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A ESTRATÉGIA CORPORATE 
RESPONSIBILITY
A sustentabilidade é uma parte fundamental das atividades diárias da 
voestalpine. Isso se reflete na estratégia de Corporate Responsibility  
(CR — Responsabilidade Corporativa), que foi atualizada no exercício  
passado. Ela é uma parte integrante da estratégia do Grupo e orienta-se 
diretamente nas estratégias funcionais.

Estratégia de CR e Sustainable 
Development Goals (Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável) 
A fim de abordar o contributo da voestalpine 
para atingir os Sustainable Development Goals 
(SDGs), esses objetivos de sustentabilidade  

 
 
 
externos também foram considerados para a 
definição da estratégia de Corporate Respon-
sibility.

HUMAN RESOURCES

Cultura corporativa
Criamos uma cultura corporativa apreciativa, 
na qual requeremos e promovemos a confian-
ça, a diversidade, a autodeterminação e a ado-
ção da responsabilidade. A cultura voestalpine 
é desenvolvida constantemente como sinal de 
uma identidade em todo o Grupo.

Diversity
Valorizamos a individualidade de todos os nos-
sos colaboradores, bem como suas capacida-
des, independentemente do gênero, idade, 
origem, religião, orientação sexual ou even-
tual deficiência, e criamos as condições para a 
igualdade de oportunidades e para um traba-
lho seguro e orientado para cada fase da vida.

Formação básica e contínua
Os colaboradores da voestalpine são apoiados 
em suas qualificações através de medidas es-
pecíficas, ampliando, assim, suas oportunida-
des de desenvolvimento profissional. Além dis-
so, encaramos a formação de pessoas jovens, 
bem como o aprendizado contínuo, como um 
fator sustentável determinante para o sucesso 
da empresa.

EDUCAÇÃO 
DE QUALIDADE

IGUALDADE 
DE GÉNERO

TRABALHO DIGNO 
E CRESCIMENTO 
ECONÓMICO

PAZ, JUSTIÇA 
E INSTITUIÇÕES 
EFICAZES
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SAÚDE 
DE QUALIDADE

ÁGUA POTÁVEL 
E SANEAMENTO

TRABALHO DIGNO 
E CRESCIMENTO 
ECONÓMICO

ENERGIAS 
RENOVÁVEIS 
E ACESSÍVEIS

CIDADES E 
COMUNIDADES 
SUSTENTÁVEIS

PRODUÇÃO 
E CONSUMO 
SUSTENTÁVEIS

AÇÃO 
CLIMÁTICA

PARCERIAS PARA 
A IMPLEMENTAÇÃO 
DOS OBJETIVOS

MEIO AMBIENTE

Emissões para o ar, solo e água: 
Minimização com as melhores 
tecnologias disponíveis
As emissões relacionadas com o processo não 
podem ser completamente evitadas. Opera-
mos nossas unidades de produção de acordo 
com a aplicação economicamente sustentável 
das melhores tecnologias e desenvolvemos no-
vas tecnologias para minimizar, tanto quanto 
possível, os efeitos ambientais relevantes no ar, 
solo e água.

Economia circular e Life Cycle 
Assessment (avaliação de ciclo 
de vida): 
Consideração holística de materiais
Apoiamos a avaliação e consideração integra-
da de materiais (Life Cycle Assessment), bem 
como todas as cadeias de processo e de cria-
ção de valor no âmbito da economia circular.

Política de energia e de clima:
Compromisso para uma produção 
reduzida de carbono
Estamos encarando o objetivo a longo prazo 
de descarbonização da economia e da socie-
dade, não somente através do desenvolvimen-
to e pesquisa intensiva — frequentemente em 
cooperações — para tornar novas tecnologias 
possíveis. Também incentivamos um diálogo de 
stakeholder aberto e construtivo, por exemplo, 
com as organizações ambientais, os decisores 
políticos e a comunidade científica.

A segurança e a saúde das pessoas são valores 
fundamentais centrais para a voestalpine e têm 
a máxima prioridade.

Estamos trabalhando para reduzir continua-
mente a frequência de acidentes e para aumen-
tar a taxa de saúde de todos os colaboradores 
do Grupo voestalpine, independentemente do 
lugar e função em que os mesmos estejam en-
volvidos.

Consideramos os padrões mínimos de seguran-
ça em todo o Grupo como a base de uma cul-
tura corporativa de health & safety (saúde e se-
gurança) bem-sucedida.

SAÚDE 
DE QUALIDADE

health & safety 
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EDUCAÇÃO 
DE QUALIDADE

TRABALHO DIGNO 
E CRESCIMENTO 
ECONÓMICO

ENERGIAS 
RENOVÁVEIS 
E ACESSÍVEIS

INDÚSTRIA, 
INOVAÇÃO E 
INFRAESTRUTURAS

CIDADES E 
COMUNIDADES 
SUSTENTÁVEIS

PRODUÇÃO 
E CONSUMO 
SUSTENTÁVEIS

PARCERIAS PARA 
A IMPLEMENTAÇÃO 
DOS OBJETIVOS

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

Pesquisamos continuamente processos e pro-
dutos inovadores e desenvolvemos novas tec-
nologias para continuarmos sendo a referência 
no que diz respeito à eficiência de recursos e de 
padrões ambientais.

