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Muito se fala que nada é para sempre:
tudo se tornou tão descartável; 
produtos se tornam ultrapassados;
opiniões são provisórias; 
relações são breves.
E a vida? A vida é curta!
E o que era para durar, se concretizar, 
se solidificar, simplesmente evapora.
 
A Votorantim Cimentos pensa diferente.
Para nós, tudo que vale a pena tem que durar. E muito!
Nossos produtos constroem perpetuidade.
Nossos investimentos se estendem para o longo prazo.
Nossas pessoas reafirmam nossa Visão e nossos Valores.
Com nossos parceiros, temos o compromisso de
garantir uma relação para a vida.
 
Nós queremos deixar um legado muito além da nossa existência,
Transformando em realidade os sonhos que fazem a diferença 
hoje, amanhã e para as próximas gerações.
 
Somos estratégicos em nossas ações, e não reativos.
Entregamos cuidado individual, e não mecanizado.
Estabelecemos relações duradouras, e não pontuais.
Pensamos no setor como um todo, e não apenas em nós mesmos.
Trabalhamos para entender as necessidades dos nossos clientes,  
e não impor.
 
Se você também acredita que a vida é feita para durar,
Convidamos a nos ajudar nesse propósito,
Mais que isso: a ser parte dele.
Votorantim Cimentos. A vida é feita para durar.

ASSISTA AO 
NOSSO VÍDEO DO 

MANIFESTO ON-LINE
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https://www.facebook.com/vcimentosoficial/videos/1368006379954685/
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ONDE ESTAMOS PRESENTES

VOTORANTIM 
CIMENTOS EUROPA, 

ÁSIA E ÁFRICA  
(VCEAA)

VOTORANTIM CIMENTOS 
AMÉRICA DO NORTE  

(VCNA)

VOTORANTIM 
CIMENTOS BRASIL  

(VCBR)
Brasil

VOTORANTIM 
CIMENTOS 

AMÉRICA DO SUL  
(VCSA)

Estamos presentes em 14 países com características econômicas muito distintas: Argentina, Brasil,  
Bolívia, Canadá, Chile, China, Espanha, Estados Unidos, Índia, Marrocos, Peru, Tunísia, Turquia e Uruguai.

1. Argentina: participação de 49% em Cementos Avellaneda. | 2. Chile: participação de 16,7% na Cementos Bío Bío. | 3. Bolívia: participação  
de 51% em Yacuses que detém 66,7% de Itacamba Cementos S.A. | 4. Uruguai: participação de 51% em Cementos Artigas.

*

*

Outros produtos 

Cimentos Portland
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APRESENTAÇÃO

A 
sustentabilidade é parte do nosso negócio: está 
presente em nossas estratégias, na elaboração e 
execução de projetos e em nosso dia a dia. Nada 
mais natural, portanto, que relatar em conjunto 

os resultados financeiros e socioambientais, mostrando à 
sociedade e ao mercado como integramos a dimensão de 
sustentabilidade nas iniciativas da Companhia.

Com esse direcionador, o presente Relatório Integrado 
aborda nossas estratégias, nossos compromissos, nosso 
modelo de negócios e os processos pelos quais criamos e sus-
tentamos valor.

Neste relatório identificamos os temas materiais, os riscos, 
as metas, os projetos e os indicadores de desempenho 
relacionados aos negócios da empresa: cimento, concreto, 
agregados, argamassa, cal, insumo agrícola, areia e outros 
produtos relacionados. Nosso objetivo é mostrar o impacto da 
presença da Votorantim Cimentos em toda a cadeia de valor, 
incluindo nossos principais stakeholders (partes interessadas).  

Para atingir essa meta com transparência, conduzimos 
um processo pioneiro de relato, balizados pelo GRI (Global 
Reporting Initiative) Standards, do IIRC (International 
Integrated Reporting Council), da Iniciativa para Sustentabi-
lidade do Cimento (Cement Sustainability Initiative) - WBCSD 
(World Business Council for Sustainable Development) e do 
Global Compact.

Em relação à consolidação financeira, usamos os critérios 
da International Financial Reporting Standards (IFRS). Desta 
forma não consideramos nossas participações minoritárias na 
Argentina, no Chile e no Peru, bem como a joint venture nos 
EUA (Suwannee American Cement).

Nosso Relatório Integrado passou por asseguração externa 
limitada da PwC (PricewaterhouseCoopers), em relação aos 
dados financeiros, quanto em relação aos não financeiros, 
além da avaliação da própria GRI (Global Reporting Initiative) 
referente à materialidade e aos indicadores de gestão e 
desempenho e do Global Compact.

O Relatório é publicado em Português e Inglês, anual-
mente, em versões impressa e digital. A versão digital, em 
PDF está disponível no site da Votorantim Cimentos.

Em sua versão digital, este relatório é distribuído aos 
nossos empregados e demais interessados, como investi-
dores, governos, analistas econômico-financeiros, líderes 
comunitários, entidades sociais e de classe, órgãos regula-
dores, imprensa, entre outros.

Para que possamos avançar sempre em nosso processo 
de relato, queremos ouvir sua opinião, que para nós é muito 
importante; mande seu feedback, seu comentário ou sua 
dúvida para o e-mail (ri@vcimentos.com).

Boa leitura!

Restauração e duplicação da rodovia BR-163/364, 

importante canal de transporte do agronegócio 

no estado brasileiro de Mato Grosso. A construção 

do pavimento de concreto, uma parceria da VC 

com a Sanches Tripoloni e a CRG Engenharia, 

permitirá que a estrada seja até 53% mais ecoefi-

ciente e sintetiza nossos compromissos enquanto 

empresa: buscar a excelência, promover o cresci-

mento sustentável e criar relações e um legado 

feitos para durar.
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Plano de 10 anos e iniciativas que 
antecipam tendências garantem que 
estejamos um passo à frente dos desafios.

Nosso caminho  
está claro
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de 21,6% no volume de substituição 
de combustíveis fósseis para nossas 
operações globais em 2016. Refor-
çamos ainda medidas de ecoeficiência 
nas nossas operações, com o objetivo 
de garantir a produção de produtos 
a preços competitivos e com menor 
impacto ambiental. Em 2016, essas 
iniciativas foram responsáveis por deixar 
de emitir 630 mil toneladas de CO

2
.

Permanecemos fiéis ao nosso 
compromisso com a transparência e a 
garantia do mais alto padrão de gover-
nança, em linha com a estratégia do 
negócio e nossos valores e crenças. 
Adicionamos novas competências ao 
nosso Conselho de Administração e 

com isso continuamos a evoluir em 
nosso papel de garantir que, a partir 
das nossas crenças, valores e propósito, 
encontremos as soluções que melhor 
atendam às demandas e oportunidades 
do mercado. 

Estamos empenhados e compro-
metidos em apoiar as transformações 
necessárias para expandir a geração de 
valor da nossa empresa. Esse espírito 
de perenidade guiou nossa conversa 
dentro da Votorantim Cimentos, com 
nossos empregados em todas as nossas 
operações no mundo, e também com 
nossos clientes, fornecedores, parceiros 
e com a sociedade. 

Por fim, queremos agradecer a todos 

os empregados da Votorantim Cimentos 
pela liderança, espírito de equipe, 
dedicação e trabalho duro ao longo 
de 2016 – um ano de desafios, que se 
mostrou admirável por ter nos instigado 
a gerar ainda mais ganhos de eficiência 
e de produtividade. Um ano em que 
demos mais um passo em direção ao 
futuro e ao legado em que acreditamos e 
estamos construindo para a Votorantim 
Cimentos e para a sociedade. 

O 
ano de 2016 demonstrou 
a complexidade do nosso 
tempo. Sob as mais diversas 
perspectivas, o ano testou 

os limites de todos nós: fomos sensi-
bilizados com a crise dos refugiados, 
testemunhamos ataques terroristas na 
Europa e na Turquia (país onde temos 
operação), acompanhamos a eleição do 
novo presidente dos EUA e o plebiscito 
inglês (Brexit). No Brasil em particular, 
vivenciamos um ano que entrou para a 
História, marcado pelas crises econômica 
e política. Nosso país teve um déficit 
fiscal recorde, associado ao segundo ano 
consecutivo de recessão econômica, de 
aumento do desemprego e de endivida-
mento das famílias. Ao mesmo tempo, 
acompanhamos com entusiasmo o 
avanço no processo de paz na Colômbia 
e a ratificação por diversos países 
(incluindo o Brasil) do Acordo de Paris 
em resposta à ameaça das mudanças 
climáticas, reforçando nossa crença nas 
relações e na importância da visão de 
longo prazo.

Nesse contexto, seguimos nosso 
trabalho apoiados em nossos valores 
de Solidez, Ética, Respeito, Empreende-
dorismo e União, na capacidade de nos 
reorganizar para responder a cenários 
adversos e nos preparando para o futuro 
tomando ações tempestivas no presente. 
Em virtude da nossa estratégia, conquis-
tamos em 2016 os resultados de sermos 
uma empresa com uma rede global, 

presente em 14 países. Hoje, nossas 
operações internacionais representam 
cerca de 40% dos nossos negócios 
em termos de capacidade instalada 
de produção de cimento, e continuam 
em crescimento. Esses mercados nos 
desafiam, enriquecem nossa visão 
de mundo e contribuem para nossas 
perspectivas futuras de crescimento.

De forma muito determinada nos 
mobilizamos para enfrentar os desafios 
do mercado brasileiro. Aumentamos 
nossa competitividade, com maior foco 
no cliente e na diversificação de produtos 
e serviços, como, por exemplo, o calcário 
agrícola, que encerrou o ano com cresci-
mento relevante e resultados positivos 
que nos posicionam como o principal 
player no País1, estendendo nossa 
presença nas novas fronteiras agrícolas 
do Brasil. Lançamos o novo portfólio 
de cimento ensacado no Brasil, com um 
cimento para cada tipo de obra, com o 
objetivo de propiciar maior eficiência e 
produtividade para cada obra e empre-
endimento do qual somos parceiros, e 
não fornecedores.

Somado a isso, reforçamos nosso 
compromisso com a sustentabilidade, 
um dos pilares da estratégia do negócio. 
Aprovamos investimentos para moder-
nização de fábricas e estruturamos a 
atividade de coprocessamento como 
uma Unidade de Negócios dedicada 
às matérias-primas e aos combus-
tíveis alternativos, atingindo aumento 

Conselho de 
Administração  
da Votorantim Cimentos

1
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Permanecemos 
fiéis ao nosso 

compromisso com 
a transparência  
e a garantia do

mais alto padrão 
de governança

Da esquerda para a direita: Alexandre 

Gonçalves Silva, José Ermírio de 

Moraes Neto, João Carvalho de 

Miranda, Fábio Ermírio de Moraes, 

Markus Akermann e Vinícius Prianti

1. De acordo com os dados de mercado da Abracal para safra 2016/2017.
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um subproduto da nossa mineração 
em calcário agrícola. Com as iniciativas 
na área, evitamos a deposição de 916 
mil toneladas de minério secundário e 
geramos valor a partir do melhor aprovei-
tamento de nossa capacidade instalada.  

Nossa gestão financeira, nesse 
contexto, foi fundamental para garantir 
a saúde da empresa. Na América do 
Norte (VCNA), tivemos uma bem-suce-
dida primeira emissão de bonds de  
US$ 500 milhões e a securitização de 
recebíveis, o que permitiu melhorar a 
gestão dos passivos entre os diferentes 
clusters da empresa. Na VCEAA (Europa, 
Ásia e África) algumas operações permi-
tiram o alongamento do prazo que garan-
tiram a extensão do prazo médio da 
dívida consolidado de 9,0 para 9,9 anos, 
com uma redução importante de débitos 
a vencer nos próximos três anos. Com 
isso, contamos com maior solidez finan-
ceira e caixa robusto para lidar com o 
mercado em 2017.

 Ao tomar cada uma dessas decisões, 
pensamos nos seus impactos no futuro – 
não à toa a estratégica de negócios apro-
vada em 2016 tem como norte o ano de 
2025. Essa perspectiva de longo prazo, 
no entanto, também pode ser vista sob 
o prisma oposto: enquanto investimos 
no futuro da empresa, colhemos agora 
sementes plantadas no passado. E uma 
das mais relevantes é a diversificação 
global de nossos negócios.

A acertada decisão de ter expandido 
os negócios para outros países rendeu 
resultados que ajudaram a compensar 
em parte o ano de dificuldades econô-
micas no Brasil. Na VCNA (América do 
Norte), com o mercado aquecido, nosso 
Ebitda cresceu mais de 23% em dólar. Da 
mesma forma, na VCEAA (Europa, Ásia e 
África) medidas de eficiência produziram 
um aumento de 6% no Ebitda em euro. 

O resultado positivo das operações 
VCNA e VCEAA nos ajudou a manter 
o nosso ciclo de expansão iniciado em 
2010, com duração prevista de oito 
anos. Em dia com a execução desse ciclo 
de expansão, ganhamos em 2016 duas 
novas unidades: Primavera, no Brasil, 
e Yacuses, na Bolívia. Primavera é um 
grande reforço para melhor se posicionar 
nos mercados do Norte e Nordeste do 
País. Já Yacuses foi entregue antes do 
prazo e conforme o orçamento e virou 
um case de sucesso da aplicação das 

nossas diretrizes de excelência opera-
cional. Continuamos ainda trabalhando 
em ampliações na Turquia (Sivas), nos 
Estados Unidos (Charlevoix) e na Argen-
tina (Olavarría e San Luis), todos mercados 
com perspectiva de crescimento.

