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SINOBRAS, dinamismo e flexibilidade que superam desafios
A indústria siderúrgica é considerada um forte indicador de progresso econômico devido ao papel
desempenhado pelo aço na infraestrutura e no desenvolvimento econômico do país. Um exemplo positivo
é o da SINOBRAS - Siderúrgica Norte Brasil S.A. - primeira siderúrgica integrada das regiões Norte e
Nordeste, que há 13 anos contribui com o desenvolvimento do estado do Pará e de toda a região Norte.

A empresa possui capacidade produtiva de 380 mil toneladas de aço, com um mix de produtos
comercializados em todas as regiões do Brasil e um atendimento logístico diferenciado. Com a produção
de aço voltada para o mercado nacional, a SINOBRAS teve no último ano um faturamento de R$ 1,1
bilhão, consolidando-se como uma das grandes indústrias do Pará. Atualmente, emprega 1.300 pessoas
e gera 16.700 empregos indiretos, colaborando com o fluxo econômico e a geração de renda.

A SINOBRAS faz parte do Grupo Aço Cearense, que tem 40 anos de atuação no mercado brasileiro, e
oferece aos clientes produtos em aços longos para a construção civil, como vergalhões SI-50 e SI-60,
treliças, arame recozido, tela e tela coluna.
Em fase de ampliação, a empresa está investindo US$ 200 milhões na sua capacidade produtiva, que
passará para 800 mil toneladas/ano de aço laminado. O investimento, denominado SINOBRAS Fase 2,
inclui um novo Laminador; a extensão dos galpões das unidades de Laminação e Trefila; aumento do
beneficiamento de sucata para 170 mil toneladas/ano, com a implantação do equipamento Shredder; e a
construção de uma nova subestação de energia e uma linha de transmissão de 230 kV, que tem o objetivo
de suprir as novas necessidades de cargas elétricas da empresa e propiciar a utilização de energia da
Usina Hidrelétrica de Belo Monte.
A SINOBRAS é associada ao Instituto Aço Brasil, entidade representativa das produtoras de aço
brasileiras. Os associados operam usinas integradas e semi-integradas, ofertando uma ampla gama de
produtos siderúrgicos que permitem atender plenamente o mercado interno e manter forte posição
exportadora, situando o setor entre os principais geradores de saldo comercial do Brasil.

Comprometida com o desenvolvimento e o bem-estar de seus colaboradores possui projetos como:

Projeto Família na Empresa
Tem a finalidade de promover a integração e a proximidade entre os familiares dos colaboradores e a
empresa por meio de visitas em que são apresentadas as instalações industriais e o ambiente de trabalho
dos colaboradores. O projeto é realizado desde 2009 e em 2018 teve a participação de mais de 100
familiares.
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Projeto Educacional
Realizado desde 2012, o projeto tem o objetivo de sensibilizar os filhos dos colaboradores sobre a
importância e a valorização da educação no período escolar, premiando os que obtiveram média final
geral a partir de 8,0 no ano letivo, no Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) ou no Ensino Médio, em
escolas públicas ou particulares.
A SINOBRAS também possui projetos de inclusão a fim de contribuir com a sociedade, são eles:

Programa Jovem Aprendiz
Atendendo a Lei da Aprendizagem nº 10.097/2000, a SINOBRAS possui atualmente 50 Jovens
Aprendizes atuando nas diversas áreas da empresa. Além da oportunidade do primeiro emprego, a
siderúrgica também oferece um programa de capacitação, o AprendizAço, por meio do qual promove
encontros voltados ao desenvolvimento profissional e ao aprimoramento dos jovens em início de carreira.
Mais de 340 jovens já passaram pelo programa na empresa.

Projeto de inclusão de Pessoas com Deficiência
Ao inserir Pessoas com Deficiência (PcDs) no mercado de trabalho, a SINOBRAS não está apenas
ofertando um emprego, mas contribuindo com a reabilitação social e psicológica dessas pessoas. Hoje, 60
profissionais PcDs ocupam cargos no seu quadro funcional.

Programa de Estágio
Lançado em 2018, o Programa de Estágio tem como finalidade proporcionar aos estudantes um ciclo de
desenvolvimento e a oportunidade de complementar a formação escolar, além de desenvolver seus
potenciais. Durante o período do estágio, que varia de acordo com o nível do curso (2 anos para ensino
superior e 1 ano para ensino técnico), os estudantes são acompanhados por seus gestores por meio da
ferramenta de gestão de desempenho, recebem treinamentos direcionados à realidade do estagiário e ao
término apresentam aos seus gestores projetos de conclusão que estimulam a inovação nos processos da
área que atuam. Atualmente, 26 estudantes estão estagiando.

Logística diferenciada
Com atuação abrangente em todo o Brasil, a SINOBRAS possui uma equipe especializada e qualificada,
além de um sistema integrado que garante agilidade na entrega em qualquer lugar e com os melhores
preços do mercado.