Gerenciamos, de forma ativa, o know-how inter-
no e externo e encaramos isso como a chave 
para o sucesso. Assumimos a formação básica 
e contínua dos nossos pesquisadores, compar-
tilhamos nossos conhecimentos dentro do Gru-
po e aproveitamos os efeitos sinergéticos, que 
são o resultado desse intercâmbio técnico de 
informações.

No que diz respeito à pesquisa, valorizamos 
também relações de confiança e de longo pra-
zo com nossos clientes e fornecedores e traba-
lhamos estreitamente com universidades e insti-
tuições científicas.

COMPRAS GERAIS

Gestão de fornecedores
Ao selecionar seus fornecedores, a voestalpine 
tem em atenção o cumprimento de princípios 
ecológicos e sociais. Integrámos uma gestão 
de fornecedores sustentável no sentido de criar 
parcerias a longo prazo em nossos processos 
de compras.

Formação básica e contínua
Através de sessões informativas, como o  
Purchasing Power Day, bem como através da 
Purchasing Power Academy de três fases, de-
senvolvida internamente, a voestalpine assegu-
ra a formação básica e contínua dos colabora-
dores do departamento de Compras.

Processos de compras
O processo de compras é otimizado continua-
mente, com o fim de assegurar uma conformi-
dade com Compliance. O código de conduta 
constitui a base para ações e decisões corpora-
tivas e comerciais.

EDUCAÇÃO 
DE QUALIDADE

PAZ, JUSTIÇA 
E INSTITUIÇÕES 
EFICAZES

PARCERIAS PARA 
A IMPLEMENTAÇÃO 
DOS OBJETIVOS
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Gestão empresarial íntegra 
Desde 2003, a Diretoria e o Conselho Fiscal 
se comprometem a cumprir o Código de Cor-
porate Governance (Governança Corporativa) 
austríaco, de modo a conseguir uma gestão e 
controle do Grupo de uma forma responsável, 
focados na agregação de valor sustentável e a 
longo prazo.

Compliance
Comprometemo-nos com o cumprimento de to- 
das as leis de todos os países onde a voestalpine  
opera. Para nós, a Compliance é também uma 
expressão de uma cultura com base em princí-
pios éticos e morais.

Direitos humanos
Comprometemo-nos com a garantia dos di-
reitos humanos conforme a Carta das Nações 
Unidas e a Convenção Europeia dos Direitos 
Humanos e apoiamos o Pacto Global da ONU.

IGUALDADE 
DE GÉNERO

TRABALHO DIGNO 
E CRESCIMENTO 
ECONÓMICO

PAZ, JUSTIÇA 
E INSTITUIÇÕES 
EFICAZES

GESTÃO EMPRESARIAL ÍNTEGRA — DIREITO E COMPLIANCE

Consideração holística de conceitos 
de circuito fechado 
A aplicação de conceitos de circuito fechado 
(Closed Loop) em conjunto com nossos clientes 
garante-nos a máxima eficiência no processo 
de reciclagem de nossas matérias-primas e ma-
teriais recicláveis.

Fornecedores
Em conjunto com nossos fornecedores, enfren-
tamos os desafios de uma otimização perma-
nente das nossas cadeias de fornecimento. As 
visitas regulares a fontes de matéria-prima e 
material base, especialmente minas e jazidas, 
são uma parte integrante obrigatória desse 
processo. São desenvolvidos métodos em con-
junto para criar a cadeia de fornecimento de 
forma eficiente e de acordo com as diretrizes de 
CR. Novos fornecedores são verificados sob o 
aspeto de CR, qualidade e desempenho e, de-
pendendo do resultado, adicionados ao portfó-
lio. A cadeia de fornecimento de nossas maté-
rias-primas foi alvo de uma análise detalhada 
no projeto SSCM (Sustainable Supply Chain 
Management (Gestão Sustentável da Cadeia 
de Fornecimento)) e verificada quanto a fato-
res significativos em conjunto com a Corporate 

Responsibility. A voestalpine assegura que to-
das as matérias-primas são sujeitas a esse pro-
cesso e que os riscos são minimizados de forma 
sustentável.

Conflict Minerals
Obrigamos nossos fornecedores, através dos 
quais são obtidos materiais abrangidos pela 
autoridade legislativa da Dodd-Frank Act, a 
atuar de acordo com a mesma. Através do 
relatório cfsi, se assegura que todas as maté-
rias-primas adquiridas em nome do Grupo são 
“conflict free”.

Garantia do fornecimento 
O fornecimento competitivo a longo prazo de 
matérias-primas e energia é a tarefa central da 
gestão da compra de matéria-prima. A integra-
ção elevada em processos a montante e a ju-
sante, o planejamento de cenários e os concei-
tos de fornecimento adaptativos minimizam os 
potenciais riscos.

COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA

PRODUÇÃO 
E CONSUMO 
SUSTENTÁVEIS

PAZ, JUSTIÇA 
E INSTITUIÇÕES 
EFICAZES

PARCERIAS PARA 
A IMPLEMENTAÇÃO 
DOS OBJETIVOS
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DESENVOLVIMENTO DOS 
INDICADORES
Milhões de euros 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
Receita do volume de vendas 11.077,2 11.189,5 11.068,7 11.294,5 12.897,8
EBITDA 1.374,0 1.530,1 1.583,4 1.540,7 1.954,1
Margem de EBITDA 12,4% 13,7% 14,3% 13,6% 15,2%
EBIT 788,4 886,2 888,8 823,3 1.180,0
Margem de EBIT 7,1% 7,9% 8,0% 7,3% 9,1%
Colaboradores (FTE) 47.485 47.418 48.367 49.703 51.621
Despesas com pesquisa 128,4 126,7 131,8 140,3 152,0
Despesa operacional para as 
instalações de proteção 
ambiental na Áustria 218,0 222,0 237,0 231,0 258,0
Investimentos no meio ambiente 
(unidades de 
produção na Áustria) 23,0 43,0 55,0 46,0 40,0
Produção de aço bruto 
(em milhões de t) 8,118 7,929 7,733 7,596 8,140
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Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Invest GmbH & Co OG < 15%
voestalpine Mitarbeiterbeteiligung Privatstiftung 14,0%
Oberbank AG 8,1%

MAIOR ACIONISTA INDIVIDUAL

ESTRUTURA ACIONÁRIA

2%
França

6%
Escandinávia

44%
Áustria (sem a participação 
dos colaboradores)

5%
Resto da Europa

 14%
Participação 

dos colaboradores

15%
América do 

Norte

6%
Reino Unido, 

Irlanda

6%
Alemanha

2%
Ásia

Em %, no final do exercício de 2017/18

ESTRUTURA ACIONÁRIA
A estrutura acionária mostra o seguinte gráfico 
no final do exercício 2017/18 (indicativo):
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A voestalpine AG é um Grupo de bens tecnoló-
gicos e industriais. Suas quatro divisões atuam 
com mais de 500 empresas e sedes do Grupo 
em mais de 50 países, em cinco continentes.

Mais de 51.000 colaboradores em todo o mun-
do trabalham para a voestalpine. A sede do 
Grupo está situada em Linz, na Áustria. Desde 
1995, a voestalpine AG está listada na Bolsa de 
Valores de Viena.

Com suas soluções de sistemas e produtos de 
aço e outros metais da mais alta qualidade e 
valor, o Grupo é considerado um parceiro líder 
da indústria automotiva e de eletrodomésticos 
europeia, assim como da indústria de petróleo 
e gás, e aeroespacial em todo o mundo. A 
voestalpine é também líder mundial do mercado 
no que diz respeito à tecnologia de agulhas de 
mudança de via e à área de trilhos especiais, 
bem como em aço-ferramenta e perfis especiais.

A ESTRUTURA 
EMPRESARIAL

Fitas de aço
Chapas grossas
Produtos de fundição

Aço-ferramenta
Aço rápido

Peças forjadas 
especiais

Aço de metal 
pulverizado

Trilhos

Tecnologia de 
agulhas de 
mudança de via

Sistemas ferroviários 
completos

Arame enobrecido
Aditivos de solda
Tubos sem costura

Soluções de 
processamento 
de metal

Perfis especiais

Fita de aço de 
precisão

Componentes 
especiais para a 
indústria automotiva

Steel Division High Performance 
Metals Division

Metal Engineering 
Division

Metal Forming 
Division

 voestalpine AG
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A voestalpine está em contato regular com os 
grupos de stakeholders mencionados acima, 
através da Diretoria, da Gerência e dos cola-
boradores. Várias oportunidades são utilizadas 
para esse propósito, tais como discussões téc-
nicas e painéis de discussões com especialistas, 
conferências e feiras, bem como reuniões com 
analistas e investidores. Os formatos importan-
tes para uma comunicação estruturada com 
stakeholders internos consistem na pesquisa de 
satisfação de colaboradores regular e nas reu-
niões anuais com os colaboradores. Além disso, 
a voestalpine está representada em uma varie-
dade de grêmios de representações de interes-
ses, associações e iniciativas industriais, bem 

como plataformas. Durante o período de rela-
tório, ocorreu um intercâmbio com os grupos de 
stakeholders individuais em uma grande varie-
dade de formatos e sobre vários temas.

