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Relatório Anual da Gerdau já está disponível em versão online
O Relatório Anual da Gerdau, referente ao exercício de 2011, já está disponível pelo link
http://www.gerdau.com.br/relatoriogerdau/2011/. Com o tema "Evolução Sustentável", a publicação
apresenta como a Gerdau, ao longo de seus 110 anos, cresceu e diversificou seus negócios na cadeia de
valor do aço e, ao mesmo tempo, desenvolveu um forte compromisso com as pessoas e o meio ambiente.
Com uma história pautada pela integridade, coerência e seriedade, a Companhia busca sempre estabelecer
uma relação direta e de ganhos mútuos com acionistas, clientes, fornecedores, colaboradores e
comunidades.
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Gerdau bate recorde de vendas em 2011

A Gerdau encerrou o ano de 2011 com recorde histórico de vendas físicas consolidadas, de 19,2 milhões de
toneladas, impulsionado pela maior demanda por aços longos no continente americano, com destaque para
os mercados da construção civil e indústria. O volume de vendas alcançado no exercício representa 10% de
crescimento sobre o desempenho comercial do ano anterior. No quarto trimestre, as vendas físicas
consolidadas atingiram 4,7 milhões de toneladas, uma expansão de 4% sobre os últimos três meses de
2010.
Com o aumento de vendas físicas, a receita líquida consolidada evoluiu 16% no quarto trimestre perante o
mesmo período do ano anterior, chegando a R$ 9,1 bilhões e, em 2011, alcançou R$ 35,4 bilhões. No
quarto trimestre, a produção consolidada de aço atingiu 4,7 milhões de toneladas, um acréscimo de 8% em
comparação com os últimos três meses de 2010. Ao longo do ano, a produção de aço consolidada cresceu
para 19,6 milhões de toneladas.
De outubro a dezembro, a geração de caixa operacional (EBITDA) consolidada passou de R$ 815 milhões
no quarto trimestre de 2010 para R$ 1 bilhão, influenciada pela expansão da receita líquida, enquanto que,
no ano, alcançou R$ 4,7 bilhões. No quarto trimestre, o lucro líquido atingiu R$ 472 milhões, apresentando
12% de crescimento perante os três últimos meses de 2010, ao passo que o resultado, no exercício, foi de
R$ 2,1 bilhões.
"Fechamos o ano de 2011 com um bom desempenho operacional e financeiro, em que se destacam o
recorde histórico de vendas físicas, a adequada gestão de despesas e os patamares confortáveis de
endividamento, mesmo frente às adversidades decorrentes da desaceleração da economia global e da crise
européia. Portanto, no ano em que completamos 110 anos de história, consolidamos uma gestão
profundamente comprometida com a sustentabilidade econômica, social e ambiental de nossos negócios.
Nosso desafio para 2012 é a contínua melhoria dos resultados financeiros e, para isso, seguiremos
investindo cada vez mais para manter a preferência de nossos clientes, além de buscar a redução dos
custos especialmente das matérias-primas em nossos negócios", afirma o diretor-presidente (CEO) da
Gerdau, André B. Gerdau Johannpeter.
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Gerdau fornece aço para a construção de uma das maiores pontes do mundo
A Gerdau forneceu aço para construção da ponte Rio Negro, segunda maior ponte estaiada do mundo em
águas fluviais. A estrutura tem mais de 3,5 quilômetros sobre o Rio Negro e sua extensão fica atrás apenas
da construção sobre o rio Orinoco, na Venezuela. A obra durou três anos e dez meses e gerou 3,4 mil
empregos.

Ponte liga os municípios de Manaus e Iranduba, no Estado do Amazonas (Brasil)
Foto: Chico Batata
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Gerdau Sidenor pesquisa um novo tipo de aço para o setor automotivo

