
Juntos
criando
oportunidades
Resultados que construímos em 2022 



A Fundação ArcelorMittal é responsável 
por direcionar os investimentos sociais e 
conectar o Grupo ArcelorMittal a causas 
relevantes para a cidadania das crianças 
e jovens brasileiros. Há 35 anos, nos 
dedicamos a transformar a vida de pessoas 
de todo o Brasil, com iniciativas nas áreas 
da educação, da cultura e esporte.

Por meio de um trabalho em rede, buscamos 
compartilhar conhecimento e inovação 
contribuindo para a inclusão, a formação 
cidadã e a construção de um mundo melhor.

#Resultados2022

Juntos, criamos 
oportunidades que 
transformam!
Conheça as iniciativas que apoiamos em

www.famb.org.br

@fundacaoarcelormittal

Fundação ArcelorMittal

http://www.famb.org.br/


#Resultados2022

Em 2022, a Fundação 
ArcelorMittal alcançou 
ainda mais pessoas.

Sabe o que isso significa? 

Mais oportunidades! 
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Martinho Campos, Bom Despacho, Abaeté, Quartel Geral, Dores do Indaiá, Carbonita, Senador 

Modestino Gonçalves, Diamantina, Dionísio, São José do Goiabal, Marliéria, São Pedro dos Ferros, 
Vazante, Paracatu, João Pinheiro, João Monlevade, Rio Piracicaba, São Domingos do Prata e Nova 

Era, Juiz de Fora e Santos Dumont, Resende e Barra Mansa, Piracicaba, Três Lagoas, Sabará, São 
Paulo, Bela Vista de Minas, Itatiaiuçu e Mateus Leme, Belém, Crucilândia, Diadema, Duque de Caxias, 

Jaboatão dos Guararápes, Marabá, Recife, Curitiba, Fortaleza, Maracanaú, Salvador, Caxias do Sul, 
Porto Seguro, Rio de Janeiro, Candeias, Iracemápolis, Contagem, Guarulhos e Baurú, São Francisco 

do Sul, Joinville, Vitória, Serra, Vila Velha, Ibiraçu e Contagem, Belo Horizonte, Itaúna, Vespasiano, 
Feira de Santana, Osasco, Sumaré]

Onde estão as 
nossas oportunidades? 
Em todo o Brasil!

Em 2022, estivemos em 

66 cidades



Investimentos que 
geram resultados.

Os programas voltados 
para educação, cultura 
e esporte receberam o 
investimento total de 

R$ 73.523.254,53.

Esse valor se divide em 
investimento próprio de 

R$ 8.576.562,56
+ recursos incentivados

R$ 64.946.961,97 
e se multiplica em realizações.
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Sonhos que viram
oportunidades 

na educação
na cultura
no esporte
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O futuro da educação 
começa hoje. 

EDUCAÇÃO

Sabe o que é o STEAM?

Uma abordagem educacional 
plural, que integra o ensino de 
Ciência, Tecnologia, Engenharia, 
Artes e Matemática para formar 
jovens capazes de criar soluções 
para os problemas do mundo 
contemporâneo.

#Resultados2022

Com o objetivo de investir na 
formação de professores para 
transformar o ensino nas escolas, 
em 2022, a Fundação ArcelorMittal 
criou uma estratégia para a 
educação brasileira: a Liga STEAM.
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Em seu primeiro ano, a 
Liga STEAM já se tornou 
um dos maiores programas de 
formação de educadores em 
STEAM do Brasil!

Ao todo, 133.189 pessoas
compartilharam conosco 
esse desafio de transformar a 
realidade do ensino no Brasil.

EDUCAÇÃO



Pesquisa 
Nacional

Retrato do 
conhecimento e 
uso do Steam 
em escolas de 
todo o país

Lançamento 
estratégia

Formação de 
Educadores
Online

900 inscritos

50 selecionados

1 e-book 
publicado

Formação de 
Educadores 
nos Municípios

1.100 
participantes

Serra + 
Piracicaba

Prêmio 
Liga Steam

23 estados + DF

1.832 educadores

30.000 alunos

Projetos 
incentivados

Mentes Brilhantes

E-Sport

Fábrica Fantástica

Hacklab Volante

STEAM Girls

Conexão 
Liga STEAM

Evento gratuito 
para educadores, 
no Museu do 
Amanhã

300 participantes
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Uma Liga inteira para incentivar 
que o ensino STEAM chegue cada 
vez mais perto de professores e 
alunos em todo o Brasil:
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Para um mundo novo
uma educação diferente

