SINOBRAS: desenvolvimento e sustentabilidade fazem sua história
Instalada em Marabá há dez anos, a Siderúrgica Norte Brasil S.A. - SINOBRAS colabora com o
desenvolvimento do estado do Pará e de toda a região Norte, por meio da produção de aço para a
construção civil. A empresa mantém uma produção anual de 380 mil toneladas/ano, com um mix de
produtos que inclui vergalhões, fio-máquina e trefilados, distribuídos para todo o país por meio de uma
logística eficiente. Os produtos da SINOBRAS estão presentes no dia a dia das pessoas, em estradas,
pontes, casas e empreendimentos comerciais nos vários estados do Brasil.
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 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 futura de energia da Usina
Hidrelétrica de Belo Monte.
A SINOBRAS investe para ter uma equipe talentosa, comprometida e realizada. Possui ferramentas de
gestão como o Projeto Capacitar, um programa de incentivo e desenvolvimento profissional, que visa
estimular a educação dos colaboradores por meio de auxílio financeiro para a formação técnica e
acadêmica de seus profissionais. A empresa também implantou o projeto Gestão por Competência, que
tem por objetivo instrumentalizar os gestores, com definição de cargos e avaliação por competências de
seus liderados. Atualmente, a SINOBRAS gera 1.200 postos de trabalhos diretos, sendo cerca de 80%
profissionais da região onde atua.
A empresa é associada ao Instituto Aço Brasil, entidade representativa das empresas brasileiras
produtoras de aço. Os associados do instituto operam usinas integradas e semi-integradas, ofertando uma
ampla gama de produtos siderúrgicos que permite atender plenamente o mercado interno e manter forte
posição exportadora, situando o setor entre os principais geradores de saldo comercial do Brasil. Por meio
da parceria com o Instituto, a SINOBRAS, juntamente com outras produtoras, assinou o Protocolo de
Sustentabilidade de Carvão Vegetal, visando uma atuação dentro dos preceitos do desenvolvimento
sustentável.
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 e
os créditos de resíduos florestal. Uma vez aprovado, o contrato é homologado e informado aos órgãos
ambientais – IBAMA e SEMAS. 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.

Desenvolvimento de fornecedores locais
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A SINOBRAS é mantenedora da Redes – Inovação e Sustentabilidade Econômica, uma iniciativa da
Federação das Indústrias do Estado do Pará - FIEPA - que atua há 15 anos 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. A instituição também incentiva as compras
locais com a intenção de internalizar as riquezas do estado do Pará.

Social
A SINOBRAS conta com o Instituto Aço Cearense, instituição sem fins lucrativos, responsável por todas as
ações de cunho social, educacional e esportivo da empresa. A SINOBRAS também patrocina instituições
de Marabá, como:
- Fundação de Assistência à Criança e ao Adolescente – FUNCAD;
- Águia Futebol Clube;
- Fundação Zoobotânica de Marabá;
- Companhia de Dança Yaguara.
- IBCC – Instituto Brasileiro de combate ao Crime
- Obra Kolping

Sustentabilidade
O Desenvolvimento Sustentável é um dos valores da SINOBRAS. Todas as ações da empresa são
ambientalmente corretas, socialmente justas e economicamente viáveis. Em seu processo de produção a
empresa possui frentes que atuam na recuperação de água, esgoto, bioredutores, reuso de gases, além
da operação de uma Sinterização, que recicla quase todo coproduto gerado nos processos de fabricação
do aço.
Em sua área operacional, a SINOBRAS tem uma Estação de Tratamento de Água e duas Estações de
Tratamento de Esgoto. Toda a água usada no processo de produção é recirculada, sendo reaproveitada
em 97,5%. 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/m3 (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.
A produção do aço é feita com 70% de sucata e 30% de ferro-gusa líquido. Dessa forma, a SINOBRAS,
além de ser a maior recicladora das regiões Norte e Nordeste, desenvolve o setor de sucata e ajuda a
limpar o meio ambiente.
SINOBRAS Florestal - Engajada com a sustentabilidade, a empresa SINOBRAS Florestal, fundada em
2006, fornece redutor bioenergético para a SINOBRAS. São 13 fazendas próprias de reflorestamento de
eucalipto, em uma área de 24 mil hectares, sendo destes, 10 mil hectares de área de reserva legal. O seu
trabalho é focado no plantio de eucalipto e no trato responsável do meio ambiente.
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Premiações e Reconhecimento
- Prazer em Trabalhar 2016: a SINOBRAS, empresa do GAC, alcançou uma tripla premiação, no
evento realizado em março, na cidade de Belém. No ranking das 15 Melhores Empresas para trabalhar no
Pará, conquistou o 3º lugar; recebeu o troféu Gente de RH, que homenageou o executivo Milton Lima,
como o executivo que mais valoriza a gestão de pessoas nas empresas; e foi agraciada com o Prêmio
Inovare, concedido à empresa que implantou o projeto mais inovador na área de RH, o projeto de Inclusão
de Pessoas com Deficiência na Operação Industrial.

- Prêmio Líderes do Norte 2016: a SINOBRAS, empresa do Grupo, foi campeã do Prêmio Líderes do
Norte, realizado pelo grupo paraense Negócios e Destaque (NED), em junho de 2016. A empresa ficou em
primeiro lugar no segmento de material de construção.

- Maiores e Melhores Exame 2016: A SINOBRAS foi destaque na revista, figurando entre as maiores
empresas do Norte e Nordeste na posição 76ª no ranking regional relacionado ao ano de 2015. Ela
apareceu ainda entre os 100 maiores investimentos na posição 94ª, com o Projeto Laminação Fase 2,
que tem por objetivo ampliar a capacidade produtiva para 800 mil toneladas anuais de aço, em Marabá; e
se destacou no ranking das 1000 empresas com maiores vendas líquidas no ano passado, conquistando o
617º lugar, com R$ 939,7 milhões em vendas. O Grupo Aço Cearense, do qual a SINOBRAS faz parte,
também figurou na lista dos 1000 maiores grupos do país, conquistando a posição179ª.

- Valor 1000 (2016): o Grupo Aço Cearense figurou, mais uma vez, entre as maiores empresas do país.
O Grupo compôs a lista do Valor 1000, divulgada pelo jornal Valor Econômico anualmente, ocupando a
254ª posição no país e a 14ª no Nordeste entre os maiores Grupos de 2015.
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