10

STAKEHOLDERS E
TEMAS PRINCIPAIS

Representações 
de interesses

ONGs
Associações
Legisladores

Vizinhos
Comunidades vizinhas

Autoridades locais

Clientes
Fornecedores
Concorrentes
Instituições de 

pesquisa
Universidades

Colaboradores e 
candidatos

Gerência
Conselho Fiscal

Conselho de 
Representantes

Investidores
Analistas
Bancos

Acionistas
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Estratégia CR
Transparência 
na cadeia de 
fornecimento

Pesquisa e 
Desen-

volvimento
Meio ambiente

SDGs

Temas principais

Economia 
circular e 
gestão de 
resíduos

Política de 
energia e de 

clima

Emissões

LCA

Energia

Água
Se desejar obter mais informações sobre determina-
dos temas ou tiver perguntas gerais ou sugestões so-
bre o relatório, contate, por favor, o seguinte endere-
ço: voestalpine AG, Corporate Responsibility: 
 cr@voestalpine.com

Corporate 
Governance

Gestão 
empresarial 

íntegra

Compliance

Direitos 
Humanos

Desen-
volvimentos de 

produtos

Processos

Colaboradores

Formação 
básica e 
contínua

Tratamento 
igualitário

health & safety

Qualidade de 
emprego e 

empregador

O diálogo permanente com os stakeholders foi 
a base mais importante para a compilação dos 
temas principais. Os seguintes temas foram iden-

tificados como “aspectos materiais” para o desem-
penho da sustentabilidade da voestalpine:



GESTÃO EMPRESARIAL 
ÍNTEGRA
Uma gestão empresarial íntegra significa uma gestão e controle
do Grupo de uma forma responsável, direcionada à agregação de valor 
sustentável e a longo prazo (Corporate Governance), assim como o 
direcionamento da postura de todos os colaboradores do Grupo para 
as regras legais e diretrizes internas, bem como para os valores morais e 
éticos fundamentais (Compliance).

Em todos os países onde atua, a voestalpine 
obriga seus colaboradores a observarem todas 
as leis. Mas a Compliance é para a voestalpine  
mais do que somente agir em conformidade 
com as leis e outros regulamentos externos. Ela 
é a expressão de uma cultura que também se 
baseia em princípios éticos e morais. Os princí-
pios dessa cultura empresarial para o trato com 
os clientes, os fornecedores, os colaboradores 
e outros parceiros comerciais estão ancora-
dos explicitamente no Código de Conduta da  
voestalpine (Code of Conduct).

Do mesmo modo, a voestalpine exige a seus 
fornecedores que cumpram irrestritamente to-
das as leis válidas no respectivo país e que res-
peitem e observem principalmente os direitos 
humanos enquanto valores fundamentais.

A voestalpine considera principalmente as me-
didas preventivas no âmbito dos seus esforços 
de Compliance. Isso inclui principalmente cur-
sos, treinamentos, reuniões com a gerência e 
comunicação. Dessa forma, desde 2002 que 
gerentes, pessoal de vendas e outros colabora-
dores são sensibilizados para o tema da lei an-
ticartel em treinamentos presenciais.

Desde o início dos treinamentos e-learning 
no Grupo voestalpine (lei anticartel desde 
2009; código de conduta desde 2012), mais 
de 53.000 treinamentos e-learning sobre có-
digo de conduta e lei anticartel (inclusive cur-
so de atualização e de aprofundamento) fo-
ram concluídos pelos colaboradores do Grupo  
voestalpine.

Além disso, no exercício de 2017/18, foi lan-
çado um treinamento e-learning de atualiza-
ção sobre o tema Código de Conduta, com 
foco na corrupção, para os colaboradores que 
já tenham terminado a formação básica de 
Compliance no que diz respeito ao código de 
conduta. A formação foi enviada para cerca 
de 14.500 colaboradores e, no final de março 
de 2018, já tinha sido concluída por cerca de 
12.000 colaboradores.

COMPLIANCE
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A Diretoria e o Conselho Fiscal da voestalpine 
AG já haviam decidido em 2003 reconhecer o 
Código de Corporate Governance austríaco e 
implantar, sem exceções, também as mudanças  
de regras que ocorreram nesse ínterim.

Além das “Regras L” (Legal Requirements (Re-
quisitos Legais)), de observância obrigatória, 
a autoimposição da voestalpine AG se refere 
também a todas as “Regras C” (Comply or Ex-
plain (Cumprir ou Explicar)) e às “Regras R” (Re-
commendation (Recomendação)). O Código de 
Corporate Governance disponibiliza às socie-
dades austríacas um quadro geral de regras de 
gestão e controle da empresa. O princípio do 
código são os regulamentos da legislação do 
mercado de capitais, das ações e da bolsa de 
valores austríaca, assim como as diretrizes da 
OCDE contidas em seus princípios para a Cor-
porate Governance. A última revisão ocorreu 
em janeiro de 2018. O Código obtém sua va-

lidade através do compromisso voluntário das 
empresas. O Código segue a meta de gestão e 
controle das empresas e dos grupos orientados 
em uma gestão responsável, direcionados à 
agregação de valor sustentável e a longo pra-
zo. Através do seu compromisso, a voestalpine 
se ancora nesses objetivos e se empenha em ter 
um alto nível de transparência para todos os 
stakeholders das empresas.

