diretamente ou

Ser referência na prática de responsabilidade so-
cial que gere desenvolvimento comunitário de forma
sustentável.

"O Instituto Gerdau está empenhado em estimular e
fazer crescer o movimento do voluntariado organizado,
para realizar mais ações sociais, deforma intensa, soli-
dária e bem administrada, a favor das instituições e das
comunidades carentes próximas às nossas unidades."

KLAUS GERDAU JOHANNPETER
Presidente do Conselho do Instituto Gerdau

"O fortalecimento e o crescimento do Terceiro
Setor, principalmente através do trabalho voluntário,
é a peça-chave que poderá nos levar a um processo
de melhor equilíbrio e desenvolvimento."

JORGE GERDAU JOHANNPETER

através de comitês nas unidades, que contribuam de
forma eficaz para a melhoria da qualidade de vida
das comunidades, objetivando o desenvolvimento
sustentável.



dade social e os
seus programas
sociais;
• ativar o cresci-
mento e o reco-
nhecimento da
responsabilidade
social e do tra-
balho voluntário
entre os colabo-

radores;
• continuar a direcionar as ações de responsabilidade
social do Grupo Gerdau no sentido de contribuir para
o desenvolvimento da sociedade.

•
O Grupo Gerdau desejava implementar um

programa de voluntariado, despertando os colabo-
radores para a relevância de beneficiar o próximo e
auxilia-lo no desenvolvimento de suas comunidades.
Centenas desses profissionais já estavam engajados
em múltiplas ações de voluntariado, espalhadas
pelas diferentes regiões do Brasil, onde a Gerdau
está presente. O desejo da Empresa era consolidar
este processo e ainda ampliar o número de adesões.
Sua determinação era implementar um programa
organizado de voluntariado.

O desafio era motivar a participação do público
interno, incitar o envolvimento e implantar um pro-
cesso de comunicação contagiante e eficiente. Uma
forma do capital humano do Grupo aderir, entender
e compartilhar efetivamente de ações que venham
favorecer o capital social brasileiro.

Assim nascia o Programa Voluntário Gerdau. O
Programa vinha para confirmar que a sistematiza-

A Responsabilidade Social das empresas e o seu en-
volvimento em iniciativas sociais, através da criação e
da promoção de ações de voluntariado, é um indicador
de desenvolvimento nas sociedades modernas.

Por acreditar nesses valores, o Grupo Gerdau,
em comemoração ao primeiro ano de atividade do
Instituto Gerdau, criou, em 8 de março de 2006, o
Programa Voluntário Gerdau (PVG).

A idéia era sensibilizar o seu quadro funcional no
Brasil, reconhecendo o trabalho voluntário em prol
do desenvolvimento sustentado das comunidades.
A metodologia de capacitação foi advinda da ONG
Parceiros Voluntários, parceira do Programa.

Desde o seu início, o Programa já vinha come-
morando o envolvimento de mais de 1,4 mil colabo-
radores em atividades voluntárias em organizações
sociais da comunidades em torno das unidades do
Grupo.

O objetivo estabelecido foi aumentar em 30% esse
contingente inicial. Ou seja, até o final de 2006, a
meta era que 10% de todos os profissionais do Grupo,
no país, viessem a exercer alguma atividade volun-
tária. Esse percentual representava um contingente
de cerca de 2 mil pessoas.

Para isso a Gerdau incrementou a disseminação
dos valores do voluntariado organizado e oportunizou
para que seus colaboradores atuassem nas diferentes
ações sociais oferecidas.

Assim, o Grupo criou o Programa Voluntário
Gerdau. A primeira ação foi a capacitação de 85
colaboradores como coordenadores do Programa,
em todas as suas unidades no Brasil. A responsabi-
lidade desse grupo é sensibilizar os colaboradores da
respectiva Unidade para o voluntariado organizado,
bem como identificar oportunidades de atividades
voluntárias em sua comunidade, divulgar para os
colaboradores da unidade e encaminhar aqueles que
tenham interesse em participar.

manter na liderança de seus mercados e segmentos
de atuação. Um posicionamento que oportuniza
o reconhecimento pela inovação e pela alta qua-
lidade. Uma capacitação indispensável para o seu
crescimento, bem como o das comunidades ao seu
entorno. A postura é oriunda da cultura empresarial
disseminada por seu fundador, em que conceitos
visionários de transformação, além de reafirmarem
um perfil vencedor, merecem ser difundidos. Para
fortalecer essas crenças, era essencial ir além dos mu-
ros e interagir com a realidade social existente. Mas,
para solidificar esse compromisso, era imprescindível
a conivência de seus colaboradores.

Portanto, para integrar seu público interno nesse
foco, era preciso:
• consolidar e institucionalizar políticas e diretrizes

de responsabili-

ção e o fortalecimento do voluntariado ampliaria a
confiança de todos no futuro do país. Ou seja, uma
plataforma de esperança começava a ser construída.
Em bases sólidas.