Ações na direção dos pilares de exce-
lência e de foco no cliente, por sinal, são 
outras sementes plantadas há anos que 
começam a dar frutos. Apenas no ano 
passado, foram concluídos 44 projetos 
na área de Pesquisa e Desenvolvimento 
(P&D). Presentes em diferentes áreas, as 
iniciativas promoveram o lançamento de 
novos produtos, a melhoria de qualidade 
final, além da redução de custos e  de 
apoio a diferentes processos da empresa.

O resultado dessas ações não poderia 
ter sido melhor: tivemos uma disparada 
no índice NPS, que mensura a experi-
ência e a fidelidade do cliente. Foram 14 
pontos percentuais a mais em relação 
a 2015, o maior aumento que já regis-
tramos. Ainda em 2016, depois de um 
ano de intensas pesquisas e discussões 

internas, lançamos no mercado brasileiro 
nosso novo portfólio de produtos ensa-
cados.

O compromisso com a excelência 
também nos rendeu durante o ano um 
recorde no número de reconhecimentos 
externos. Ao todo, recebemos 43 
premiações. Entre elas, destaque para o 
Prêmio Master Imobiliário, pela primeira 
vez recebido por uma empresa de 
cimentos, e para a menção, pelo terceiro 
ano consecutivo, como a empresa mais 
destacada da Indústria da Construção do 
Brasil no ranking Melhores e Maiores da 
revista Exame. Mais do que nos encher 
de orgulho, esses reconhecimentos 
indicam que estamos pavimentando o 
caminho correto colocando em prática 
nosso DNA, nossa Crenças, nossos 
Valores e Propósito.

E
m 83 anos de existência, nossa 
jornada nos ensinou a enxergar 
uma floresta onde muitos veem 
somente uma árvore. Passamos   

por uma série de contextos desfa-
voráveis e saímos fortalecidos deles, 
sempre mirando para além dos desa-
fios imediatos, antecipando mudanças 
no mercado. Não está sendo diferente 
desta vez. Somos uma empresa feita para 
durar, e nossas ações perante os desafios 
encontrados em cada uma das nossas 
operações pelo mundo em 2016 cami-
nharam na direção da sustentabilidade 
do negócio. Conseguimos sempre manter 
a competitividade ao lidar com contextos 
difíceis, como a instabilidade política na 
Turquia, a crise política na Espanha, ou o 
difícil mercado da China, apenas para citar 
alguns exemplos. Soubemos, ao mesmo 
tempo, sustentar o enfoque na eficiência 
e ampliar a vantagem competitiva ao 
lidar com cenários favoráveis, como o dos 
Estados Unidos ou o do Marrocos.

No Brasil, nosso principal mercado, 
tivemos pelo segundo ano consecutivo 
a deterioração das vendas de cimento, 
como consequência da queda do PIB 
brasileiro de 3,6% em 2016, após 
queda de 3,8% em 2015. Como líderes 
nacionais, sofremos esse impacto da 
retração, mas conseguimos minimizá-lo 
com ações que anteciparam o contexto 
difícil. Foram dezenas de iniciativas 
nessa direção nos últimos anos, como a 

Somos uma empresa feita para durar, 
e nossas ações frente aos diversos 
cenários econômicos que enfrentamos 
pelo mundo em 2016 caminharam na 
direção da sustentabilidade do negócio. 

Construímos 
hoje o nosso 
amanhã

adoção do orçamento base zero, ajustes 
na estrutura organizacional, a revisão da 
estratégia de go-to-market (com lança-
mento de nova linha de produtos no 
Brasil) e a disciplina financeira.

O ganho de eficiência por meio de 
inúmeras melhorias – de grande e de 
pequena escala – foi destaque no modo 
como operamos em 2016. Fruto de 
esforço concentrado de Foco em Exce-
lência, fizemos uma revisão sistemática 
de processos em todos os países em que 
atuamos. Isso permitiu reduzir gastos 
nos mais diferentes setores, da produção 
às vendas, passando pelo transporte e 
por supply chain.

Para isso contribuíram grandes pro- 
gramas de excelência, como nossos 
projetos brasileiros de Produtividade, que 
cria modelos de estrutura organizacional a 

serem perseguidos, Bolt, que trans-
formou nossa logística em uma alavanca 
de competitividade e a adoção da gestão 
Lean em plantas de argamassas. Novas 
tecnologias para gerir fornecedores e 
vendas também deram sua contribuição, 
assim como inúmeras ações pontuais, 
estimuladas por programas que reforçam 
a autonomia de nossos empregados. A 
garantia de competitividade resultou em 
decisões difíceis em face das dificuldades 
do mercado, como a venda de ativos 
não estratégicos e o ajuste das opera-
ções para a atual realidade de mercado, 
incluindo o fechamento de unidades. Ao 
fim do ano, deixamos nossa empresa 
mais enxuta, sustentável, eficiente e 
pronta para a retomada do mercado.

A decisão por priorizar os investi-
mentos em coprocessamento, área com 
grande avanço em 2016, deve ser vista 
sob esse contexto. Como nossa perspec-
tiva é de longo prazo, os recursos que hoje 
empregamos em tecnologia para apro-
veitar resíduos como fonte de energia 
térmica em nossa operação representam, 
no futuro, economia na aquisição de 
combustíveis e avanço em nossas metas 
de produção sustentável. 

Mais do que isso, nós nos prepa-
ramos para fazer com que a Voto-
rantim Cimentos alcance uma posição 
de destaque no tratamento de resíduos 
industriais, mercado em franca expansão. 
Esse posicionamento ganhou fôlego em 
2016 com a estruturação da área de 
Ecoeficiência e da unidade de negócios 
AFR (Alternative Fuels and Raw Mate-
rials, matérias-primas e combustíveis 
alternativos, na sigla em inglês). Passamos 
a oferecer a outras indústrias o serviço de 
destinação adequada de resíduos. Além 
disso, avançamos na transformação de 

Nossa disciplina financeira 
foi fundamental para 

garantir a continuidade de 
nossos investimentos em 

expansão e modernização, 
eficiência e sustentabilidade

Walter Dissinger
Diretor-presidente da Votorantim Cimentos

1

Walter Dissinger – Diretor-presidente
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LANÇAMENTO DO  

NOVO PORTFÓLIO 
DE CIMENTOS ENSACADOS NO 
BRASIL, COM DESTAQUE AOS 
NOVOS CIMENTOS ESPECIAIS,  

QUE JÁ RESPONDEM POR 
QUASE 10% DAS VENDAS

ÍNDICE QUE MEDE 

RECOMENDAÇÃO 
DE CLIENTES DOS 
NOSSOS PRODUTOS SUBIU 
14 PONTOS PERCENTUAIS 

NO BRASIL

CRIAÇÃO DE 

DECLARAÇÕES 
AMBIENTAIS 

DE PRODUTOS 
(EPD) NO BRASIL E NOS 

ESTADOS UNIDOS

SEGUINDO O FOCO 
NO LONGO PRAZO 

APROVAMOS NOSSO

PLANO 
ESTRATÉGICO 

DE 10 ANOS

EMISSÃO DE  

US$ 500 
MILHÕES  

EM BONDS NA VCNA E 

ALONGAMENTO  
DA DÍVIDA

SEMANA DE 
PRÁTICAS 

SUSTENTÁVEIS 
CONTOU COM A 
PARTICIPAÇÃO DE  

3.500 EMPREGADOS

REALIZAMOS COM 
SUCESSO O STARTUP 
DAS UNIDADES DE 

PRIMAVERA, 
BRASIL, E YACUSES, 

BOLÍVIA

O PROJETO BOLT 
TRANSFORMOU A 

LOGÍSTICA EM ALAVANCA 
DE COMPETITIVIDADE COM 

META DE ECONOMIZAR  
R$ 45 MILHÕES AO ANO

COPROCESSAMENTO GLOBAL: 
PASSAMOS DE 9,7% A 11,8% 

DE SUBSTITUIÇÃO 
DE COMBUSTÍVEIS 

FÓSSEIS 

A IMPLANTAÇÃO DO 

MODELO LEAN 
MELHOROU EM 26% A 

PERFORMANCE DA ÁREA 
DE ARGAMASSAS NO 

BRASIL

APROVAÇÃO DE  

R$ 1 BILHÃO DE 
NOVOS INVESTIMENTOS 

EM EXPANSÕES NA 
TURQUIA, ESTADOS 

UNIDOS E ARGENTINA

2
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RECORDE DE PREMIAÇÕES 
COM DESTAQUE PARA O 

PRÊMIO MASTER 
IMOBILIÁRIO, O MAIS 

IMPORTANTE DO MERCADO 
IMOBILIÁRIO BRASILEIRO
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A
nova fase da Votorantim 
Cimentos, a partir de 2012, 
quando a Companhia intensi-
ficou seu processo de internacio-

nalização, foi um dos estímulos para apro-
fundarmos a reflexão sobre a forma de nos 
posicionarmos, de nos relacionarmos com 
as pessoas e de contarmos nossa história. 
Nossa principal missão, nesse sentido, foi 
identificar nosso propósito, que fosse ao 
mesmo tempo genuíno, aplicável global-
mente, que se conectasse com o negócio e 
que traduzisse muito mais que os atributos 
técnicos do cimento e de todos os nossos 
produtos. Um propósito que expressasse 
nosso DNA, ao mesmo tempo que inspi-
rasse nosso time, fosse relevante e fortale-
cesse a relação com nossos públicos, cons-
truindo confiança e valor para o negócio.

E foi com esse espírito que iniciamos 
um intenso processo de imersão em nossa 
essência. A metodologia incluiu estudos 
sobre os objetivos estratégicos, as especifi-
cidades de cada mercado, o foco no cliente 
e o senso de pertencimento para cada um 
dos países nos quais estávamos presentes. À 
luz do nosso Norte, fizemos entrevistas com 
a liderança, com nossos clientes e outros 
stakeholders (como imprensa, comunidades, 
governo e investidores) para entendermos o 
que consideravam importante na relação de 
longo prazo conosco: “eles nos ajudaram a 
chegar no que chamamos de insight, que 
nos trouxe a seguinte percepção: tudo é 
tão efêmero e descartável no dias de hoje; 
obras e relacionamentos não podem ser 
assim”, sinaliza Malu Weber, gerente-geral 
global de comunicação corporativa e marca 
institucional. Esse insight foi representado 
pela tagline “a vida é feita para durar”, que 
reforça os atributos de perenidade, confia-
bilidade, relações duradouras e de negócios 
de longo prazo. 

Mais do que uma assinatura, o nosso 
propósito sintetiza a razão de ser da Voto-
rantim Cimentos e fornece um norte para 
todas as nossas ações. Para nós, “a vida é 
feita para durar” significa nosso compro-
misso de estabelecermos relacionamentos 
perenes, os resultados duradouros do nosso 
trabalho, o desenvolvimento das comuni-
dades onde estamos presentes, e inicia-
tivas para mitigar nosso impacto ambiental, 
a visão de longo prazo do negócio, a dura-
bilidade das nossas construções e do nosso 
legado.

Com o Propósito da Companhia apro-
vado pelo Conselho e com o compromisso 

da alta administração com o tema, come-
çamos a nos preparar para falar sobre ele: 
fizemos a adaptação cultural de “a vida é 
feita para durar” para os demais países 
em que atuamos, respeitando os dife-
rentes “sotaques” locais; adequamos as 
mensagens, as ações e o cronograma 
para cada grupo de stakeholders de cada 
país; lançamos o Global Purpose Day, em 
8 de setembro, para os líderes de todos 
os países; convidamos a todos os empre-
gados a refletir sobre como eles dão vida a 
esse Propósito todos os dias e a comparti-
lhar o legado que cada um quer deixar no 
mundo, em sua comunidade, no trabalho e 
na família. Iniciamos o uso da tagline nos 
materiais corporativos internos, como uma 
forma de lembrar a todos, sempre, qual é o 
nosso compromisso maior com todos os que 
nos cercam. Promovemos rodas de conversa 
e bate-papos em todas as diretorias conec-
tando as iniciativas do negócio com todas as 
áreas da companhia, traduzindo o conceito 
de perenidade com as ações do dia a dia. 
E, aos poucos, começamos a ver nossa 
gente se apropriando ainda mais do Propó-
sito e se tornando os principais embaixa-
dores da nossa marca. Em 2017, já com 
o Propósito mais incorporado por nossos 
empregados, avançaremos na sua comu-
nicação para os diversos stakeholders 
com quem nos relacionamos. 

