


Com a visão da Sustentabilidade como 
pilar do negócio e na busca do melhor 
gerenciamento dos fatores que inte-
gram esta gestão integrada, pela pri-
meira vez publicamos nosso Relatório 
de Sustentabilidade, que traz as prin-
cipais informações sobre nosso perfil 
corporativo, abrangendo o modelo de 
negócio, a estratégia, a forma como nos 
relacionamos com os stakeholders e a 
sociedade, bem como o desempenho 
e os resultados obtidos no período de 
1 de janeiro a 31 de dezembro de 2020. 

Paralelamente, pelo segundo ano con-
secutivo, o grupo italiano Buzzi Unicem, 
que compõe, juntamente ao grupo bra-
sileiro Ricardo Brennand, a joint venture 
BCPAR, controladora da Cimento Nacio-
nal, também inclui em seu relatório os 
dados relativos à empresa.

Seguindo os padrões de qualidade inter-
nacionais, já nesse primeiro relato ado-
tamos as premissas do Global Reporting 
Initiative (GRI) para relatórios de susten-
tabilidade, na versão GRI Standards, op-
ção Essencial.  

Foram levados em conta, ainda, os indi-
cadores específicos do setor de cimento 
definidos pela Buzzi Unicem, que tem 
mais de 100 anos de tradição nesse seg-
mento com atuação global.

Os indicadores financeiros, por sua vez, 
seguem os padrões internacionais de 
contabilidade da International Financial 
Reporting Standards (IFRS), tendo sido as 
informações financeiras validadas pela 
E&Y. Já as informações não financeiras 
passaram por um processo de validação 
interno da Cimento Nacional.

Sobre o 
relatório

Como navegar por 
este relatório

Na versão digital, clique nos ícones locali-
zados na parte inferior para navegar pelo 
conteúdo. Para facilitar o acesso a dados 
complementares ou outras informações, 
o Relatório conta com links específicos de 
acordo com cada conteúdo. Você também 
pode acessar o nosso site por meio do QR 
Code abaixo ou pelo link www.cimentonacio-
nal.com.br. Dúvidas ou sugestões sobre este 
relatório podem ser enviadas para o e-mail 
sustentabilidade@cimentonacional.com.br.

Retornar para a página anterior

Avançar para a página seguinte

Retornar para a última página visitada

Retornar para o Sumário
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Sobre a metodologia
Seguimos o processo de relato do gru-
po Buzzi Unicem. A saber:

• Coleta de dados através do Tagetik - 
banco de dados não financeiros do 
grupo Buzzi Unicem;

• Coleta de dados complementares por 
meio de “relatórios adicionais” (RPs, 
que vêm com uma breve orientação, 
definições e exemplos) para temas 
não implementados no Tagetik (en-
gajamento e governança de stakehol-
ders). 

• Carta assinada pelo representante do 
negócio no País, que atesta a precisão 
dos dados enviados para o grupo Bu-
zzi Unicem.

Evento subsequente
Conforme publicado no Diário Oficial da 
União em 24 de março de 2021, o Con-
selho Administrativo de Defesa Econô-
mica (CADE) aprovou, sem restrições, a 
aquisição das empresas cimenteiras do 
Grupo CRH no Brasil pela BCPAR - joint 
venture formada pelos grupos Buzzi 
Unicem e Ricardo Brennand, controla-
dora da Cimento Nacional -, agregando 
as unidades fabris, centros de distribui-
ção e suas marcas operadas no merca-
do brasileiro. Como esse relatório con-
templa apenas o período de 2020, as 
informações e indicadores não incluem 
a operação ou atividades relacionadas à 
infraestrutura adquirida da CRH, exceto 
nas perspectivas, que tratam da nossa 
visão acerca do futuro e projetos para 
2021.

Sobre os indicadores
Os indicadores ambientais relacionados 
ao consumo de energia térmica e emis-
sões de material particulado, óxidos de 
nitrogênio (NOx), dióxido de enxofre 
(SO2) e mercúrio (Hg) são apresentados 
por tonelada de clínquer produzida.

Os indicadores relativos ao consumo de 
energia elétrica, emissões de dióxido 
de carbono (CO2), resíduos produzidos 
e consumo de água são reportados por 
tonelada de produto cimentício, defini-
dos como todo o clínquer produzido, 
incluindo o utilizado para a produção 
de cimentos/ligantes e o que é vendi-
do diretamente, como também gesso 
e quaisquer materiais misturados com 
clínquer para produzir cimentos e/ou 
materiais cimentícios (por exemplo, 
calcário, escória, cinzas volantes, pozo-
lana etc.). O produto cimentício tam-
bém inclui quaisquer quantidades de 
componentes minerais (escória, cinzas 
volantes e pozolana) que são processa-
dos e vendidos separadamente como 
substitutivos de clínquer. Já o clínquer 
comprado de terceiros e usado para a 
produção de cimentos e/ou materiais 
cimentícios não estão inclusos.

As emissões de gases de efeito estufa 
foram calculadas com base nos critérios 
estabelecidos pela norma EN 19694-3, 
método B2. 

Os indicadores sociais relativos a lesões 
referem-se a colaboradores e contrata-
dos que trabalham em nossas opera-
ções.

Notas
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O ano de 2020 foi completamente atí-
pico para o mundo devido à pandemia 
da Covid-19. E não foi diferente para as 
indústrias do cimento e da construção 
civil, como um todo. Em um primeiro 
momento, as incertezas e projeções ne-
gativas deram o tom aos negócios, mas 
a mudança dos hábitos de consumo da 
população brasileira, que ao ficar mais 
tempo em casa sentiu a necessidade de 
fazer pequenas reformas, bem como, a 
taxa de juros mais baixa, que impulsio-
nou a construção civil a partir de novos 
projetos imobiliários, trouxeram novas 
perspectivas, resultando, ao contrário 
do que se esperava, em um crescimen-
to de 10,9% em vendas de cimento, em 
comparação a 2019, segundo o Sindi-
cato Nacional da Indústria do Cimento 
(SNIC).

Mesmo com os fatores externos que 
contribuíram com os resultados posi-
tivos, acredito que nossas decisões es-
tratégicas, pautadas pelo positivismo e 
por uma visão a longo prazo, foram de-
cisivas para acompanharmos essa evo-

Mensagem 
do Presidente

Panorama geral
da Empresa

GRI-102-14
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lução, sem perder qualidade nos produ-
tos e preservando a vida e a saúde das 
pessoas. 

Entre essas decisões, destaco a de man-
termos nossas fábricas em plena ope-
ração, sem descontinuar nenhum pro-
cesso. Para tanto, focamos em cuidar 
dos colaboradores, especialmente nas 
plantas industriais, uma vez que nos es-
critórios a adesão ao trabalho remoto 
foi imediata. Além disso, fomos ágeis na 
adoção de práticas que já haviam sido 
utilizadas pelo Grupo Buzzi na Itália, no 
início da pandemia.

Com muita informação e uma comuni-
cação transparente e recorrente, pude-
mos fazer com que nossa equipe se sen-
tisse segura, apoiada pelas lideranças, 
e adotasse uma postura consciente e 
preventiva.

Os resultados estão nos números. To-
dos os indicadores de negócio foram 
superados, fortalecemos a imagem da 
empresa perante o mercado, clientes e 
comunidades, apresentando soluções 
e nos adaptando à nova realidade, e 
reafirmamos nosso compromisso com 
a sustentabilidade e a perenidade do 
negócio, reforçando os pilares estraté-
gicos. 

A pandemia foi, aliás, um momento cru-
cial para mostrarmos que estamos real-
mente comprometidos com as práticas 
de sustentabilidades ambiental, social 

e de governança. Tanto que mantive-
mos as ações junto ao público externo, 
levando em consideração todas as dire-
trizes estabelecidas pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), sem perder a 
conexão com as comunidades e stake-
holders que estão no entorno das ope-
rações. 

A decisão de fazer e compartilhar com 
o mercado nosso primeiro Relatório 
de Sustentabilidade é mais um passo 
importante que demonstra esse com-
prometimento com a transparência, a 
melhoria contínua e o desenvolvimento 
sustentável, pois, se por um lado, nos 
orgulhamos do caminho que percor-
remos nesse sentido, por outro, sabe-
mos que ainda podemos ir muito mais 
longe. Pautados por esses objetivos, 
aprendizados e conquistas, juntamente 
à agilidade, simplicidade, serenidade e, 
principalmente, com nossa gente positi-
va, com certeza, chegaremos a um novo 
patamar.

Jose Eduardo Ramos
CEO - Diretor Presidente

GRI-102-14
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Destaques do ano

Capital intelectual
 � 30% de taxa de substituição de energia térmica para fontes alter-

nativas na unidade de Sete Lagoas/MG.

 � Criação da Escola de Vendas – uma plataforma de Ensino à Dis-
tância para capacitação da equipe comercial.

 � Implantação do Projeto “Aprendizagem Criativa com Suporte da 
Andragogia”.

Capital natural
 � 550 kg CO2 /t (níveis de CO2 por tonelada de cimento) - 200kg 

CO2 /t abaixo que a média do setor.

 � 98 litros de água por tonelada de cimento equivalente, 600% a 
menos que a média do setor.

 � Atingimento dos valores de eficiência energética para 2030 de-
finidos no Cement Technology Roadmap Brazil - 4% abaixo 
para energia térmica e 14% abaixo em energia elétrica. 

Capital manufaturado
 � R$ 2 milhões de investimento para a construção de tanques lí-

quidos para coprocessamento na unidade de Sete Lagoas.

 � Aumento da capacidade do forno da unidade de Sete Lagoas, de 
3,5 mil toneladas para 4 mil toneladas.

 � Automação dos fornos industriais a partir de desenvolvimento 
interno, dando mais eficiência e segurança à produção. 

Capital humano
 � R$ 400 mil investidos em capacitação.

 � Zero acidentes na unidade de Pitimbu pelo ter-
ceiro ano consecutivo;

 � 20% de mulheres na força de trabalho, com uma 
média de 49 horas de treinamento por mulher.

Capital financeiro 
 � 38% de aumento em receita em comparação 

a 2019.

 � 3,4 vezes mais valor gerado e distribuído.

 � 6% de crescimento em vendas em 2020, em 
comparação ao ano anterior.

Capital social e de relacionamento
 � R$ 1,8 milhão destinado a programas de desenvolvimento e de in-

centivo à educação, à cultura e ao esporte, além de ações sociais.

 � R$ 745 mil de recursos destinados como patrocínio a cinco institui-
ções filantrópicas.

 � R$ 32.670,00 arrecadados com a realização da “Live do Bem”, que fo-
ram doados para três instituições sociais.

2020

GRI-102-7
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DE PRODUTOS 

INTERMEDIÁRIOS
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LOGÍSTICA

Operação de 
classe mundial

Passe o ponteiro o mouse pelas 
fotos para saber mais sobre as 
operações classe mundial da Ci-
mento Nacional

GRI-102-7, 103-2 e 103-3- Crescimento 
econômico de longo prazo, 103-2 e 103-3- 
Mitigação de mudanças climáticas
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Desempenho 
econômico

Desempenho 
social

Indicador Unidade 2018 2019 2020
Produção de cimento t/000 2.571 2.923 3.219
Vendas líquidas R$M 572,9 594,6 820,4
CAPEX R$M 19,9 20,5 22,4
Número de colaboradores no final do ano N 690 681 712

Indicador
Colaboradores Contratados

2018 2019 2020 2018 2019 2020
Acidentes fatais 0 0 0 0 0 0
Acidentes com perda de tempo 2 1 3 3 2 2
Dias perdidos 5 1 40 16 78 75
Taxa de frequência (índice) 1,58 0,8 2,6 2,70 1,6 1,84
Taxa de frequência (número) 20,52 16,2 19,8 25,1 32,0 24,81
Taxa de gravidade 0,001 0,001 0,034 0,010 0,06 0,07
Duração média 3 1 13 4 39 37

Desempenho 
ambiental

Indicador Unidade 2018 2019 2020
Energia
Substituição térmica % % 17,4% 19,8% 18,3%

Consumo Térmico GJ/ t clínquer GJ/t clínquer 3,331 3,316 3,349 
Consumo Elétrico kWh/ t cimento eq. kWh/t cimento eq. 88 93 91
Matérias-primas
Matérias-primas alternativas % 8,0% 9,1% 11,1%
Fator clínquer/cimento % 71,1% 70,0% 67,3%
Emissões atmosféricas
Material particulado g/t clínquer 93 62 34
NOx g/t clínquer 1.080 1.024 852
SO2 g/t clínquer 623 496 1.367
Hg mg/t clínquer 0 0 0
Dioxinas mg/t clínquer 0 0 0
CO2 ( calcinação) kg/ t cimento eq. 382 370 374
CO2 (combustão) kg/ t cimento eq. 201 192 197
Emissões diretas de CO2 kg/ t cimento eq. 583 562 553
Produção de resíduos
Produção de resíduos g/t cimento eq. 963 1617 1038
Reutilização externa % 78% 88% 81%
Consumo de água
Consumo de água l/t cimento eq. 129 117 98
% de águas pluviais % 0% 0% 0%
Transporte
Entradas - rodoviário km/t cimento eq. 77 81 89
Entradas - ferroviário km/t cimento eq. 17 14 20
Entradas - marítimo km/t cimento eq. 512 507 560
Saídas - rodoviário km/t cimento eq. 481 558 516
Saídas - ferroviário km/t cimento eq. 0 0 0
Saídas - marítimo km/t cimento eq. 0 0 0

GRI-102-7, 103-2 e 103-3- Crescimento econômico de longo prazo

GRI-403-9, 103-2 e 103-3- Saúde e segurança

GRI-302-3, 301-1. 305-7, 306-3, 303-3, 305-1, 305-3, 103-2 e 103-3- Mitigação de emissões 
atmosféricas, Mitigação de mudanças climáticas, Eficiência de recursos hídricos 
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Para enfrentar e superar a pandemia, 
criamos o Comitê de Gestão de Medidas 
Preventivas Contra a Covid -19 um time 
multidisciplinar que liderou todo o pro-
cesso junto às equipes na prevenção da 
doença em nossas frentes de atuação e 
colaborou para que pudéssemos man-
ter as atividades de maneira a atender 
à demanda crescente, mas garantindo a 
segurança de todos. 

Para maior fluidez na comunicação, o 
Comitê disponibilizou um canal de con-
tato direto aberto a todos os colabora-
dores. Assim, nossas equipes se desta-
caram em busca de soluções para que 
conseguíssemos atuar de forma segura 
e assertiva frente à nova realidade. 