• organizações sociais;
• instituições de ensino;
• comunidade.



Em parceria com os
Parceiros Voluntários, o
Instituto Gerdau capaci-
tou 470 colaboradores dos 22 Comitês. Cem desses
profissionais formam a Coordenação do Voluntário
Gerdau e integram o Comitê do Instituto em suas
unidades.

a critério do CIG, em con-
junto com sua respectiva
Unidade.

• atuar em atividades recreativas e lúdicas (esporte,
dança, música, teatro, leitura, etc.);
• apoiar treinamentos para geração de renda (ensinar
corte/costura, bordado, renda, marcenaria, mecânica,
etc.);
• auxiliar em campanhas de arrecadação de agasa-
lhos, alimentos, brinquedos, livros, material escolar,
móveis, equipamentos, etc.;
• capacitar a entidade para adesão ao Fundo Pró-
Infância;
• executar melhoria nas instalações físicas da entidade
(limpeza, pintura, recuperação de paredes, telhados,
reformas em geral, jardinagem);
• palestras sobre profissões;
• transferir conhecimento em metodologia de qua-
lidade total;
• aplicar conhecimentos profissionais nas organi-
zações.

O Programa Voluntário Gerdau objetiva sensi-
bilizar, capacitar e reconhecer o trabalho voluntário
de seu público interno. Tem como fundamento fo-
mentar uma cultura de solidariedade e de crescimento
dos indivíduos alicerçada na atitude voluntária, cujas
ações decorrentes possam contribuir para o desen-
volvimento sustentável das comunidades.

• pessoas como base do desenvolvimento sustentáve
das comunidades;
• transferência de conhecimento como base da con-
tribuição para o trabalho voluntário;
• solidariedade como atitude;
• trabalho voluntário como exercício da cidadania.

• cada Comitê do Instituto Gerdau (CIG) é respon-
sável pela implementação e gestão de seu Programa
de Trabalho Voluntário, flexibilizando-o dentro de
sua realidade, de acordo com seus projetos sociais,
bem como com seu pessoal disponível.
• os coordenadores do Programa Voluntário Gerdau
devem integrar o Comitê do Instituto Gerdau respec-
tivo, sendo responsáveis pelo planejamento e pela
implementação das ações necessárias à condução
do Programa.
• cada projeto de voluntariado definido também deve
ter um coordenador, que deve constituir seu Time
de Voluntários.
• nenhum voluntário participante do Programa
recebe benefícios ou vantagens profissionais, assim
como não há qualquer prejuízo para os que não
participam.
• a utilização de recursos materiais e financeiros da
empresa nas ações dos projetos de voluntariado, de-
pende de avaliação e decisão do Comitê do Instituto
Gerdau respectivo.
• será permitida a utilização de horas normais de
trabalho para realização de atividades voluntárias,

• crítico e propositivo, com vistas à transformação
social;
• inserido no processo de produção do conhecimen-
to;
• meio pedagógico de mudança de mentalidade e
atitude;
• torna as pessoas beneficiadas protagonistas do
processo, despertando a consciência cidadã;
• projeto Coletivo e não como pura opção indivi-
dual;
• processo de avaliação e planejamento de suas ações
e iniciativas.
Fundamento
• o voluntariado forma pessoas para a solidariedade
com as outras pessoas, com a natureza, com o am-
biente e com as gerações futuras. Nessa perspectiva, é
entendido como a determinação firme e perseverante
pelo bem comum.

Por sua competência tecnológica, capacidade
criadora, recursos e liderança, o Grupo Gerdau



almeja ser um agente de melhoria social e de mobi-
lização das pessoas. Com ações específicas nas suas
comunidades-alvo, estabeleceu, como um dos focos
de atuação, o programa de voluntariado.

Com o objetivo de oferecer ao público interno a
possibilidade de exercer sua cidadania por meio do
trabalho voluntário, desenvolveu um Programa de
Voluntariado Corporativo.

O engajamento no voluntariado busca reforçar
a criação de um ambiente de trabalho em equipe, o
aprendizado contínuo e a importância da inclusão
como facilitadora do desenvolvimento e do bem-estar
coletivo. O voluntário como ator social e agente de
transformação, que presta serviços não remunerados
em beneficio da comunidade, doando seu tempo
e conhecimentos, realiza um trabalho gerado pela
energia de seu impulso solidário.

A Gerdau faz campanhas internas para divulgar
o Programa Voluntariado Gerdau e também para re-
ceber novos integrantes. Os inscritos são capacitados
pela Coordenação do PVG para
desenvolver plenamente o trabalho
voluntário, inclusive no horário
de expediente. Aos voluntários
veteranos são oferecidas atividades
de aperfeiçoamento e reciclagem
de conhecimentos, além de infor-
mações sobre a relevância de seu
trabalho na sociedade, confirman-
do a importância da formação e a
mais-valia social. Por outro lado, é feito um reco-
nhecimento público a todos os que contribuem para
uma cidadania mais ativa. E, além disso, estreitam
a sua relação com a comunidade, reconhecendo as
iniciativas inovadoras e bem-sucedidas, apoiando
projetos de interesse público e incentivando o vo-
luntariado empresarial.