O propósito é uma 
jornada: a jornada  
da reputação
O propósito é uma jornada. A jornada da 
reputação: é fazer com que contemos nossa 
história de forma mais inspiradora, buscando 
conectar e criar vínculos com todos os 
nossos públicos, construindo confiança, 
sendo coerentes ao falar e no agir, alimen-
tando um forte caráter corporativo com 
autenticidade, convicção e legitimidade, 
sabendo ouvir e construir junto, interna e 
externamente, de forma contínua. Apre-
sentando, por meio de nossas ações, nossa 
preocupação e compromisso social por um 
mundo melhor, nossa responsabilidade pelo 
impacto no meio ambiente e em todas as 
iniciativas que vêm sendo feitas para mitigar 
riscos e pensar no futuro. Legitimando e 
sendo consistentes com “a vida é feita para 
durar” em cada passo dessa jornada. O que 
o leitor acompanhará nas próximas páginas 
é o resultado desse compromisso com o 
longo prazo.  

O Propósito da Votorantim Cimentos 
estabelece uma visão de longo prazo, com 
foco no legado e nas relações duradouras.

A VIDA É 
FEITA PARA 

DURAR

2

CN Tower em Ontário, 

Canadá, obra realizada 

com nossos produtos
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E
m 2016 reforçamos nosso foco 
estratégico na conclusão dos 
investimentos no Brasil e na 
continuidade dos investimentos 

no exterior para garantir diversificação 
geográfica, maior disciplina financeira 
e ganho de eficiência operacional em 
todos os países em que atuamos.

A palavra de ordem foi competitivi-
dade. Adotamos medidas para otimi-
zação de custos e ganho de eficiência 
em todas as nossas operações, além de 
adequar a nossa capacidade de produção 
à nova curva de demanda. O objetivo 
foi manter nossa competitividade não 
apenas de maneira imediata perante à 
atual recessão da economia brasileira 
— que registrou queda no PIB de 3,6% 
levando à queda no consumo de cimento 
—, mas também para aumentar nossa 
competitividade e melhor nos posicio-
narmos em cenários futuros.

Colaborou com essa otimização a 
implementação de um plano de gestão 
de passivos da Companhia para garantir 
a manutenção da solidez financeira, por 
meio da distribuição dos passivos entre as 
diferentes regiões onde atuamos: Brasil, 
América do Norte, Europa, Ásia e África, e 
o alongamento do prazo da dívida.

Foi importante, também, saber 
aproveitar o bom momento do mercado 
da construção civil nos Estados Unidos, 
com avanço das obras públicas e lança-
mentos imobiliários na região dos Grandes 
Lagos e na Flórida. Nesse contexto, refor-
çamos medidas de otimização e ganho 

Nossa receita para driblar as 
dificuldades econômicas, garantir 
solidez financeira e aumentar nossa 
competitividade se concentrou em 
dois ingredientes: diversificação 
geográfica e eficiência operacional.

ENFRENTANDO  
OS DESAFIOS

No Brasil, tomamos ações difíceis para 
nos adaptar a um ano desafiador. Nossas 
iniciativas de manutenção de competi-
tividade incluíram a implementação de 
orçamento base zero, otimização de 
custos e a venda de ativos não estraté-
gicos. Também foi necessário desativar 
ou fechar unidades e reduzir o quadro de 
colaboradores.

O crescimento das operações da 
VCNA e da VCEAA somado à retração do 
mercado brasileiro em 2016 fez com que 
nossas operações fora do Brasil passassem 
a representar cerca de 40% dos nossos 
negócios em termos de capacidade insta-
lada de produção de cimento, valor que 
dobrou desde 2010, quando eram 20% 
do total. 

Por conta do foco na eficiência e de 
nossa visão de longo prazo (que se reflete 
em nosso processo de internacionalização 
iniciado em 1997), estamos entre as dez 
maiores cimenteiras do mundo (excluindo 
a China1), com capacidade instalada 
de 57,5 milhões de toneladas/ano de 
cimento, e presença tanto em mercados 
maduros, quanto em emergentes. Essa 
diversificação contribui para mitigar 
eventuais momentos difíceis nas econo-
mias locais e fortalece nosso desempenho 
econômico-financeiro.

Com 83 anos de história e a experi-
ência ímpar em operar em cenários 
adversos, seguimos fiéis à nossa visão de 
longo prazo, crenças e  valores, com o 
compromisso em construir um legado. Em 
2016, nós nos preparamos e nos anteci-
pamos ao cenário desafiador, não apenas 
para passar esse ciclo, mas para superá-lo, 
com melhor capacidade financeira, efici-
ência operacional e um DNA de competi-
tividade ímpar – e durável –, que melhor 
nos posiciona para operar também no 
início do novo ciclo.

Adotamos medidas que 
garantam a manutenção 

dos investimentos em novas 
unidades e a melhoria da 

produtividade e da ecoeficiência

2

de eficiência, que nos trouxeram uma 
redução de custos de 4,5% em relação ao 
ano anterior (sem considerar o impacto 
da inflação e a depreciação do real). O 
desempenho da nossa operação logística 
na região, por exemplo, cresceu em cerca 
de 12%. Aliadas ao contexto favorável 
nos EUA, as medidas fizeram nossa 
operação na América do Norte registrar 
aumento de 33% no Ebitda em dólares, 
desconsiderando efeitos não recorrentes. 
“Dedicamos o ano a maximizar a eficiência 
de nossas operações”, informa Filiberto 
Ruiz, presidente regional da VCNA.

Também registramos crescimento 
das nossas operações na Europa, Ásia e 
África, com incremento consolidado de 
6% no Ebitda em euros ao longo do ano, 
e destaque para o desempenho de nossas 
operações no Marrocos, favorecido pelas 
condições estáveis do mercado local e 
importantes investimentos em infraes-
trutura.

OTIMIZAÇÃO 
FINANCEIRA
VCNA e VCEAA foram 

fundamentais para o sucesso do plano 
de gestão da Companhia, o que garantiu 

melhor distribuição dos passivos entre 
as diferentes regiões onde atuamos 

e a manutenção dos planos de 
investimento com disciplina. 
Dentre as ações vale citar:

2. Posição de  
caixa robusta 

Graças à gestão ativa de passivos 
e à venda de ativos não estratégicos, 

mantivemos um perfil de endividamento 
saudável. Com o objetivo de sustentar a estratégia 
de longo prazo e de não deixar que as turbulências 

da economia interfiram, atingimos uma posição 
confortável de caixa de R$ 4,1 bilhões e reduzimos 

as dívidas a vencer nos próximos três anos: a 
empresa não tem dívidas de grande porte 
com vencimento em 2017, 2018 e 2019 e 

contamos com uma linha de crédito 
rotativa com vencimento em 2020.

4. Securitização 
A primeira transação de 

securitização de recebíveis reali-
zada pela VCNA permitiu a anteci-

pação de recursos reduzindo o risco de 
crédito e melhorando a liquidez. A ação 
consistiu na venda dos títulos a receber 
de suas subsidiárias americanas e cana-

denses para uma Sociedade que foi 
estabelecida com propósito espe-

cífico (SPE) e gerou impacto 
positivo no caixa.

 
3. Emissão de bonds

Visando melhorar o equilíbrio entre 
geração de caixa e dívida nas diversas 

moedas que opera, o que reduz o risco 
cambial, a St. Marys (subsidiária da VCNA) fez  

sua primeira emissão de bonds no valor de  
US$ 500 milhões com vencimento em 2027. “A 

ação favoreceu nossa estrutura de capital e ajudou 
a estabelecer uma otimização financeira entre as 

diferentes jurisdições da Companhia”, afirma 
Lorival Luz, CFO da Votorantim Cimentos. 

Essa emissão ajudou a reduzir o 
endividamento da VCBR de 93% 

em 2015 para 80%  
em 2016.

1. Alongamento 
do prazo médio da dívida 

Em 2016 demos continuidade ao 
nosso plano de gestão de passivos global. 
A VCEAA contratou empréstimos de € 165 

milhões, usados para o pagamento antecipado de 
parcelas previstas para 2017, alongando o perfil da 

dívida. Além disso, a subsidiária da Turquia contratou 
empréstimos de TRY 330 milhões, com vencimento 

em 2023, com parte dos recursos destinada ao 
pagamento de dívidas remanescentes na China e 
parte para financiar sua expansão. Em conjunto 

com outras operações, alongamos o prazo 
médio da dívida para 9,9 anos, uma 

melhoria de quase 2 anos em 
relação a 2015. 

1. Considerando Ebitda em dólares em 31 de dezembro de 2016.
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A
queda em 2016 no mercado 
brasileiro de cimento repre-
sentou um desafio às opera-
ções da empresa como 

um todo e fez com que acelerás-
semos processos de melhoria dentro da 
Votorantim Cimentos. Nossa principal 
resposta à crise foi construir uma empresa 
mais eficiente no aproveitamento de seus 
recursos, mais sustentável como negócio 
e mais preparada para a retomada do 
mercado. Isso foi feito a partir de um 
esforço coordenado de todas as opera-
ções da empresa, com dezenas de 
ações que repensaram o negócio em 
áreas como produção, operação, logís-
tica, compras, gestão de fornecedores e 
vendas, entre outras.

Nosso compromisso com essas melho-
rias se refletiu na alocação de parte 
relevante do capex (investimentos em 
bens de capital) em modernização, renta-
bilidade e fontes alternativas de energia. 
Isso permitiu diversos movimentos que, 
apesar de já apresentarem resultados 
imediatos, têm como foco um impacto 
permanente no futuro da empresa.

Na medida
A ampliação de programas de excelência 
operacional sintetizou o nosso movimento 
rumo à eficiência em 2016. Os olhos 
da Votorantim Cimentos durante o ano 
se concentraram em medir, enquanto 
nossos esforços, em fazer ajustes e 
aperfeiçoar o que quantificamos. Monito-
ramos cada etapa do processo ao longo 
da cadeia e avaliamos potenciais de 
melhora. Todas essas medidas permi-
tiram melhorar nossas atividades nas mais 
diversas etapas da cadeia produtiva.

Exemplo disso é a adoção, em 

Reação à crise trouxe mutirão de iniciativas que estão 
deixando legado de ganho de eficiência e produtividade 
em todas as áreas e em todos os países onde atuamos.

DO LIMÃO,  
UMA LIMONADA

unidades brasileiras de argamassa, do 
modelo de gestão Lean, que se concentra 
no combate sistemático a desperdí-
cios de recursos em diferentes etapas 
da produção. Após treinarmos mais de 
cem profissionais em ferramentas Lean, 
colhemos 13% de aumento de perfor-
mance na planta de Barueri, 16% em 
Cajamar e 26% em todo o negócio de 
argamassas no Brasil. Com o sucesso, o 
programa será expandido em 2017 para 
as unidades de Limeira e Camaçari.

A capacitação Lean foi adotada em 
projetos com nossos clientes e rendeu 
prêmios, como o renomado Prêmio 
Master Imobiliário, um dos mais impor-
tantes do setor imobiliário. A premiação 
reconheceu um projeto de sinergia com 
o cliente que promoveu ganhos logísticos 
(agilidade), produtos mais adequados 
e ganho de produtividade das equipes. 
(saiba mais na pág. 21)  

Outra frente de melhoria no Brasil 
se deu na concreteira Engemix. Lá as 
betoneiras foram equipadas com GPS, 
começaram a ser rastreadas, e a gestão 
de entrega passou a ser centralizada, 
junto com as áreas de programação e 
despacho. Com isso, o prazo de entrega 
melhorou, assim como o atendimento a 
obras. Com a gestão de ativos, a Engemix  
avançou na qualidade dos serviços.

Muitas dessas ações de aumento de 
eficiência são beneficiadas pelo Programa 
de Performance Global da Votorantim 
Cimentos. Iniciado em 2015, ele conso-
lida dados de desempenho operacional 
de nossas fábricas de cimento em todo 
o mundo. As informações – incluindo 
segurança, meio ambiente, produção, 
indicadores operacionais de perfor-
mance e custos, entre outras – permitem 
um benchmark preciso e a consequente 
identificação de ações de melhora de 
performance.

Além do Programa de Performance 
Global, uma iniciativa de excelência 
operacional complementar foi implan-
tada em 2016 no Brasil: o Projeto Produ-
tividade. Ele envolve criar um benchmark 
com a quantidade ideal de equipamentos 
e empregados para a máxima produtivi-
dade de cada uma de nossas unidades. 
A partir desse estudo sobre o que seria a 
organização considerada ideal da fábrica, 
treinamos empregados, que terão um 
nível de remuneração compatível, para 
serem polivalentes e assumirem novas 
tarefas e responsabilidades. As metas do 
projeto servirão para nortear as decisões 
futuras de cada fábrica e, a longo prazo, 
também nos ajudarão a caminhar no 
sentido para a obtenção do o máximo 
retorno em cada uma delas.  

O projeto Bolt transformou 
a logística em alavanca de 

competitividade com meta de 
economizar R$ 45 milhões ao ano

2

Unidade da 

Votorantim Cimentos 

localizada na Espanha
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otimizamos o aproveitamento de oportu-
nidades de comprar a preços baixos no 
spot market (onde é possível escolher 
diariamente entre diferentes cotações de 
fornecedores). Somadas a isso, mudanças 
nos horários de operação (ampliando 
o uso da fábrica fora das horas de pico 
no preço da eletricidade) e a revisão dos 
contratos de fornecimento em todos os 
países de atuação da operação de Europa, 
Ásia e África desempenharam papel 
importante na economia de recursos. 

