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Criada em 1988, a  Fundação ArcelorMittal  desenvolve 

ações nos municípios onde a ArcelorMittal Brasil está presente, 

com o principal foco de transformar o amanhã de crianças e 

adolescentes. A ArcelorMittal Brasil é a maior produtora de aços 

longos e planos da América Latina e faz parte do grupo 

ArcelorMittal, líder de aço e de mineração no mundo. A empresa 

está presente em 60 países e possui unidades industriais

em 19 países. Guiado por uma filosofia para produzir aço

de forma segura e sustentável, o Grupo é o principal fornecedor 

de aço de qualidade nos mercados globais automotivo,

de contrução, eletrodomésticos e embalagens.

Conheça mais sobre a ArcelorMittal
em: brasil.arcelormittal.com.br



427,7 MIL
pessoas impactadas

R$ 29,9 MILHÕES INVESTIDOS
(R$ 2,8 milhões de recursos próprios
e R$ 27,1 milhões via leis de incentivo) 

298,8 MIL
beneficiados diretos

2,8 MIL EDUCADORES
envolvidos 

72 AÇÕES PATROCINADAS
nas áreas de cultura, esporte e saúde

9 PROJETOS
próprios nas áreas de

educação e promoção social

49 MUNICÍPIOS
contemplados:
Abaeté, Antônio Dias, Barra Mansa, Bela Vista de Minas, Belo Horizonte, Bom Despacho, Candeias,

Carbonita, Caxias do Sul, Contagem, Dionísio, Divinópolis, Dores do Indaiá, Duque de Caxias,

Ewbank da Câmara, Feira de Santana, Guarulhos, Hortolândia, Ibirité, Iracemápolis, Itatiaiuçu, Itaúna,

João Monlevade, Juiz de Fora, Marliéria, Martinho Campos, Mateus Leme, Nova Era, Osasco,Piracicaba, 

Quartel Geral, Resende, Rio de Janeiro, Rio Piracicaba, Sabará, Santos Dumont, São Domingos do Prata, 

São Francisco do Sul, São José do Goiabal, São Paulo,São Pedro dos Ferros, Senador Modestino, Serra, 

Sumaré, Taquaraçu de Minas, Três Lagoas, Vespasiano, Vila Velha, Vitória. 

RESULTADOS 2018

128,9 MIL
beneficiados indiretos

2.573 BENEFICIADOS
pelos 2 projetos realizados em parceria
com clientes corporativos da ArcelorMittal



Paula Harraca
Diretora-Presidente

Leonardo Gloor
Diretor-Superintendente

Em 2018, a Fundação ArcelorMittal iniciou um processo de se adequar

às novas tendências trazidas pela Indústria 4.0. Afinal, somos uma fundação 

empresarial e nosso objetivo é contribuir para que crianças e jovens tenham 

acesso à metodologias e tecnologias que sinalizem para eles o

mundo que encontrarão no futuro. Desenvolvemos novos projetos

com o olhar da educação científica. Muitos alunos puderam viver novas 

experiências com os projetos de robótica, que proporcionam o aprendizado 

de matemática, física e tecnologia de maneira lúdica e divertida.  

Outro destaque do ano passado, foi o lançamento do projeto

Viva seu Voto!. A iniciativa, que tem o objetivo de formar jovens mais 

conscientes sobre a importância do voto, foi muito bem recebida por 

professores e alunos do 9º ano. Recebemos inúmeras manifestações 

favoráveis que nos estimularam a ampliar o projeto.

Nesta publicação, dividimos com você as nossas principais conquistas

de 2018.  Temos a certeza que estes resultados só foram alcançados graças 

às parcerias que fizemos, ao engajamento e entusiasmo dos analistas da 

Fundação e dos coordenadores de projetos das unidades e ao estímulo

que a alta gestão da empresa nos propicia. 

Os detalhes de cada projeto que desenvolvemos ou apoiamos

seguem nas próximas páginas. 

Boa leitura!



EDUCAÇÃO
A Fundação ArcelorMittal tem como principal foco

de atuação a formação de crianças e adolescentes,

por meio de projetos de educação. As iniciativas 

envolvem temas como meio ambiente, cidadania, 

segurança, tecnologia, inovação, saúde, entre outros.

O objetivo é contribuir para o crescimento de jovens 

estudantes do ensino fundamental. 
Projetos realizados por meio de recursos próprios.
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O programa contribui para a conscientização de crianças e adolescentes 

sobre questões ligadas ao meio ambiente, por meio do estímulo ao 

conhecimento científico, a partir da realização de experimentos. 