Informações sobre negócios com empresas e 
pessoas próximas, bem como sobre os proces-
sos pendentes (p. ex., processos relativos a car-
téis), são publicadas nos Relatórios Trimestrais 
e nas Demonstrações Financeiras Anuais da 
voestalpine AG.

CORPORATE GOVERNANCE
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NEGOCIAÇÕES COLETIVAS
E DIREITO À
LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO 
Cerca de 80% de todos os colaboradores do 
Grupo voestalpine estão sob relações trabalhis-
tas regulamentadas por acordos coletivos.
Cada colaborador tem a liberdade e o direito 
de se associar a sindicatos. Os colaboradores 
podem eleger seus conselhos em todas as em-
presas da voestalpine. Existem, na voestalpine, 
um Conselho de Representantes europeu e um 
do Grupo, que têm uma boa base de discussão 
com a gerência.

TRABALHO INFANTIL E
TRABALHO ESCRAVO 
A voestalpine é estritamente contra o trabalho 
infantil, escravo e forçado. Em todo Grupo, nun-
ca houve até hoje um caso conhecido de traba-
lho infantil, escravo ou forçado. A voestalpine 
também não tolera qualquer tipo de trabalho 
infantil, escravo e forçado junto de fornecedo-
res e parceiros comerciais.
No código de conduta para parceiros comer-
ciais da voestalpine, está definido o seguinte:

O parceiro comercial compromete-se a respeitar e ter  
em atenção os direitos humanos como valores fun-
damentais, com base na Carta das Nações Unidas 
e a Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Isso 
aplica-se especialmente à proibição de trabalho in-
fantil e escravo, à igualdade de tratamento dos cola-
boradores e ao direito de representação de interes-
ses e negociações coletivas.

TRÁFICO HUMANO E
ESCRAVIDÃO MODERNA 
As empresas do Grupo voestalpine que estão 
sujeitas à UK Modern Slavery Act cumprem to-
das as condições especificadas com a publica-
ção de uma declaração correspondente. No 
Code of Conduct (Código de Conduta) e no có-
digo de conduta para parceiros comerciais, es-
tão expressamente referidos e proibidos o tráfi-
co humano e a escravidão moderna.

FORMAÇÃO SOBRE DIREITOS 
HUMANOS PARA O
PESSOAL DE SEGURANÇA
A maior parte do pessoal de segurança indus-
trial da voestalpine é composta por colabora-
dores da empresa. O Code of Conduct também 
se aplica a colaboradores de empresas exter-
nas, assim como o código de conduta para par-
ceiros comerciais se aplica a seus empregado-
res. O cumprimento dos direitos humanos está 
definido em ambos os documentos.

Os treinamentos dos nossos colaboradores 
quanto a esse tema são realizados pela própria 
voestalpine, enquanto o treinamento das forças 
de segurança externas é realizado pelo respec-
tivo empregador.

DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS
Uma vez que a voestalpine opera exclusiva-
mente em áreas industriais abertas, as ativida-
des empresariais da empresa não restringem os 
direitos dos povos indígenas.

DIREITOS 
HUMANOS
A voestalpine compromete-se com a garantia dos direitos humanos 
conforme a Carta das Nações Unidas e a Convenção Europeia dos Direitos 
Humanos. Para isso, a voestalpine tem apoiado, desde 2013, o Pacto Global 
da ONU e seus dez princípios.



PESQUISA
E DESENVOLVIMENTO
A Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) prestam um contributo decisivo 
para o sucesso econômico e para a orientação sustentável da voestalpine.
O desenvolvimento contínuo de novos produtos e processos de produção é
essencial para uma empresa impulsionada pela tecnologia, como a 
voestalpine, para se destacar perante a concorrência e para continuar 
tendo sucesso no mercado. Assim, as inovações garantem a continuidade 
da empresa.

Nos últimos anos, as despesas com pesquisa 
aumentaram continuamente. O orçamento de 
172 milhões de euros no exercício de 2018/19 

reflete a elevada importância da P&D para o 
Grupo.

DESPESAS COM PESQUISA
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As atividades de P&D da voestalpine têm organização descentralizada e próxima às respectivas 
empresas.

ORGANIZAÇÃO

voestalpine AG

Steel 
Division

High 
Performance 

Metals Division

Metal 
Engineering

Division

Metal 
Forming
Division

Comitê de Pesquisas

Conselho de Pesquisas

Coordenação 
de Pesquisas

Processos e produtos inovadores

O aço presta um contributo indispensável  
para um futuro sustentável. Sua aplicação, por 
exemplo, na construção leve de automóveis ou 
no setor energético, pode prestar um contribu-
to significativo para a economia de energia e 
para a redução de CO2. Sem aço, não haveria 
roda eólica, usina hidroelétrica, motor elétrico 
e, consequentemente, carro elétrico, poste de 
energia, ferrovia ecológica, metrô ou bonde, 
etc.