Uma das primeiras medidas foi adotar 
o trabalho remoto para quem possuía 
flexibilidade para o exercício de sua fun-
ção e estava no grupo de risco (idosos 
e gestantes). Aos que apresentassem 
algum sintoma de gripe e/ou outras 
enfermidades, instituímos o regime de 
quarentena (com abono das horas). Já 
para os profissionais cuja atividade de-
mandava a presença física, adotamos 
uma série de mudanças estruturais, de 
rotinas e comportamentais, embasada 
em um amplo protocolo de prevenção e 
um plano de comunicação com foco na 
divulgação de informações relevantes 
acerca da importância da participação e 
da colaboração de todos na prevenção 
da disseminação do vírus. 

Estruturalmente, ampliamos o espaço 
do refeitório e o horário de funciona-
mento para garantir o distanciamento 
social mínimo seguro, recomendado 
pela OMS, além de dobrar a quantidade 
de transporte coletivo para que o dis-
tanciamento também fosse respeitado 
no caminho para as fábricas.

Do ponto de vista das rotinas, não tive-
mos dúvidas em renunciar às viagens a 
trabalho, nacionais e internacionais, e 
em adiar todas as ações que pudessem 
promover aglomeração de pessoas. Em 
resposta a essas restrições, criamos al-
ternativas online com a participação 
do público que seria envolvido presen-
cialmente. Também passou a integrar 
o nosso dia a dia, desde o começo da 
pandemia, a aferição da temperatura 
corporal por infravermelho em todos os 
acessos às nossas unidades, monitoran-
do os principais sintomas da doença e 
afastando as pessoas que apresentas-
sem qualquer sintoma. 

Em relação às mudanças comportamen-
tais, reforçamos os procedimentos de hi-
gienização e limpeza das áreas, além de 
disponibilizar álcool em gel 70%, com 
orientação e incentivo para a higieniza-
ção frequente das mãos e para o uso de 
máscaras, inclusive, com campanhas de 
engajamento junto às famílias dos co-
laboradores para uma conduta respon-
sável não só dentro, como fora da or-
ganização. Um exemplo foi o concurso 

Ações frente
a Covid19
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"Família Nacional: quem ama protege", 
que incentivava o compartilhamento 
de vídeos caseiros ensinando formas 
de prevenir a disseminação do vírus. Ao 
final, 43 vídeos foram recebidos e seis 
colaboradores foram premiados, sendo 
dois em cada unidade (Sete Lagoas, Pi-
timbu e no escritório de Recife).

A segurança foi intensificada, ainda, 
com a ajuda da tecnologia, como a im-
plantação do Monitoramento de Inte-
rações Pessoais (MPI) - um aplicativo 
que mapeia as interações entre as pes-
soas, por meio do bluetooth do celular, 
para acompanhar o distanciamento e o 
tempo de interação entre todos os co-
laboradores. A partir daí, a área médica 
conseguia identificar e agir preventiva-
mente junto àqueles que estiveram em 
contato com o colaborador que apre-
sentou sintomas ou teve o diagnóstico 
confirmado para a doença. 

Além de conseguirmos manter a opera-
ção com sucesso, superamos a distância 
imposta pelas restrições de proximida-
de física, com uma comunicação ainda 
mais fluida e de qualidade. Isso porque, 
adotamos uma rotina diária de reuni-
ões entre as lideranças, com encontros 
virtuais objetivos duas vezes por dia e 
reuniões com as equipes, além de im-
plantarmos novos veículos internos de 
comunicação com o objetivo de levar 
informação segura, de maneiras ágil e 
consistente, em um ano de tantas incer-
tezas e dúvidas. Um exemplo foi a cria-
ção da “Cartilha de prevenção contra a 
Covid-19”.

Nossa atuação frente à Covid-19 tam-
bém levou em consideração a comuni-
dade. Com o objetivo de orientar nossos 
caminhoneiros quanto ao combate e à 
prevenção ao Coronavírus, realizamos a 

Campanha “Nacional na Estrada”. Além 
da conscientização sobre os meios de 
contaminação, cuidados com a higiene 
e sintomas da doença, doamos 1,5 mil 
kits de higiene pessoal e alimentação 
por meio da ação. Já em favor das co-
munidades das regiões onde estamos 
inseridos, contribuímos com a doação 
de mais de R$ 1 milhão a 10 instituições, 
localizadas nos estados da Paraíba e de 
Minas Gerais, impactando na vida de 
pelo menos 370 famílias e mais de 6,9 
mil pessoas, como lar de idosos, APAE’s 
e Rotary Club. Paralelamente à contri-
buição em espécie, doamos mais de 5 
mil cestas básicas e oferecemos assis-
tência social quanto à compra de medi-
camentos, manutenção do lar e reestru-
turação de espaços para atendimento 
de qualidade ao mais impactados so-
cialmente pela pandemia, incluindo 
alunos e familiares dos nossos projetos 
sociais. Um exemplo foram as ações de 
conscientização e informações sobre o 
tema, como os quatro webinares com a 
presença de 200 pessoas. Estendemos 
nossa contribuição à comunidade tam-
bém por meio da doação de insumos de 
cuidados médicos ao sistema público 
de saúde.

Ao final de 2020, apesar de todas as di-
ficuldades, colhemos muitos aprendiza-
dos e evoluímos em termos de sinergia 
entre as pessoas, com resultados positi-
vos para o negócio.

Anjos da guarda
Para apoiar o Comitê de Gestão de Medidas 
Preventivas e reforçar as ações de preven-
ção à Covid-19 em nossas unidades, alguns 
colaboradores e a Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes (CIPA) foram convida-
dos a contribuir no reforço das boas práti-
cas. Essas pessoas assumiram ainda mais 
responsabilidades e tornaram-se referência 
em seus turnos ou áreas, quanto ao tema da 
pandemia. 

Os Anjos, como foram intitulados, trabalha-
ram como facilitadores e centralizaram as 
dúvidas e questionamentos para buscarem 
apoio junto ao Serviço Especializado em En-
genharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho (SESMT) e ao Comitê de Gestão de 
Medidas Preventivas. 
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História
e Perfil

Quem 
somos

Demos um importante passo em termos de Governança Corporativa a partir das práti-
cas consolidadas da atuação internacional do Grupo Buzzi, inclusive, como empresa de 
capital aberto. 

2011

2013

2015

2018

2019

Nasce a Cimento Nacional, fundada pelo grupo centenário Ricardo Brennand, com a 
inauguração da primeira fábrica, em maio de 2011, em Sete Lagoas/MG. Na época, 
com capacidade instalada para produção de 1,2 milhão de toneladas de cimento/ano.

Expandimos a capacidade da fábrica Sete Lagoas para 2,4 milhões de toneladas de 
cimento/ano, com a instalação de um novo moinho de cimento, atendendo aos mer-
cados do Sudeste, Sul e Centro-Oeste do País. 

Ampliamos nossa produção para o Nordeste do País, com a inauguração da segun-
da unidade fabril, em Pitimbu/PB, que conta com uma capacidade produtiva de 1,7 
milhão de toneladas de cimento/ano. A unidade também possui um centro de dis-
tribuição, localizado em Salvador/BA. Ambos projetos são greenfield, equipadas com 
equipamentos de última geração e infraestrutura totalmente integrada.

O grupo cimenteiro italiano Buzzi Unicem, em operação desde 1907 e atualmente pre-
sente em mais de 14 países, tornou-se sócio da família Ricardo Brennand, criando a 
joint venture BCPAR, controladora da Cimento Nacional.

GRI-102-7
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Sete Lagoas/MG

Guarulhos/SP

Goiânia/GO

Salvador/BA

Pitimbu/PB

Fábricas

CD´s

A Buzzi Unicem 
A Buzzi Unicem é um grupo interna-
cional produtor de cimento, concreto 
pré-misturado e agregados, criado em 
1907, na Itália, com sede em Casale 
Monferrato, na província de Alexandria. 
Atualmente, está em 14 países e desta-
ca-se como uma das mais importantes 
e experientes cimenteiras do mundo. É 
uma empresa de capital aberto listada 
na bolsa de valores italiana desde 1973. 

Até então possui 40 fábricas, mais de 
10 mil colaboradores e uma capacidade 
instalada de 50 milhões de toneladas 
de cimento por ano. Com uma gestão 
focada e uma visão de longo prazo do 
negócio, a empresa preza pelo compro-
misso com o desenvolvimento susten-
tável, aliado a ativos de alta qualidade, 
além da criação de valor por um modo 
de produção e atuação pautados pela 
experiência e eficiência operacional de 
suas indústrias. A Buzzi Unicem também 
possui excelentes referências em copro-
cessamento e um forte compromisso 
com a segurança e a sustentabilidade. 

Em 2018, o grupo iniciou sua operação 
no Brasil por meio da parceria com a Ci-
mento Nacional, em um acordo assina-
do com o Grupo Ricardo Brennand, que 
criou a joint venture BCPAR.

Sobre a nossa parceria
Assim como o Grupo Ricardo Brennand, 
o Grupo Buzzi Unicem tem controle fa-
miliar (Família Buzzi). Além da paixão 
pelo segmento cimenteiro, os grupos 
compactuam da determinação na bus-
ca pela excelência, pela eficiência e 
preocupação com as pessoas e com o 
meio ambiente. A parceria possibilitou 
muita troca de tecnologia, conheci-
mento e adoção de práticas de padrão 
internacional na atuação brasileira, con-
tribuindo para nosso aprimoramento e 
competitividade, a partir de uma visão 
estratégica de longo prazo, com foco na 
perenidade do negócio e no equilíbrio 
das relações. 

Nossa
estrutura
GRIs 102-2, 102-3, 102-4, 102-6 e 102-7

• Cimento Nacional - Unidade Sete Lagoas, fundada em 2011, possui capacidade instalada de 
2,4 milhões de toneladas de cimento por ano.

• Cimento Nacional - Unidade Pitimbu, fundada em 2015, possui capacidade instalada de 1,7 
milhão de toneladas de cimento por ano.

Contamos, ainda, com três Centros de Distribuição, estrategicamente localizados para atender ao 
mercado com eficiência, além de duas mineradoras.

Para colocar toda essa infraestrutura em plena operação, temos a dedicação de um time forma-
do por 712 colaboradores, sendo 254 em cargos administrativos, 245 atuando nas fábricas e 213 
técnicos.

Tal estrutura nos permitiu criar um processo produtivo de excelência que resulta em produtos de 
alta performance, oferecendo ao mercado soluções de grande desempenho e flexibilidade para 
os diferentes tipos de aplicações. Assim, atendemos diversos clientes dos segmentos de varejo, 
construtoras, concreteiras e indústrias nas regiões Sudeste e Nordeste, além do Paraguai, com um 
portfólio que conta com três produtos.

Indicador Unidade 2018 2019 2020
Capacidade de produção de cimento M t/ano 4,1 4,1 4,1
Fábricas completas N 2 2 2
Moagens N 0 0 0
Centros de Distribuição e terminais N 2 2 3

Com sede no Recife/PE, somos a primeira cimenteira do Brasil a conquistar a certificação ISO 9001 
em sua versão 2015, contando com duas fábricas modernas, construídas do zero pelo nosso time:
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Nossa identidade
GRI-102-15, 102-16

Desde o início de nossas operações, somos orientados por valores e 
princípios que norteiam o caminho rumo ao sucesso. Esse sucesso é, 
portanto, um reflexo da identidade organizacional embasada em nos-
sa missão, visão e valores. Assim, materializamos, dia após dia, uma 
gestão focada em desenvolvimento sustentável e geração de valor 
para todos os públicos relacionados.

Ao longo da nossa trajetória, conquis-
tamos reconhecimento e certificações 
que nos enchem de orgulho, pois dão 
credibilidade e segurança de que nos-
sos clientes estão consumindo produtos 
de alta qualidade:

ISO 9001: 2015
Certifica o Sistema de Gestão da Cimen-
to Nacional, com processos padroniza-
dos e monitorados, um exercício con-
tínuo de melhoria, sempre dando foco 
em uma melhor experiência para os 
clientes.

Selo de qualidade da 
Associação Brasileira de 
Cimentos Portland (ABCP)
A Cimento Nacional está sempre traba-
lhando para levar aos clientes, produtos 
de excelência e nossa marca sempre foi 
reconhecida no mercado por essa qua-
lidade e por isso, mantém desde o iní-
cio, o Selo de Qualidade da ABCP, que 
também é reconhecido pelo Programa 
Brasileira de Qualidade e Produtividade 
do Habitat (PBQP-h), para todos os seus 
produtos. 

ONC de Conformidad
Certificação que reúne os requisitos da 
ISO 9001 juntamente com os parâme-
tros de qualidade de produtos definido 
pela Norma Técnica Paraguaia para que 
seja possível a exportação dos nossos 
produtos ao Paraguai.

Reconhecimentos 
e certificações 
GRI-102-12
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Geração
de Valor

A materialidade de nossas unidades 
segue as definições da Buzzi Unicem. 
Conforme divulgado no Relatório de 
Sustentabilidade 2020 do grupo, a lista 
de temas e questões relevantes para a 
organização foi determinada por in-
termédio de um processo revisto pela 
consultoria PwC durante as atividades 
de asseguração, que compreendeu as 
seguintes etapas:

• Levantamento das principais tendên-
cias do setor de cimento e concreto 
em âmbito global.

• Padronização de acordo com as dire-
trizes fornecidas pelos padrões GRI.

• Avaliação de amostra significativa de 
relatórios não financeiros de concor-
rentes internacionais.

Em seguida, as perspectivas dos stake-
holders externos e internos colabora-
ram para a validação dos tópicos mate-
riais, a saber:

• Comitê de Sustentabilidade - forne-
ceu a visão interna (eixo “x”).

• Grupo de gerentes do departamento 
de sustentabilidade - interpretou as 
perspectivas dos stakeholders exter-
nos (eixo “y”).

• Grupo de investidores - forneceu a 
perspectiva externa (eixo “y”).

Assim, foram elencados os seguintes tó-
picos materiais, que confirmam as polí-
ticas e estratégias do grupo:

• Saúde e segurança

• Engajamento com as comunidades 
locais

• Mitigação de mudanças climáticas

• Mitigação de emissões atmosféricas

• Crescimento econômico de longo 
prazo

• Mitigação de ruídos

• Gestão da biodiversidade

• Desenvolvimento dos colaboradores

• Ética nos negócios

• Anticorrupção

• Condições de trabalho

• Práticas concorrenciais

• Gestão da cadeia de suprimentos

• Relações setoriais

• Equidade de gênero

• Relações com os clientes

• Eficiência de recursos hídricos

• Eficiência de recursos 

Nota: Nos próximos anos faremos a elaboração 
da matriz de materialidade alinhada às partes 
interessadas no Brasil, em conjunto com nossa 
estratégia de negócio.