EDUCAÇÃO

Nossas iniciativas em STEAM buscam 
uma reposta para os desafios 
produtivos, profissionais, sociais e 
ambientais do mundo, que pedem por 
novas abordagens na educação. Por 
isso, atuamos em várias frentes: 

A iniciativa existe há 30 anos, e, em 2022, passou 
a ter o nome de Liga STEAM. Pela primeira vez, 
professores e alunos de escolas de todo o país 
puderam se inscrever em duas categorias: 
Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

Mais de R$700 mil foram 
distribuídos em premiação. 
Os vencedores das duas 
categorias ganharam um 
laboratório de tecnologia 
e inovação montado, no 
valor de R$340 mil

Prêmio que reconhece iniciativas de professores e 
alunos dentro das temáticas abrangidas pelo STEAM.

Prêmio Liga STEAM
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EDUCAÇÃO

Formação de Professores

Para formar educadores na abordagem 
STEAM e fazer com que esta forma de 
ensinar se dissemine pelo Brasil, a Fundação 
ArcelorMittal criou duas frentes de atuação.

A formação em parceria com 
secretarias municipais de educação, 
em Serra (ES) e Piracicaba (SP).

E a formação online, com um grupo 
de 50 educadores selecionados, de 
todas as partes do Brasil.
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EDUCAÇÃO

STEAM Girls 

A carreta STEAM Girls levou oficinas, 
peças de teatro e palestras com 
jovens inspiradoras para Belo 
Horizonte, Contagem, Juiz de Fora 
[MG], São Paulo, Piracicaba [SP], 
Resende, Rio de Janeiro [RJ], Vitória 
e Serra [ES]. Cerca de 17 mil pessoas 
participaram das ações
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EDUCAÇÃO

Conexão Liga STEAM

O evento coroou o primeiro ano de 
implantação da Liga STEAM. Realizado 
no Museu do Amanhã, com a presença 
de cerca de 200 pessoas, o Conexão 
Liga STEAM promoveu momentos 
inspiradores, com uma combinação 
infalível: conteúdo rico, profissionais 
especialistas e público engajado.
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Ao todo, chegamos a 

1.620.471 pessoas por meio 
dos projetos do eixo de cultura 
da Fundação ArcelorMittal. 
Foram pessoas que tiveram acesso 
à cultura e a formações através 
do nosso incentivo.

O valor da cultura

CULTURA



CULTURA

Em 2022, o Diversão em Cena, maior programa 
de formação de público para teatro infantil do 
Brasil, retornou ao formato presencial.

E foi além…

O programa levou o teatro para 132.457 
pessoas. Foram 593 espetáculos
realizados em 60 localidades.
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CULTURA

Acreditamos
na arte!
O Edital Nacional do 
Diversão em Cena selecionou 

projetos de teatro, música, circo, 
musicais e dança, com um 
investimento total de R$6 milhões

120
projetos 
inscritos

14 
selecionados 
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O incentivo de empresas 
privadas à cultura é 
essencial. É importante 
louvar e reconhecer quem 
são as empresas que 
apoiam as artes e o 
teatro.

Alessandra Colassanti
diretora de espetáculo do Diversão 
em Cena
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CULTURA

O Forma e 
Transforma 
cresceu!
Contribuindo para o 
desenvolvimento da 
cultura local nas 
comunidades onde está 
presente, trouxe 
oportunidades para 
26.701 pessoas.
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Com formações específicas 
em João Monlevade e em 
Juiz de Fora, o programa 
ainda organizou uma Mostra 
de Diversidade que revelou 
todo o potencial cultural 
da comunidade.



CULTURA

Cultura e educação 
atuando juntas
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Em 2022, mais de 600 jovens 
participaram do Projeto Acordes, 
que ampliou sua atuação e foi 
realizado em seis cidades: 
Sabará, Itaúna, Juiz de Fora e 
João Monlevade [MG], Piracicaba 
[SP] e Feira de Santana [BA]

Em 2022, lançamos uma websérie
mostrando histórias que já passaram 
por estes mais de 10 anos de projeto. 

LINK WEBSÉRIE:
www.youtube.com/playlist?list=PL8y-
4ZgmtX2mUcNhsY2uES79uGV3Y4o6H

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8y-4ZgmtX2mUcNhsY2uES79uGV3Y4o6H
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8y-4ZgmtX2mUcNhsY2uES79uGV3Y4o6H


A potência 
na união 
de forças
As parcerias estratégicas
foram ampliadas e 
trouxeram mais incentivo 
para eventos e locais que 
promovem a cultura.