Em paralelo, no Brasil readequamos 
nosso portfólio de contratos de longo 
prazo (adequação às variações no 
mercado), concluímos a migração de 
cinco unidades produtivas para o mercado 
livre de energia (outras seis estão previstas 
para 2017), adquirimos energia no 
mercado de fontes alternativas e maximi-
zamos a operação de nossos ativos de 
geração hidroelétrica. Essas ações visaram 
à otimização dos contratos e dos ativos 
de energia no Brasil e reforçam nosso 

compromisso com práticas sustentáveis. 
Nas operações brasileiras e da VCNA, 

houve uma atenção redobrada e treina-
mento a empregados em pontos que 
poderiam otimizar o uso de matéria-prima 
e a produção térmica dos fornos, com 
aumento de produtividade. Também nas 
operações do Brasil, dos Estados Unidos 
e do Canadá, programas de eficiência 
energética e a otimização das operações 
reduziram o consumo de eletricidade.

Para além de todos esses ganhos 
pontuais de eficiência com os fornece-
dores, o processo de compras como um 
todo se prepara para um grande salto 
em 2017. Depois da adoção do e-procu-
rement no Brasil, automatizando numa 
plataforma on-line todas as compras 
spot – aquelas em que a compra é feita 
pontualmente por demanda dos usuários 
–, já começamos a introduzir uma nova 
evolução: a plataforma SAP Ariba.

A implantação da plataforma Ariba 
permitirá que todas as compras feitas 
por Suprimentos, e não apenas as spot, 
ocorram eletronicamente. Isso inclui as 
negociações corporativas e consolidadas 
de insumos, materiais e serviços, resul-
tando na redução do custo de adminis-
tração desses processos. As negocia-
ções pelo novo sistema contarão com 
ferramentas de análise mais sofisticadas, 
permitindo ganho de competitividade e 
reduzindo o preço pelo qual fazemos as 
compras. “Além de dar mais visibilidade 
de cada etapa da compra aos usuários 
internos, o Ariba permite que o comprador 
interaja com mais potenciais fornece-
dores a cada processo de compra, e, por 
exemplo, organize leilões eletrônicos para 
decidir quem será nosso novo fornecedor 
de um serviço”, diz Henrique Paes de 
Carvalho, gerente-geral de Suprimentos. 
O projeto Ariba, que já teve go-live nas 
operações da VCNA, é desenvolvido em 
conjunto com outras empresas do Grupo: 
Votorantim Metais, Companhia Brasileira 
de Alumínio e Votorantim Energia.

Melhorias em  
toda a cadeia
A logística continuou sendo em 2016 um 
dos grandes vetores do ganho de efici-
ência. O projeto Bolt, que começou em 
2015 a transformar a logística de nossas 
operações no Brasil numa alavanca de 
competitividade, apresentou novos 
resultados durante o ano. A partir de 
um trabalho em 45 frentes geridas por 
25 líderes, definimos prioridades para o 
nível de serviço e conduzimos projetos 
específicos em transportes e malha de 
atendimento. O trabalho conduzido pela 
Logística contou com o envolvimento de 
diversas áreas, como Comercial, Indus-
trial e Financeira.

Dentro do Bolt definimos uma série 
de ações que reorganizaram a malha e 
aumentaram a eficiência, com redução 
expressiva de custos. São iniciativas como 
a criação de uma central de tráfego que 
monitora 150 veículos simultaneamente 
– na qual já observamos importantes 
ganhos de produtividade e de redução 
do custo de transporte. Outras ações de 
destaque são a otimização da malha de 
Centros de Distribuição (CDs) e a implan-
tação de novos serviços logísticos, 
como descarga especializada e agenda-
mento de entrega. “Cada iniciativa está 
em um estágio diferente. O projeto 
como um todo alcançará economia de  
R$ 45 milhões ao ano. Hoje estamos em 
dia com o planejado, o que corresponde 
a 70% dessa meta, diz Eduardo Botelho 
Lotti, gerente-geral de Logística. 

Assim como no Brasil, as operações 
da América do Norte e da Europa, Ásia e 
África concretizaram ganhos expressivos 
com melhorias na estratégia de logís-
tica. Nos Estados Unidos e Canadá, por 
exemplo, uma série de metas de tempo e  
de carregamento/descarregamento dos 
navios melhorou a performance do 
processo em 12%. Na operação de 
Europa, Ásia e África, também tivemos 
vários exemplos de ganhos de eficiência, 
como a redução de 10% no custo de 
transporte de cimento no Marrocos, o 
corte de uma hora no tempo de carre-
gamento na Índia, as novas ensaca-
deiras na Tunísia (que diminuíram o 
tempo de espera do consumidor) e a 
melhoria sistemática da logística portu-
ária na Espanha que, além de promover 
economia, ajudou as exportações a 
crescerem 12%1.

Além de ganhos expressivos 
com renegociações em 2016, 

estamos automatizando  
nosso sistema de compras

RECICLANDO ENERGIA
Projeto aproveita o calor residual da produção de cimento 
para gerar eletricidade

Como o consumo de eletricidade responde por até 20% do total de 
custos operacionais de uma fábrica de cimento, reduzir o uso desse 
recurso representa uma oportunidade de corte expressivo de custos 
e de, ao mesmo tempo, reforçar nosso compromisso com o pilar de 
sustentabilidade. É isso o que já começamos a fazer com a implantação 
da tecnologia inovadora Waste Heat Recovery.

A técnica reaproveita o calor residual contido nos gases dispersados 
durante o processo de fabricação de cimento para mover uma turbina 
e gerar eletricidade, consumida pela própria planta. Na nossa planta da 
China, o procedimento já gera aproximadamente 38% de economia; na 
Índia, onde aperfeiçoamos em 2016 um sistema já existente, aproxima-
damente 16% do consumo de energia da planta é suprido pela recupe-
ração de calor.

Agora nos preparamos para operar um novo projeto de recuperação 
de calor em nossa fábrica da Tunísia. A iniciativa começa em 2017, e 
a expectativa é que a longo prazo chegue a suprir até 30% da nossa 
necessidade elétrica da planta.

EFICIÊNCIA PREMIADA
A Votorantim Cimentos recebe reconhecimento inédito do 
mercado imobiliário

Em 2016 nos tornamos a primeira empresa do ramo de cimentos a vencer 
o Prêmio Master Imobiliário, o mais importante do mercado imobili-
ário brasileiro. Vem do nosso projeto de aproximação com a constru-
tora Conx, em que estudamos vários elos da cadeia de produção e da 
entrega do nosso produto além da relação com o cliente que poderiam 
ter ganhos de produtividade. 

O projeto trabalhou em três frentes. Na primeira, criamos um contrato 
padrão que reduziu em 60% o tempo de liberação de documentos no 
sistema e eliminamos 100% da elaboração de propostas técnicas. Além 
disso, produzimos um concreto mais fluido, zerando as paralisações por 
entupimentos da bomba. Na segunda frente, customizamos os produtos 
dentro das especificações que melhor atendiam ao cliente, ganhando 
confiança e aumentando nosso volume de vendas dentro do mix de 
aquisições da construtora. Por último, capacitamos mais de cem empre-
gados da Conx para a tecnologia envolvida no concreto e fornecemos 
treinamento em Lean Construction aos nossos fiscais de obras, aumen-
tando em 66% a sua produtividade. 

2 Identificando 
oportunidades
Se os programas de excelência são impor-
tantes para acelerarmos em direção a uma 
empresa mais sustentável, eles não são os 
únicos. Uma série de mudanças estraté-
gicas pontuais, em diversos países e áreas 
de negócio, também foram fundamentais 
na otimização de recursos. 

A operação da VCEAA (Europa, Ásia 
e África), por exemplo, economizou em 
2016 1,4 milhão de euros ao centra-
lizar em Madri a aquisição de alguns 
materiais estratégicos (como filtros, refra-
tários e conversores) para unidades de 
vários países. O dinheiro poupado com a 
ação deve chegar a 12 milhões de euros 
em 2017. No Brasil, a criação em Supri-
mentos de uma célula de planejamento 
de estoques permitiu melhorar a gestão 
dos materiais comprados para as grandes 
paradas e o aproveitamento interno de 
materiais disponíveis em outras plantas, 
levando à redução do estoque em  
R$ 30 milhões e beneficiando diretamente 
nosso capital de giro. 

Energia foi outro aspecto importante, 
tanto do ponto de vista da redução de 
gastos quanto da perspectiva de uma 
operação mais sustentável. Na Espanha, 
por exemplo, economizamos gastos ao 
incluir na nossa estratégia de compras de 
energia um mix diferente de aquisições. 
Além de usar contratos de longo prazo, 

EM BUSCA DA PRECISÃO
Melhores medidas e mudanças em como mensuramos  
os nossos processos ajudam a cortar gastos

Decisões sobre mudanças de processos dentro de uma empresa precisam estar 
respaldadas a indicadores confiáveis e precisos. Demos passos nessa direção 
em 2016 ao implantar no Brasil, além do tradicional Índice de Qualidade do 
Produto (IQP), dois novos indicadores: o Índice de Regularidade do Produto 
(IRP) e o Índice de Desempenho do Produto (IDP). “Se tivermos um produto 
mais regular, teremos mais estabilidade no processo com a consequente 
otimização de custos. E o que é melhor ainda, nosso cliente sai ganhando”, 
diz Álvaro Lorenz, diretor técnico global da Votorantim Cimentos. Em 2016 
chegamos a um IQP de 96%, índice que teve aumento em relação a 2015 
(95%). “A partir de patamares altos como esse”, diz Lorenz, “é preciso se 
aprofundar em novas análises do produto visando à melhoria constante.”

Além disso, de forma a melhorar os indicadores, a VCBR mostrou que o 
próprio processo de medição também pode ganhar em eficiência ao desen-
volver o novo método “Argamassa Equivalente”. A técnica, que verifica como 
o cimento se comporta dentro do concreto, substitui o custoso e demorado 
processo tradicional de mistura do concreto por um processo alternativo que 
chega aos mesmos resultados mais rapidamente e com menos gastos. 
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Visão a longo prazo garante 
nosso cronograma de expansão 
que inclui, além do Brasil, os 
nossos mercados na Bolívia, 
Turquia, EUA e Argentina.

DENTRO 
DOS PLANOS

P
or pensarmos sempre a longo 
prazo é que, mesmo atraves-
sando um cenário econômico 
desafiador, mantivemos nosso 

ciclo de expansão iniciado em 2010 com 
duração prevista de oito anos. As medidas 
adotadas, como redução de custos e 
venda de ativos não estratégicos, estão 
permitindo a concretização desse ciclo 
com disciplina financeira. Nesse contexto 
fizemos duas importantes inaugurações 
em 2016: a planta de Primavera, no Brasil, 
e a de Yacuses, na Bolívia.

O início da operação de Primavera, 
em maio de 2016, ampliou nossa 
presença nas regiões Norte e Nordeste. 
Fruto de um investimento estimado em  
R$ 860 milhões, a planta conta com 
capacidade instalada de 1,2 milhão de 
toneladas anuais de cimento. Geramos 
com a unidade 1.200 postos de trabalho 
na fase de construção e 270 empregos 
diretos e indiretos com o início das 

2 contexto de excelência, um pilar estra-
tégico da Votorantim Cimentos. 

A construção da fábrica empregou 
1.600 trabalhadores, entre bolivianos, 
brasileiros, argentinos, alemães, chine-
ses, holandeses e venezuelanos. Para a 
operação, contamos com 230 emprega-
dos, que levaram a cidade, com menos 
de mil habitantes, a ganhar um impulso 
na economia. Yacuses ampliou sua infra-
estrutura com hotel, restaurantes e prove-
dores de serviços, o que trouxe desenvol-
vimento à região.

Além do desenvolvimento econômico, 
a unidade inicia seus trabalhos já dentro 
da perspectiva de sustentabilidade, com 
sistemas de coleta de água da chuva, 
além de tratamento e reúso, controles 
de emissões e logística baseada no trans-
porte ferroviário. Também estruturamos 
um projeto de responsabilidade social 
que ajudará no desenvolvimento da 
comunidade.

operações. “Foi o melhor startup da 
história da empresa”, afirma Alexandre 
Lencastre, diretor de Operações Brasil. 
Primavera teve o mais rápido cresci-
mento, entre todas as startups de nossa 
empresa, no índice interno OEE (Overall  
Equipment Effectiveness), que mede a 
eficiência geral dos equipamentos.

Já a planta boliviana, na qual contamos 
com mais dois sócios, é o nosso primeiro 
projeto greenfield fora do Brasil. O início 
das operações aconteceu em dezembro 
de 2016, atendendo ao mercado em 
rápida expansão no país: o leste boliviano. 
A fábrica, resultado de investimento 
estimado em US$ 212 milhões, já é consi-
derada um case de sucesso. Além de ter 
sido entregue 15 dias antes do prazo, 
criou uma nova marca institucional, 
modelo logístico e plano de responsabi-
lidade social em uma região carente de 
infraestrutura.

Construímos a fábrica num ponto 

estratégico, próximo a matérias-primas 
e com bom acesso à ferrovia que leva a 
Santa Cruz, um dos maiores mercados 
do país e o principal para nossa empresa. 
Também temos acesso fácil ao gasoduto 
que liga a Bolívia ao Brasil, o que nos levou 
a adaptar a planta para que o combus-
tível usado e a geração de energia elétrica 
sejam ambos à base de gás. Essa matriz 
energética trará benefícios não apenas 
ambientais, mas também econômicos.