"Queremos estimular cada vez mais o voluntariado
organizado, doando tempo, recursos, talentos e nossos
conhecimentos às comunidades carentes."

KLAUS GERDAU JOHANNPETER
Presidente do Conselho do Instituto Gerdau.

- com o foco em educação e mobilização solidária.
Para tanto, precisava divulgar o novo Programa,
fomentando a cultura do voluntariado organizado e
bem administrado, possibilitando reconhecimento à
atuação dos participantes. Era necessário disseminar,
de forma ampla e impactante, o Programa Volun-
tário Gerdau.

2006 era o ano do futebol. Acontecia a Copa do
Mundo na Alemanha. O Brasil inteiro estava atento
às vitórias resultantes desse campeonato mundial. A
Gerdau vislumbrou nesse fato uma oportunidade
para mobilizar, disseminar, envolver o seu time de
colaboradores no Programa Voluntário Gerdau.
Assim, lançou, em abril de 2006, a Copa Voluntá-
rio Gerdau. A intenção primordial era polarizar as
pessoas para os objetivos do Programa e, com isso,
obter uma adesão bastante representativa. A Copa,
por favorecer uma maior atratividade ao Programa,
se tornou um eficiente canal para divulgar seus
princípios, diretrizes e objetivos. Tanto que o seu

lançamento contagiou a todo o pú-
blico interno com a forte campanha
de comunicação.

A Copa Voluntário Gerdau
foi elaborada com a formatação
de uma gincana. Entretanto, sem
envolver a disputa inerente a este
formato. Portanto, os colaboradores
deveriam se agrupar em equipes
para realizar as tarefas predetermi-

nadas. As incumbências solicitadas visavam auxiliar
às instituições sociais das comunidades. A gincana
contou com 7 tarefas, fazendo um paralelo aos 7
jogos que o Brasil disputaria na Alemanha, caso
chegasse ao final do torneio. A diferença era que,
na Copa da Gerdau, todos ganhariam: voluntários e
entidades beneficiadas.

Ao lançar o Programa Voluntário Gerdau, a
Empresa desejava estimular o engajamento de seu
quadro funcional nas iniciativas sociais apoiadas

Despertar o interesse dos colaboradores em
realizar uma atividade voluntária, beneficiando o
próximo e contribuindo para o desenvolvimento de
suas comunidades.

Trata-se de uma gincana social, uma iniciativa
do Instituto Gerdau, em que os participantes devem
formar equipes para realizar as tarefas que irão be-
neficiar organizações sociais de suas comunidades. O



As inscrições devem ser feitas junto ao Comitê do
Instituto Gerdau da sua Unidade, a partir de uma
relação com o nome, número pessoal, e-mail e ramal
dos componentes da equipe. O responsável pelo RH
da Unidade dos inscritos informa sobre o Comitê do
Instituto Gerdau local. Após a inscrição, cada um
dos participantes deve cadastrar-se no site do Volun-
tário Gerdau, localizado no link de Responsabilidade
Social, na Gerdau Net.

A Copa teve o intuito de incrementar as ativida-
des voluntárias nas ações sociais já realizadas pela
empresa. Os projetos e as organizações beneficiadas
estão dentro do foco de investimento social da Gerdau
- Educação e Mobilização Solidária. Educação, por
ser um tema muito amplo, foi dividida em cinco
subfocos. Eram eles: Qualidade na Educação, Edu-
cação para o Empreendedorismo e Competitivida-
de, Educação de Qualidade para o Terceiro Setor,
Educação Ambiental e Educação pela Cultura e
Esporte. A escolha da Educação como principal foco
de atuação é decorrente da crença de que o desen-
volvimento do Brasil está totalmente atrelado a uma
melhoria deste segmento. O investimento em uma
educação de melhor qualidade, hoje, oportunizará, no
futuro, profissionais mais capacitados. E a Mobili-
zação Solidária é um tema que precisa receber mais
atenção no Brasil, devido à desigualdade social e à
urgência nas carências de uma parcela significativa
da população.

Cada tarefa tinha o prazo de uma semana para
sua realização. Os temas abordados foram: Meio
Ambiente, Segurança, Mobilização Solidária, Ge-
ração de Renda e ainda tarefas conceituais sobre o
tema voluntariado.

objetivo é disse-
minar a cultura

do trabalho voluntário em toda a empresa e
reconhecer a ação dos colaboradores.

A Copa Voluntário Gerdau é dirigida a todos os
colaboradores, incluindo estagiários e prestadores de
serviço do Grupo Gerdau.