Público diretamente atendido 
pelas nossas parcerias 
estratégicas na cultura:

529.573
Público visitante dos 
espaços que apoiamos:

915.758
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PARCERIAS ESTRATÉGICAS
NA CULTURA
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ESPORTE

Juntos,
jogando pela 
transformação

2022 foi um ano de reconhecimento 
das ações do eixo de esporte da 
Fundação ArcelorMittal.

O prêmio Comenda Incentivadores 
do Esporte foi recebido na Câmara 
dos Deputados, em Brasília. A 
homenagem foi prestada às cinco 
empresas que mais investem na 
área no  país, com recursos da Lei 
Federal de Incentivo ao Esporte.



#Resultados2022

Recebemos também 

o Prêmio do Esporte 
Mineiro 2022, 
concedido pela Secretaria 
de Desenvolvimento 
Social de Minas Gerais, 
por meio da Subsecretaria 
de Esportes, por sermos 
uma das empresas que 
mais apoiou o esporte 
mineiro este ano. 



ESPORTE

Pluralidade 
em quadra

7.795 pessoas jovens e crianças  
participaram dos projetos nas 
suas comunidades:

Basquete, futsal, vôlei, 
natação, handebol, 
ginástica de trampolim, 
judô, xadrez, tênis, 
taekwondo, futebol, jogos 
eletrônicos, automobilismo, 
breaking e atletismo.

Projeto de futebol
Sabará, MG
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ESPORTE

Estreia do torneio 
Conexão Cidadã
Equipes de 11 municípios [Carbonita, 
Contagem, Dionísio, Itaúna, J. Monlevade, 
Juiz de Fora, Sabará, S.J. Goiabal, Santos 
Dumont e Vespasiano, em Minas Gerais, e 
Feira de Santana, na Bahia] se enfrentaram 
em várias modalidades, e ainda puderam 
viver a experiência de se conectar com 
outras pessoas, cidades e culturas.
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ESPORTE

A Ginástica de Trampolim
foi destaque em 2022: atletas 
de um dos nossos projetos de 
esporte participaram do 
Campeonato Pan-americano
de ginástica dessa modalidade. 
Nosso time voltou para casa com 
uma atleta medalha de ouro.

Um salto 
internacional
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Gabriela Rodrigues
Projeto Trampolim

Contagem, MG



PARCERIAS ESTRATÉGICAS NO ESPORTE

Avançando em equipe
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1.501.878 pessoas
participaram dos eventos 
promovidos em conjunto 
com as nossas parcerias 
estratégicas de esporte.



O SADA Cruzeiro
conquistou medalha 
de bronze no 
Mundial de Clubes, 
foi Pentacampeão 
da Supercopa, 
Heptacampeão da 
Superliga 2021/22 
e Octa Campeão 
Sul-Americano de 
Clubes.
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PARCERIAS ESTRATÉGICAS NO ESPORTE



O atleta Thiago Vinhal
participou do projeto esportivo 
"Faz Atleta", de Triathlon, que 
aconteceu em Porto Seguro 
com o patrocínio da Fundação 
ArcelorMittal. Ele foi classificado 
para competir com os melhores 
atletas do mundo no 
campeonato mundial de 
ironman, em Kona, no Hawai.
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PARCERIAS ESTRATÉGICAS NO ESPORTE



IMPOSTO 
DO BEM

Em 2022, o programa Cidadãos do Amanhã
arrecadou R$ 6.861.720,81 por meio da destinação 
de até 6% dos recursos do Imposto de Renda de 
Pessoa Física e de doações. 

Esses recursos foram distribuídos aos Fundos 
Municipais dos Direitos da Criança e do 
Adolescente das cidades onde o Grupo 
ArcelorMittal atua e vão potencializar 
oportunidades para cerca de 7 mil jovens
em situação de vulnerabilidade.

#Resultados2022



JUNTOS, ABRINDO 
CAMINHOS PARA A 
TRANSFORMAÇÃO 
ACONTECER
Em 2023 vamos continuar juntos 
e em movimento, conectados para 
criar ainda mais oportunidades.

www.famb.org.br

@fundacaoarcelormittal

Fundação ArcelorMittal

http://www.famb.org.br/