Durante a construção superamos obstá-
culos como a logística para a entrega dos 
equipamentos: 600 caminhões partiram 
de Arica, no Chile, e subiram os Andes 
usando estradas muitas vezes precárias. A 
fábrica de Yacuses nasce com capacidade 
de produzir aproximadamente 1 milhão 
de toneladas anuais de cimento. A estru-
turação da planta e o número de empre-
gados já levam em conta o programa de 
Performance Global. Ou seja, a operação 
começa já enxuta, eficiente e dentro do 

Unidade de Jbel 

Oust, Tunísia
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Continuação do ciclo
Fechamos em 2016, com a inaugu-
ração de Primavera, o ciclo de expansão 
começado em 2010 no Brasil. Esse ciclo 
agora continua até 2018 e resultará 
em novas unidades fora do Brasil nos 
próximos dois anos. A empresa fez 
um investimento de R$ 1,2 bilhão em 
expansão em 2016 permitindo o início 
da operação de Yacuses, na Bolívia, em 
2016 e em 2017, da fábrica de Sivas, na 
Turquia. A nova unidade turca ampliará 

a sua área de atuação a leste do país, 
o que vai demandar um esforço opera-
cional, de logística e de vendas a fim 
de alcançar novos clientes. Nos Estados 
Unidos, o atual projeto de expansão se 
dá em Charlevoix e deve ser concluído 
em 2018. Instalada no estado de 
Michigan, a fábrica ampliará significati-
vamente nossa presença na região dos 
Grandes Lagos. Resultado de um investi-
mento estimado em US$ 184 milhões, a 

ampliação deve aumentar a capacidade 
de produção de 1,3 milhão de toneladas 
para 1,9 milhão de toneladas.

A Argentina também conta com 
um projeto de expansão promissor. 
Antevendo a retomada da economia do 
país, planejamos para 2019 o startup 
de uma nova linha, instalada dentro 
da planta de San Luís. A unidade deve 
ampliar sua capacidade de 0,3 milhão de 
toneladas para 1 milhão de toneladas.

1

2

3

5
4

2. YACUSES – BOLÍVIA
Nosso primeiro greenfield fora do Brasil, 
a fábrica foi inaugurada 15 dias antes 
do prazo e já virou case de sucesso em 
termos de planejamento e aplicação  
dos padrões globais da empresa.  
Com a unidade, poderemos produzir  
até cinco vezes mais cimento na Bolívia.

Capacidade de produção da planta: 

3. ARGENTINA
Avançamos em 2016 no projeto de 
ampliação de capacidade da planta da 
San Luis e nos projetos de engenharia 
de uma nova linha de eletricidade para 
ela. Startup previsto para 2019.  
Também aprovamos ano passado
a expansão da planta de Olavarría, que
aumentará a capacidade em 175 mil
toneladas por ano ao reaproveitar na
produção uma pozolana que será
fabricada localmente.

Capacidade de produção das 
plantas: (estimada após a ampliação)

1. PRIMAVERA – BRASIL
A Unidade, com startup em maio  
de 2016, tem importância estratégica 
para atender aos mercados do Norte  
e Nordeste do Brasil, que devem  
voltar fortes assim houver uma 
retomada da economia. 

Capacidade de produção da planta: 

• Greenfield  
Projeto iniciado do zero

• Brownfield 
Projeto de expansão/
renovação de uma 
estrutura existente

1,2 milhão de t/ano

1 milhão t/ano

1 milhão de t/ano
ATUAL: 0,9 MILHÃO T/ANO

2,7 milhões de t/ano
ATUAL: 2,5 MILHÕES T/ANO

4. CHARLEVOIX – ESTADOS UNIDOS
Continuamos a expansão da unidade 
com um investimento estimado em   
US$ 184 milhões. A ampliação, com 
startup em 2018, nos colocará em boa 
posição para capitalizar oportunidades 
na região dos Grandes Lagos. 

Capacidade de produção da planta: 
(estimada após a ampliação) 

5. SIVAS – TURQUIA
Nosso investimento estimado em  
€140 milhões na expansão da unidade 
triplicará a sua capacidade de produção 
e aumentará nossa capilaridade no 
leste turco. A ampliação iniciou suas 
operações em abril de 2017.

Capacidade de produção da planta: 
(estimada após a ampliação) 

1,9 milhão de t/ano
ATUAL: 1,3 MILHÕES T/ANO

1,8 milhão de t/ano
ATUAL: 600 MIL T/ANO

SAN LUIS

OLAVARRÍA

Entregue 15 dias 
antes do prazo, a 

planta boliviana 
de Yacuses criou 

uma nova marca, 
modelo logístico e 

já inicia dentro dos 
nosso Padrões de 
Excelência Global

2

Unidade de 

Yacuses, Bolívia
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Série de iniciativas promovidas para criar cultura 

sustentável dentro da empresa já frutificam em novos 

projetos para reduzir nosso impacto ambiental.

INCORPORANDO A 
SUSTENTABILIDADE

N
ão é de hoje que a sustentabi-
lidade é um de nossos pilares 
estratégicos. Para que todos 
na empresa incorporem esse 

pilar aos seus afazeres, é necessário ir 
além da declaração de intenções, execu-
tando cada vez mais ações norteadas por 
esse compromisso e comunicando-as. 
É por esse motivo que a Semana de 
Práticas Sustentáveis, evento que 
alcançou 30 das 34 unidades no Brasil e 
englobou 22 visitas aos nossos projetos 
sociais, foi um grande marco para a 
empresa. Conhecendo os projetos, 
muitos passaram a se engajar neles.

Ao todo, mais de 3.500 empregados 
participaram das inúmeras atividades 
organizadas durante o evento. “Foi uma 
grande parada para falarmos de susten-
tabilidade”, afirma Mariana Monteiro, 
gerente global de Ecoeficiência e Respon-
sabilidade Social Corporativa. “As pessoas 
passaram a entender melhor o que é 
sustentabilidade e conheceram mais o 
que a Companhia faz na esfera socio-
ambiental." Reforçamos essa promoção 
de boas práticas com a Campanha da 
Água 2016, pela qual ensinamos aos 
nossos empregados medidas de consumo 
consciente e promovemos um concurso 
para incentivar a redução do consumo.

Esses treinamentos, aliados a prêmios 
que incentivam inovações na área (veja 
quadro na próxima página), criaram um 
ambiente mais propício a melhorias em 
sustentabilidade. Esse ecossistema se 
refletiu em uma série de ações, como o 
início da migração energética em centros 
de distribuição de cimento brasileiros 
para energia solar. Firmamos um acordo 
de 12 anos para a instalação de painéis 
fotovoltaicos nesses centros, que repre-
sentará uma redução no consumo de 
energia. 

Outro reflexo da promoção da cultura 
sustentável é o avanço no mapea-
mento do consumo da água em nossas 
unidades no Brasil, o que permitiu repor-
tarmos nesse relatório, por exemplo, a 
quantidade de retirada para consumo 
e a quantidade descartada (indicadores 
GRI 303-1 e 306-1), além do indicador 
CSI de litros consumidos por tonelada de 
cimento produzida. Essas e outras infor-
mações nos ajudam a avançar no Plano 
de Gestão de Recursos Hídricos, parte 
dos nossos compromissos com a susten-
tabilidade para 2020.

2 Cachoeira do Tombador,

Reserva Particular do

Patrimônio Natural (RPPN),

localizada na unidade

de Nobres, MT, Brasil
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PRÊMIO TALENTO  
EM SUSTENTABILIDADE
Número de projetos inscritos no prêmio aumenta 250%

A cultura de preocupação com os 
ambientes onde atuamos se manifestou 
claramente em mais três ações no 
Brasil durante 2016: o lançamento de 
um Guia de Boas Práticas Ambientais 
na Mineração de Calcário em Áreas 
Cársticas, o Plano de Gestão Territorial 
Sustentável e o Projeto Pró-Cavernas.

O guia é a primeira publicação 
mundial lançada por uma indústria 
condensando boas práticas ambientais 
em áreas de mineração de calcário 
propensas à existência de cavernas; 
o plano apresenta uma metodologia 
inovadora para identificação e valori-
zação de ativos ambientais existentes. Já 
o Pró-Cavernas amplia o conhecimento 
sobre as cavernas em nossas unidades e 
propõe medidas para sua gestão e sua 
conservação. 

Também trabalhamos em 2016 com a 
conservação da Cova Eirós, na Espanha, 
uma caverna reconhecida como patri-
mônio da sociedade. A caverna tem  
acervos arqueológico e paleontológico 
de destaque para pesquisa, com pinturas 
rupestres de milhares de anos e fósseis de 
ursos. Estamos melhorando as condições 
para os pesquisadores por meio de 
monitoramento de umidade, tempe-
ratura e pressão, entre outras medidas 
que garantem que nossos trabalhos 
de mineração deixem preservado esse 
patrimônio.

Certidão de  
boas práticas
A criação de uma cultura de sustentabi-
lidade também se manifesta na VCNA 
por meio da recuperação completa 
de espaços já usados na extração de 
minerais: em Ontário, por exemplo, 
estamos preenchendo uma mina usada 
para exploração transformando-a em 
uma fazenda de alta produtividade. 
“A cada acre usado para exploração, 
estamos reabilitando dois acres”, diz 
Edilson Chimilovski, diretor de agregados 
da VCNA.

Também na operação da VCNA, 
desenvolvemos declarações ambientais 
de produtos (EPD na sigla em inglês) para 
diferentes tipos de cimento e concreto 
que produzimos. Os documentos quanti-
ficam os impactos ambientais e fornecem 
ao consumidor informação sobre o ciclo 
de vida do produto. As declarações, 

junto com nossos consultores treinados 
em certificação LEED, apelam aos consu-
midores mais exigentes em sustentabi-
lidade. “Muita gente ainda não pensa 
nisso, mas quando essa consciência 
chegar ao mercado estaremos em boa 
posição”, afirma Bill Asselstine, VP 
técnico, de Sustentabilidade e Segurança 
da VCNA. 

A criação de declarações EPD também 
foi um grande marco durante o ano no 
Brasil: somos a primeira empresa do ramo 
de construção civil a lançar essa iniciativa 
no País. Além disso, em 2016 iniciamos o 
processo de certificação multisite na ISO 
14001 em nossas unidades de cimento. 

Até então as certificações eram realizadas 
por planta, isoladamente. Esse processo 
deverá ser concluído até 2020, quando 
todas as unidades deverão receber o 
documento, concedido às empresas que 
possuem sistemas de gestão ambiental 
adequadas à norma internacional.

Estamos alertas
Em funções das alterações de mercado 
ocorridas em 2016, percebemos piora 
no indicador que mede o fator clínquer. 
Embora as operações da VCEAA tenham 
tido uma leve redução no indicador, ele 
subiu na América do Norte e no Brasil. 

Mais de 3.500 empregados 
participaram da Semana  
de Práticas Sustentáveis

Na VCNA, isso aconteceu por conta da 
incorporação do cimento Dixon tipos 
I/III, que usa mais clínquer, aos resul-
tados. No Brasil, ao mesmo tempo que 
houve aumento na demanda relativa 
pelo nosso cimento estrutural (produto 
especializado que usa mais clínquer) 
houve alterações no mix de produto em 
função da queda do mercado, afetando 
negativamente o fator.

O impacto da geração adicional de 
CO

2
 por conta do produto foi mais do 

que compensado pelas nossas medidas 
ambientais e conseguimos avançar na 
nossa meta 2020. Em 2015 tínhamos 
alcançado uma redução de 16,1% 

Numa mostra de que a cultura 
ambiental está em alta dentro da 
empresa, o Prêmio Talento em 
Sustentabilidade viu seu número 
de inscrições aumentar 250% em 
relação a 2015: um total de 326 
projetos. A premiação reconhece 
e incentiva empregados e estagi-
ários que tocam projetos inova-
dores em sustentabilidade. A 
primeira fase ocorre dentro de 
cada uma das empresas do Grupo 
Votorantim, e a segunda fase 
envolve os melhores projetos de 
todo o grupo.

São reconhecidos projetos 
inovadores em quatro áreas: 
Meio Ambiente, Produtividade e 
Eficiência, Engajamento Social e 
Saúde e Segurança. Na primeira 
fase premiamos os seguintes 
projetos: “Análise de Ecoeficiência 
da Construção e Manutenção de 
Estradas de Asfalto e Concreto” 
(Meio Ambiente), “E = MC2 – Inicia-
tiva de Gerenciamento e Conser-

vação de Energia” (Produtividade 
e Eficiência) e “Filhos de Empre-
gados da Votorantim Cimentos 
Estrelam Vídeo de Segurança na 
Turquia” (Saúde e Segurança).