Meio Ambiente e Ciência: reduzir, reutilizar e reciclar,
os 3 Rs no meu dia a dia.

TEMA 2018

1.579 318educadores
envolvidos

93.587
alunos beneficiados

522
filhos de empregados
beneficiados

escolas
impactadas

Prêmio ArcelorMittal
de Meio Ambiente 

 AUMENTO DE 9%



Crianças e adolescentes têm a oportunidade de viver uma nova 

experiência em ciências. As novas tecnologias permitem a execução 

de ações inovadoras que despertam nos 

alunos o interesse para às áreas de exatas. 

Robótica, Visitas a Museus, Feiras de Ciências,
Exposição de Geociências e Astronomia com Caverna Simulada,

Exposição de Museu de Ciências da Terra e Formação de Professores.

AÇÕES

5.381 156beneficiados
diretos

1.500
beneficiados indiretos

41 escolas
envolvidas

educadores
envolvidos

ArcelorMittal Ciências

AUMENTO DE 69%



Lançado em 2018, o projeto contribui para a formação de jovens mais 

conscientes sobre a importância do voto. Alunos do 9º ano de escolas 

públicas aprendem mais sobre os três poderes, cidadania, democracia

e outros assuntos relacionados à política. 

Acesse o QR Code e confira o vídeo sobre o projeto:

1.192 beneficiados
diretos

70 educadores
envolvidos 

17 escolas
impactadas

Viva seu Voto!



Para a ArcelorMittal, a segurança vem em primeiro lugar. Para levar este 

tema para a comunidade e para casa dos empregados, a Fundação 

desenvolve o projeto Vida + Segura. O objetivo é conscientizar crianças e 

suas famílias sobre os riscos no ambiente doméstico.

17.646 862alunos
envolvidos 

4.507
empregados impactados

4.917
filhos beneficiados

educadores
envolvidos

 Vida + Segura

AUMENTO DE 36%



O programa promove o diagnóstico e tratamento por meio de problemas 

visuais em alunos de ensino fundamental, favorecendo o aprendizado,

o desempenho e a permanência escolar. 

24.079 alunos
triados

3.384 consultas
realizadas1.613 óculos

distribuídos

Ver e Viver

AUMENTO DE 31%

Este projeto oferece formação em informática aliada

à cidadania, promovendo a inclusão digital.

255 alunos
formados

Cidadania Digital



PROMOÇÃO
SOCIAL

Os projetos de promoção social incentivam 

empregados, familiares, parceiros e pessoas da 

comunidade a se envolverem em iniciativas 

voltadas para desenvolvimento social. 

Projetos realizados por meio de leis de incentivo e recursos próprios
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Por meio do programa Cidadãos do Amanhã, a ArcelorMittal incentiva 

empregados, familiares, clientes, fornecedores, pessoas da comunidade

e empresas do Grupo a destinarem parte do Imposto de Renda ou fazerem 

doações aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente e a um 

projeto aprovado na Lei do Esporte.

VALOR RECORDE DE 
ARRECADAÇÃO! 

Cidadãos do Amanhã

Fundos dos Direitos da 
Criança e do Adolescente R$ 4.076.216,00

Projetos de Esporte R$ 161.114,00

Total Geral R$ 4.237.330,00

Número de participantes 6.691



O programa estimula empregados e familiares a participarem de ações 

voluntárias nas comunidades nas quais estão inseridos.

Pró-Voluntário

875
voluntários

202
instituições atendidas

16.178
beneficiados



CULTURA
Projetos realizados por meio de leis de incentivo

As ações culturais estão agrupadas sob o nome ArcelorMittal 
Cultural. As iniciativas apoiadas têm como objetivo a formação 
de artistas, gestores culturais, públicos e plateias, diretrizes 
previstas na Política do Investimento Cultural da ArcelorMittal.
Programas que integram o ArcelorMittal Cultural: Acordes, 
Diversão em Cena ArcelorMittal, Circuito Cultural, 
ArcelorMittal Forma e Transforma, Projetos Especiais.