A produção de aço permanecerá, futuramente, 
um processo intensivo em energia. No entanto, 
o Grupo voestalpine trabalha consistentemen-
te em uma descarbonização gradual da produ-
ção de aço. Através de tecnologias de transi-
ção com base, primeiramente, em gás natural, 

como a nova usina siderúrgica de redução dire-
ta no Texas, a voestalpine está empenhada em 
substituir o carvão por fontes energéticas alter-
nativas. O próximo passo consiste no desenvol-
vimento contínuo da redução direta com hidro-
gênio em vez de gás natural. Uma fábrica de 
eletrólise de hidrogênio está sendo atualmente 
construída na unidade de Linz, de modo a in-
vestigar a tecnologia e o potencial para a pro-
dução de aço.

Paralelamente ao desenvolvimento de novos 
processos, os processos existentes são alvo 
constante de um desenvolvimento contínuo em 
termos de conservação de recursos e de com-
patibilidade ambiental. Os objetivos dos pro-
jetos consistem, por exemplo, na redução da 
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utilização de materiais primários, na redução 
do consumo de água ou na reciclagem de ma-
teriais residuais, tais como lamas e poeiras, de 
uma forma compatível com o ambiente.

A digitalização rápida também está ajudando 
no melhoramento da eficiência e da qualidade 
dos processos.

O desenvolvimento de produtos concentra-se 
nos setores com os mais elevados requisitos 
tecnológicos, tais como a mobilidade e a ener-
gia. Na indústria automotiva e aeronáutica, o 
tema em foco é a construção leve, pois a mes-
ma pode economizar combustível e reduzir as 
emissões. A voestalpine acompanha esse ob-
jetivo com o desenvolvimento de aços de alta 
resistência e de componentes forjados de alta 
qualidade, feitos de ligas de metal leve.

Os aços de alta e de muito alta resistência, com 
resistências até 2000 MPa, também contribuem 
para a segurança dos passageiros, asseguran-
do uma elevada Crash Performance (Perfor-
mance de Colisão) dos componentes relevantes 
para a segurança no carro.

Para a infraestrutura, a segurança dos passa-
geiros e a elevada disponibilidade dos trilhos 
têm uma prioridade especial. Para tal, estão 
sendo desenvolvidos materiais para trilhos, que 
aumentam, em duas vezes, a vida útil do trilho, 
bem como sistemas de aparelhos de mudança 
de vias inteligentes, cujos sistemas de assistên-
cia e diagnóstico permitem, para além do con-
trole remoto, o autodiagnóstico inteligente e 
prospetivo. No futuro, isso permitirá a redução 
de avarias dos aparelhos de mudança de vias 
em até 50%, o que aumentará significativa-
mente a disponibilidade e a segurança.

Para a indústria energética estão sendo de-
senvolvidos materiais que resistem a condições 
ambientais extremas, como, p. ex., materiais de 
tubos extremamente rijos ou resistentes a gás 
ácido e materiais para utilização em tempera-
turas elevadas, o que pode aumentar a eficiên-
cia nas turbinas.

O desenvolvimento de uma eletrofita de  
alta eficiência e de conjuntos de eletrofitas 
compacore® aglutinados em linha assegura um 
aumento significativo da eficiência de motores 
elétricos e, consequentemente, um consumo de 
energia consideravelmente reduzido. Para esse 
desenvolvimento, a voestalpine e seu parceiro 
de cooperação, Johannes Kepler, da Universi-
dade de Linz, receberam o prêmio especial es-
tadual VERENA 2018.
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MEIO AMBIENTE
A preservação ambiental ativa está firmemente ancorada na filosofia 
empresarial do Grupo voestalpine. Ela atinge todas as áreas da cadeia 
de produção, está orientada para um manuseio altamente econômico de 
recursos (principalmente de matérias-primas e energia) e para a 
minimização do impacto ambiental dos nossos processos e produtos.

Os pontos de partida para a proteção ambien-
tal no Grupo voestalpine são a utilização das 
melhores tecnologias disponíveis nas unidades 
de produção, pesquisa intensiva para desen-
volver produtos e processos de produção de 
aço ambientalmente ecológicos, medidas para 
aumentar a eficiência, reduzir as emissões e 
economizar energia e, não por último, uma ges-
tão ambiental transparente e eficiente.

Em todas as unidades de produção, a  
voestalpine se compromete com os seguintes 
princípios:

>> Integral responsabilidade por nossos 
 produtos
>> Otimização dos processos produtivos
>> Estabelecimento de sistemas de gestão 
 ambiental
>> Integração dos colaboradores e de 
 comportamentos responsáveis de cada um 
 com o meio ambiente
>> Diálogo franco e técnico

A voestalpine ocupa uma posição de liderança 
dentro do setor siderúrgico europeu, por exem-
plo, no que se refere à intensidade de emis-
sões e à eficiência de recursos. Muitas técnicas 
inovadoras foram desenvolvidas pela própria 
empresa ou em cooperação com parceiros in-
dustriais e usadas pela primeira vez em todo o 
mundo na voestalpine.

Até à data de registro, em 31.12.2017, 73 das 130 
unidades (56%) dispunham de um sistema de gestão 
ambiental de acordo com a ISO 14001, 16 unidades 
estavam certificadas conforme a EMAS.