As equipes deverão ter de 10 a 40 componentes,
podendo ser eles colaboradores, estagiários e presta-
dores de serviço. Elas terão também que eleger um
nome e um capitão, o responsável pelo contato com
o Comitê do Instituto Gerdau da Unidade.

As equipes que concluírem todas as tarefas se-
rão consideradas vencedoras. Os componentes das
equipes vencedoras receberão medalhas como reco-
nhecimento ao seu trabalho e, o mais importante, o
carinho das pessoas beneficiadas.

As Organizações de Sociedade Civil (OSCs) e as
escolas beneficiadas pelas equipes a partir das tarefas
da Copa Voluntário Gerdau serão selecionadas pelo
Comitê do Instituto Gerdau e direcionadas para as
equipes. Essas instituições, obrigatoriamente, devem
fazer parte da comunidade onde a Unidade está
instalada.

As inscrições para a Copa Voluntário Gerdau,
com início em 8/3/2006, deverão ser concluídas até
o dia 24/3/2006 junto ao Comitê do Instituto Gerdau
de cada Unidade.

A divulgação dos resultados da Copa Voluntário

Gerdau será em data e local a serem informados
posteriormente. A Copa tem início dia 17/4/2006,
quando serão divulgadas as tarefas para as equipes.
Sua duração é de 7 semanas.

Os casos considerados omissos neste Regulamento
serão submetidos ao Comitê Organizador da Copa
Voluntário Gerdau.

• 6.000 colaboradores
•250 equipes
• 95 unidades espalhadas pelo Brasil

O lançamento da Copa Voluntário Gerdau con-
tou com um solene ícone. Um grande personagem
do futebol brasileiro foi especialmente convocado.
Dunga, o capitão do Tetra - na ocasião ainda não
era o técnico da Seleção -, foi âncora do clip de



lançamento da campanha. Esse brilhante esportista,
personagem carismático no cenário nacional e com
importante envolvimento em projetos sociais, foi o es-
colhido para conclamar a todos a entrarem em cam-
po e a mostrarem seu talento para a cidadania.

Para enfatizar a linha criativa, foi concebida uma
marca específica para a Copa. Um logo, semelhante
aos emblemas utilizados pela Seleção Brasileira de
Futebol, permeava a campanha e se destacava nos
diferentes canais de comunicação internos: cartazes,
pop ups na intranet,/o/Jen, displays de mesa, banners,
flyers, camisetas para as equipes.

Um hot site, também especialmente criado, trazia
todas as informações sobre a Copa.

A divulgação iniciou no mês de fevereiro de 2006,
através de teasers. O lançamento
ocorreu no dia 8 de março. E o
mês de março inteiro foi dedicado
às inscrições. A Copa Voluntário
Gerdau começou em abril e se
prolongou até o fim de maio.
Em junho, foram divulgados os
resultados.

As equipes se reuniram para assistir ao DVD e,
ao final, compor o seu hino, utilizando os conceitos
apresentados no vídeo. Após a gravação do hino,
esse tinha que ser entregue ao Comitê do Instituto
Gerdau da Unidade.

A sugestão também era que as equipes compar-
tilhassem seus hinos com os demais colegas, a partir
de uma apresentação realizada no refeitório ou em
outro local da Unidade. Uma atividade opcional.
Para realizá-la, era preciso fazer um contato com o
Comitê do Instituto Gerdau da Unidade, para agendar
data, hora e local da apresentação.

Essa tarefa teve como objetivos buscar um
maior entrosamento entre os componentes da
equipe e reforçar conceitos sobre o trabalho volun-
tário. Conhecer o significado do voluntariado e os
princípios que norteiam p Programa mostrava ser
da maior importância, para que todos pudessem
exercer, da melhor forma possível, o voluntariado
organizado. O capitão de cada uma das equipes
recebeu, do Comitê do Instituto Gerdau de sua
Unidade, um vídeo sobre a Copa Voluntário
Gerdau. O vídeo continha conceitos sobre o tema
Voluntariado.

As equipes realizaram ati-
vidades relacionadas à Cam-
panha de Meio Ambiente 2006
do Grupo Gerdau, até então,
e recentemente, divulgada em
toda a empresa.

Deveriam ser realizadas
ações relacionadas ao tema.
Alguns exemplos:

• Implementar uma ou mais
ações, como economia de energia elétrica e água,
tratamento e reciclagem de lixo ou, ainda, cultivo
de árvores e jardins em uma entidade ou escola da
comunidade. Essas realizações poderiam ser através
de palestras, representações do tema através de peças
de teatro, música, cartilhas ou outra forma criativa
que a equipe quisesse utilizar. O Comitê do Instituto
Gerdau organizou a participação das equipes em
relação às escolas e às entidades, sem prejuízo de
suas atividades.