100.953 beneficiados
diretos 

17.862 beneficiados
indiretos

118.815
pessoas impactadas

42 ações
patrocinadas
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Projeto Buzum – Engemet
*Estes incentivos fiscais são acompanhados de 
contrapartida da empresa:
ICMS MG Cultura – R$ 218.026,00 e ICMS RS 
Cultura – R$ 141.056,00

ICMS MG Cultura* R$ 4.142.487,10

ICMS SP Cultura R$ 904.173,89

IR Cultura R$ 6.877.842,00

IPTU Vespasiano R$ 72.086,20

Total Geral R$ 11.996.589,19

Incentivo 



A iniciativa contempla o ensino de música erudita nas escolas, 

contribuindo para o desenvolvimento cultural dos alunos e para a 

melhoria do desempenho escolar. O projeto contempla aulas de 

flauta, violino e violoncelo. 

347 3.247beneficiados
diretos

participantes
de eventos

Acordes



O programa busca desenvolvimento cultural local, por meio da promoção 

de iniciativas de formação de público, gestores e artistas.

27.132 271beneficiados
diretos

ações

ArcelorMittal Forma e Transforma

Programação teatral infantil de qualidade aberta às comunidades onde a 

Belgo Bekart Arames e a Belgo Mineira Bekaert estão presentes. 

16.363 beneficiados
diretos 79 apresentações

Circuito Cultural Belgo Bekaert

Agenda gratuita de espetáculos e oficinas nas comunidades.

22.943
beneficiados diretos

Projetos Especiais

14.615
participantes
de eventos 

AUMENTO DE 53%



Programação teatral e musical infantil de qualidade, aberta às 

comunidades onde a ArcelorMittal está presente.

33.989
beneficiados diretos

Diversão em Cena ArcelorMittal

105
apresentações



ESPORTE
Projetos realizados por meio de leis de incentivo

 Na área de esporte, os projetos apoiados estão 
agrupados sob o nome ArcelorMittal Esporte.
As iniciativas são voltadas para a inclusão social pelo 
esporte, diretriz prevista na Política do Investimento 
Esportivo da ArcelorMittal. 

AUMENTO DE 58%+
9.673
beneficiados diretos

109.718
beneficiados indiretos 

119.391
pessoas impactadas

ações
patrocinadas23

=
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Modalidades:
Vôlei, futsal, basquete, natação, xadrez, handebol, ginástica de 

trampolim, judô, taekwondo, futebol, atletismo, corrida de rua.

Incentivo 

ICMS MG Esporte R$ 1.987.541,63

ICMS SP Esporte R$ 721.197,59

ICMS RS Esporte R$ 564.222,69

IR Esporte* R$ 2.587.018,00

Total Geral R$ 5.859.979,91
* Incluindo recursos de pessoas física do programa Cidadãos do Amanhã.



SAÚDE
7.758
beneficiados 

O apoio a projetos de saúde se dá por meio da Lei 

Federal de Incentivo à Saúde, no Programa Nacional de 

Apoio à Atenção Oncológica (PRONON) e Programa 

Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com 

Deficiência (PRONAS).
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Projetos realizados por meio de leis de incentivo 7
ações patrocinadas



FOTO

PRONON R$ 670.000,00

PRONAS R$ 1.431.884,76

Fundo do Idoso R$ 3.100.444,00

Total Geral R$ 5.202.328,76

Incentivo 

Projetos patrocinados:
Fundo do Idoso

• Faça um idoso feliz-Crucilândia

• Girassol Fase II, Meu Lar Minha Vida-Contagem

• Programa Centro Dia para Pessoas Idosas e suas famílias-Juiz de Fora

 Programa Nacional à Atenção Oncológica (PRONON)
• Ampliação de exames oncológicos de ressonância magnética-Belo Horizonte

Programa Nacional de Apoio à Atenção da Súde
da Pessoa com Deficiência (PRONAS)

• APAE Crucilândia

• APAE Feira de Santana

• APAE Santa Luzia



AÇÕES
COM
CLIENTES
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Com o objetivo de fortalecer a relação da empresa com 
clientes corporativos, a Vice-presidência Comercial da 
ArcelorMittal estruturou o projeto de Vínculos Sociais, 
em parceria com a Fundação ArcelorMittal. A empresa 
oferece a competência da Fundação na área do 
Investimento Social Privado, por meio do 
compartilhamento de metodologias e projetos sociais. 

Resultados 2018:

92
Clientes
atendidos

202
Projeto Buzum
Engemet

2.371
Projetos:
Ver e Viver
Cliente Morandin

177
Reuniões
realizadas

17
Empresas
envolvidas

12
Projetos em
andamento

2
Projetos 
concluídos

2.573
Número total de
pessoas beneficiadas
pelos projetos
desenvolvidos

ArcelorMittal
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www.fundacaoarcelormittal.org.br

fundacaoarcelormittal