DESPESA OPERACIONAL PARA
INSTALAÇÕES DE PRESERVAÇÃO 
AMBIENTAL

INVESTIMENTOS NO MEIO AMBIENTE
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Há anos que a voestalpine impulsiona o uso de 
altos padrões ambientais e de tecnologia am-
biental. Isso se reflete também nos indicadores 
de investimentos e despesas ambientais. Dessa 
forma, os investimentos ambientais totalizaram, 

no exercício de 2017/2018, 40 milhões de euros 
e as despesas operacionais correntes para ins-
talações de proteção ambiental, 258 milhões 
de euros.

DESPESAS AMBIENTAIS voestalpine AG
Em milhões de euros
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INVESTIMENTOS NO MEIO AMBIENTE voestalpine AG 
(Crescente) em milhões de euros
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A maior porcentagem, com aprox. 50%, das 
despesas operacionais relacionadas com o 
ambiente no exercício de 2017/18 referiu-se às 
medidas de pureza de ar e à aquisição de cer-
tificados de emissões de CO2 no sistema de co-

mércio de emissões da UE. Cerca de um quarto 
das despesas foram para a reciclagem, reapro-
veitamento e descarte de resíduos; 20% para 
medidas relativas à proteção das águas.
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EMISSÕES DE THG DIRETAS E INDIRETAS
Em milhões de t CO2e
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EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

Na produção de aço bruto através da rota de 
alto forno e de processos LD, o carbono é usa-
do como agente redutor, o que faz surgir, ine-
vitavelmente devido ao processo, emissões de 
CO2.

Desde o outono de 2016, a voestalpine tem 
operado uma usina siderúrgica de redução di-
reta, em Corpus Christi (Texas, EUA), para a pro-
dução de ferro esponjoso de alta qualidade 
(Hot Briquetted Iron, HBI — ferro briquetado a 
quente). Nesse processo, as pellets de minério 
são reduzidas através da utilização de gás na-

tural. As emissões de gás com efeito de estufa 
específicas para o processo de redução po-
dem, assim, ser reduzidas em comparação com 
o processo de redução de fundição com base 
em carvão no alto forno.

As atividades operacionais das cerca de 130 
unidades de produção da voestalpine resulta-
ram em emissões de gás com efeito de estufa 
diretas de cerca de 14,3 milhões de toneladas 
no ano civil de 2017, a maioria das quais pro-
veniente de emissões de CO2 relacionadas com 
processos e atualmente indisponíveis.

 EMISSÕES DE GÁS COM EFEITO DE ESTUFA
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EMISSÕES DE POEIRA CAPTURADAS
kt 
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PORCENTAGEM DE FONTES ENERGÉTICAS 2017
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Até à data de registro do balanço, em 31 de 
março de 2018, o Grupo voestalpine empregou 
47.603 colaboradores em todo o mundo. Com 
1301 aprendizes e 3868 terceirizados, o total 

é de 51.621 colaboradores com base FTE (Full 
Time Equivalents (Equivalentes a Tempo Inte-
gral)).

COLABORADORES
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DESENVOLVIMENTO DO NÚMERO DE COLABORADORES
Pessoal (sem aprendizes e pessoal externo, headcounts), por exercício

4.405

ESTRUTURA DO QUADRO DE PESSOAL POR TIPO DE CONTRATAÇÃO
Respectivamente, na data de registro de 31.3.; sem colaboradores em tempo integral
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Com cerca de 500 empresas e unidades do 
Grupo, a voestalpine opera em 5 continentes, 
em 50 países. 45,9% dos colaboradores estão 

empregados na Áustria. Mais de metade dos 
colaboradores (54,1%) trabalham em unidades 
fora da Áustria.

PESSOAL POR PAÍS E POR REGIÃO
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10,5%
26-35 anos

14,6%
16-25 anos

32,8%
6-15 anos

36,1%
5 anos ou menos

6,0%
36 anos ou mais

TEMPO DE SERVIÇO NA EMPRESA
Na data de registro de 31.3.2018

TEMPO DE SERVIÇO NA EMPRESA E FLUTUAÇÕES

Como nos anos anteriores, também no exercí-
cio de 2017/18 o grupo de colaboradores com 
até 5 anos de casa no Grupo voestalpine era o 

maior, o que se deve a um aumento constante 
do número de colaboradores.

ESTRUTURA ETÁRIA DOS 
COLABORADORES

A idade média dos colaboradores no exercício de 
2017/18 era de 41,1 anos, permanecendo igual à 
do exercício anterior.

No Grupo voestalpine, trabalham mais de 
51.000 colaboradores em todo o mundo (FTE). 
Cada colaborador, com seus pontos fortes e ca-
pacidades individuais, é valioso e deve ser res-
peitado.

