
Caso Especial Gerdau  
 

Tema  
Voluntariado e a Proteção da  

Infância e da Adolescência 



Gerdau 

 112 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 longos especiais do mundo 

 Líder na produção de aços longos nas Américas 

 Mais de 120 mil clientes 

 Mais de 140 mil acionistas 

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

 Em 2012, faturamento bruto de R$38 bilhões 



Gerdau 



Contexto 
 

Organização social instituida pela 

Família Gerdau Johannpeter e 

pela Gerdau, em 8 de março de 

2005, para direcionar o tema 

responsabilidade social. 

Projetos Gerdau 

Atuação Comunidades  

Projetos Gerdau 

Cadeia de Negócio 

Projetos Gerdau 

Estratégicos nas Sociedades 

Projetos Gerdau com a 

Família Gerdau Johannpeter 



Contexto 
 

Ação: PROGRAMA VOLUNTÁRIO GERDAU 
 
Programa realizado durante o ano todo. 
 
Responsável pelo programa: Instituto Gerdau (IG) 
Responsável pela gestão do Programa Na Mão Certa: Logística e IG 
• E-mail: diogo.cord@gerdau.com.br /paulo.boneff@gerdau.com.br 
• Telefone de contato: 21-7380 7103 /  51-9151 0773 
 
Público alvo: Colaboradores da Gerdau 
 
Pessoas beneficiadas: Comunidades de entorno as unidades da empresa, 
micro e pequenos clientes e fornecedores, colaboradores e familiares. 
 
 
 

mailto:diogo.cord@gerdau.com.br
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Objetivo 
 
 

 O Programa Voluntário Gerdau objetiva sensibilizar, capacitar e 
reconhecer o trabalho voluntário dos nossos colaboradores. 

 
 Tem como fundamento fomentar uma cultura de 
solidariedade e de crescimento dos indivíduos alicerçada na 
atitude voluntária, cujas ações decorrentes possam contribuir 
para o desenvolvimento sustentável das nossas comunidades. 

 
 

  
 
 
 



Principais Ações Realizadas 
 
Copa Voluntário Gerdau 
Olimpíada Voluntário Gerdau 
Programa na Mão Certa 
Semana do Caminhoneiro 
Programa 5S nas escolas 
Projeto Pescar 
Programas da Junior Achievement 

 

 



Resultados esperados 
 
 
 Contribuir para o desenvolvimento sustentável das 

comunidades em que atuamos. 
 
Ter colaboradores atuando de forma voluntária no 
desenvolvimento sustentado das comunidades em 
que atuamos.  



Resultados alcançados 
Programa Voluntário Gerdau 
 



Resultados alcançados 
Copa / Olimpíada 
 

Olimpíada Voluntário 
Gerdau 2008 

 
Tema 

Consumo Consciente 
 

6.733 voluntários 
 

+ 70 mil beneficiados 
29,78% QL 

358 equipes 
98 unidades 

Copa Voluntário 
Gerdau 2006 

 
Tema 

Ser Voluntário 
 

6.096 voluntários 
 

+ 130 mil beneficiados 
32,37% QL 

268 equipes  
91 unidades 

Copa Voluntário 
Gerdau  2010 

 
Tema 

Sustentabilidade 
 

8.350 voluntários 
 

+ 68 mil beneficiados 
36,07% QL 

484 equipes 
104 unidades 

Olimpíada Voluntário 
Gerdau 2012 

 
Tema 

Segurança 
 

13.076 voluntários 
 

 
42,10% QL 

841 equipes 
147 unidades 



Resultados alcançados 
Programa Na Mão Certa 
 
Mais de 250 mil motoristas sensibilizados no 

PNMC (102 mil apenas em 2012); 
90% dos fornecedores logísticos signatários do 

Pacto Empresarial de combate ao ESCA; 
Programa inserido em todas Usinas, Fábricas, 

Florestal, Mineração e unidades da Comercial 
Gerdau em todos Estados do Brasil; 

Mais de 300 colaboradores voluntários 
atuantes. 

 
 



Monitoramento e Avaliação 
Programa Na Mão Certa 
 
 



Dicas importantes 
 
 Foco nas pessoas como base do desenvolvimento 
sustentável das comunidades;   
 Transferência de conhecimento como base da 
contribuição para o trabalho voluntário;  
 Envolvimento das lideranças no processo; 
 Trabalho voluntário como exercício da cidadania e 
auxílio na capacitação profissional do colaborador; 
 Adequar a forma de atuação de acordo com as 
necessidade locais. 

 
 



Conclusão 
 
  A Gerdau está empenhada em estimular e fazer 

crescer o nosso movimento de voluntariado 
organizado, de forma a realizar, cada vez mais, ações 
sociais, de forma intensa, solidária e bem 
administrada, a favor das instituições 
e das comunidades próximas às nossas unidades. 

 



Anexos 
 
 
 



 
 
 

Obrigado. 
 

Diogo Mac Cord 
 
 
 