A empresa conta com uma logística preparada e atende os clientes pelos modais rodoviário, cabotagem e
hidroviário. São em média 1.200 veículos movimentados por mês para distribuir a produção para os
estados brasileiros.
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Logística
Modais: rodoviário, cabotagem e hidroviário
Entregas: 316 toneladas/ano
Movimentação de veículos/mês: média de 1.200
Abrangência: todo território nacional

Dados de 2018

Sustentabilidade na essência
A SINOBRAS é a maior recicladora do Norte/Nordeste brasileiro, produzindo aço com 70% de sucata e
30% de ferro-gusa líquido. Comprometida com o meio ambiente, tem o seu próprio fornecedor de redutor
bioenergético (material utilizado na produção do aço), a SINOBRAS Florestal, empresa do Grupo Aço
Cearense que possui 15 fazendas próprias de plantio de eucalipto, em uma área de 25 mil hectares.

Com forte atuação no desenvolvimento das comunidades de onde atua e na conservação do meio
ambiente, a SINOBRAS investe em sustentabilidade acompanhando a tendência da economia circular,
que se baseia nos princípios de eliminar a poluição, manter produtos em ciclo de uso e regenerar os
sistemas biológicos naturais. Com isso, a empresa não se limita apenas a reduzir os impactos negativos
causados pelo sistema de produção, mas se compromete com uma mudança sistêmica a longo prazo,
criando oportunidades de negócios que contribuem para os cuidados ambientais, econômicos e sociais.

No processo de Sinterização são reaproveitados os coprodutos gerados durante o processo de produção
do aço e produzido o sínter, matéria-prima utilizada como parte substituta do minério de ferro na produção
do gusa.

A logística reversa é outra prática de preservação ambiental realizada, aplicada em baterias, que, após o
final de sua utilização, são encaminhadas para o fabricante e recebem destinação correta. Da mesma
forma acontece com os pneus, que são encaminhados para ecopontos.

A destinação de óleos lubrificantes após o uso, é feita com o rerrefino de óleo lubrificante usado ou
contaminado (oluc). Esse processo transforma o óleo usado em óleo básico novamente, por meio de
empresas parceiras, evitando que esse resíduo perigoso seja descartado no meio ambiente.

Em sua área operacional, toda a água usada no processo de produção é recirculada, sendo reaproveitada
em 98,35%. A empresa possui ainda um sistema de despoeiramento, que capta partículas sólidas geradas
durante a produção de aço na Aciaria. Esse sistema tem capacidade de 800 mil N/m 3 (normal metros
cúbicos por hora). Mais de 9 milhões de N/m3 de gases gerados na unidade de Altos-Fornos são
reaproveitados mensalmente na laminação dos tarugos de aço.

Desenvolvimento de fornecedores locais
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A SINOBRAS é mantenedora da Rede – Inovação e Sustentabilidade Econômica, uma iniciativa da
Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA) que atua com foco em sustentabilidade econômica
no ambiente de negócios, potencializando o crescimento e a evolução dos fornecedores paraenses, por
meio do mapeamento de novos investimentos.
Para a escolha dos fornecedores de bioredutor na região, a SINOBRAS conta com rigoroso processo para
certificar-se da procedência, qualidade e legalidade do material que está sendo adquirido e do regime de
trabalho empregado. São feitas visitas às instalações do pretenso fornecedor para avaliar as condições
gerais, seguindo os mesmos critérios estabelecidos pelas leis que definem o trabalho, como a CLT
(Consolidação das Leis de Trabalho) e demais Normas Regulamentadoras editadas pelo MTE (Ministério
do Trabalho e Emprego), e as instalações do empreendimento para segurança do trabalhador e produção
do bioredutor. Em seguida, o interessado na venda do material passa por uma auditoria, apresenta
documentação comprobatória de origem do material, pagamento de impostos e regularidade trabalhista.
Uma vez aprovado, o contrato é homologado e informado ao órgão ambiental – SEMAS/PA.
Periodicamente, fiscais de campo da SINOBRAS vão às carvoarias para comprovar se a matéria prima, a
quantidade de fornos, o regime trabalhista e todas as demais características condizem com o que foi
contratado e se estão de acordo com as leis vigentes.