• Um mutirão de limpeza em uma rua ou praça
da cidade.
• Um mutirão para cuidar do paisagismo de uma
rua ou praça da cidade, cortando a grama, plantando
árvores, flores, etc.
• Contatos para a aproximação de cooperativas de
reciclagem (se houvesse na cidade) com condomí-
nios habitacionais, restaurantes, escolas, entidades
ou empresas.

A orientação para a tarefa foi: "Deixe o tema da
Sustentabilidade no Meio Ambiente orientar as idéias
da sua equipe!" Sua realização deveria ser documen-
tada com fotos, vídeo, depoimentos ou qualquer outro
tipo de registro e entregue para o Comitê do Instituto
Gerdau da Unidade.

As tarefas eram enviadas semanalmente para os
coordenadores do PVG das unidades, que tratavam
de encaminhá-las para os capitães das equipes par-
ticipantes;, Paralelamente, elas ficavam publicadas
no hot site da Copa, junto com fotos, depoimento,
resultados e regulamento da ação. Para incrementar
a divulgação, foram disponibilizados folders, cartazes
e banners para as Unidades.



Tarefa 3: Brasil x Japão - Segurança
Segurança é um valor do Grupo Gerdau e tem

sido uma das principais ênfases nos últimos anos.
A empresa é responsável por propiciar os meios e
os recursos adequados para que todas as atividades
sejam executadas com segurança. Cada colaborador
tem a responsabilidade de zelar por sua segurança e
pela segurança de seus colegas.

O mesmo engajamento, para a integridade dos
indivíduos, deve estar presente na comunidade.
Certamente, com a experiência e com a dedicação a
esse tema a empresa, além de auxiliar a comunidade,
ressaltava a importância e o significado da segurança
dos indivíduos.

Cada equipe elaborou uma listagem com dicas
sobre segurança e apresentou para grupos de alu-
nos, professores, diretores de escola, dirigentes de
organizações sociais, seus familiares, empresas da
comunidade (fornecedores, prestadores de serviço e
clientes), igrejas, associações comunitárias, clubes
ou qualquer outro público que também pudesse
utilizar esses conceitos de segurança em seus am-
bientes e relacionamentos. Técnicas lúdicas, como
teatro, música e poesia, podiam ajudar a transmitir
a mensagem.

A empresa tem a convicção de que a dissemina-
ção dos conceitos de Segurança Total contribui para
uma significativa melhora na qualidade de vida das
suas comunidades, prestando um importante serviço
de utilidade pública e de respeito ao próximo.

As equipes procuraram dicas de Segurança na
Seção Segurança na intranet (Gerdau Net). Lá esta-
vam disponibilizadas as publicações do Sistema de
Segurança Total Família.

Mais uma vez, as equipes deveriam documentar
a apresentação dos conceitos sobre Segurança, com
fotos, vídeo, depoimentos ou qualquer outro tipo de
registro, e encaminhar para o Comitê do Instituto
Gerdau.

Tarefa 4: Brasil x República Checa -
Mobilização Solidária

Para o Instituto Gerdau, Mobilização Solidária,
consiste em promover ações sociais que atendam às
necessidades pontuais das comunidades, mobilizando
os colaboradores e os demais agentes da sociedade.

alguma maneira, para melhorar a qualidade de vida
do próximo.

Nessa tarefa as equipes deveriam realizar uma
campanha de arrecadação. Essa poderia ser de ali-
mentos, agasalhos, calçados, brinquedos, livros, ma-
terial escolar, material de higiene pessoal ou qualquer
outro item que seja de interesse de uma organização
social ou escola da comunidade.

O material arrecadado deveria ser entregue em
uma instituição escolhida pela equipe, juntamente
com o Comitê do Instituto Gerdau.

Quanto mais a equipe arrecadasse, mais a insti-
tuição iria ganhar!

As equipes deveriam documentar a arrecadação
e a entrega com fotos, vídeo, depoimentos ou qual-
quer outro tipo de registro e levar para o Comitê do
Instituto Gerdau.

Tarefa 5: Brasil x França -
Bola da Copa do Mundo

O Brasil é conhecido, no mundo inteiro, como o
país do futebol. Uma personalidade que simboliza
brilhantemente o futebol brasileiro é o jogador Dunga
- capitão da Seleção quando da conquista do tetra-
campeonato da Copa do Mundo de 1994.

Dunga também é reconhecido por sua dedicação
ao trabalho voluntário - o craque da Seleção foi no-
meado embaixador das Aldeias Infantis SOS Brasil.
A ONG atende a mais de 46 mil crianças carentes
em 452 Aldeias espalhadas por 132 países. Portanto,
além de ser um ás no futebol, Dunga é um craque
da cidadania.

O capitão do Tetra autografou, voluntariamente,
268 bolas de futebol, uma para cada equipe partici-
pante. As equipes utilizaram a bola para arrecadar
fundos para uma organização social - escolhida
conjuntamente com o Comitê do Instituto Gerdau
da Unidade.

Na tarefa, as equipes deveriam se mobilizar reali-
zando uma rifa, leilão, jogo beneficente ou qualquer
outra atividade que gerasse renda, a partir da bola
autografada.