GRI-102-40, 102-42, 102-43, 102-44
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Materialidade 
GRI 102-47

Importância para a Buzzi
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Engajamento com as comunidades locais

Gestão da biodiversidade

Desenvolvimento dos colaboradores

Condições de trabalho
Ética nos negócios

Relações industriais
Práticas concorrenciais

Equidade de gênero

Eficiência de recursos hídricos
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Saúde e segurança

Mitigação de mudanças climáticas

Anticorrupção

Econômico

Ambiental

Social

Mitigação de ruídos

Gestão da cadeia de suprimentos

Relações com os clientes

Crescimento econômico de longo prazo

Mitigação de emissões atmosféricas

3130  Relatório de Sustentabilidade 2020 Relatório de Sustentabilidade 2020



Saúde, segurança e bem-estar dos 
colaboradores

Por meio de treinamentos, projetos de desenvolvi-
mento, investimento em tecnologias e processos, 
respeito à legislação, normas e uma relação pró-
xima por meio de comunicação contínua, fomen-
tamos um ambiente próspero, seguro e saudável 
para os nossos colaboradores e parceiros, para que 
eles atinjam os seus potenciais em um ambiente 
digno.

17 1
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4

5

6

7
8910
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Trabalhamos em busca da melhoria 
contínua e do desenvolvimento susten-
tável. Por isso, reconhecemos a impor-
tância dos esforços das comunidades 
nacional e internacional na contribuição 
aos 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). Portanto, já nesse 
primeiro relatório, buscamos avaliar as 
nossas ações sob a perspectiva de quais 
objetivos conseguimos contribuir. As-
sim, em uma análise preliminar, identifi-

Nossas contribuições aos ODS
camos dez que possuem maior sinergia 
com o nosso negócio, dando um impor-
tante passo para fortalecê-los. 

Nos próximos anos queremos avançar 
ainda mais, investigando como as nos-
sas operações se relacionam com os 
ODS com base em análises de materia-
lidade, modelo de negócio, avaliações 
de risco, oportunidades e consultas às 
partes interessadas. 

Engajamento e relacionamento com 
as partes interessadas
 

Acreditamos em negócios sustentáveis que geram 
valor para a sociedade. Por esse motivo, investi-
mentos em ações de desenvolvimento, bem como 
de fomento à educação, à cultura e aos esportes.

Economia circular e estratégia 
climática

Atingimos a redução de nossa pegada ambiental 
com o coprocessamento de resíduos em fornos de 
clínquer, a utilização de cimentícios na composi-
ção dos nossos cimentos, a gestão eficiente dos 
recursos hídricos e pela produção de cimentos de 
alto desempenho, que contribuem para a redução 
das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE).
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Nosso Modelo 
de Negócio

Capital manufaturado
Duas fábricas de cimento completas 
com as melhores tecnologias disponí-
veis. Produção de 3,22 milhões de to-
neladas de cimento.

Capital humano
712 colaboradores.

Estratégia e 
alocação de 

recursos
Riscos e 

oportunidades

Desempenho Panorama

Capital humano
R$ 39,77 milhões investidos em remuneração, trei-
namento e incentivos.
4.862 horas de treinamento.

Capital manufaturado
Aquisção de novas operações.
Cerca de 98% dos gastos com fornecedores são 
locais. Esse grupo foi responsável por aproximada-
mente R$ 82,4 milhões dos gastos totais do ano.

Capital intelectual
150 Colaboradores e Líderes capacitados.
Desenvolvimento de novas competências.

Capital natural
Emissões evitadas pela utilização de escória e com-
bustíveis alternativos.
Preservação da “Gruta Rei do Mato”.
Contribuímos para a circularidade do planeta.

Capital social e de relacionamento
Carteira de clientes: 7,7 mil
Número de pessoas impactadas pelos projetos so-
ciais: 20 mil.

Capital financeiro
Investimento de US$ 242 milhões na aquisição dos 
ativos da CRH no Brasil.
R$ 26,32 milhões pagos ao governo na forma de im-
postos, taxas e contribuições, um aumento de 343%.

Capital intelectual
Criação da Escola de Vendas e Desen-
volvimento dos Líderes por meio da 
aprendizagem criativa com suporte 
Andragogia.

Capital natural
Patrimônio espeleológico protegido 
“Gruta Rei do Mato”.
Circularidade das operações: utilização 
de combustíveis e matérias-primas al-
ternativas no processo produtivo.

Capital financeiro 
R$ 820,4 milhões em receita.

Capital social e de 
relacionamento
Investimento de R$ 1,8 milhões em 
programas de desenvolvimento e de 
incentivo à educação.
R$ 745 mil destinados à cinco institui-
ções Filantrópicas.
Doações de cerca de R$ 1 milhão para 
diversas instituições, em apoio a ações 
relacionadas ao COVID-19.

Ambiente externo

Missão, Visão e Valores

Modelo de negócios

GRI-102-15

Saídas

Atividades 
de negócios

Saídas 
(positivas e 
negativas 
no curto, 

médio 
e longo 
prazos)

Entradas
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Para uma postura transparente e aber-
ta, nossa estrutura de governança está 
definida no Estatuto Social e no Acordo 
de Acionistas. Desde 2013, é composta 
pelo Conselho de Administração e pela 
Presidência Executiva, que são respal-
dados pelas diretorias administrativa 
e financeira, as diretorias industrial (no 
caso das fábricas) e técnica (no caso 
das mineradoras), a diretoria comercial 
e a jurídica, conforme organograma a 
seguir:Ética e 

governança

Governança 
corporativa

Presidência executiva

Assembléia de acionistas

Diretoria
industrial /

técnica
Diretoria
comercial

Diretoria
jurídica

Diretoria 
administrativa e 

financeira

GRI-102-18
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Membros do Conselho 
de Administração

Exercício 2020
Conselho de Administração da 
BCPAR

Membros efetivos
Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho - 
Presidente do Conselho de Administração

José Jaime Monteiro Brennand 

José Ricardo Brennand de Carvalho

Michele Buzzi - Vice-Presidente do Conselho de 
Administração

Luigi Buzzi 

Paolo Burlando 

Membros suplentes
Luiza Brennand Guerra  

Antonio Luiz de Almeida Brennand

Jorge Cavalcanti de Petribú Filho

Comitê de Operações
José Eduardo Ferreira Ramos - Diretor Presi-
dente

Edson das Dores Ribeiro - Diretor Industrial

Silvio Ikeda - Gerente de Processo e Combustão 
da Buzzi Unicem S.p.A

Ao Conselho de Administração cabem a 
discussão e as decisões relacionadas às 
atividades e diretrizes gerais para o ne-
gócio, bem como à saúde e segurança 
do trabalho, conforme previsto no Esta-
tuto Social e no Acordo de Acionistas.

O Conselho é formado por seis conse-
lheiros e suplentes, sendo três nomea-
dos direta e exclusivamente pelo Grupo 
Brennand e os demais três pelo Grupo 
Buzzi. Em 2020, 25% do Conselho esta-
vam representados por mulheres. Todos 
os membros são qualificados, de repu-
tação e caráter incontestáveis, confor-
me Lei das Sociedades Anônimas. 

Mesmo com as limitações impostas pela 
pandemia, o cronograma de reuniões 
de 2020 foi mantido e até intensificado, 
com a adoção de reuniões online, o que 
conferiu mais objetividade e agilidade 
à tomada de decisões. Das quatro reu-
niões anuais previstas, foram realizadas 
sete. Todas com participação de 100% 
dos membros. 

Desde 2019 o Conselho também conta 
com o assessoramento do Comitê de 
Operações para assuntos técnicos e no-
vos projetos, inclusive, mediante a cole-
ta de informações técnicas apuradas in 
loco.

Conselho de 
Administração

Diversidade em órgãos de governança e cola-
boradores em 2020
GRI 405-1

Número de colabo-
radores por catego-
ria funcional

Homens Mulheres Total

Executivos 1 0 1
Alta gerência 4 0 4
Média gerência 15 2 17
Administrativo 192 106 298
Operacional 347 6 353
Estagiários 15 24 39
Assistentes 0 0 0
# de graduados 149 69 218

Exercício 2021
Conselho de Administração 
da BCPAR
Membros efetivos
Ricardo Coimbra de Almeida Bren-
nand Filho – Presidente do Conselho de 
Administração

José Jaime Monteiro Brennand 

Antonio Luiz de Almeida Brennand 

Michele Buzzi – Vice-Presidente do 
Conselho de Administração

Luigi Buzzi 

Paolo Burlando 

Membros suplentes
Luiza Brennand Guerra  

José Ricardo Brennand de Carvalho 

Comitê de Operações
José Eduardo Ferreira Ramos - Diretor 
Presidente

Edson das Dores Ribeiro - Diretor In-
dustrial

Silvio Ikeda - Gerente de Processo e 
Combustão da Buzzi Unicem S.p.A

GRI-102-18 GRI-102-18GRI-102-18
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Presidência 
Executiva

Além de atuar em conjunto com o Conselho 
quanto às discussões e decisões relacionadas à 
gestão do dia a dia e à administração dos negó-
cios e atividades, cabem à Presidência Executiva 
as decisões relacionadas às nossas atividades 
operacionais, administrativas, financeiras, co-
merciais, de recursos humanos e jurídicas, de 
acordo com as disposições do Estatuto Social e 
do Acordo de Acionistas. 

Presidência-executiva
Diretor presidente
José Eduardo Ferreira Ramos

Diretor industrial
Edson das Dores Ribeiro 

Diretor administrativo e financeiro
João Eduardo Villar Limeira

Diretor jurídico 
Horácio José Carlos de Mendonça

Diretor comercial
Eduardo Luiz Simão Lamana

Ética
GRI 205-2, GRI-103-2 e 103-3- Ética nos negócios, Anticorrupção, Práticas concorrenciais

Tendo como respaldo a experiência do 
grupo fundador e dando início a nos-
sas operações de forma 100% orgânica, 
com projetos greenfield, tivemos a opor-
tunidade de fazer certo desde o início. E 
assim o fizemos, cumprindo e indo além 
de todos os processos regulatórios, com 
respeito às pessoas e às comunidades 
onde estamos inseridos. E para nos aju-
dar a monitorar e assegurar a ética em 
todos os processos e relações, conta-
mos com o comitê de ética. Composto 
pelo presidente executivo, diretor jurídi-
co, diretor técnico e gerente de gente e 
gestão, ele visa assegurar o exercício de 
condutas íntegras, inspiradas em nossos 
valores, indicando a atitude esperada 
nas situações abordadas pelo Código 
de Conduta. Reúne-se mediante con-

Comunicação e treinamento sobre políticas e procedimentos anticorrupção 
GRI 205-2

vocação de qualquer um de seus mem-
bros ou por solicitação de um gestor ou 
colaborador.

Como forma de manter claros e vívidos 
os princípios éticos, realizamos pales-
tras periódicas sobre o tema ministra-
das para integrantes da diretoria, lide-
rança e demais áreas estratégicas, que 
desempenham papel de multiplicado-
res dos conteúdos para suas respectivas 
equipes. 

 Ainda no que tange à ética na gestão, 
selecionamos os fornecedores e par-
ceiros de negócio com base em nos-
sos valores e missão. E, com todos eles, 
fortalecemos diariamente as relações e 
acordos. 

Indicador 2019 2020
Número total de membros do órgão de governança (*) ao final do 
período de relato

10 10

Número total de membros do órgão de governança aos quais foram 
comunicados as políticas e os procedimentos de combate à corrup-
ção adotados pela organização (durante o período de relato)

0 0

Número total de membros do órgão de governança que receberam 
capacitação em combate à corrupção (durante o período de relato)

0 0

Total de colaboradores (**) 681 712
Total de colaboradores por função
Técnica 201 213
Administrativa 251 254
Produção 229 245

GRI-102-18
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Número total de colaboradores aos quais foram comunicados as políticas e 
os procedimentos de combate à corrupção adotados pela organização por 
categoria (nível e função)

Número total de parceiros de negócio para os quais as políticas e procedimentos 
anticorrupção da organização foram comunicados - discriminados por tipos

A Cimento Nacional não tem por prática mostrar o código de conduta aos parceiros de negócio.

Número total de parceiros de negócio por tipo

Número total de colaboradores que receberam capacitação em combate à 
corrupção por categoria (nível e função)

(*) Os órgãos de governança que existem dentro da organização, como o conselho de administração, comitê de ges-
tão ou órgão semelhante 

(**) exceto membros de órgãos de governança

(***) Parceiros de negócios incluem, entre outros, fornecedores ( consultores, empreiteiros, distribuidores, franquea-
dos ou licenciados, trabalhadores domésticos, empreiteiros independentes, fabricantes, produtores primários, sub-
contratados e atacadistas), agentes, lobistas e outros intermediários, joint venture, governos e clientes.

O número total de parceiros de negócios deve ser estimado.

Indicador 2019 2020
Nível
Executivos 0 0
Alta gerência 0 0
Média gerência 2 2
Administrativo 47 33
Operacional 27 65
Estagiários 0 19
Função
Técnica 18 48
Administrativa 45 36
Produção 13 35

Indicador 2019 2020
Manutenção de equipamento 6 13
Manutenção preventiva 8 0
Aluguel de equipamento com operador 14 13
Mão-de-obra terceirizada 11 8
Testes de laboratório 4 0
Consultoria 2 0
Serviço ambiental 0 6
Serviço de logística 0 5
Segurança patrimonial 4 4
Manutenção e limpeza industrial 2 4
Topografia 0 2
Trasnporte de empregados 0 1
Refeitório 1 1
Controle de pragas 2 1
Destinação de resíduos 3 0

Indicador 2019 2020
Nível
Executivos 0 0
Alta gerência 0 0
Média gerência 2 2
Administrativo 47 33
Operacional 27 65
Estagiários 0 19
Função
Técnica 18 48
Administrativa 45 36
Produção 13 35
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Casos confirmados de corrupção e ações tomadas
GRI 205-3

Indicador 2018 2019 2020
Número total dos casos confirmados de corrupção. (*) 0 0 0
Natureza dos casos confirmados de corrupção 0 0 0
Número total de casos confirmados em que emprega-
dos foram demitidos ou punidos por corrupção.

0 0 0

Número total de casos confirmados em que contratos 
com parceiros de negócios foram rescindidos ou não 
renovados em decorrência de violações relacionadas à 
corrupção.

0 0 0

Processos judiciais relacionados à corrupção movidos 
contra a organização ou seus empregados no período 
coberto pelo relatório e o resultado desses processos.