Nosso projeto Primavera Susten-
tável, além de vencer a primeira 
fase, foi também eleito a melhor 
ação na categoria Engajamento 
Social de todo o Grupo Votorantim. 
A ação mediu o retorno do inves-
timento social de R$ 10 milhões 
que fizemos na cidade que abriga 
nossa nova unidade no Pará. A 
medição mostrou que, no caso 
específico das condições de Prima-
vera (que incluiu linhas de crédito 
mais barato e benefícios fiscais), 
conseguimos obter um retorno de 
R$ 4,54 de benefícios para cada R$ 
1 investido. Foram quatro meses 
de medição e análises detalhadas, 
que incluíram entrevistas com 20 
profissionais, aplicação de metodo-
logias consolidadas e validação de 
especialistas em finanças.

2

CLÍNQUER: Para se produzir cimento, é necessário aquecer o calcário e outras matérias-primas a altíssimas 

temperaturas, numa reação química chamada calcinação. O produto dessa reação é o clínquer, principal  

matéria-prima usada na fabricação do cimento. Como essa calcinação consome combustível fóssil e gera uma 

quantidade relevante de emissões de CO
2
, um dos maiores desafios ambientais da nossa indústria é reduzir o uso 

de clínquer, substituindo o produto, na mistura do cimento, por materiais que tenham menor impacto ambiental. 

FATOR CLÍNQUER / CIMENTO

20152014 2016

76,4%* 77%

100%

CLÍNQUER

nas emissões de CO
2
 em relação aos 

índices registrados em 1990. Em 2016, 
o mesmo indicador chegou a 17,2% 
de redução. Mesmo assim, já temos 
ações em curso para lidar com a maior 
pressão ambiental que veio da mudança 
de mercado. Entre elas está o monito-
ramento do índice de regularidade do 
cimento especial presente no novo 
portfólio, o que permitirá reduzir o uso 
de clínquer em sua fabricação. Outra 
medida é o avanço acelerado do copro-
cessamento em 2017, que ajudará a 
substituir materiais tradicionais por 
combustíveis que provocam menos 
emissões. 

75,5%*

META 2020
72%

Semana de Práticas Sustentáveis – Projeto Castanhas do Carrilho – Sergipe/Brasil

* Dados revisados
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O
ano de 2016 ficará marcado 
em nossa história como 
aquele em que nosso compro-
misso com a produção susten-

tável se solidificou. Aumentamos a taxa 
de substituição de combustíveis fósseis de 
9,7% para 11,8% do total global, conso-
lidamos uma nova unidade de negócios 
criada para matérias-primas e combus-
tíveis alternativos (AFR), avançamos no 
aproveitamento de resíduos de outras 
indústrias em nossa produção e estrutu-
ramos o setor de ecoeficiência. Não foi 
pouco, e ainda tem mais.

Por trás de todo o avanço nessa 
área, um de nossos direcionadores, 
está a decisão de manter o plano de 
investimentos de R$ 300 milhões para 
atingirmos em 2020 o patamar de 
40% de combustíveis não fósseis nas 
unidades da VCBR e de 30% consi-
derando todas as nossas fábricas no 
mundo. O reaproveitamento de resíduos 
de outras indústrias, como escórias de 
níquel e manganês, e o uso de combus-
tíveis mais sustentáveis, como casca 
de arroz, melaço de soja, briquete de 
palha, serragem e casca de algodão, 
são fundamentais dentro de nossa visão 
de longo prazo, tanto do ponto de vista 
ambiental quanto da perspectiva de 
maior eficiência e redução de custos.

O coprocessamento não é novidade 
para Votorantim Cimentos. Pavimen-
tamos esse caminho desde 1991, 
quando nos tornamos pioneiros no 
Brasil, mesmo antes da formulação da 
primeira legislação federal que regula-
mentou a atividade. De lá para cá, 

Substituição de combustíveis fósseis dentro da VC dá um salto 
e conta com a consolidação de uma área permanentemente 
dedicada às matérias-primas e aos combustíveis alternativos.

A ALTERNATIVA CERTA

acumulamos expertise em técnicas de 
aproveitar pneus, biomassas e outros 
resíduos para substituir parte do coque 
no processo de fabricação de cimento. 

O processo, que ajuda a reduzir o 
uso de recursos naturais não renová-
veis, é uma das mais importantes inicia-
tivas estratégicas para caminharmos 
rumo à meta de reduzir a emissão de 
CO

2
 por tonelada de cimento em 25% 

em relação a 1990. Mais do que isso, 
o coprocessamento ajuda a reduzir o 
acúmulo de resíduos em aterros sanitá-
rios contribuindo para um balanço 
ambiental mais favorável.

Ao todo, a Votorantim Cimentos 
faz coprocessamento em 23 fornos de 
clínquer no Brasil. Apenas em 2016, as 
operações de coprocessamento consu-
miram 637 mil toneladas de resíduos, 
pneus e biomassas que contribuíram 
para reduzir a emissão de mais de 
630 mil toneladas de CO

2
. Os benefí-

cios ambientais vão além. Por conta 
dessa substituição na matriz térmica, a 
Votorantim Cimentos deixou de utilizar 
o equivalente a 10 mil caminhões de 
coque de petróleo.

O coprocessamento avançou não 
apenas no Brasil. Nas operações da 
VCEAA (Europa, Ásia e África), acres-
centamos 15 novos combustíveis alter-
nativos às operações da Espanha, Índia, 
Marrocos, Tunísia e Turquia. No Canadá, 
após 10 anos de esforços, conseguimos 
licença em caráter permanente para 
coprocessar resíduos de madeira, o que 
deve ser a primeira iniciativa do tipo no 
estado de Ontário. No Uruguai, após 
uma grande reformulação da planta, 
começamos a coprocessar pneus. 

Mistura fina
Além do uso de resíduos na substituição 
de combustíveis fósseis, avançamos 
também em tecnologias de mistura de 
materiais não tradicionais na produção 
do cimento, como escórias ácidas de 
níquel, cobre e, mais recentemente, 
manganês. Após anos de pesquisa 
e desenvolvimento, temos hoje seis 
plantas no Brasil dando destinação 
sustentável a rejeitos que acabariam 
acumulados em grandes montanhas 
por outras indústrias. 

Passamos em um ano de  
9,7% a 11,8% de substituição 

de combustíveis fósseis

2

Coprocessamento 

na unidade de 

Sobradinho, Brasil
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A tecnologia das escórias ácidas nos 
rendeu em 2016 o Prêmio Green Mine, 
da Revista In The Mine, e o Prêmio 
Dr. Clemente Greco, como o projeto 
ambiental mais inovador do setor na 
América do Sul. Além do impacto 
positivo na destinação de resíduos, a 
adição de materiais não tradicionais 
também barateia a fabricação e reduz 
consideravelmente o volume de CO

2
 

emitido.
Também produzimos cimento com 

argila pozolânica, o que reduz pela 
metade a pegada de carbono de um 
produto tradicional. Uma das unidades 
onde isso acontece, Nobres, recebeu em 
2016 o selo verde do governo de Mato 
Grosso. Em 2016, concluímos pesquisas 
que nos permitirão fazer com que a 
coloração do produto pozolânico fique 
cinza, o que trará aceitação ainda maior 
do mercado. 

Um grande projeto nessa área está 
programado para 2018, na expansão 
da unidade de Olavarría, na Argentina. 
A planta já estava acumulando pozo-
lana calcinada como subproduto de sua 
operação. Após rigorosos testes labora-
toriais em 2016, foi constatado que essa 
argila era um material propício à mistura 
no cimento. Agora, com custo próximo 
a zero, ela deve ter papel fundamental 
no acréscimo de 300 mil toneladas à 
capacidade da planta.

Reestruturando  
o negócio
Com tantas iniciativas que reapro-
veitam resíduos de outras empresas de 
maneira sustentável, nada mais natural 
que sigamos no intuito de fortalecer a 
unidade de negócios denominada AFR 
(Alternative Fuels and Raw Materials ou 
Combustíveis e Matérias-Primas Alterna-
tivas). Ela tem a meta acelerar o reapro-
veitamento de resíduos em nossas 
operações e abrir uma frente de pres-
tação de serviço de destinação susten-
tável de materiais de outras compa-
nhias. Queremos dentro de três anos 
nos tornarmos um grande player dentro 
do mercado de tratamento de resíduo 
industrial.

Será importante nesse caminho o 
suporte da nova área de ecoeficiência, 
estruturada em 2016 para apoiar deci-
sões de negócio com aplicação de 

práticas de sustentabilidade. A estra-
tégia desse núcleo passa por quanti-
ficar impactos em sustentabilidade, dire-
cionar processos de inovação e forta-
lecer a comunicação interna e externa 
para fomentar a cultura de sustentabi-
lidade dentro da empresa.

Com esse direcionador, a área desen-
volveu em 2016 uma série de estudos 
sobre práticas sustentáveis no nosso 
negócio. O primeiro foi o que permitiu 
quantificar o volume de CO

2
 poupado 

com nossas ações de coprocessamento. 
Outra pesquisa mostrou como substi-
tuir argamassa virada em obra por arga-

NA VANGUARDA 
DA TECNOLOGIA 
SUSTENTÁVEL
Temos um projeto entre os 
finalistas do mais conhecido 
prêmio de inovação 
tecnológica do mundo

Muitos dos melhores cientistas 
do mundo estão neste momento 
debruçados sobre a questão 
“o que podemos fazer com o 
CO

2
 que emitimos para que 

ele não chegue à atmosfera e 
agrave o aquecimento global?”  
Em 2016, o XPRIZE, o mais conhe-
cido prêmio de inovação tecno-
lógica do planeta, selecionou 
as 27 iniciativas mais promis-
soras nessa área. Entre elas, 
está um projeto da Pond 
Technologies, empresa na qual  
a Votorantim Cimentos tem parti-
cipação societária. Com o apoio do 
Conselho Nacional de Ciências do 
Canadá, desenvolvemos protótipos 
que usam grandes quantidades de 
CO

2
 no cultivo de algas. As algas 

superconsumidoras de CO
2
, por 

sua vez, podem transformar o gás 
emitido por fábricas em biocom-
bustíveis, fertilizantes e alimento 
para animais. Um biorreator  
da Pond já foi instalado na sede 
da VCNA e devemos implantar em 
2017 outro projeto na unidade de 
Bowmanville (Canadá).

Iniciativas pouparam  
a atmosfera de 630 mil 
toneladas de CO

2

massa industrializada traz inúmeros 
benefícios ambientais. Nossa medição 
constatou que a tecnologia reduz o 
consumo de energia, provoca 68% 
menos emissões de gases de efeito 
estufa e reduz em 30% o uso de água 
em sua produção.

A área de ecoeficiência também se 
debruçou sobre outros temas em 2016, 
como o impacto positivo da adição de 
resíduos das indústrias siderúrgicas e 
termelétricas em nossos produtos e as 
oportunidades ambientais geradas com 
a produção de calcário agrícola. O setor 
ainda promoveu uma série de treina-

mentos em sustentabilidade com líderes 
da Votorantim Cimentos.

Iniciativas como essas são cada vez 
mais importantes, e precisamos avançar 
em direção aos compromissos assu-
midos. Começamos a realizar simula-
ções da precificação do carbono que 
serão adotadas como critério nas deci-
sões sobre alocação de capex. “A renta-
bilidade passará a ser analisada também 
sob esse prisma para projetos de longo 
prazo. Estamos criando a cultura interna 
de que o carbono tem um preço e nos 
preparando para o futuro”, diz Álvaro 
Lorenz, diretor técnico Global.

2

Projeto de algas na unidade de St. Marys, Canadá
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S
eja na decisão de compra de 
automóveis, geladeiras ou 
argamassas, os clientes hoje 
são protagonistas. Eles têm 

acesso a informações detalhadas e 
querem produtos voltados a suas neces-
sidades específicas. Alinhados com 
esta tendência, criamos uma linha de 
produtos específicos, divididos por tipo 
de aplicação – o que facilitou tanto a 
vida dos clientes quanto a de profissio-
nais de construção.

Desenvolvido ao longo de 2015 para 
o mercado brasileiro, o novo portfólio foi 
apresentado aos consumidores em 2016.  
De proporções inéditas em nossos 83 
anos de história, uma grande campanha 
de marketing nacional divulgou em 
todo o Brasil o conceito “O primeiro e 
único cimento para cada tipo de obra” 
e a hashtag #partiuobra. Por trás do 
grande esforço de comunicação existiu 
um trabalho ainda maior de pesquisa e 
desenvolvimento. O novo portfólio foi 
resultado de uma pesquisa envolvendo 
mais de 400 profissionais de toda a 
cadeia da construção: trabalhadores de 
obra, varejistas, balconistas, constru-
toras, consumidores e associações. 
Pedreiros participaram de testes práticos 
realizados com o objetivo de enten-
dermos se os diferentes tipos de cimento 
traziam benefícios na prática.

“Não foi só a embalagem que mudou. 
Fizemos um extenso trabalho de Pesquisa 
e Desenvolvimento (P&D) de modo 
a desenvolver um novo portfólio de 
cimentos, e adaptamos as nossas linhas 
de produção a esse novo cenário”, afirma 
o diretor técnico global Álvaro Lorenz.  

Novo portfólio da Votorantim 
Cimentos muda a forma como  
se comercializa e compra cimento.