A equipe deveria documentar a realização da tare-
fa com fotos, vídeo, depoimentos ou qualquer outro
tipo de registro e entregar para o Comitê do Instituto
Gerdau da sua Unidade. As equipes deveriam com-

binar com as organizações
beneficiadas uma visita
posterior para conhecerem
as melhorias implantadas
com a verba doada.

Dentre as ações sociais pre-
vistas nesse foco, estão as cam-
panhas de arrecadação que têm
por princípio a solidariedade.
Todos podem contribuir, de



Tarefa 6: Brasil x Espanha -
Integração com Geração de Renda

Na penúltima tarefa da Copa, foi relembrado o
conceito de que o mais importante não é dar o peixe,
mas sim ensinar a pescar.

Nessa tarefa, a equipe apoiou uma organização
social na realização de um evento que promovesse ai- ,

guma atividade de geração
de renda. Poderia ser uma
quermesse, um brechó,
uma feira de pães e bolos,
uma feira de artesanato,
tapeçaria, crochê ou qual-
quer outra atividade que
pudesse gerar renda para
a organização.

A definição do tema do
evento e da atividade ficou

a cargo da imaginação da equipe. Cada equipe tinha
até R$ 300,00 (trezentos reais) para sua realização.
A verba deveria ser retirada com o Comitê do Insti-
tuto Gerdau da Unidade (a prestação de contas seria
com a apresentação das notas fiscais e o registro
fotográfico).

Essa tarefa deveria ser registrada com foto. Ain-
da nessa data, as equipes deveriam entregar algum
registro do cumprimento da tarefa para o Comitê do
Instituto Gerdau da Unidade.

Tarefa 7: Brasil x Alemanha -
Álbum da Copa

Esse foi o último passo de uma jornada voluntária
iniciada no dia 17 de abril. Nessa caminhada, todas
as equipes realizaram ótimos trabalhos, com uma
excelente contribuição para as comunidades onde a
Gerdau está instalada.

Para finalizar, foi solicitado que todas as equipes
elaborassem o seu Álbum da Copa, ou seja, um re-
latório com fotos, vídeos, documentos, depoimentos,
ou qualquer outro tipo de registro, de todas as tarefas
realizadas.

Esse álbum foi entregue para o Comitê do Ins-
tituto Gerdau da sua Unidade, juntamente com a
Tarefa 6.

social sendo exercido em sua plenitude.
A coordenação, abrangendo a totalidade dos

trabalhos da Copa Voluntário Gerdau, envolveu
cerca de 250 pessoas, entre colaboradores do Ins-
tituto Gerdau, membros dos Comitês do Instituto
Gerdau e coordenadores do PVG das unidades
participantes da ação. A elaboração do regulamento
e das tarefas foi centralizada no Instituto Gerdau;
já a divulgação e o acompanhamento ficaram a
cargo dos voluntários que participam dos Comitês
do Instituto Gerdau das unidades. O investimento
contemplando desde a elaboração das tarefas, peças
gráficas até a divulgação foi de aproximadamente
RS 440.000,00.

Para exprimir o reconhecimento pelo esforço
efetuado, foi concedido um certificado a cada par-
ticipante. As equipes que concluíram as atividades
integralmente, ou seja, venceram todas as tarefas da
Copa, foram contempladas com medalhas. Durante
o evento de confraternização, realizado nos Comitês
do Instituto Gerdau de cada Unidade, foram entre-
gues os certificados e as medalhas, agradecendo e,
simultaneamente, criando um efeito multiplicador
nos presentes.

As pessoas foram encorajadas a se transformarem
em protagonistas de uma sociedade mais justa. A
ação ressaltou o potencial de transformação que essas
atitudes representam para o crescimento interior do
próprio indivíduo. Isso porque a prática da cidadania
favorece a todos, tanto quem recebe quanto quem
a realiza.

RESULTADOS

A iniciativa se mostrou vitoriosa. De tal forma
que, ao final de 2006, o Programa Voluntário Gerdau
no Brasil já contava com a participação de 2.400
colaboradores. Todos se dispondo a transportar
suas habilidades e eficiência profissional para apoiar
os programas, planos e causas que priorizem esse
tema. Um crescimento de 68% sobre o número de
voluntários existentes ao final de 2005.

Um sucesso surpreendente.
Todas as ações da Copa Voluntário Gerdau ocor-

reram nas comunidades onde estão as 91 unidades
do Grupo Gerdau, em 76 cidades de 21 estados
brasileiros. As atividades transcorreram em creches,
escolas, ONGs, igrejas, praças públicas, entre outras.
No total, 6.096 colaboradores participaram das 268
equipes que se empenharam em ações direcionadas
e trabalhadas de forma sistêmica.