0 0 0

Indicador 2018 2019 2020
Multas e sanções não monetárias significativas por não conformidade com leis e/ou regula-
mentos na área socioeconômica em termos de:
1. Declarações / convenções / tratados internacionais e 
regulamentações nacionais, subnacionais, regionais e 
locais

0 0 0

2. Casos movidos contra a organização por meio do uso 
de mecanismos de disputa internacional ou mecanis-
mos de disputa nacionais supervisionados por autorida-
des governamentais.

0 0 0

Multas e sanções não monetárias significativas por não conformidade com leis e/ou regula-
mentos na área socioeconômica em termos de:
1. Não conformidades ambientais com leis e regulamen-
tos (GRI 307-1)

0 0 0

2. Não conformidades relacionadas a produtos e servi-
ços

0 0 0

3. Não conformidades com outras leis e regulamentos 
(por exemplo, leis e regulamentos relacionados à fraude 
contábil, discriminação no local de trabalho ou corrup-
ção)

0 0 0

(*) Casos confirmados de corrupção: Casos de corrupção comprovados. Isso não inclui casos de corrupção que 
ainda estão sob investigação no período coberto pelo relatório. 

Não conformidade com leis e regulamentos nas áreas social e econômica
GRI 419-1

Código de conduta

Demos mais um importante passo em 
termos de governança com o estabe-
lecimento de diretrizes que regulam 
as condutas dos nossos colaboradores, 
tornando clara a postura aguardada de 
cada um ante os desafios da atividade 
profissional – a publicação do Código 
de Conduta. 

Trata-se de um conjunto de regras que 
guiam as atitudes e comportamentos 
de toda liderança e colaboradores junto 
aos diversos públicos de interação e áre-
as de atuação, fundamentado em prin-
cípios éticos, que refletem a identidade 
organizacional a partir da nossa missão, 
visão e valores. Com ele, estabelecemos 
um padrão de relacionamento com to-
dos os públicos que interagem com a 
empresa, como clientes, funcionários, 
fornecedores, acionistas, concorrentes, 
governo e comunidade em geral, reu-

nindo as principais orientações para o 
exercício de uma conduta íntegra, e in-
dicando a direção correta para a tomada 
de decisões em diversas situações, ten-
do como objetivos:

• Orientar os colaboradores a praticar e 
respeitar nossos valores; 

• Ser uma referência formal e institu-
cional para as condutas pessoal e pro-
fissional de todos os colaboradores, 
independentemente do cargo que 
ocupem ou função que desempe-
nhem; 

• Criar um padrão de relacionamento 
com todos os públicos envolvidos, 
tais como acionistas, clientes, colabo-
radores, fornecedores, concorrentes, 
Governo e comunidade em geral.

GRI-102-17, GRI-103-2 e 103-3- Ética nos negócios, Anticorrupção, Condições de trabalho, 
Práticas concorrenciais
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A partir dos pilares estratégicos, direcio-
namos nossa força para novos proces-
sos, projetos e investimentos, visando 
sempre à evolução dos resultados de 
forma sustentável, ancorados na peça-
-chave da nossa engrenagem: gente po-
sitiva.

Nossos 
desempenho e 
estratégia

A avaliação e revisão dos pilares estra-
tégicos é feita anualmente, com base 
nas avaliações dos contextos interno e 
externo nos quais estamos inseridos e 
cenários mercadológicos. Em 2020 eles 
estavam assim elencados:

Agilidade comercial

Maximizar os resultados através do melhor mix de produtos, canais e re-
giões, de forma ágil, acompanhando a dinâmica de mercado e suas 
oportunidades.

Logística ativa

Viabilizar fluxos e modais logísticos de baixo custo, garantindo o nível de 
serviço pactuado, com excelência nos processos e estruturas de carrega-
mento.

Excelência operacional

Buscar a excelência operacional através dos melhores padrões de perfor-
mance industrial, produzindo e comprando de forma planejada, com 
obsessão pela redução de custo/consumo e atentos às oportunidades de 
substituição de insumos.

Gente positiva

Manter um time de pessoas competentes, motivadas e criativas, na bus-
ca do objetivo comum de fortalecimento e perenidade do negócio, valori-
zando a colaboração integrada e as atitudes positivas.

GRI-102-15
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Capital 
manufaturado

Depois de anos de desafios, o mercado 
teve uma recuperação significativa em 
2020, tendo como principais indutores 
a injeção de capital realizada pelo au-
xílio emergencial, a autoconstrução e 
as obras imobiliárias – que garantiram 
80% das vendas de cimento. Consegui-
mos aproveitar as oportunidades do 
momento e atender à surpreendente 
pressão de demanda, mesmo em um 
cenário de forte aumento de custos de 
produção, graças ao nosso profissiona-
lismo, foco em excelência e tomadas 
de decisão rápidas e assertivas. Assim, 
mantemos nossas unidades em plena 
operação, tendo, inclusive, aumentado 
o volume produzido em 2020. O inves-
timento feito para aumentar a capacida-
de do forno da unidade Sete Lagoas, de 
3,5 mil toneladas para 4 mil toneladas, e 
as melhorias do ambiente em maquiná-
rio, equipamentos e no sistema de dosa-
gem viabilizaram tal feito com maestria. 
Assim como a ampliação da capacidade 
de exploração da mina de Mata Grande, 
que também viabilizou o aumento da 
produção. 

Mas nosso crescimento ainda se deu 
de forma sustentável a partir do inves-
timento de mais de R$ 2 milhões para 
a construção de tanques de resíduos 
líquidos para coprocessamento na uni-
dade mineira, o que permitiu aumentar 
o volume de materiais coprocessados 
em comparação a 2019, chegando a 
30% de substituição térmica para fontes 
alternativas, tendo como meta elevar 
esse índice a 50%, até 2024. Paralela-
mente, utilizando mais escória na fabri-
cação dos produtos, conseguimos maxi-
mizar a performance dos equipamentos, 
contribuindo com as eficiências térmica 
e energética.

Outro exemplo da nossa eficiência ope-
racional é o índice de emissão de CO2. 
Enquanto a indústria cimenteira é res-
ponsável por 5% de toda emissão com 
uma média, por fábrica, de 750 kg/ CO2 
por tonelada de cimento fabricada, nos-
sas unidades emitiram 553kg/ CO2 por 
tonelada de cimento fabricada, o que 
representa uma redução de 2% em re-
lação ao ano anterior e uma diferença 

considerável em comparação à média 
nacional, o que demonstra a evolução 
de nossos processos e equipamentos 
e nos motiva em busca de índices ain-
da menores. Ademais, ganhamos mais 
eficiência com a automação dos for-
nos, o que representa ganho em segu-
rança, ao reduzir a exposição humana 
à atividade.

Outro número em que nos destaca-
mos é o relacionado ao uso de água 
no processo produtivo. Enquanto a 
maior parte das empresas utiliza 600 
litros para produzir uma tonelada de 
cimento, nós utilizamos 98 litros - uma 
diferença seis vezes menor que a mé-
dia nacional, reafirmando nosso com-
promisso com a sustentabilidade e a 
perenidade do negócio.

GRI-103-2 e 103-3- Crescimento 
econômico de longo prazo
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Capital humano
GRIs-102-8, 102-41, 404-1, 401-1, 102-38, 
GRI-103-2 e 103-3- Desenvolvimento dos 
colaboradores, Equidade de gênero

Gente positiva é a peça-chave da nossa 
engrenagem. São pessoas competen-
tes, motivadas e criativas, que traba-
lham de maneira integrada em prol de 
objetivos comuns: o fortalecimento e a 
perenidade do negócio, estabelecendo 
uma relação cíclica de geração de va-
lor para todos. Nosso índice de 75% de 
compatibilidade entre a nossa cultura e 
a de nosso time mostra que estamos no 
caminho certo para uma atuação sinér-
gica. Para seguirmos avançando nesse 
sentido, faremos uma nova edição da 
pesquisa de satisfação interna realizada 
em 2019, que, devido ao cenário atípico 

Número de colaboradores por tipo de contrato de trabalho / gênero

Número de colaboradores por tipo de jornada de trabalho / gênero 

Número de colaboradores por categoria funcional / gênero

Relação da remuneração anual
GRI 102-38

Novas contratações de empregados e rotatividade de empregados 
GRI 401-1 

Acordos de negociação coletiva
GRI 102-41

Tipo de contrato de trabalho Homens Mulheres Total
Permanente 559 114 673
Temporário 15 24 39

Tipo de jornada de trabalho Homens Mulheres Total
Integral (permanente + temporário) 559 114 673
Parcial (permanente + temporário) 15 24 39

Indicador Unidade Total
R$ individuo mais bem pago/ (média salário de todos os emprega-
dos excluindo-se o mais bem pago)

Taxa 14,8

Categoria funcional Homens Mulheres Total
Executivos 1 0 1
Alta gerência 4 0 4
Média gerência 15 2 17
Administrativo 192 106 298
Operacional 347 6 353
Estagiários 15 24 39
Assistentes 0 0 0
# de graduados 149 69 218

Indicador Unidade Total
Total de empregados cobertos por acordos coletivos N 673 
% de empregados com negociação coletiva % 94,52%

Indicador Unidade Total
Turnover % 11,94

Homem % 12,54
Mulher % 9,42

Número total de colaboradores N 712
Número total de contratações N 68
Número total de demissões N 85

de 2020, optamos por não aplicá-la no 
período relatado.

Em 31 de dezembro de 2020, nosso time 
contava com 673 colaboradores em re-
gime de trabalho integral, todos cober-
tos por acordo coletivo, sendo 94,52% 
com negociação coletiva, além de mais 
39 colaboradores em regime de traba-
lho temporário. Desse montante, 20% 
eram mulheres. Entendemos que ainda 
podemos avançar no quesito diversida-
de e, por isso, começamos a trabalhar o 
tema no sentido mais amplo.
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Desenvolvimento 

Desenvolver pessoas é condição pri-
mordial de nossa atuação. Por isso, in-
vestimos R$ 400 mil em programas de 
formação e capacitação profissionais, 
além de oferecer ações específicas para 
cargos críticos, totalizando 4.862 horas 
de treinamento, o equivalente a uma 
média de sete horas por colaborador. 
Considerando executivos da alta e mé-
dia gerências, o tempo médio de trei-
namento por pessoa ficou em 14 horas, 
sendo uma média de 11 horas de treina-
mento por homem e 49 horas por mu-
lher, nesses mesmos níveis hierárquicos.

Média de horas de treinamento por ano, por categoria funcional
GRI 404-1 

O reconhecimento faz parte desse pro-
cesso. Razão pela qual realizamos o “Pro-
grama de Reconhecimento”. Em 2020, 
todos os colaboradores com no míni-
mo cinco anos de empresa, completa-
dos até 31 de dezembro, tornaram-se 
elegíveis. Somados aos colaboradores 
com 10 anos ou mais de atuação, tive-
mos mais de 300 homenageados, que 
receberam uma carta nominal persona-
lizada e cartão presente com valores de 
acordo com o tempo de trabalho. 

Indicador Homens Mulheres Total
Horas de treinamento (horas)
Executivos, alta e média gerências 212 99 311
Administrativos 1.891 1.056 2.947
Operacionais 1.522 82 1.604
Estagiários 0 0 0
Assistentes 0 0 0
Total 3.625 1.237 4.862
Média de treinamento por colaborador (h/colaborador)
Executivos, alta e média gerências 11 49 14
Administrativos 10 10 10
Operacionais 4 14 5
Estagiários 0 0 0
Assistentes 0 0 0
Média total 6 9 7

GRI-404-1, GRI-103-2 e 103-3- Desenvolvimento dos colaboradores
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Número e percentual de colaboradores, discriminados por gênero e categoria fun-
cional, que receberam avaliação regular de desempenho e de desenvolvimento de 
carreira durante o período coberto pelo relatório  GRI 404-3

Mesmo com as restrições de encontros 
presenciais impostas pelo necessário dis-
tanciamento social, devido à pandemia, 
conseguimos manter a programação de 
treinamentos com qualidade de conteúdo. 
Com a ajuda da tecnologia, foi possível até 
ir além, sem custos adicionais de desloca-
mentos, inclusive, criando programas, como 
a Escola de Vendas. 

O distanciamento foi superado por meio da 
adoção de formas de contato alternativas, 
que tornaram a comunicação mais frequen-
te e efetiva, com maior senso de urgência e 
preocupação de se fazer presente enquanto 
empresa, mesmo não estando fisicamente 
no mesmo ambiente, o que possibilitou atin-
girmos todas as metas e até superar algumas 
delas, distribuindo para todos a Participação 
de Lucros e Resultados (PLR), conforme pre-
visto pelo programa. São exemplos a reali-
zação de ações de treinamento, as reuniões 
de Gestão dos Indicadores e de Gestão de 
Despesas, a reunião de Planejamento Estra-
tégico, o Rodada nas Unidades - uma ação 
que vem se consolidando cada vez mais, 
sempre conduzida pela alta liderança com 
objetivo de levar informações relevantes a 
todo o time - e até as comemorações de fi-
nal de ano. 

Para ajudar as pessoas a superarem os desa-
fios trazidos pela pandemia, criamos novos 

canais e veículos de comunicação inter-
na, como o “Boletim pela Vida”, que trazia 
duas vezes por semana informações so-
bre a Covid-19, com formas de combate, 
melhores práticas, curiosidades, entre 
outros aspectos, além de manter os ca-
nais já existentes, que também passa-
ram a contemplar o tema, como o jornal 
eletrônico interno “Nacional News”, que 
compartilhava semanalmente as notí-
cias atualizadas sobre nossas unidades e 
o “Bom Dia Cimento Nacional”, realizado 
quinzenalmente no escritório corporati-
vo e semanalmente nas fábricas.

Também como parte de nossa busca 
pelo desenvolvimento contínuo, ado-
tamos a prática de análise de desempe-
nho. Em 2020, 100% dos executivos fo-
ram analisados e receberam feedbacks 
com foco no desenvolvimento de suas 
carreiras.

Paralelamente, iniciamos um trabalho 
de revisão de todos os nossos procedi-
mentos. São mais de 300 documentos 
entre políticas e instruções de trabalho, 
que envolvem e mobilizam o time de 
liderança e suas equipes, com o intuito 
de garantir que o conhecimento perma-
neça dentro da empresa e que a equipe 
seja capacitada no desempenho das ati-
vidades sempre da forma mais correta.

Categoria funcional Unidade Homens Mulheres Total
Executivos Número 1 0 1

% 100% 0 100%
Alta gerência Número 4 0 4

% 100% 0 100%
Média gerência Número 14 1 15

% 93% 50% 88%

GRI-404-3, GRI-103-2 e 103-3- Desenvolvimento dos colaboradores
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Saúde e segurança

Cuidar das pessoas é uma de nossas 
prioridades. Isso explica porque não me-
dimos esforços para implementar proje-
tos que garantam a saúde, a segurança 
e o bem-estar de todos, sejam dos co-
laboradores próprios, de fornecedores, 
clientes, parceiros ou integrantes das 
comunidades onde estamos inseridos.