A assinatura da “Carta da Diversidade”, em feve-
reiro de 2018, por parte do CEO da voestalpine, 
o Dr. Wolfgang Eder, demonstra o compromis-
so do Grupo com a diversidade e o tratamento 
igualitário. A voestalpine compromete-se com 
a valorização de todas as pessoas com quem 

mantém um relacionamento (colaboradores, 
clientes, parceiros comerciais), independente-
mente do gênero, cor da pele, nacionalidade, 
origem étnica, religião ou convicção, deficiên-
cia, idade, orientação sexual e identidade. Esse 
compromisso e as medidas adequadas assegu-
ram um clima de aceitação e confiança mútua. 
Conforme especificado no capítulo “Respeito e 
Integridade” no Code of Conduct da voestalpi-
ne, não é tolerada qualquer forma de discrimi-
nação no Grupo.

TRATAMENTO IGUALITÁRIO
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2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Total mulheres 13,4% 13,3% 13,1% 13,5% 13,8%

Lideranças 
femininas

10,6% 11,0% 12,0% 11,5% 12,3%

Funcionárias 28,4% 28,4% 28,4% 28,5% 28,8%

Trabalhadoras 4,3% 4,1% 3,9% 4,5% 4,9%

Aprendizes 
femininas 
(técnicas)

8,6% 12,1% 11,8% 12,4% 13,5%

Aprendizes 
femininas
(outras)

49,5% 55,9% 55,2% 50,8% 47,4%

PARTICIPAÇÃO FEMININA NO QUADRO DE PESSOAL
Respectivamente, na data de registro de 31.3

Na data de registro de 31.03.2018, a porcenta-
gem total de mulheres entre os colaboradores 
no Grupo voestalpine era de 13,8%. A porcen-
tagem de mulheres era de 4,9% em termos de 
trabalhadoras e de 28,8% em termos de fun-
cionárias. Até 31.03.2018, 12,3% da Gerência 
(funcionárias com responsabilidades perma-
nentes com pessoal, inclusive mestras, com a 

exceção de diretoras) eram mulheres. Foi regis-
trado um ligeiro aumento da porcentagem de 
mulheres em todas essas áreas. A porcentagem 
de mulheres é particularmente elevada entre os 
aprendizes, que efetuam um treinamento não 
técnico (aprendizes femininos “Outros”); essa 
está situada nos 47,4%.

MULHERES NA voestalpine

A qualificação elevada dos colaboradores é 
um pré-requisito para a inovação e qualidade 
e, assim, para o sucesso da empresa. Os co-
laboradores da voestalpine são apoiados em 
suas qualificações através de medidas especí-
ficas, ampliando, assim, suas oportunidades de 
desenvolvimento profissional.

Os custos totais para o desenvolvimento pes-
soal foram, no exercício de 2017/18, superiores 
a 54 milhões de euros. 75,6% de todos os co-
laboradores no Grupo participaram em ações 
de formação básica e contínua. O volume de 
treinamentos no exercício de 2017/18 foi de 
791.589 horas, uma média de 22 horas por co-
laborador treinado.

FORMAÇÃO BÁSICA E CONTÍNUA
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Muitas empresas do Grupo voestalpine já po-
dem apresentar uma certificação de acordo 
com um sistema de gestão de saúde no traba-
lho. Por exemplo, todas as empresas da Steel 
Division e da Metal Engineering Division estão 
certificadas de acordo com OHSAS 18001. 

No decurso do lançamento das certificações  
OHSAS 18001 para todo o Grupo, outras em-
presas são continuamente certificadas de acor-
do com esse sistema de gestão de trabalho e 
saúde.

EVOLUÇÃO DA TAXA DE FREQUÊNCIA DE ACIDENTES (LTIFR)
Na data de registro de 31.3.
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Implementação da 
estrutura de 

saúde e 
segurança 
do Grupo*

2017/18

12,5

-22,4%

* Alteração da definição dos indicadores

health & safety

O presente Informativo é a atualização do resu-
mo dos Corporate Responsibility Reports (relatórios 
da Responsabilidade Corporativa) 2017/18 da 
voestalpine. O CR Report (relatório CR) foi criado 
em conformidade com as Sustainability Reporting 
Standards (Padrões de Relatórios de Sustentabi-
lidade) (opção “Núcleo”) de acordo com a Global 
Reporting Initiative (Iniciativa de Relatórios Global) 
(GRI). Esse Informativo contém os números e dados 
de maior importância.
Todos os dados citados referem-se a todo o 
Grupo (a menos que indicado de outra forma). 
Na pesquisa dos índices ambientais foram con-
sideradas todas as empresas operacionais do 

Grupo voestalpine — essas são empresas que 
processam, transformam ou tratam produtos — 
com uma parcela de participação superior a 
50%. Essa simplificação permite uma represen-
tação geral sem influências qualitativas.
O exercício da voestalpine vai de 1 de abril a 31 
de março, tendo sido registrados, no espaço de 
tempo abrangido pelo relatório, os dados econô-
micos e de pessoal dos últimos cinco anos.
Em virtude de exigências oficiais, os dados am-
bientais foram levantados com base no ano civil, 
formato no qual se encontram demonstrados no 
relatório.

DELIMITAÇÃO E
PERÍODO DO RELATÓRIO
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