
Case Empresarial
Sensibilização e Mobilização de 

Colaboradores



Gerdau no mundo



Nossa Empresa hoje
� 110 anos de existência

� Unidades em 14 países, produtos comercializados para os cinco continentes

� 45 mil colaboradores

� Aço para a construção civil, indústria e agropecuária 

� Uma das maiores fornecedoras de aços  especiais do mundo� Uma das maiores fornecedoras de aços  especiais do mundo

� Líder na produção de aços longos nas Américas

� Mais de 120 mil clientes

� Mais de 140 mil acionistas

� Maior recicladora da América Latina e transforma, anualmente, 16 milhões de 

toneladas de sucata em novos produtos de aço

� Ações negociadas nas bolsas de valores de São Paulo, Nova York e Madri

� Em 2010, faturamento bruto de R$35,7 bilhões



Objetivos
� Consolidar e disseminar o compromisso da Gerdau no enfrentamento 

à ESCA nas rodovias brasileiras;

� Comunicar internamente sobre a problemática e sensibilizar os 

Colaboradores sobre sua contribuição neste compromisso.Colaboradores sobre sua contribuição neste compromisso.

Pacto Empresarial
4. Informar e incentivar todas as pessoas que integram 

as estruturas da empresa ou entidade a participar das 

ações de enfrentamento da Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes nas rodovias brasileiras.



Ações realizadas

� Dia “D” contra a ESCA nas rodovias brasileiras

� 18 de Maio: Dia Nacional de Combate ao Abuso e à 18 de Maio: Dia Nacional de Combate ao Abuso e à 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes



Dia “D” contra a ESCA nas rodovias brasileiras

� 03 de novembro de 2010

� Durante 15 minutos a Gerdau “parou” as operações Logísticas

� Realizadas ações de sensibilização para os colaboradores da área  � Realizadas ações de sensibilização para os colaboradores da área  

conduzidas pelos gestores locais

� Vídeo com mensagem do Diretor de Logística e Suprimentos sobre o 

tema e o envolvimento da Gerdau com o PNMC

� Dinâmica de compromissos pessoais e das equipes



Resultados esperados

� Informar os colaboradores de LOG sobre o PNMC e incentivá-los a 

participarem de ações para eliminar a ESCA das rodovias brasileiras

� Atingir 100% dos colaboradores na Logística em 100% das unidades � Atingir 100% dos colaboradores na Logística em 100% das unidades 

aplicáveis da Gerdau no Brasil 



Resultados alcançados

� 34 unidades Gerdau

� 1.069 colaboradores



Resultados alcançados



18 de Maio: Dia Nacional de Combate ao Abuso e à

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

� Mobilização de atividades de voluntariado em todas as unidades 

Gerdau no Brasil, relacionadas à sensibilização de caminhoneiros para Gerdau no Brasil, relacionadas à sensibilização de caminhoneiros para 

o tema

� Gerdau ampliando suas atuação: ações não apenas relacionadas a sua 

cadeia, mas sim à sociedade



Resultados esperados

� Mobilizar o maior número de pessoas: colaboradores e 

caminhoneiros em prol da causa.



Resultados alcançados



Resultados alcançados



Resultados alcançados



Resultados alcançados



Resultados alcançados



Dicas importantes

� Envolvimento da alta gestão

� Criação de pontos focais nas Regionais de Logística

� Reuniões de aprendizado e compartilhamento de práticas entre � Reuniões de aprendizado e compartilhamento de práticas entre 

os pontos focais

� Atuação em conjunto: Logística e Responsabilidade Social

� Acompanhamento sistemático do status do programa nas 

unidades

� Valorização do caminhoneiro: relações com a Gerdau deve 

agregar valor ao motorista (conhecimento, cuidado, segurança)



Próximos Passos

� Dar continuidade aos investimentos na melhoria das instalações para 

caminhoneiros nas Unidades Gerdau

� Focar em ações que visem a melhoria da qualidade de vida dos � Focar em ações que visem a melhoria da qualidade de vida dos 

caminhoneiros

� Internacionalização: Argentina e Colômbia já realizaram ações de 

valorização do caminhoneiro em 2011
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