Como parte desse esforço, temos o pro-
jeto “Governança em SST”, que busca a 
redução da acidentalidade, de forma 
contínua. O objetivo é alcançar o pata-
mar de zero dano às pessoas e criar uma 
sólida cultura de Saúde e Segurança do 
Trabalho com foco nos seguintes aspec-
tos:

• Liderança visível e percebida;

• Conceito de “Dono de Área”;

• Mudança comportamental;

• Identificação e tratativa dos desvios 
com base na “Pirâmide de Acidentali-
dade”;

• Gestão de Saúde e Segurança do Tra-
balho dos prestadores de serviços.

Para o acompanhamento e monitora-
mento das diretrizes e metas estabe-
lecidas, adotamos indicadores como 
“Desvio Zero”, Comportamento Seguro, 
Abordagens de Segurança (Liderança), 
Inspeções, Melhorias implantadas, den-
tre outros.

Ações pontuais também nos ajudam a 
manter viva uma postura preventiva e 
de cuidados contínuos. Um exemplo é 

o Abril Verde. Iniciado em 2014, o mo-
vimento já faz parte do nosso calendá-
rio anual, e mesmo em meio à pande-
mia, não deixamos de realizar as ações 
de mobilização e conscientização para 
prevenção de acidentes e doenças do 
trabalho. Afinal, no Brasil, a cada 48 se-
gundos acontece um acidente de tra-
balho e a cada 3 horas um trabalhador 
perde a vida. No entanto, mais de 90% 
dos incidentes podem ser evitados. Por 
isso, mensagens sobre segurança foram 
colocadas em nossas redes sociais e em 
cartazes espalhados pelas fábricas. 

Outra iniciativa mantida no período re-
latado foi o Treinamento Anual da Bri-
gada de Emergência, em Pitimbu e Sete 
Lagoas. Nossos 75 brigadistas recebe-
ram capacitações teórica e prática, de 
acordo com a norma NBR 14726/2006 – 
ABNT e IT nº. 12 do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado de Minas Gerais. Em Pi-
timbu, nosso time de 15 colaboradores 
também recebeu treinamento. Nossa 
brigada de incêndio é formada por um 
grupo de colaboradores voluntários, 
responsáveis pela coordenação da eva-
cuação em casos de incêndios e outros 
acidentes, além de ações de prevenção, 
como a checagem dos extintores e das 
saídas de emergência. 

No período relatado, uma das novida-
des foi a adoção de técnicas e jogos 
interativos aliados à andragogia como 
suporte para trabalhar a mudança de 
comportamento com foco na redução 
de acidentes. A aprendizagem criativa 
contribuiu no processo de mudança ao 
trazer leveza para temas delicados ou 
de alta complexidade. 

GRI-403-1, 102-3 e 102-3- 
Saúde e segurança
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Assim, completamos em 2020 três anos e 
meio consecutivos sem acidentes na plan-
ta de Pitimbu, sendo a nossa meta chegar 
a cinco anos consecutivos. Já na planta de 
Sete Lagoas, apesar dos esforços, nossa 
taxa de frequência aumentou. Tendo como 
meta repetir nesta planta o desempenho 
de Pitimbu, estamos reforçando os proces-
sos, com envolvimento de toda gerência e 
liderança, a partir de um plano de trabalho 
focado exclusivamente na reversão desse 
indicador para o ano de 2021.

Junto aos caminhoneiros, além dos proto-
colos de segurança adotados nas fábricas, 
realizamos em 2020 a Campanha “Nacional 
na Estrada”, que levou orientação quanto 
ao combate e prevenção ao novo Corona-
vírus, além da entrega de 1,5 mil kits de hi-
giene pessoal e alimentação. 

E para envolver os familiares, reali-
zamos o concurso “Família Nacional: 
quem ama protege”. O principal objeti-
vo foi levar nossas atitudes para o com-
bate ao novo Coronavírus para dentro 
dos lares dos colaboradores. Para que, 
junto com seus familiares, eles pu-
dessem avaliar suas ações e medidas 
de proteção e zelo à vida. O concurso 
premiou seis colaboradores, dois por 
unidade (MG, PB e PE), com R$ 1.000 
(um mil reais) para cada. O desafio pro-
posto para as famílias era a gravação e 
envio de um vídeo criativo mostrando 
uma ação de prevenção contra o Coro-
navírus que o colaborador e sua família 
estavam praticando. Os materiais rece-
bidos foram avaliados pelo Comitê de 
Ações Preventivas contra a Covid-19, 
que selecionou os seis vencedores, en-
tre 43 inscritos.

Saúde e segurança
GRI 403-9

Indicador
Colaboradores Contratados

2018 2019 2020 2018 2019 2020
Acidentes fatais 0 0 0 0 0 0
Acidentes com perda de tempo 2 1 3 3 2 2
Dias perdidos 5 1 40 16 78 75
Taxa de frequência (índice) 1,58 0,8 2,6 2,70 1,6 1,84
Taxa de frequência (número) 20,52 16,2 19,8 25,1 32,0 24,81
Taxa de gravidade 0,001 0,001 0,034 0,010 0,06 0,07
Duração média 3 1 13 4 39 37
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Capital 
intelectual

Nosso capital intelectual está completa-
mente enraizado na forma como atua-
mos. Foi a partir dele que nasceu a ope-
ração, pois todas as fábricas são projetos 
greenfield, construídas e equipadas em 
todos os sentidos, desde a aquisição do 
terreno até o início das atividades, pelo 
nosso time. Assim, pudemos aplicar 
todo o know how de profissionais alta-
mente capacitados e a experiência qua-
se centenária do Grupo Ricardo Bren-
nand no ramo dos negócios.  

É nosso capital intelectual também que 
está à frente dos avanços em termos de 
eficiência operacional, excelência no 
atendimento a clientes e melhoria da re-
lação com o meio ambiente, a partir de 
tecnologias que impactam diretamente, 
por exemplo, na redução de emissão de 
Gases do Efeito Estufa (GEE) e na efici-
ência hídrica, abordadas em detalhes 
nesse relato. Com a adoção de tecno-
logia, conseguimos chegar a uma taxa 
de 30% de substituição de energia tér-

mica para fontes alternativas na unidade 
de Sete Lagoas e a meta é chegar a 50% 
até 2024. Ao dar uma nova destinação 
aos resíduos, contribuímos, ainda, com 
a economia circular e com a redução do 
descarte de materiais no meio ambiente. 

Para manter vivo e pulsante nosso capi-
tal intelectual, investimos em comunica-
ção, treinamento e desenvolvimento de 
pessoas. Nesse sentido, avançamos em 
2020 com duas importantes ações.

Uma delas foi a Escola de Vendas. Anco-
rada em dois pilares estratégicos - agi-
lidade comercial e gente positiva – ela 
foi criada para promover experiências 
de aprendizagem aplicáveis ao universo 
comercial, desenvolvendo novas com-
petências técnicas e comportamentais 

com o objetivo de garantir a formação 
contínua da equipe, desde os gerentes 
até os consultores de vendas, passando 
pelos coordenadores e representantes 
comerciais. 

No formato de educação à distância, 
com alguns conteúdos presenciais, ela 
reuniu diversos módulos de aprendiza-
gem com linguagem prática e didática, 
criando a oportunidade de compartilhar 
o conhecimento que já existe na busca 
da agilidade comercial e aprimorar todo 
o processo de venda. Na programação, 
técnicas e conteúdos foram apresenta-
dos de forma a nos preparar para um 
mercado cada dia mais dinâmico e com-
petitivo, abordando temas como Gestão 
de Carreira, Gestão da Rotina, Negocia-
ção e Gestão Fiscal, Relacionamento In-
terpessoal para Gestores, Compliance 
e Precificação. As aulas tiveram como 
capacitador o consultor externo Ricar-
do Botelho, referência no mercado de 
vendas. Para o próximo ano, além de dar 
continuidade à Escola de Vendas, vamos 
evoluir o formato para outros públicos, 
por exemplo, com a criação da Escola de 
Líderes e da Escola Industrial. 

A outra iniciativa iniciada em 2020 foi o 
projeto “Aprendizagem Criativa” - uma 
técnica de desenvolvimento profissio-
nal e humano específica para adultos, 
suportado pela Andragogia. Nessa 
abordagem, a aprendizagem adquire 
uma particularidade focada em três im-
portantes aspectos: no aluno, na inde-
pendência e na autogestão da aprendi-
zagem, visando à aplicação prática do 
conhecimento na vida diária.

O programa de estágio também é um 
avanço no fortalecimento do nosso ca-
pital intelectual a médio e longo prazos, 
trazendo para a operação talentos com 
potencial de se tornarem as lideranças 
futuras, oxigenando nosso negócio com 
nova visão de negócio, das relações e da 
sociedade.

GRI-103-2 e 103-3- Crescimento econômico de longo prazo, 
Desenvolvimento dos colaboradores
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Capital natural 
GRI-103-2 e 103-3- Mitigação de mudanças 
climáticas, Mitigação de ruídos, Gestão 
da biodiversidade, Eficiência de recursos 
hídricos, Eficiência de recursos

Temos um compromisso com a conser-
vação dos recursos naturais por meio da 
redução dos impactos ambientais rela-
cionados às nossas atividades. Portanto, 
monitoramos as unidades com acom-
panhamento sistemático das variáveis 
ambientais, em cumprimento às condi-
cionantes do segmento e aos planos de 
controle e gestão ambiental, conside-
rando constantemente esses elementos 
na manutenção e melhoria contínua 
dos processos e produtos.

Eficiência energética 
Em 2020, já atingimos os valores especi-
ficados para o setor em termos de efici-
ência energética no âmbito do Cement 
Technology Roadmap Brazil - 4% abaixo 
para térmica e 14% abaixo para energia 
elétrica.

E f i c i ê n c i a 
Energética

Unidade 2018 2019 2020 Cement 
Technology 

Roadmap 
Brazil- 2030

Valor de 
Referência 
Setor 2014

Térmica GJ/ t clínquer 3,33 3,32 3,35 3,47 3,5
Elétrica Kwh/ t cimento eq. 88 93 91 106 113

Intensidade energética
GRI 302-3

Consumo de energia dentro da organização - 2020 - (TJ)
GRI 302-1

Energia elétrica

Energia térmica

Coque de petró-
leo

6.585

13 15

1.016

136 337

1.489
1.135

Carvão Óleo leve Resíduo sóli-
do (SSW)

Resíduo 
líquido

Resíduo de bio-
massas

Resíduo energé-
tico

Consumo de 
energia elétrica
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Em 2020 reduzimos em 5% as emis-
sões de CO2 em relação ao ano de 2018 
e 1,6% em relação a 2019. Para mitigar 
o impacto na emissão de CO2 estamos 
adotando cada vez mais o coprocessa-
mento – técnica que consiste na des-
truição térmica de resíduos industriais 
e/ou urbanos em fornos de clínquer. Em 
2020 coprocessamos mais de 250 mil to-
neladas de resíduos (classes I e II), o que 
representa uma taxa de substituição de 
energia térmica para fontes alternativas 
de 30% na unidade mineira.

Além da redução das emissões de CO2, 
a prática fomenta a economia circular e 
viabiliza a redução do consumo de com-
bustíveis e matérias-primas oriundos de 

fontes naturais não renováveis (como co-
que, gás, calcário e argila), sem geração 
de cinzas, colaborando para a redução da 
disposição de resíduos em aterros e con-
tribuindo com a saúde pública a partir da 
eliminação, por exemplo, de pneus. 

Realizando constantemente o monitora-
mento da qualidade do ar, acompanha-
mos o desempenho operacional e tam-
bém ficamos atentos às interações com 
as comunidades do entorno. Com vários 
pontos de análise, nossa equipe moni-
tora a presença de metais perigosos no 
clínquer, os componentes presentes nos 
resíduos e insumos, além das amostras de 
resíduos. 

Emissões diretas de gases de efeito estufa (GEE) 
GRI 305-1

Emissões indiretas de gases de efeito estufa (GEE)
GRI 305-2

Indicador Unidade 2018 2019 2020
Emissões diretas Totais CO2 t 1.844.927 1.758.606 1.945.257
Emissões evitadas CO2 (bela bio-
massa)

t 38.058 31.983 29.539

Indicador Unidade 2018 2019 2020
Energia elétrica por renovável % 0% 0% 0%
CO2 (por energia elétrica) g CO2 / kWh 88 88 185
CO2 (por energia elétrica) t 51.576 53.693 58.305 

Materiais que podem ser 
coprocessados:
• Pneus;
• Papéis e plásticos contaminados;
• Óleos usados;
• Sólidos trituráveis;
• EPIs usados;
• Borras oleosas;
• Resíduos do ETE;
• Catalisadores usados;
• Torta de filtração;
• Terras e serragens contaminadas;
• Areias.

Mudanças climáticas

Emissões diretas de CO2 (kg/ton cimento equivalente)

Valores de referênciaEmissões Cimento Nacional

2018 2019 2020 Cement 
Technology 
Roadmap 

Brazil- 2020

Cement 
Technology 
Roadmap 

Brazil- 2030

Valor de 
Referência 
Setor 2014

583 562 553 552

485

564

GRI-305-4, 103-2 e 103-3- Mitigação de mudanças climáticas
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FORNO

TORRE DE
PRÉ AQUECIMENTO

ESTOCAGEM DE COM-
BUSTÍVEIS E RESÍDUOS

Nossa contribuição para 
a Economia Circular

Passe o ponteiro o mouse pelas 
fotos para saber mais sobre a nos-
sa contribuição para a Economia 
Circular.

GRI-103-2 e 103-3-Mitigação de mudanças climáticas
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Eficiência hídrica 

Monitoramos as águas de efluentes, a 
água potável, as águas pluviais e super-
ficiais, além de monitorarmos o nível 
de água subterrânea, com ações para 
otimizar o uso do recurso e promover 
a consciência acerca do consumo sus-
tentável. Assim, conseguimos ter uma 
relação otimizada de apenas 98 litros de 
água para a produção de uma tonelada 
de cimento, contra a média nacional da 
indústria, que é de 600 litros por tone-
lada produzida. O número representa 
uma diferença de 600% em relação à 

Indicador Unidade 2018 2019 2020
Intensidade de água 
consumida

l/ t cimento eq. 129 117 98

média nacional do setor e uma redução 
de 16,23% em relação ao volume consu-
mido no ano anterior.

Fazem parte do conjunto de ações, a 
adoção de recirculação da água utiliza-
da no processo produtivo, da água da 
chuva e das águas dos sistemas de tra-
tamento de efluentes, que são direcio-
nadas às nossas bacias de decantação 
para uso não potável, como umectação 
de vias e jardins.