Empresa ativa na comunidade
A SINOBRAS destaca-se por seus investimentos e suas ações sociais, tanto para o público interno quanto
para a sociedade por meio de entidades ou por meio do Instituto Aço Cearense.
Atualmente, a SINOBRAS patrocina a Fundação de Assistência à Criança e ao Adolescente – FUNCAD, o
Águia Futebol Clube, a Fundação Zoobotânica de Marabá, a Companhia de Dança Yaguara e o Instituto
Brasileiro de Combate ao Crime – IBCC.
Por intermédio do Instituto Aço Cearense, responsável por colocar em prática ações para proporcionar
oportunidades de transformação e inclusão social com base na educação, cultura, esporte e
empreendedorismo do Grupo Aço Cearense, outras instituições de Marabá também são beneficiadas: a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), a Associação Educadora São Francisco de Assis,
o Instituto Hozana Lopes e o Lar São Vicente de Paulo. Além das instituições, o Instituto também apoia
colaboradores das empresas do Grupo Aço Cearense que se destacam no esporte e realiza campanhas
com diversas ações de solidariedade, como arrecadação de roupas, produtos de higiene pessoal,
alimentos e brinquedos.
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Premiações e Reconhecimentos
Estadão Empresas Mais (2018): a SINOBRAS figurou na posição 539ª entre as 1.500 maiores
empresas brasileiras com base na receita líquida auferida em 2017, segundo o ranking do Estadão.
Melhores e Maiores Exame (2018): a SINOBRAS foi destaque na revista, aparecendo na 698ª
posição entre as 1000 maiores empresas pelo valor das vendas líquidas em 2017.
Reconhecimento REDES/FIEPA (2018): a SINOBRAS recebeu uma placa de reconhecimento e
agradecimento pela parceria com o REDES (Inovação e Sustentabilidade Econômica), uma iniciativa
do Sistema FIEPA (Federação da Indústria do estado do Pará). A empresa foi reconhecida como uma
indústria indutora da sustentabilidade econômica do estado do Pará.
Prêmio REDES de Desenvolvimento (2018): destacando-se no relacionamento com a
REDES/FIEPA no ano de 2017, Eloá Betini, Compradora de Materiais do Suprimentos da SINOBRAS,
foi a ganhadora da categoria Comprador do Ano do VI Prêmio REDES de Desenvolvimento. Essa foi a
segunda vez consecutiva que a colaboradora foi premiada. A premiação reconhece as empresas e os
profissionais que mais investiram em volumes de compras no estado do Pará no ano de 2017.

SINOBRAS em números
Faturamento

R$ 1,1 bilhão

Capacidade de Produção

380 mil toneladas/ano

Empregos Diretos

1.300

Empregos Indiretos

16.700

Sobre a SINOBRAS Florestal
A SINOBRAS Florestal é fornecedora da SINOBRAS com redutor bioenergético, possui 15 fazendas
próprias de plantio de eucalipto, em uma área de 25 mil hectares. A empresa conta com duas Unidades
de Produção de Redutor Bioenergético com capacidade produtiva de 25.500 metros cúbicos. Possui 46
fornos retangulares, que mitigam os impactos ambientais e produzem o redutor bioenergético que é
utilizado pela SINOBRAS.
Contribuindo para o incremento socioeconômico da região, a SINOBRAS Florestal gera cerca de 200
empregos diretos e, por ocasião do plantio, outros colaboradores são somados para operações sazonais.

Comunicação SINOBRAS – www.sinobras.com.br

RELEASE
O uso consciente de recursos naturais é uma diretriz importante da SINOBRAS Florestal, que adota uma
postura de responsabilidade com os valores ambientais e sociais, que vão desde o cuidado com o meio
ambiente até a melhoria na qualidade de vida das pessoas da região onde atua.

SINOBRAS Florestal em números
Base Florestal: 15 fazendas próprias
Capacidade Produtiva: 25.500 metros cúbicos de redutor bioenergético
Empregos Diretos: cerca de 200

Dados de 2018

Sobre o Grupo Aço Cearense
Com 40 anos de história, o Grupo Aço Cearense expandiu e diversificou suas operações. Hoje, possui
uma capacidade produtiva de um milhão de toneladas/ano de aço que é comercializado em todo o Brasil,
e gera cerca de 4 mil empregos diretos e 20 mil indiretos, distribuídos em 4 empresas e 1 instituto,
localizadas nas regiões Norte e Nordeste do país:
Na região Norte, em Marabá (PA), opera a Siderúrgica Norte Brasil S.A. – SINOBRAS. Nos municípios de
Araguatins e São Bento do Tocantins – TO está localizada a SINOBRAS Florestal, criada para abastecer
de redutor bioenergético a SINOBRAS.
Em Caucaia (CE) está a metalúrgica Aço Cearense Industrial. Em Fortaleza (CE) fica a Aço Cearense
Comercial, primeira empresa do Grupo, e o Instituto Aço Cearense, responsável por todas as ações
sociais do Grupo.
Grupo Aço Cearense em Números
Faturamento: R$ 2,7 bilhões
Capacidade de produção: 1 milhão de toneladas/ano
Empregos diretos: cerca de 4.000
Empregos indiretos: cerca de 20 mil
Clientes: 16 mil
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Mais informações para a Imprensa:
AD2M Engenharia de Comunicação | +55 (85) 3258.1001
Camila Grangeiro – camilagrangeiro@ad2m.com.br | +55 (85) 9.8157.4929/ 9.9659.6890
Manoella Monteiro – manoella@ad2m.com.br | +55 (85) 9.8879.9474
Mauro Costa – maurocosta@ad2m.com.br | +55 (85) 9.8879.8474
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