As tarefas foram sendo realizadas. A cada novo
desafio, maior era o aprendizado, a vivência, a chance
de aprimorar o espírito solidário. Era o investimento



• 5.506h de capacitação no Programa, com 373
colaboradores capacitados em módulos de 8h e 97
capacitados para coordenação do PVG, com módulos
de 32h;
• 2.400 voluntários cadastrados;
• 211 oportunidades de trabalho voluntário dispo-
níveis;
• 137 entidades parceiras atuantes.

A coesão dos
olaboradores na

.ausa social de-
lonstrou o poder
e mobilização desse

público. Além disso,
confirmou estarem plenamente preparados para

disseminar os conceitos do Programa e aplicá-los
em suas 'atividades. Mas o melhor de tudo foi poder
perceber a capacidade para desenvolver as comuni-
dades onde o Instituto Gerdau atua, aproximando a
Empresa e as pessoas, suas famílias e comunidades
que a circundam.

A força de grandes campanhas de motivação, para
sensibilizar o quadro funcional, mostrou sua eficácia. A
Empresa tem ciência de que muitos dos participantes da
Copa, que se tratou apenas de uma atividade pontual,
não prosseguirão realizando um trabalho voluntário.
Mas, ao mesmo tempo, também sabe que uma atitude
voluntária foi despertada,, pois o exemplo irradiou e,
agora, muitos outros já incorporaram o tema e prestam,
sistematicamente, um trabalho voluntário.

rias, 130.470 pessoas beneficiadas e um total de 472
instituições atendidas em todo o Brasil. Esses foram
os resultados da Copa Voluntário Gerdau.

A iniciativa do Instituto Gerdau mobilizou mui-
tos na organização das tarefas e promoveu uma
grande interação entre a empresa e as comunidades.
O trabalho dos craques voluntários foi exemplar.
Cheios de empenho, eles se dedicaram a transformar
a realidade social de suas comunidades, trabalhando
diretamente na melhoria da qualidade de vida de
milhares de cidadãos.

Com o término da atividade, o Instituto Gerdau
reforça a importância do Programa Voluntário
Gerdau, que orienta a prática do trabalho voluntário
organizado na empresa.

Um sucesso que pode ser confirmado assistindo
aos melhores momentos da Copa Voluntário Gerdau
e aos resultados das tarefas no hot site da iniciativa,
disponível para acesso na intranet por todos os co-
laboradores do Grupo.

A empresa já investia em importantes ações
sociais e culturais, mas o envolvimento direto e
voluntário de seu público interno foi decisivo para
estreitar ainda mais os seus laços com a sociedade,
obtendo importante reconhecimento e uma visão
ampliada de sua função social.

O Grupo Gerdau e seus colaboradores se envol-
veram efetivamente com a comunidade. Exerceram
o verdadeiro papel de uma empresa cidadã, quando
prestaram uma expressiva contribuição social com
suas realizações.

A satisfação de estar ajudando para o aprimoramento
do ambiente social foi desfrutada entre os colaboradores
e a Empresa. A evolução do desempenho profissional
dos voluntários envolvidos também foi significativa,
visto que o voluntariado aumenta a satisfação pessoal
e auxilia no desenvolvimento de competências e habi-
lidades pessoais, que reflete nas atividades diárias destes
colaboradores. As ações foram tão significativas que cada
realização despertava, nos participantes, o desejo de vestir
literalmente a camisa do Voluntário Gerdau.

• 6.096 participantes, o que representa 33% do Qua-
dro de Lotação do Grupo Gerdau no Brasil.
• 268 equipes divididas em 91 Unidades (64 filiais
da Comercial Gerdau, 18 unidades Siderúrgicas e
Fábricas, 8 unidades da Armafer e l Florestal).
• 205 colaboradores trabalhando na Coordenação
da Copa nas 91 unidades.
• 472 organizações sociais atingidas em 76 cidades,
beneficiando um total de 130.470 pessoas.

Para a construção de uma nação mais solidária e
ética, é preciso conclamar a todos para a implantação
de ações solidárias, oportunizando, assim, um Brasil
maior. Se mais pessoas optarem pelo voluntariado, a
chance de um mundo mais humano ficará amplia-
da. Um dos grandes desafios é mostrar que, com a

Sete provas, oito semanas, 6.096 colaboradores do
Grupo Gerdau envolvidos com atividades voluntá-



Equipe Esquadrão Solidário -
Gerdau São José dos Campos

"A CVG passou muito rápido, mas foi um su-
cesso para todos nós. Fizemos pessoas se sentirem
felizes e ficamos mais felizes ainda. Aprendemos que
ser solidário não é doar aquilo que está nos sobrando,
mas sim compartilharmos o que temos, seja nosso
tempo, nosso alimento, nosso agasalho, ou mesmo
a nossa força. Um abraço para todas as equipes da
CVG."