Intensidade de água consumida

GRI-303-2, GRI-103-2 e 103-3- Eficiência de recursos hídricos
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Gestão da 
biodiversidade

Os entornos das nossas unidades in-
dustriais e minerárias estão cercados 
dos biomas Mata Atlântica, Cerrado e 
Caatinga. Para preservá-los, desde 2010 
realizamos o plantio de mudas de árvo-
res nativas com finalidade de adensa-
mento florístico e recuperação de áreas 
degradadas. Em 2020 foram plantadas 
30 mil mudas de espécies nativas em 
mais de 17 hectares (ha), sendo 6,84 ha 
de mata ciliar do Córrego Macuco, em 
Sete Lagoas/MG, e 11,35 ha do Córrego 
Mata Grande/GO. Adquirimos, ainda, 
mais 104 ha destinados à área de Re-
serva Legal, localizados nos municípios 
de Alhandra e Mamanguape, ambos na 
Paraíba, para conservação e reabilitação 
dos processos ecológicos, além de ser 
abrigo e fornecer proteção para a fauna 
e flora nativas. 

No total, já foram mais de 65 mil mudas 
plantadas em 49,68 ha, onde as espécies 
recebem tratos culturais durante cinco 
anos, para que tenham bom desenvol-
vimento e possam, no futuro, contribuir 
para a formação de florestas.

Nossas análises também contemplam o 
monitoramento da integridade física e a 
bioespeleologia (ramo da Biologia que 
se dedica ao estudo dos seres vivos do 
ecossistema em cavernas), assim como 
a arqueologia, contribuindo para a pre-
servação das grutas, bem como das 
pinturas rupestres nelas estampadas - 
um bem precioso de valor inestimável. 
Além disso, fazemos o monitoramento 
fotográfico de integridade física e de 
material particulado nas cavidades.

GRI-304-3, GRI-103-2 e 103-3- Gestão da biodiversidade
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Qualidade do ar 

Indicador Unidade 2018 2019 2020
Material particulado g / t clínquer 93 62 34
NO2 g / t clínquer 1.080 1.024 852
SO2 g / t clínquer 623 496 1.367
Hg mg / t clínquer 0 0 0
Dioxinas mg / t clínquer 0 0 0

Indicador Unidade 2018 2019 2020
NO2 t 2.485,0 2.256,3 2.060 
SO2 t 1.433,3 1.092,4 3.304 
Hg kg 0,6 0,1 0
Dioxinas kg 0,009 0,102 0
Sistema de monitoramento 
contínuo de particulado

% 100% 100% 100%

Sistema de monitoramento 
contínuo de NOx

% 100% 100% 100%

Sistema de monitoramento 
contínuo de SO2

% 100% 100% 100%

Sistema de monitoramento 
contínuo de Hg

% 0% 0% 0%

Monitoramos as emissões de material 
particulado, óxidos de nitrogênio e di-
óxido de enxofre nas nossas operações 
de forma contínua nas chaminés dos 
fornos e medições descontínuas das 
emissões de material particulado, óxido 
de nitrogênio, óxido de enxofre, assim 
como mercúrio, dioxinas e furanos, re-
alizadas por organismos credenciados 
pelos órgãos reguladores, que atestam 
a conformidade de nossas práticas com 
as referências mundiais na mitigação 
dos impactos relativos às emissões nas 
operações. Por essas perspectivas pode-
mos afirmar que nossas emissões estão 

equiparadas à referência de fábricas de 
classe mundial e bem abaixo dos parâ-
metros estabelecidos pela legislação 
brasileira.  

Em 2020 ainda tivemos uma redução de 
45% nas emissões de material particu-
lado em relação ao ano anterior e uma 
redução de 17% nas emissões de óxido 
de nitrogênio. Em relação ao dióxido de 
enxofre, apesar dos parâmetros estarem 
em conformidade com os requisitos le-
gais, tivemos um aumento significativo 
em relação ao ano anterior.

Outras emissões
GRI 305-7

GRI-305-7, GRI-103-2 e 103-3- 
Mitigação de emissões atmosféricas
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Gestão de 
resíduos sólidos

Reconhecemos a importância e respei-
tamos a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS), a partir de um Plano 
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
(PGRS), tendo como práticas a coleta se-
letiva, a destinação adequada de todos 
os resíduos gerados nas unidades e o 
reaproveitamento máximo de cada um 
dos resíduos provenientes de nossos 
processos. Tanto os resíduos industriais 
gerados durante o processo produtivo, 
quanto àqueles gerados nas estruturas 
de apoio, como escritórios, são segre-
gados na sua fonte de origem, levados 
para as Centrais de Resíduos onde são 
caracterizados e armazenados, confor-
me tipologia, até serem destinados para 
reciclagem, reutilização, destruição ou 

tratamento. O coprocessamento é outra 
alternativa ambientalmente adequada 
que adotamos (vide página 64).

Em 2020, reduzimos em 2,7 pontos per-
centuais a utilização de clínquer no pro-
duto através do aumento da utilização 
de materiais cimentícios substitutos. No 
mesmo período, a porcentagem de ma-
teriais naturais que foram substituídos 
por cimentícios aumentou em 2 pon-
tos percentuais, de 9,1%, em 2019, para 
11,1%, em 2020, enquanto o percentual 
de resíduos gerados que foram destina-
dos para reutilização caiu 7 pontos per-
centuais, de 88%, em 2019, para 81%, 
em 2020.

Materiais
GRI 301-1, 301-2

Indicador Unidade 2018 2019 2020
Matérias-primas virgens t 4.218.989 4.145.076 4.602.569 
Materias-primas alternativas t 367.960 416.582 571.806 
Total de matérias-primas t 4.586.949 4.561.659 5.174.375 
Fator clínquer/cimento % 71,1% 70,0% 67,3%

GRI-301-1, 306-3, 103-2 e 
103-3- Eficiência de recursos
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Capital social e de 
relacionamento
GRI 413-1, GRI-103-2 e 103-3- Engajamento 
com as comunidades locais

Baseados no respeito mútuo, na parce-
ria ativa, na transparência e na colabo-
ração de longo prazo, incentivamos o 
diálogo com as instituições, grupos de 
opinião e comunidades nas áreas onde 
atuamos, buscando a construção de re-
lações de confiança. 

O baixo registro de reclamações socio-
ambientais e zero interferências exter-
nas ao nosso negócio nos faz acreditar 
que estamos no caminho certo, man-
tendo nossa boa reputação perante as 

comunidades, mesmo diante das me-
didas de contingência ao Coronavírus 
adotadas no ano de 2020. Uma delas foi 
a restrição a projetos com necessidade 
de aproximação física ou que promoves-
sem aglomerações. Por outro lado, ajus-
tamos nossas ações, adaptando-as às 
plataformas digitais para conseguirmos 
dar continuidade ao suporte à comuni-
dade local, além de realizar as iniciativas 
possíveis, de acordo com as diretrizes 
de segurança estabelecidas pela Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS). 

Relação com a 
comunidade do entorno
Ao todo, R$ 1,8 milhão foi destinado a 
programas de desenvolvimento e de 
incentivo à educação, à cultura, ao vo-
luntariado e ao esporte, além de ações 
sociais, seja por meio de apoio a insti-
tuições e projetos já estabelecidos, seja 
por meio de programas próprios. A se-
guir, elencamos os principais deles:

Incentivo à educação
Considerando a educação como a princi-
pal ferramenta de transformação social, 
realizamos os seguintes programas:

Educação ambiental
O programa de educação ambiental 
tem o propósito de desenvolver ações 
educativas, formuladas por meio de um 
processo participativo, com ênfase nas 
comunidades da área de influência dire-
ta das unidades operacionais. Assim, bus-
camos minimizar os impactos ambientais 
e sociais locais e promover uma atuação 
efetiva na melhoria da qualidade de vida 
da região. As ações têm como objetivo 
proporcionar condições para produção, 
aquisição de conhecimentos e promo-
ção do desenvolvimento de atitudes que 
estimulem as participações individual e 
coletiva na gestão do uso dos recursos 
ambientais e na concepção e aplicação 
das decisões que afetam a qualidade dos 
meios físico, natural e sociocultural local.

O fortalecimento e formação de lideran-
ças comunitárias são os grandes pilares 
do projeto. Portanto, realizamos dez en-
contros virtuais para discutir, ampliar e 
fortalecer a associação de bairro e lide-

ranças locais, junto à Área de Influên-
cia Direta (AID) das duas plantas fabris. 
Cerca de 50 pessoas, entre lideranças 
comunitárias, moradores interessados e 
mobilizadores dos bairros participaram 
dos encontros.

Ainda visando fortalecer as iniciativas 
comunitárias, promovemos seis ofici-
nas online voltadas para elaboração de 
projetos e captação de recursos finan-
ceiros e não-financeiros em entidades 
governamentais e não governamentais. 
Com três encontros para a comunidade 
da unidade de Sete Lagoas e três para 
a comunidade da unidade de Pitimbu, a 
ação contou com a presença de 25 pes-
soas.

Jovem Nacional
Focado na empregabilidade, promove-
mos um workshop na Escola Municipal 
Maria Tavares, em Pitimbu/PB, levando 
informações sobre o Programa Jovem 
Aprendiz. Além de preparar os 36 alunos 
para conquistar uma vaga no programa, 
a iniciativa teve o objetivo de ajudar o 
público do município a abraçar as opor-
tunidades lançadas por nós, da Cimento 
Nacional. 
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Campanha de popularização 
do teatro e da dança de Belo 
Horizonte e região
Realizada entre os dias 3 de janeiro a 16 
de fevereiro de 2020, em sua 46ª edição, 
a campanha promoveu mais de 150 es-
petáculos de teatro adulto, infantil e de 
dança, sendo 52 deles estreantes, totali-
zando cerca de mil sessões a preços po-
pulares em diversos espaços da cidade e 
para todos os gostos e idades. Além de 
Belo Horizonte, outras seis cidades mi-
neiras receberam os espetáculos: Sete 
Lagoas, Betim, Contagem, Confins, Juiz 
de Fora e Ribeirão das Neves.

Comunidade em cena
Disponibilizamos espaços online para 
que as comunidades pudessem discutir, 
aprender e, especialmente, ser um local 
de estreitamento de relações para con-
vivência. Assim, incentivamos o diálogo 
nas múltiplas instâncias da sociedade: 
social, ambiental, identitária, cultural, 
política, entre outras, fomentando o 
desenvolvimento sustentável, além de 
aumentar o valor agregado da nossa 
imagem junto ao governo, trabalhado-
res, concorrentes, clientes, parceiros e 
fornecedores.

Festival Nacional de Arte       
de Rua
Viabilizado pelo nosso patrocínio e do 
Governo de Minas, por meio da Lei Es-
tadual de Incentivo à Cultura, foi realiza-
do entre os dias 20 de novembro e 4 de 
dezembro no formato online, com di-
versas atrações gratuitas pluriculturais, 
entre dança, música, artes visuais, teatro 
e circo. O evento somou mais de 30 atra-
ções culturais e artistas de cinco estados 
brasileiros. Além dos espetáculos, o pú-
blico pôde desfrutar, sem sair de casa, 
de bate-papos, oficinas e uma live com 
a cantora Elba Ramalho.

Circuito Cultural Cimento 
Nacional
Realizado em Sete Lagoas/MG, o progra-
ma promove a articulação e integração 
das culturas local e regional por meio 
da acessibilidade a uma programação 
gratuita e de qualidade, trabalhando 
conceitos de cidadania, diversidade e 
formação cultural, além de ser uma fer-
ramenta de movimentação econômica 
local. Os projetos Temporada de Teatro 
de Sete Lagoas, Arte Concreta e o Fes-
tival Nacional de Arte de Rua são exem-
plos de iniciativas que contam com o 
nosso patrocínio, via Lei Estadual de In-
centivo à Cultura, movimentando cerca 
de 35 mil pessoas, anualmente. 

Incentivo à cultura
Por meio da Lei Estadual de Incentivo à 
Cultura, apoiamos ações culturais com 
o propósito de promover a democrati-
zação e o acesso à transformação social, 
movimentando também a economia 
junto a profissionais informais e associa-
ções locais:

Clique para 
acessar o 
canal do 

festival
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Incentivo ao voluntariado
Incentivamos entre os nossos colabo-
radores a prática do voluntariado, pois 
acreditamos que ele seja um importan-
te instrumento de transformação social 
e da melhoria da realidade na qual esta-
mos inseridos:

Campanha de arrecadação 
para vítimas da chuva em 
Minas Gerais
Mobilizamos nossos colaboradores 
com doações que somaram forças com 
as deliberações financeiras advindas 
do Comitê de Responsabilidade Social 
das três unidades da empresa em prol 
das vítimas das fortes chuvas ocorridas 
em janeiro. A iniciativa arrecadou 40 
colchões, 1,7 mil quilos de alimentos e 
vários itens de higiene pessoal e de lim-
peza que foram encaminhados à Defesa 
Civil Estadual para contribuir no auxílio 
às 39 mil pessoas desalojados e mais de 
9 mil desabrigadas.

Natal solidário
Buscando disseminar a real mensagem 
do Natal fraternal, solicitamos aos nos-
sos colaboradores a indicação de ins-
tituições, onde eles já atuam, para que 
possamos contribuir para viabilizar ati-
vidades e ações especiais. Em 2020, 11 
instituições foram inscritas. Cada estado 
onde temos atuação (Minas Gerais, Pa-
raíba e Pernambuco) foi contemplado 
com duas instituições, que foram pre-
miadas com o valor de R$ 1.000,00 (mil 
reais) em serviços ou materiais para 
reforço das campanhas natalinas que 
atendem a pessoas socialmente vulne-
ráveis. 

Dia do bem
Por meio da realização do “Dia do Bem” 
sintetizamos o poder solidário e trans-
formador do voluntariado, repercutindo 
de forma direta e imediata nas entida-
des e pessoas beneficiadas. As sete edi-
ções já realizadas, desde 2014, somam a 
participação de mais de 2 mil voluntá-
rios, 8 horas de voluntariados e mais de 
4 mil pessoas beneficiadas diretamente, 
de 24 instituições, em três estados bra-
sileiros. No ano atípico de 2020, ele foi 
transformado em uma live solidária, que 
também marcou o encerramento do 
Festival Nacional de Arte de Rua, ao som 
de um repertório especial na voz de Elba 
Ramalho. Durante a transmissão, no dia 
4 de dezembro, foi disponibilizado um 
QR code, além dos dados bancários da 
empresa gestora do projeto, que ficou 
responsável pelo recebimento das do-
ações. Ao todo, foram arrecadados R$ 
32.670,00, divididos de maneira iguali-
tária, em uma cerimônia simbólica, para 
três instituições de suma importâncias 
social e cultural na região em que elas 
atuam: Orquestra Jovem de Sete Lagoas 
(MG), Projeto Semeando Esperança (PB) 
e Projeto Dona Obra (PE). 