A Gerdau Sidenor, empresa da Gerdau na Espanha, está trabalhando na pesquisa de novos tipos de aço
para a indústria automotiva. O objetivo do projeto, denominado Confauto, é buscar alternativas que
permitam redução de tempo e de custos de produção.
A tecnologia em estudo permitirá a obtenção de peças com geometrias complexas em uma única etapa,
aumentando a produtividade. A pesquisa busca também otimizar ainda mais os processos de lingotamento
contínuo e escolha de materiais para a fabricação de um aço especial com qualidade diferenciada.
O projeto tem a colaboração de três centros de pesquisa pertencentes à Rede Basca de Ciência, Tecnologia
e Inovação: Sidenor I+D, CIE R&D e Mondragón Gor Eskola Politekniko.
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Diaco e FUNDES lançam Programa de Desenvolvimento de Distribuidores
A Diaco, empresa da Gerdau na Colômbia, lançou o Programa de Desenvolvimento de Distribuidores para
estimular a competitividade de pequenas e médias empresas da cadeia do aço. O programa consiste em
capacitações e consultorias em temas relacionados à qualidade, produtividade e empreendedorismo. A
iniciativa é realizada em parceria com a FUNDES, rede de soluções empresariais de apoio à micro, pequena
e média empresa na América Latina.
A Gerdau acredita que o crescimento e a sustentabilidade de uma empresa estão diretamente ligados ao
estabelecimento de relações de ganhos mútuos com sua cadeia de negócio, colaboradores e comunidades.
Direcionada pelo Instituto Gerdau, responsável pelas políticas e diretrizes de responsabilidade social, a
empresa investe no desenvolvimento de clientes e fornecedores, criando valor compartilhado para toda sua
cadeia.

Programa iniciou com a participação de 20 empresas
Foto: Germán Perez
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Siderperu concederá 100 bolsas integrais de formação técnica profissional na Technical School
A Technical School, escola de formação profissional para jovens de famílias de baixa renda mantida pela
Sideperu, empresa da Gerdau no Peru, iniciou a convocação para o seu quinto concurso de admissão. O
programa educacional concederá 100 bolsas de estudo nas especialidades de mecânica de manutenção e
siderurgia a jovens egressos do ensino médio. Durante os cursos, os jovens terão a oportunidade de
realizar aulas práticas na usina, onde poderão aplicar seus conhecimentos teóricos e conhecer os processos
produtivos, sempre supervisionados por colaboradores da Siderperu.
Direcionada pelo Instituto Gerdau, responsável pelas políticas e diretrizes de Responsabilidade Social da
Gerdau, a iniciativa faz parte dos programas de estímulo à educação e empreendedorismo, desenvolvidos
pelo comitê da unidade.
[Topo]

Gerdau amplia trabalho voluntário no mundo
Em 2011, a Gerdau chegou à marca de 9,5 mil voluntários atuantes em todas as suas operações, o que
representa um aumento de 21% no número de colaboradores envolvidos em ações de responsabilidade
social em relação ao ano anterior. Os projetos da Junior Achievement e do Programa 5S nas Escolas foram
destaque em número de participantes, somando mais de 1,5 mil voluntários.
O Programa Voluntário Gerdau objetiva sensibilizar, capacitar e reconhecer a participação dos colaboradores
da empresa nos projetos desenvolvidos pela companhia. O objetivo das ações é fomentar uma cultura de
crescimento e solidariedade nos indivíduos para que contribuam para o desenvolvimento sustentável das
comunidades em que a Gerdau atua.

Colaboradores voluntários da unidade de Cotia (São Paulo)
Foto: Arquivo Gerdau

[Topo]

Gerdau e Junior Achievement beneficiam mais de 13 mil alunos em 2011
Por meio da parceria entre a Gerdau e a Junior Achievement, mais de 13 mil alunos de 238 escolas foram
beneficiados em 2011. Os programas foram ministrados em 26 estados brasileiros e também na Argentina,
Uruguai, Peru, Colômbia, México e República Dominicana, contando com a participação de 595 voluntários.
A Junior Achievement é a maior e mais antiga organização de educação prática em negócios, economia e
empreendedorismo do mundo. Em 2012, a Gerdau passará a apoiar a entidade também nos Estados
Unidos e na Espanha.
A parceria com a Junior Achievement completou 17 anos em 2011 e beneficia jovens no Brasil e na América
Latina por meio da participação de voluntários da Empresa. O Instituto Gerdau, responsável pelas políticas e
diretrizes de Responsabilidade Social da companhia, incentiva a participação dos colaboradores nos
programas que apóia.

Gestor da unidade da Gerdau Água Funda, Renato Fontes
Fujikake, foi um dos voluntários participantes
Foto: Arquivo Gerdau
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