Equipe Super Ação - Gerdau Açominas
"A Copa Voluntário fez com que inúmeras

pessoas, sem distinção de sexo, credo ou idade, se
envolvessem num só objetivo: solidariedade. Muitos
viam o mundo de uma forma isolada, e com este
trabalho, puderam ver que com um pouco de dedi-
cação, união e amor torna-se fácil ajudar ao próximo.
Foram inúmeras as pessoas, famílias e entidades que
foram contempladas, porém fomos nós, Voluntários,
que mais ganhamos, pois aprendemos a ser mais
humanos."

Equipe Corrente do Bem -
Gerdau Divinópolis

"A Copa Voluntário Gerdau foi uma oportuni-
dade que tivemos até agora para refletirmos no nosso
dia-a-dia o quanto é gratificante e importante poder
estar dedicando um pouco de nós em prol das pessoas
necessitadas da nossa comunidade."

Equipe Ação e Cidadania -
Gerdau Açominas

"A Copa Voluntário chegou ao fim, todas as

equipes participaram de forma expressiva, marca-
mos vários gols de solidariedade e o resultado final
foi surpreendente. Nós da equipe Ação e Cidadania
gostaríamos de deixar a seguinte mensagem que
representa o nosso resultado final:

APRENDA a amar a todos indistintamente, para
conseguir encontrar a luz que tanto anseia;

PROCURE não distinguir o sábio do ignorante,
o rico do pobre, quando se trata de ajudar;

SAIBA levar aos tristes a consolação, aos que
lutam o incentivo da compreensão e do carinho;

a quanta gente você pode ajudar com sua palavra,
incentivar com um pensamento!

AME A TODOS, INDISTINTAMENTE!
AJUDAR FAZ BEM À ALMA E AO CORA-

ÇÃO."

Equipe Ação - Gerdau Açonorte
"A Copa Voluntário chegou ao seu fim?
A Copa sim, mas o nosso espírito de voluntariado

jamais pode acabar.
Espero que, após a Copa, continuemos ajudando

àqueles que precisam e que cada dia tenhamos a certeza
de que fizemos uma boa ação.

Um abraço a todos!!!!"

Equipe Porto Solidário -
Gerdau Açominas

"A Copa Voluntário chegou ao final... Na verdade,
é o inicio de um trabalho que não tem fim, pelo contrário,
se multiplica a cada dia.

A equipe Porto Solidário agradece à Gerdau por essa
iniciativa extraordinária que se propagou com tanta
responsabilidade.

E muito bom descobrir que podemos fazer muito
pelo próximo e que para nós custa tão pouco. Valeu a
pena!!!!!!!"

Equipe Super Ação - Gerdau Açominas
"Chegamos ao final desta Copa com a certeza de

dever cumprido. Foi muito bom passar um mês podendo
ajudar várias pessoas deformas diferentes. Parabéns à
Gerdau pela idéia, e espero que tenhamos muitas Copas
como esta aí pela frente/J Solidariedade sempre!!!!"

Coordenadores do Comitê do Instituto
Gerdau - Gerdau Guaíra

"Gostaríamos de manifestar toda a nossa gratidão
por estarmos à frente de um projeto tão emocionante
como é a Copa Voluntário Gerdau. Através dela,
proporcionamos aos participantes a oportunidade de

solidariedade, é possível transformar o sonho de uma
vida digna e melhor numa realidade que inclua toda
a gente brasileira.

O Programa Voluntário Gerdau vem enfatizando
o comprometimento com a prática da cidadania e
incentivando os colaboradores de diferentes áreas a
usarem sua capacidade intelectual para se unirem
em atitudes voltadas para auxiliar suas comunidades.
A ação vem oportunizando que soluções criativas
surjam em beneficio da sociedade e contribuam para
a existência de uma vida melhor. Para muitos.



i

colaboradores., seja sobre segurança, meio ambiente ou
cidadania, nós conseguimos atingir ou colocar na cabeça
de 10% dos beneficiados a verdadeira importância de,
por exemplo, preservar para ter, ou também, do co-
nhecer para reciclar, posso dizer tranqüilamente, que
nosso objetivo foi alcançado e que estamos no caminho
certo rumo A busca pela auto-sustentabilidade das co-
munidades aos arredores das unidades, e que o Grupo
Gerdau, como sempre, está fazendo a sua parte em
busca da igualdade para todos."

Isabel Reis é Coordenadora do Programa Voluntário Gerdau;
Paulo Ratinecas é Sócio-Diretor da MaxiMarket Gestão do
Reconhecimento

conhecer um pouco mais das instituições que nós já
mantemos um vínculo e, também, abrimos as portas
para que os colaboradores pudessem expor suas idéias
e trazer novas experiências.

Foram várias as tarefas distribuídas às equipes, nas
quais os participantes puderam, além de levar ajuda
material às entidades, dar um pouco de carinho para
aqueles que estão esquecidos. Puderam também levar
uma coisa que não tem preço: o CONHECIMENTO. E
dizemos mais: se nessas atividades aplicadas por nossos

Text Box
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