Nota: Fotos tiradas em 
ações realizadas em 

2019, antes da pande-
mia da Covid-19.
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Programas de ações sociais - 
doações e patrocínios
A realização das ações e projetos do 
eixo socioambiental tem o apoio do Co-
mitê de Responsabilidade Social, forma-
do por representantes das unidades de 
Sete Lagoas, Pitimbu e do escritório cor-
porativo. Juntos, eles buscam promover 
sinergia e integração entre as áreas e 
sensibilizar os colaboradores por meio 
de apoio, sugestão ou promoção de 
programas, contribuindo para uma ges-
tão responsável. Dentre as ações que 
tiveram participação direta do comitê, 
podemos destacar:

• Apoio e Patrocínio Social para a Defe-
sa Civil do Estado de Minas Gerais em 
favor das vítimas das chuvas; 

• Doação de uma TV para os médicos 
e profissionais das UTI’s do Hospital 
Universitário Oswaldo Cruz, envolvi-
dos na campanha de cuidados e de 
combate ao novo Coronavírus no es-
tado de Pernambuco; 

• Doação de 40 cestas básicas as fa-
mílias em situação de vulnerabilida-
de social atendidas pelo Núcleo de 
Apoio Cristão Casa do Caminho; 

• Doação de 200 cestas básicas para as 
famílias atendidas pela Secretaria do 
Trabalho, Desenvolvimento e Ação 
Social de Pitimbu e 82 cestas básicas 
aos jovens atendidos pelos nossos 
projetos socioambientais e da Asso-
ciação de Catadores de Material Reci-
clado – Recicla Pitimbu; 

• Doação de 30 sacos de Cimento CP II 
E 32 ao Instituto Trilhar para a realiza-
ção de pequenos reparos no alambra-
do do campo do bairro Santa Rosa, lo-
cal utilizado para as ações do Projeto 
“Escolas Esportivas Estrela Nacional”; 

• Doação de 17 toneladas de cimento à 
granel e 100 sacos CP II E ao Colégio 
Militar Tiradentes de Sete Lagoas para 
a revitalização do pátio da escola; 

• Doação de mais de 300 cestas básicas 
à Associação Pitimbu Fênix Futebol 
Clube, que beneficiou os jovens aten-
didos pelos projetos Escolas Espor-
tivas Estrela Nacional, Programa de 
Educação Ambiental e Secretaria de 
Trabalho e Ação Social.

Patrocínios
R$ 745 mil de recursos destinados como 
patrocínio via Lei Federal de Incenti-
vo Fiscal para cinco instituições: Fundo 
Municipal da Criança e do Adolescente, 
Fundo Municipal da Pessoa Idosa, Insti-
tuto do Tênis, Fundação Altino Ventura e 
Instituto Ricardo Brennand - instituição 
cultural localizada na cidade de Recife/
PE, inaugurada em 2002 pelo empresá-
rio brasileiro Ricardo Brennand, compos-
to por um museu, uma galeria de arte, 
uma biblioteca e um grande parque. 

Nota: Fotos tiradas em ações realizadas em 
2019, antes da pandemia da Covid-19.
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Incentivo ao esporte
Acreditamos no esporte como um ins-
trumento educacional, que permite o 
desenvolvimento através da disciplina, 
respeito ao próximo, cidadania e ética, 
fazendo assim a diferença para crianças 
e adolescentes, perante a sociedade e 
na vida:

Escolas Esportivas Estrela 
Nacional
A iniciativa começou em 2014 com 
apoio a projetos sociais que atendiam a 
60 adolescentes, que podiam fazer aulas 
de futebol de campo e vôlei. De forma 
progressiva ano a ano, chegamos em 
2020 atendendo 700 jovens que, além 
do futebol de campo, podem aprender 
futebol de areia e capoeira. As equipes 
têm se destacado nos municípios e até 
nos estados, impulsionando vários ado-
lescentes para times de renome de Mi-
nas Gerais e da Paraíba.

Nota: Fotos tiradas em ações realizadas em 
2019, antes da pandemia da Covid-19.
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Engajamento com a comunidade

Nota: Fotos tiradas em ações realizadas em 2019, antes da pandemia da Covid-19.

2020
6
Encontros com a 
comunidade

12 
Cursos e 

capacitações

3
Projetos Culturais 
(Leis de incentivo e 
investimento direto)

3
Projetos Esportivos 
(Leis de incentivo e 

investimento direto)

5
Patrocínios via 

Leis Federais

28 
Instituições 
contempladas com 
parcerias sociais
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Outras ações

E não paramos por aqui. Queremos criar 
ainda mais proximidade com nossas co-
munidades e nos aprofundarmos em 
sua realidade para entendermos as reais 
demandas. Assim, podemos atuar com 
parcerias público privadas de maneira 
assertiva, com o intuito de colaborar 
com a recuperação econômica e inclu-
siva das localidades onde atuamos. Afi-
nal, temos como visão em responsabili-
dade social sermos reconhecidos entre 
as empresas do ramo cimenteiro como 
uma organização de excelência e, como 
missão, promover o desenvolvimento 
sustentável (social, ambiental e econô-
mico) e a qualidade de vida das comu-
nidades das Áreas de Influência Direta 
– AID de nossos empreendimentos, de 
forma ética e transparente. 

Parte desse trabalho é disseminar a 
consciência colaborativa e responsável 
junto aos colaboradores, como o Diá-
logo com Responsabilidade Social, que 
realizamos para difundir o conceito, 
divulgar as ações realizadas e abordar 
o direcionamento das iniciativas jun-
to aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) estabelecidos pela 

ONU, que traça 17 metas que buscam 
concretizar os direitos humanos de to-
dos, alcançar a igualdade de gênero e 
o empoderamento das mulheres até o 
ano de 2030. Definido como ano de tra-
balhos em prol da acessibilidade, inicia-
mos 2020 com a parceria junto à “Dona 
Obra” - projeto que executa reformas 
habitacionais a partir da venda direta 
de kits reforma, com valor 40% abaixo 
do mercado e que já contempla paco-
tes de serviços e mão-de-obra feminina 
qualificada.

Em 2020 nossas ações também tiveram 
o intuito de contribuir para a prevenção 
e a contenção da disseminação do novo 
Coronavírus. Entendemos que o cenário 
de pandemia ainda persiste. Por isso, 
para 2021, planejamos manter as ações 
e retomar algumas outras que foram 
paralisadas, readequando os projetos à 
nova realidade, pois temos um grande 
desafio junto à sociedade para ajudar 
a amenizar as sequelas sociais causa-
das pela pandemia, como desemprego, 
fome, isolamento social e relações inter-
pessoais abaladas por traumas.
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Relação com parceiros – 
os caminhoneiros

Os caminhoneiros são peça fundamen-
tal no nosso negócio, representando 
100% do transporte de nossos produtos. 
Por isso, reconhecemos e enfatizamos a 
importância de cuidarem da saúde em 
todos os momentos.

Em 2020, realizamos a campanha “Na-
cional na Estrada”, que teve como foco 
orientá-los quanto ao combate e pre-
venção ao Coronavírus e outras doen-
ças. Além das ações de conscientização, 
doamos 1,5 mil kits de higiene pessoal e 
alimentação. 

Em respeito ao trabalho desses parcei-
ros, tanto nas fábricas quanto nos cen-

Relação com os 
clientes

O ano de 2020 foi marcante para nós da 
Cimento Nacional, pois conseguimos 
encontrar novos caminhos pelos quais 
percorremos com projetos e ações que 
nos enchem de orgulho e nos levaram a 
atingirmos e superarmos metas, chegan-
do de maneira mais assertiva aos clien-
tes. Um deles é a Escola de Vendas, que 
contribuiu para o aumento de 6% em 
vendas, em comparação a 2019.

Nosso avanço também se deu em termos 
qualitativos com o início da implantação 
de um novo modelo de monitoramento 
de Percepção de Clientes, que contem-
pla a realização de pesquisas online em 
uma plataforma especializada, utilizan-
do a metodologia Net Promoter Score 
(NPS), mundialmente reconhecida.

A forma de atuação do time de Gestão 
também evoluiu para contribuir ainda 
mais com uma melhor experiência dos 
clientes e com melhorias de processos, 

sempre necessárias para a continuida-
de do negócio. Agora, o objetivo é dar 
continuidade à implantação de uma 
Sistema de Gestão único entre as unida-
des, com processos mais padronizados 
e unificados, objetivando uma melhor 
performance e resultados ainda mais 
sustentáveis. 

A Assessoria Técnica é outro ponto que 
merece destaque quando o assunto é 
o relacionamento com o cliente. Uma 
equipe altamente especializada atua 
em modernos laboratórios volantes 
com o principal objetivo de orientar as 
indústrias, concreteiras e construtoras 
na aplicação diária dos mais variados ti-
pos de cimento, em todas as suas obras, 
visando sempre à otimização e redução 
dos custos finais. Com alta capacidade 
técnica, os consultores são treinados 
para otimizarem o produto de acordo 
com a demanda de cada cliente, basea-
dos em três pilares.

Os clientes ainda contam com um Canal 
de Atendimento exclusivo, de segun-
da a sexta (exceto feriados), das 7h30 
às 17h30, e aos sábados, das 7h30 às 
11h30, por whatsapp, telefone e e-mail, 
além do Setor de Atendimento ao Clien-
te (SAC) no pós-vendas.

Consultoria
• Avaliação do processo pro-

dutivo;

• Apoio técnico em proces-
sos de certificação de pro-
duto;

• Controle tecnológico de 
concreto, argamassa e ar-
tefatos;

• Apoio técnico em ensaio 
específicos e elaboração 
de relatórios referente à 
durabilidade de estruturas.

Ensaios técnicos
• Dosagem de concretos e 

argamassas;

• Ensaios de cimento, agre-
gados, argamassas, con-
cretos e artefatos;

• Ensaios de compatibilida-
de de cimento com aditi-
vos;

• Ensaios de durabilidade.

Capacitação
• Qualificação de pessoal 

em controle tecnológico 
do concreto;

• Qualificação de pessoal 
em controle tecnológico 
de argamassas;

• Qualificação de pessoal 
em controle tecnológico 
de artefatos de concreto.

tros de distribuição, estamos sempre 
prontos para atender com eficiência e 
agilidade os caminhoneiros autônomos, 
dispondo de uma estrutura de apoio 
diferenciada com pátios de caminhões 
com segurança 24 horas, “Casa do Ca-
minhoneiro”, para maior conforto aos 
motoristas, área coberta e profissionais 
treinados para lonamento. Tudo para 
um carregamento ágil e seguro, além 
de Centros de Distribuição em locais es-
tratégicos. E para garantir a segurança, 
contamos com um protocolo e procedi-
mentos obrigatórios: ao descer do veí-
culo, eles devem utilizar os Equipamen-
tos de Proteção Individual (EPI’s), como 
capacete com jugular, bota de seguran-
ça, óculos de segurança, colete refletivo, 
calça comprida, camisa e luva.

GRI-103-2 e 103-3- Condições de trabalho, 
Crescimento econômico de longo prazo

GRI-103-2 e 103-3- Relações com os 
clientes, Crescimento econômico de 
longo prazo
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Relação com 
fornecedores
GRI 102-9, GRI-102-10, GRI-103-
2 e 103-3- Gestão da cadeia de 
suprimentos

No período relatado contávamos com 
2.312 fornecedores – 16% a mais que 
em 2019. Demonstrando nosso com-
promisso com o desenvolvimento local, 
98% dos gastos com compras de mate-
riais e insumos de 2020 foram realizados 
junto a fornecedores das regiões onde 
estamos instalados, o que representa 
um aumento de 13% em relação ao ano 
anterior.

Valor Economico Gerado e Distribuído (R$ por mil)

Fornecedores 2018 2019 2020
Base de fornecedores 1.994 1.991 2.312 
Base de fornecedores locais 1.980 1.979 2.309 

Indicador 2018 2019 2020
Receitas 572.944 594.614 820.436
Valor Econômico Distribuído
Custos operacionais 454.948 459.244 496.711
Salários e benefícios aos colaboradores 36.291 32.764 39.766
Pagamentos para financiadores 40.457 27.644 21.130
Pagamentos para governos 7.291 5.945 26.317
Valor econômico retido 33.957 69.017 236.512

Proporção de gastos com fornecedores locais
GRI 204-1

Indicador Unidade 2018 2019 2020
Compra de bens e serviços * R$ 97.606.809 89.062.584 84.053.646 
Compra de bens e serviços - LOCAL * R$ 82.631.043 76.145.538 82.397.353 
% de compras locais 85% 85% 98%

* Excluindo as principais compras de commodities (como eletricidade, combustível, gás, etc.)

Capital 
financeiro

Com um crescimento de 6% em vendas, em 
comparação a 2019, tivemos um incremento 
de 38% na receita, em comparação ao mes-
mo período. Tal desempenho viabilizou um 
aumento de 3,4 vezes mais valor gerado e 
distribuído para a sociedade.

Participação em associações
GRI-102-13, GRI-103-2 e 103-3- Relações 
setoriais

O relacionamento com o mercado também se 
dá por meio da atuação junto às instituições 
setoriais. Nosso presidente, José Eduardo Ra-
mos, é vice-presidente do Conselho do Sindi-
cato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC), 
vice-presidente do Conselho da Associação 
Brasileira de Cimento Portland (ABCP) e mem-
bro do Conselho Estratégico da Federação das 
Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG).

GRI-201-1, GRI-103-2 e 103-3 
Crescimento econômico de 
longo prazo
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Visão de 
longo prazo – 
perspectivas

O desempenho da indústria de cimento 
no início de 2021 mostra uma continui-
dade na ascensão das vendas, que teve 
início em 2020, ainda impulsionada pe-
las obras imobiliárias e as reformas resi-
denciais e comerciais. Segundo o Sindi-
cato Nacional da Indústria de Cimento 
(SNIC), em abril de 2021, houve uma 
alta de 26,5% em comparação ao mes-
mo mês de 2020, com crescimento de 
20,8% no acumulado do ano, em rela-
ção ao mesmo período do ano passado. 

No entanto, a queda da projeção do PIB 
da Construção Civil de 4% para 2,5%, 
segundo o estudo do Desempenho 
Econômico da Indústria da Construção, 
mostra que o mercado, altamente con-
corrido, continua demandando muita 
solidez e profissionalismo das indústrias 
cimenteiras.