CONSTRUÍMOS 
UM NOVO 
MERCADO

O lançamento mudou também o perfil 
de vendas da empresa. “Os cimentos 
especiais já representam quase 10% das 
vendas da Companhia. Destaque especial 
para o cimento Obras Estruturais, pois 
tem resistência 20% maior e tempo de 
secagem menor que os cimentos tradi-
cionais. É um mercado que pratica-
mente não existia até 2015”, informa 
Mauricio Russomanno, diretor de Vendas, 
Marketing e Operações de Concreto. 

NOVO PORTFÓLIO  
DE CIMENTOS 

OBRAS ESPECIAIS EM  
MEIOS AGRESSIVOS
Focado em tubulações,  
estações de tratamentos de 
esgoto e áreas litorâneas.

OBRAS ESPECIAIS
Uso industrial, como em  
pré-moldados e artefatos.

OBRAS ESTRUTURAIS 
Para fundações, pilares,  
vigas e estruturas.

TODAS AS OBRAS 
Versão mais versátil e  
adequada para rebocos, 
contrapisos e lajes.

OBRAS BÁSICAS
Reformas sem função  
estrutural e reparos.

2

Os novos cimentos 
especiais já respondem por 
quase 10% das vendas do 

produto no Brasil
Campanha do 

novo portfólio 

realizada no Brasil
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NOSSA PRESENÇA DURADOURA  
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auto-construção / Brasil
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SER A EMPRESA DE MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO COMPROMETIDA 
COM O SUCESSO DO CLIENTE  
POR MEIO DA EXCELÊNCIA.

* Em termos de Ebitda, em dólares, em 31 de dezembro de 2016, excluindo as empresas da China.

Pacto Global 
(Global Compact) 
Iniciativa da 
Organização 
das Nações 
Unidas estimula 
as empresas a 
respeitar os direitos 
humanos, a apoiar 
o trabalho digno, 
o desenvolvimento 
do meio ambiente 
e o combate à 
corrupção.

2. Cement 
Sustainability 
Initiative (CSI)  
Protocolo 
internacional 
que reúne os 23 
maiores produtores 
de materiais de 
construção do 
mundo, visando 
à adoção de 
melhores práticas 
no setor de 
cimento.

3. Pacto 
Empresarial – 
Programa Na 
Mão Certa   
Visa garantir o 
compromisso 
das empresas 
signatárias em 
ações de combate 
à exploração 
sexual de crianças 
e adolescentes nas 
rodovias brasileiras. 

Nossos compromissos voluntários
Somos signatários de pactos e iniciativas globais e nacionais:

4. Cooperação 
Técnica SBE  
VC RBMA   
Sociedade Brasileira 
de Espeleologia 
– Votorantim 
Cimentos – Reserva 
da Biosfera da 
Mata Atlântica – 
Parceria para o 
desenvolvimento 
de práticas 
socioambientais 
que envolvam 
cavernas e Mata 
Atlântica.

5. Global 
Reporting 
Initiative (GRI) 
Organização 
internacional 
independente que 
ajuda as empresas, 
os governos e 
outras organizações 
em relação à 
compreensão e 
à comunicação 
do impacto da 
empresa sobre 
questões críticas de 
sustentabilidade.

6. Carta Aberta 
ao Brasil sobre 
Mudança do 
Clima (Instituto 
Ethos)  
Iniciativa do setor 
empresarial, 
liderada pelo 
Instituto Ethos, na 
qual a Companhia 
assume uma série 
de compromissos 
a fim de combater 
as mudanças 
climáticas.

 VALORES E CRENÇAS 
www.votorantimcimentos.
com/pt-BR/company/Paginas/
values-and-beliefs.aspx

NOSSA HISTÓRIA
www.votorantimcimentos.
com/pt-BR/company/
Paginas/history.aspx

NOSSA ESSÊNCIA3
Presentes no negócio de materiais de 
construção desde 1933, somos líderes 
no mercado brasileiro de cimento 
e uma das dez maiores empresas 
globais do setor*. Possuímos uma 
capacidade produtiva de cimento 
de 57,5 milhões de toneladas/ano e 
receita de R$ 12,7 bilhões em 2016.

Começamos no ramo de cimento 
com uma fábrica, a de Santa Helena, 
em São Paulo, que completou 80 
anos de operação em 2016. Com o 

passar do tempo, a unidade cresceu 
e se solidificou: passou de 800 mil 
toneladas de produção anual para 
uma capacidade de 2,5 milhões de t.  
Como a Santa Helena, o negócio 
da Votorantim Cimentos como um 
todo também se expandiu e tem 
deixado um legado.

Somos hoje 13.187 empregados, 
sem considerar os 330 estagiários/ 
summer students e 216 aprendizes, 
fabricando produtos que constroem 

estruturas feitas para durar – seja 
o cimento para uma barragem, o 
concreto para um viaduto, a brita 
para uma estrada, a argamassa 
que dá acabamento a sua casa ou 
calcário agrícola para o agronegócio.

Nossa sede é no Brasil, mas 
estamos presentes em mais 13 países 
nas Américas, na Europa, na África 
e na Ásia. Mesmo falando diversos 
idiomas, com muitos sotaques, 
somos unidos por um objetivo:

Unidade Yozgat, Turquia
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MODELO DE NEGÓCIOS 
VOTORANTIM CIMENTOS

Tecnologia e inovação

Gestão de processos eficiente

Sustentabilidade

Expertise técnica

Redução no consumo de recursos naturais

Gestão de equipes ou pessoas

Cuidado com a biodiversidade
Inovação voltada ao impacto ambiental

Qualificação profissional

Zelo pela segurança no trabalho

Credibilidade da marca

Redução de burocracias

Homologação de fornecedores

Qualidade dos produtos

Portfólio amplo

Programa de relacionamento
Atendimento dedicado a key accounts
Eficiência na formulação de produtos

Coprocessamento de resíduos
Logística eficiente, segura e sustentável

Time de vendas especializado

Apoio DTM2

Order to cash

Treinamento de terceiros

Declaração ambiental de produto (EPD)

PROPOSTA 
DE VALOR
A proposta de valor é o fator que 
faz com que um cliente escolha 
entre uma e outra empresa. 
As propostas de valor são um 
conjunto de produtos ou serviços 
cuja finalidade é solucionar um 
problema ou satisfazer uma 
necessidade do cliente. Algumas 
propostas de valor podem ser 
inovadoras e outras, parecidas 
a ofertas existentes no mercado 
incluindo alguma característica 
diferencial ou atributo adicional.

Água

Frota e Betoneiras

Pessoas

Centrais de concreto
Centro de distribuição
Centro de tecnologia

Combustível

Energia

Fábricas

Insumos

Máquinas/equipamentos

Mídia e marketing
Minas

Capacidade de investimento

Recursos naturais
TI

PRINCIPAIS 
RECURSOS
Os recursos-chave são os recursos 
ligados diretamente ao funcionamento 
do modelo de negócio.

ATIVIDADES-CHAVE

PARCERIAS E  
ALIANÇAS ESTRATÉGICAS
Os parceiros-chave são todos aqueles que 
podem contribuir para as atividades-chave bem 
como com o fornecimento de recursos-chave. 

●  Fornecedores

●  Autônomos

●  Bancos

●  Governo

●  Fornecedores  
de equipamentos

●  Comunidade/ 
licença social

●  Transportadoras 
e motoristas 
autônomos

●  Associações  
de classe

●  Institutos 
ambientais

●  Governo

●  Fornecedores  
de equipamentos

●  Exército (explosivos)

●   Universidades
●  Institutos 
ambientais

●  Associações de 
classe

●  Bancos 

●  Fornecedores

●  Órgãos 
governamentais

●  Sindicatos

●  Transportadoras 
e motoristas 
autônomos

●  Associações  
de classe

●  Fornecedores  
de equipamentos

1. A atividade de pesquisa compreende a pesquisa geológica, de mercado e a Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)
2. Atendimento da equipe de Desenvolvimento Técnico de Mercado (DTM)

Engajamento com a comunidade

Redução nas emissões de NOx e SOx

Uso de 30% de combustíveis não fósseis

Segurança (fatabilidade)

Água e biodiversidade

Práticas comerciais éticas (Código de conduta)

AFR – Meta de substituição por resíduos

Ebitda

Sustentabilidade na cadeia de suprimentos

Redução nas emissões de CO
2

Política Ambiental Global e Regras Verdes

Processo cash cost

Fator clínquer/cimento

Processos IQP

NPS (Net Promoter Score)

OEE – Produtividade e qualidade

Tmac – Atendimento ao cliente

Índice de engajamento

Saúde e segurança do trabalho
Treinamento, capacitação e desenvolvimento de empregados

Emprego e relações de trabalho
Desempenho econômico

Ética e integridade nos negócios
Relacionamento e satisfação dos clientes

Relacionamento com a comunidade
Gestão da cadeia de fornecedores

Mudanças climáticas e emissões de GEE
Gestão de Energia

Preservação da biodiversidade
Emissões atmosféricas (particulados, NOx e SOx)

Gestão da água e efluentes
Inovação, pesquisa e desenvolvimento

Construção sustentável e inclusiva

TEMAS 
MATERIAIS

DIRECIONADORES 
ESTRATÉGICOS E
INDICADORES DE 
DESEMPENHO

Foco no 
cliente

Excelência 
operacional

Práticas 
sustentáveis

Gente com 
autonomia

Os Pilares Estratégicos que constituem o Nosso Norte representam a base para a nossa 
atuação empresarial. Eles estão refletidos em nossas metas e em nossa materialidade. Pág. 49

●  Fornecedores

●  Autônomos

●  Associações de classe

●  Escolas 
profissionalizantes

●  Fornecedores  
de equipamentos, 
combustíveis 
alternativos e 
cimentícios

●  Sindicatos

●  Formadores 
de opinião/
influenciadores

●  Clientes/promotores

●  Jornais, revistas,  
TV e sites

●  Governo

●  Clientes 

●  Key accounts

(Grandes construtoras 
e home centers)

●  Laboratórios técnicos
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MINERAÇÃO LOGÍSTICA 
Inbound/outbound

COMUNICAÇÃO VENDA
Gestão de supply chain
Serviços (Engemix)

PRODUÇÃOPESQUISA1 CONSTRUÇÃO  
DE FÁBRICAS

PÓS-VENDA
Fechamento de minas

GESTÃO DE PROJETOS E INDICADORES
Advocacy



PRODUTOS, SERVIÇOS E NEGÓCIOS

Oferecemos uma série de produtos 
diferentes, com destaque para o 
cimento, a argamassa e o concreto. 
Com a estruturação da nova área de 
negócios de AFR (matérias-primas e 
combustíveis alternativos), também 
oferecemos serviço de destinação 
adequada de resíduos industriais por 
meio do coprocessamento.

Nossos clientes são bastante diver-
sificados e incluem varejistas, distribui-
dores, indústrias, empresas de infraes-
trutura e empresas do setor imobiliário. 
Desenvolvemos em 2016 uma série de 
produtos customizados no Brasil, com 
destaque para o cimento pozolânico 
e o cimento especial para torres de 
energia eólica. Os consumidores finais 
do País também passaram a contar 
com o novo portfólio de produtos, 

dedicado às necessidades especí-
ficas de cada obra, uma importante 
inovação que mudou a forma de se 
comprar e se vender cimento (ver 
matéria pág. 34).

Instituímos no Brasil em 2016 dois 
novos indicadores de qualidade: o 
Índice de Desempenho do Produto 
(IDP) e o Índice de Regularidade 
do Produto (IRP). Esses indicadores 
comparam a qualidade requerida pelo 
cliente em relação a diferentes tipos de 
produto (o que chamamos de contrato 
de qualidade) com a qualidade real do 
cimento produzido. Ambos já estão nos 
ajudando a identificar pontos críticos, 
direcionando ações que ampliarão o 
nosso foco no cliente, além de propor-
cionar um produto mais regular – o 
que ajuda a aumentar a produtividade.

CONSTRUÇÃO DE 83 ESTÁDIOS DO 
MARACANÃ (RIO DE JANEIRO, BRASIL)LEGENDA 1 MILHÃO DE TONELADASCAPACIDADE INSTALADA

PARTICIPAÇÃO NA RECEITA LÍQUIDA EM 2016

● CIMENTO
33,8 MILHÕES DE  
TONELADAS VENDIDAS EM 2016

● CONCRETO
9,2 MILHÕES DE M3  

VENDIDOS EM 2016

● AGREGADOS
24,4 MILHÕES DE TONELADAS 
VENDIDAS EM 2016 ● COPROCESSAMENTO

Tecnologia que consiste na utilização de 
resíduos industriais, pneus inservíveis e 
biomassa como substitutos de combustível 
em fábricas de cimento devidamente 
licenciadas para esse fim. Ao mesmo 
tempo, é uma forma de destinação final 
de resíduos ambientalmente adequada, 
que elimina diversos passivos.
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● ● ● 
Argentina1

1. Argentina: participação 
de 49% em Cementos 
Avellaneda | 2. Chile: 
participação de 16,7%  
na Cementos Bío Bío |  
3. Bolívia: participação  
de 51% em Yacuses 
que detém 66,7% em 
Itacamba Cementos S.A. 
| 4. Uruguai: participação 
de 51% em Cementos 
Artigas | 5. Inclui 100% 
da capacidade instalada 
anual da Suwannee, 
que não é consolidada 
nas Demonstrações 
Financeiras da VCSA |  
6. Não inclui capacidade 
instalada anual da Bio Bio, 
Avellaneda e Suwannee, 
que não são consolidadas 
nas Demonstrações 
Financeiras da VCSA.