É nesse cenário, que contar com a so-
lidez de dois grupos centenários de 
negócios, sendo um deles focado ex-
clusivamente no setor com atuação de 
destaque globalmente, com certeza, 
nos coloca em posição de destaque em 
termos de competitividade. Foi a partir 
desses dois agentes, com olhar estraté-
gico e visão de longo prazo, que apro-
veitamos a oportunidade gerada com a 
saída do grupo CRH do Brasil e pratica-
mente dobramos nossa capacidade ins-
talada com a compra das cinco fábricas 
do grupo, sendo três integradas e duas 
de moagem. A compra, realizada em 
2020, teve aprovação do CADE em mar-
ço de 2021. 

A saída do grupo irlandês deu início a 
um movimento para consolidação do 
mercado. Movimento este no qual esta-
mos atentos e que já tem um novo e sig-
nificativo fato: o anúncio da multinacio-
nal franco-suiça LafargeHolcim – maior 

fabricante de cimento do mundo – de 
que também vai vender suas operações 
no Brasil. 

Cientes de que atuamos em um merca-
do cíclico, cuja visão de longo prazo é 
parte fundamental para os resultados, 
focamos na perenidade do negócio, na 
excelência operacional, que reflete em 
eficiência, e na sustentabilidade. É esse 
tripe que pautará nosso ano de 2021, 
tendo como foco a integração das novas 
plantas orientada por um plano estraté-
gico que é revisto anualmente.

Assim, nosso foco estará em operar to-
das as unidades de forma sinérgica, 
aproveitando o que tem de melhor em 
cada uma e compartilhando entre elas 
suas expertises. A estratégia para a ges-
tão do nosso novo portfólio de produ-
tos, com a entrada de dois importantes 
nomes – Alvorada e Campeão - também 
entra no rol das decisões que vamos 
tomar ao longo do ano, pois abrem di-
versas possibilidades de crescimento e 
consolidação da nossa atuação nacional 
e por segmentos de clientes. 

Temos ainda ativos que nos possibilitam 
novas expansões, já que nossa visão de 
futuro nos coloca sempre na vanguar-
da para aproveitar as oportunidades no 
momento e da forma certos, afinal, o 
Brasil, como um País de dimensões con-
tinentais e, ao mesmo tempo, subde-
senvolvido, ainda vai demandar muito 
cimento, seja para preencher as lacunas 
na infraestrutura ou sanar o alto déficit 
habitacional. Nós, da Cimento Nacional, 
vamos seguir com atuação sustentável, 
focada na qualidade de processos, rela-
ções e produto, para que o nosso cimen-
to siga pavimentando e estruturando 
esse caminho de crescimento.

GRI-102-15
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GRI Standard Página de referência ou di-
vulgação Omissões ODS UNGC

Conteúdo padrão

GRI 101: Fundamentos 2016
Perfil Organizacional
GRI 102: Conteúdo padrão 2016
GRI 102-1 Nome da organização Cimento Nacional
GRI 102-2 Atividades, marcas, pro-

dutos e serviços 
Produção de cimento, cimen-
to nacional

GRI 102-3 Localização da sede da 
organização 

Recife/PE

GRI 102-4 Local de operações 
GRI 102-5 Natureza da proprieda-

de e forma jurídica 
Empresa de capital fechado e 
sociedade anônima

GRI 102-6 Mercados atendidos Sudeste e nordeste
GRI 102-7 Porte da organização Páginas 23 à 27
GRI 102-8 Informações sobre em-

pregados e outros tra-
balhadores 

Páginas 50 e 51 8.8, 10.3 6

GRI 102-9 Cadeia de fornecedores Página 92 3
GRI 102-10 Mudanças significativas 

na organização e em sua 
cadeia de fornecedores

Página 92

Conteúdo GRI
GRI Standard Página de referência ou di-

vulgação Omissões ODS UNGC

GRI 102-11 Princípio ou abordagem 
da precaução 

A Cimento Nacional norteia 
suas atividades pelo Princí-
pio da Precaução (estabeleci-
do na Declaração sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável, na Conferên-
cia Rio-92), o qual indica que 
não será utilizada a falta de 
certeza científica total como 
razão para o adiamento de 
medidas eficazes para evi-
tar a degradação ambiental 
onde existam ameaças de 
riscos sérios ou irreversíveis. 
A Cimento Nacional adotou 
esse princípio internacional 
em busca de uma produção 
mais sustentável.

GRI 102-12 Iniciativas externas Página 27
GRI 102-13 Participação em associa-

ções
Página 92

Estratégia
GRI 102: Conteúdo padrão 2016
GRI 102-14 Declaração do mais alto 

executivo 
Página 9

GRI 102-15 Principais impactos, ris-
cos e oportunidades

Página 47

Ética e integridade
GRI 102: Conteúdo padrão 2016
GRI 102-16 Valores, princípios, nor-

mas e códigos de com-
portamento 

Página 26 16.3 10

GRI 102-17 Mecanismos para orien-
tações e preocupações 
referentes à ética

Página 45 16.3 10
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GRI Standard Página de referência ou di-
vulgação Omissões ODS UNGC

Governança
GRI 102: Conteúdo padrão 2016
GRI 102-18 Estrutura de governança Páginas 37 à 45
GRi 102-38 Proporção da remunera-

ção total anual
Página 51

Engajamento com as partes interessadas
GRI 102: Conteúdo padrão 2016
GRI 102-40 Lista de grupos de stake-

holders 
Páginas 76 à 92

GRI 102-41 Acordos de negociação 
coletiva 

Página 50 8.8, 8.8.2

GRI 102-42 Identificação e seleção 
de stakeholders 

Páginas 29 à 31

GRI 102-43 Abordagem para enga-
jamento de stakehol-
ders 

Páginas 29 à 31

GRI 102-44 Principais preocupações 
e tópicos levantados

Páginas 29 à 31

Práticas de relato
GRI 102: Conteúdo padrão 2016
GRI 102-45 Entidades incluídas nas 

demonstrações finan-
ceiras consolidadas 

Páginas 3 e 4

GRI 102-46 Definição do conteúdo 
do relatório e dos Limi-
tes de tópicos 

Páginas 3 e 4

GRI 102-47 Lista de tópicos mate-
riais 

Página 31

GRI 102-48 Reformulações de infor-
mações 

Página 4

GRI 102-49 Alterações no relato Página 4
GRI 102-50 Período coberto pelo re-

latório 
Página 4

GRI 102-51 Data do relatório mais 
recente 

Páginas 3 e 4

GRI 102-52 Ciclo de emissão de rela-
tórios 

Anual

GRI 102-53 Contato para perguntas 
sobre o relatório 

sustentabilidade@cimento-
nacional.com.br

GRI Standard Página de referência ou di-
vulgação Omissões ODS UNGC

GRI 102-54 Declarações de relato 
em conformidade com 
as Normas GRI 

Páginas 2 à 4

GRI 102-55 Sumário de conteúdo da 
GRI 

Página 100

GRI 102-56 Verificação externa Páginas 2 à 4

Tópico Econômico
Tópico material: Desempenho econômico
GRI 103: Forma de gestão 2016
GRI 103-1 Explicação do tópico 

material e seu Limite
Páginas 48, 49 e 93 7

GRI 103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

Páginas 48, 49 e 93

GRI 103-3 Avaliação da forma de 
gestão

Páginas 48, 49 e 93

GRI 201: Desempenho econômico 2016
GRI 201-1 Valor econômico direto 

gerado e distribuído
Página 93 8.1, 8.2, 

8.2.1, 9.1, 
9.4, 9.4.1, 
9.5, 17.1.2

Tópico material: Práticas de Suprimentos
GRI 103: Forma de gestão 2016
GRI 103-1 Explicação do tópico 

material e seu Limite
Página 92

GRI 103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

Página 92

GRI 103-3 Avaliação da forma de 
gestão

Página 92

GRI 204: Práticas de suprimentos 2016
GRI 204-1 Proporção de gastos 

com fornecedores locais
Página 92 8.3, 9.3.1
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GRI Standard Página de referência ou di-
vulgação Omissões ODS UNGC

Tópico material: Anticorrupção
GRI 103: Forma de gestão 2016
GRI 103-1 Explicação do tópico 

material e seu Limite
Páginas 41 à 44

GRI 103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

Páginas 41 à 44

GRI 103-3 Avaliação da forma de 
gestão

Páginas 41 à 44

GRI 205: Anticorrupção 2016
GRI 205-2 Comunicação e capaci-

tação em políticas e pro-
cedimentos de combate 
à corrupção

Páginas 41 16.5.2 10

GRI 205-3 Casos confirmados de 
corrupção e medidas to-
madas

Páginas 44 16.5.2 10

Tópicos Ambientais
Tópico material: Materiais
GRI 103: Forma de gestão 2016
GRI 103-1 Explicação do tópico 

material e seu Limite
Página 75

GRI 103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

Página 75

GRI 103-3 Avaliação da forma de 
gestão

Página 75

GRI 301: Materiais 2016
GRI 301-1 Materiais utilizados, dis-

criminados por peso ou 
volume

Página 75

GRI 301-2 Materiais utilizados, dis-
criminados por peso ou 
volume

Página 75

GRI Standard Página de referência ou di-
vulgação Omissões ODS UNGC

Tópico material: Energia
GRI 103: Forma de gestão 2016
GRI 103-1 Explicação do tópico 

material e seu Limite
Página 63

GRI 103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

Página 63

GRI 103-3 Avaliação da forma de 
gestão

Página 63

GRI 302: Energia 2016
GRI 302-1 Consumo de energia 

dentro da organização
Página 63

GRI 302-2 Consumo de energia 
fora da organização

Página 63

Tópico material: Água e efluentes
GRI 103: Forma de gestão 2016
GRI 103-1 Explicação do tópico 

material e seu Limite
Página 68

GRI 103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

Página 68

GRI 103-3 Avaliação da forma de 
gestão

Página 68

GRI 303: Água e efluentes 2018
GRI 303-1 Interações com a água 

como um recurso com-
partilhado

Página 68 6.4 8

Tópico material: Biodiversidade
GRI 103: Forma de gestão 2016
GRI 103-1 Explicação do tópico 

material e seu Limite
Página 70

GRI 103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

Página 70

GRI 103-3 Avaliação da forma de 
gestão

Página 70

GRI 304: Biodiversidade 2016
GRI 304-3 Habitats protegidos ou 

restaurados
Página 70
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GRI Standard Página de referência ou di-
vulgação Omissões ODS UNGC

Tópico material: Emissões
GRI 103: Forma de gestão 2016
GRI 103-1 Explicação do tópico 

material e seu Limite
Página 65

GRI 103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

Página 65 9.4, 12.4, 
12.5, 13.1, 
13.3, 14.2, 
14.3, 15.1

7, 8, 9

GRI 103-3 Avaliação da forma de 
gestão

Página 65

GRI 305: Emissõess 2016
GRI 305-1 Emissões diretas (Esco-

po 1) de gases de efeito 
estufa (GEE)

Página 65 3.9, 9.4.1, 
12.4, 14.3, 
15.2

7, 8

GRI 305-2 Emissões indiretas (Es-
copo 2) de gases de efei-
to estufa (GEE) prove-
nientes da aquisição de 
energia

Página 65 3.9, 9.4.1, 
12.4,13.1, 
14.3, 15.2

7, 8

GRI 305-4 Intensidade de emissões 
de gases de efeito estufa 
(GEE)

Página 65 13.1,14.3, 
15.2

8

Tópicos Sociais
Tópico material: Emprego
GRI 103: Forma de gestão 2016
GRI 103-1 Explicação do tópico 

material e seu Limite
Página 51

GRI 103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

Página 51

GRI 103-3 Avaliação da forma de 
gestão

Página 51

GRI 401: Emprego 2016
GRI 401-1 Novas contratações e 

rotatividade de empre-
gados

Página 51 5.1, 8.5, 8.6, 
10.3

6

GRI Standard Página de referência ou di-
vulgação Omissões ODS UNGC

Tópico material: Saúde e Segurança ocupacional
GRI 103: Forma de gestão 2016
GRI 103-1 Explicação do tópico 

material e seu Limite
Página 56 à 59

GRI 103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

Página 56 à 59

GRI 103-3 Avaliação da forma de 
gestão

Página 56 à 59

GRI 403: Saúde e Segurança ocupacional 2018
GRI 403-1 Sistema de gestão de 

saúde e segurança do 
trabalho

Página 56 à 59 3.8, 8,8 6

GRI 403-9 Acidentes de trabalho Página 58 3.8, 8,8, 8.8.1 6
Tópico material: Treinamento e educação
GRI 103: Forma de gestão 2016
GRI 103-1 Explicação do tópico 

material e seu Limite
Páginas 52 à 55

GRI 103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

Páginas 52 à 55

GRI 103-3 Avaliação da forma de 
gestão

Páginas 52 à 55

GRI 404: Treinamento e educação 2016
GRI 404-1 Média de horas de capa-

citação por ano, por em-
pregado

Página 52 4.3, 4.3.1, 
4.4, 4.5, 5.1, 
8.2, 8.5, 10.3

6

GRI 404-3 Percentual de empre-
gados que recebem 
avaliações regulares de 
desempenho e de de-
senvolvimento de car-
reira

Página 55 5.1, 8.5, 10.3 6

Tópico material: Diversidade e igualdade de oportunidades
GRI 103: Forma de gestão 2016
GRI 103-1 Explicação do tópico 

material e seu Limite
Página 39

GRI 103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

Página 39

GRI 103-3 Avaliação da forma de 
gestão

Página 39
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GRI Standard Página de referência ou di-
vulgação Omissões ODS UNGC

GRI 405: Diversidade e igualdade de oportunidades 2016
GRI 405-1 Diversidade em órgãos 

de governança e empre-
gados

Página 39 5.5.2, 8.5, 
16.7.1

6

Tópico material: Comunidades locais
GRI 103: Forma de gestão 2016
GRI 103-1 Explicação do tópico 

material e seu Limite
Páginas 77 à 89

GRI 103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

Páginas 77 à 89 1

GRI 103-3 Avaliação da forma de 
gestão

Páginas 77 à 89

GRI 413: Comunidades locais 2016
GRI 413-1 Operações com enga-

jamento, avaliações de 
impacto e programas de 
desenvolvimento volta-
dos à comunidade local

Páginas 77 à 89 1

Tópico material: Conformidade socioeconômica
GRI 103: Forma de gestão 2016
GRI 103-1 Explicação do tópico 

material e seu Limite
Página 44

GRI 103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

Página 44

GRI 103-3 Avaliação da forma de 
gestão

Página 44

GRI 419: Conformidade socioeconômica 2016
GRI 419-1 Não conformidade com 

leis e regulamentos na 
área socioeconômica

Página 44 16.3, 16.5.2
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