CAPACIDADE INSTALADA  
ANUAL DE CIMENTO DAS 

OPERAÇÕES CONSOLIDADAS 6

57,5
MILHÕES DE 

TONELADAS/ANO

● 
Peru

● ● ● ● ●
Uruguai4  

BRASIL
● 
Bolívia3

1,2 ● ● ● ● ●

34,3

● ● ●  
Chile2

0,5

● ● ● ● ● 
Espanha

● ● ● ●  
Marrocos

3,2

1,2● ●  
Flórida5

● ● ● ● 
Grandes Lagos
EUA/Canadá

5,2

● ● ●
Tunísia

● ● ● ●
Turquia

● ●  
Índia

● 
China

1,8

3,0

1,2

5,9

AMÉRICA DO SUL

BRASIL

TOTAL SEM 
PARTICIPAÇÕES

EUROPA, ÁSIA E ÁFRICA

AMÉRICA DO NORTE

NÚMERO DE UNIDADES VEJA NOSSO MAPA INTERATIVO NO SITE 68%

21%

4%

7%

● ARGAMASSA
1,6 MILHÃO DE TONELADAS 
VENDIDAS EM 2016

CAL

CALCÁRIO AGRÍCOLA

BLOCOS DE CONCRETO

CONCRETO PROJETADO

OUTROS MATERIAIS  
DE CONSTRUÇÃO 
Ainda fornecemos outros materiais 
de construção, incluindo: 
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37
Fábricas  

de cimento

21
Moagens

249
Centrais de 
concreto

64
Unidades de 
agregados

12
Unidades de 
argamassa

18

4
1

14

9

2

2

8

9

2

1

50

8

89

102

16

26

1

21
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RECURSOS E INSUMOS CONSUMIDOS NOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO

Água Energia elétrica Gás LenhaCombustível

PROCESSOS DE PRODUÇÃO E APLICAÇÕES

1. AGREGADOS
Materiais usados principalmente para 
confecção de concreto e também 
aplicados em: massa asfáltica, lajes  
pré-moldadas, estruturas de ferragem 
densa, artefatos de concreto (pré-
-moldados), concretos ciclópicos, 
materiais para aterros, drenagem, base  
e sub-base de pistas e calçamentos.

2. CALCÁRIO AGRÍCOLA
Utilizado na agricultura e na pecuária 
com a finalidade de: corrigir a acidez do 
solo, neutralizar a toxidez do alumínio, 
aumentar a eficiência de fertilizantes 
e disponibilizar nutrientes – por sua 
composição rica em cálcio e magnésio, 
fornece também esses macronutrientes 
para o desenvolvimento das lavouras.

3. ARGAMASSA
É usada para unir blocos ou 
tijolos, dar acabamento às  
superfícies e aplicações de cerâmicas.

4. CAL HIDRATADA 
Substância com poder plastificante, 
utilizada na construção civil e em 
argamassas.

5. CAL DE PINTURA 
Material economicamente  
mais viável, possibilitando a pintura  
de grandes áreas por um preço menor.

7. CIMENTO
É o componente básico do 
concreto e de argamassas.  
O cimento é aplicado em obras 
em geral, como revestimentos 
e pisos industriais, comerciais e 
residenciais. Está presente em 
todos os tipos de infraestrutura.

8. CONCRETO
Composto basicamente da 
mistura de cimento, areia, 
agregados e água, é o material 
mais utilizado na construção 
civil, em todos os tipos de obras. 

Depois da água, é o segundo 
produto mais usado no mundo.

9. BLOCOS
Blocos de concreto são 
utilizados em quase todo tipo de 
construção: residencial, comercial 
e industrial.  

10. CONCRETO 
PROJETADO
Mistura de concreto aplicado sob 
pressão sobre reforços de ferro. 
Muito utilizado na construção 
de piscinas, irrigação de canais e 
outras aplicações arquitetônicas.

6. ACABAMENTO 
DECORATTA  
É uma massa fina criada pela 
Votorantim Cimentos que permite 
ganho expressivo no tempo de 
espera entre demãos além de 
dispensar lixamento.
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SECADOR

MINERAÇÃO

BRITAGEM

ESTOCAGEM

AGREGADOS

ESTOCAGEM

BRITAGEM
ADITIVOS

ADITIVOS

ADITIVOS
CIMENTO

FILER DE CALCÁRIO

CALCÁRIO ADITIVOAREIA

ARGILA
MINÉRIO DE FERRO

BAUXITA POZOLANA

ESCÓRIA

CINZAS

GESSO

ADITIVOS

FORNO

MISTURADOR

MISTURADOR

MOAGEM

ADITIVOS

CAL

FILER DA CAL

MOAGEM 
DE CRU

CLINQUERIZAÇÃO

RESFRIAMENTO

ESTOCAGEM

ENSACADEIRA

MOAGEM

CIMENTO

ACABAMENTO DECORATTA

CAL DE PINTURA

CAL HIDRATADA CH-III

CONCRETO

CONCRETO ENDURECIDO
CONCRETO MOLE

MOAGEM

ENSACADEIRA

ENSACADEIRA

MOAGEM

HIDRATAÇÃO

ARGAMASSA BÁSICA
ARGAMASSA COLANTE

CALCÁRIO AGRÍCOLA
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PROJETOS 
DE P&D E 
QUALIDADE

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

PROJETOS 
REALIZADOS 
EM 2016

PROJETOS CONCLUÍDOS/ 
TOTAL DE PROJETOS

NOVOS PRODUTOS APOIO AO PROCESSO MELHORIA DO PRODUTO

CIMENTO 4 / 7
16 / 21

3 / 6
1 / 10

ARGAMASSA

CONCRETO

CIMENTÍCIOS

REDUÇÃO DE CUSTOS

Modificação da cor de 
pozolanas na adição ao 
cimento

Um dos aditivos usados nos 
nossos cimentos que reduzem 
custo de produção e a emissão 
de CO

2
 são pozolanas feitas 

de argilas vermelhas. Essas 
pozolanas têm qualidade 
adequada e características 
que geram benefícios aos 
produtos, porém deixam o 
cimento com a cor marrom 
– uma tonalidade que, como 
identificamos, provoca rejeição 
por parte dos consumidores 
e gera desconfiança sobre a 
qualidade do produto. A partir 
dessa constatação, nosso 
time de P&D e Qualidade 
desenvolveu um processo 
pioneiro, economicamente 
viável, para mudar a cor das 
argilas vermelhas durante a 
calcinação (o processo que 
transforma as argilas em 
pozonalas). A técnica está 
sendo patenteada.

Uso de escória de 
níquel como pozolana

Aproveitamos a escória 
ácida, rica em silicato 
de magnésio, que é 
um rejeito da indústria 
de níquel como adição 
pozolânica no cimento 
da planta de Edealina, 
no Brasil. A implantação 
do projeto ocorreu em 
agosto de 2016, usando 
o resíduo como adição 
ao CP II-Z-32 ensacado. A 
medida tem contribuído 
para a redução do custo 
de produção do cimento 
e do fator clínquer nessas 
plantas e para a redução
dos níveis de CO

2
.

Otimização das 
adições em Porto 
Velho (RO)

Realizamos um trabalho 
com foco no aumento da 
produtividade do moinho 
da unidade para produção 
do cimento ensacado. 
Ao longo do processo, 
encontramos oportunidade 
de otimizar a
granulometria do 
cimento ensacado, 
mantendo o padrão de 
qualidade do produto. 
Essa otimização trouxe 
ganhos de produtividade 
de aproximadamente 8% 
e redução do consumo 
de energia elétrica, além 
da redução do desgaste 
dos corpos moedores e do 
rasgamento de sacos. 

Redução do tempo de 
homogeneização das 
argamassas

Em diversas plantas de 
argamassa no Brasil, 
realizamos estudos visando 
reduzir o tempo de mistura 
no processo de produção 
das argamassas, de modo 
a aumentar o volume 
de produção e reduzir o 
consumo de energia elétrica 
e os custos de manutenção. 
Testes comprovaram que 
conseguimos manter 
a homogeneidade das 
argamassas, mesmo com 
uma redução do tempo de 
mistura da ordem de 33%. 
Além dos impactos positivos 
na produtividade e no 
consumo de energia elétrica, 
a redução no tempo de 
mistura também aumentou 
a vida útil das peças do 
misturador.

Contrapiso  
autonivelante usinado

Tradicionalmente, o contra-
piso é produzido a partir de 
argamassa formulada com 
baixo teor de água (conhecido 
como “contrapiso farofa”), 
que requer uso intensivo 
de mão de obra. Desenvol-
vemos no Brasil um produto 
usando argamassas fluidas 
para o mesmo objetivo que, 
ao contrário do “contra-
piso farofa”, não precisa ser 
aplicado manualmente e não 
exige o transporte de material 
por meio de gruas, elevadores 
de carga e carrinhos de mão. 
Nosso produto, bombeável, 
escoa sobre o substrato por 
causa da ação do seu próprio 
peso. Com isso, proporciona 
grande redução de mão de 
obra e tempo necessários para 
a produção do contrapiso, 
resultando em ganhos signi-
ficativos de produtividade na 
construção.

Contrapiso ensacado 
leve com EVA  
(etileno-acetato de 
vinila) 

Desenvolvemos um produto 
que emprega a espuma 
sintética EVA moída como 
agregado. Essa espuma 
sintética é matéria-prima 
usada em larga escala 
pelas indústrias calçadista, 
automobilística e de materiais 
de escritório no Brasil. Como 
essas indústrias aplicam o 
EVA na fase de acabamento, 
acaba sobrando um volume 
significativo de aparas, 
que são descartadas pelas 
empresas ou vendidas a 
preços irrisórios. Antes de 
usarmos essas aparas como 
agregados no contrapiso da 
Votorantim Cimentos, elas são 
trituradas em placas de EVA.

Ao longo do ano, 
foram realizados 
44  projetos que 
resultaram em 
melhorias de produtos 
e processos em 
todos os segmentos 
de negócios 
cujos principais 
direcionadores são 
redução de custos, 
geração de valor, 
preocupação com 
questões ambientais 
e atendimento ao 
cliente.

DADOS NA 
NUVEM

Adotamos em 
todas as unidades 
de Agregados da 
América do Norte 
o Hobolink, um 
sistema que monitora 
a quantidade 
de toneladas 
produzidas por hora, 
disponibiliza os 
dados na nuvem e, 
dessa forma, permite 
aumentar a eficiência 
e a produtividade.

LABORATÓRIOS 
MÓVEIS 

Lançamos 5 novos 
laboratórios móveis 
em 2016 no Brasil. 
Eles se juntam a dois 
que já estavam em 
funcionamento para 
prestar consultoria 
técnica e realizar testes 
de qualidade aos nossos 
clientes industriais de 
pequeno, médio e 
grande porte em São 
Paulo, no Paraná e em 
parte de Minas Gerais.

CONSUMER 
INTELLIGENCE 

A instalação do Consumer 
Inteligence Program na 
VCNA, com a atualização 
do software de CRM nas 
áreas de concreto, nos 
permite analisar dados de 
vendas com muito mais 
eficiência. Isso permitiu 
melhorias expressivas no 
processo de definição 
de preço do produto 
em diferentes cenários, 
aumentando a margem 
de lucro.

CAPTURA  
DE CO

2
 

A empresa Pond 
Technologies, da 
qual somos sócios 
no Canadá, está 
usando algas 
para transformar 
o CO

2
 emitido 

nas plantas, de 
maneira que ele 
seja usado como 
biocombustível 
e pallets de 
biomassa.

CONTROLE 
CENTRALIZADO

Criamos um 
Centro de Controle 
Operacional (CCO) 
na Unidade de 
Santa Helena, no 
Brasil, para unificar 
o funcionamento 
do painel central 
das operações 
de cimento das 
unidades de Santa 
Helena e Salto de 
Pirapora.

Desenvolvemos no Brasil projetos na área de inovação 
com equipes multifuncionais, convocadas pelo líder 
de cada ação, de acordo com a demanda. O processo 
consolida uma visão integrada tanto de Inovação quanto 
de Pesquisa & Desenvolvimento e Qualidade (P&D) em 
torno de iniciativas que preveem novos modelos ou com 
o foco em melhorias incrementais, que reduzem custos 
e melhoram os produtos, os processos e o serviço. 

Em 2016, a área de inovação se focou em dois 
grandes objetivos: disponibilizar de 2 a 3 novos 
produtos ao mercado até 2017 e implementar modelo 
de captação de recursos para projetos junto a sistemas 
de financiamento. Ambas as metas foram atingidas: 

disponibilizamos já em 2016 os novos produtos 
contrapiso autonivelante e argamassa estabilizada e 
criamos uma agenda junto a instituições financeiras. 
Dois novos indicadores de qualidade, instituídos em 
2016, estão nos ajudando a identificar pontos críticos e 
direcionar ações para essas melhorias incrementais no 
Brasil: o Índice de Desempenho do Produto (IDP) e o 
Índice de Regularidade do Produto (IRP). Juntos, eles 
comparam o contrato de qualidade que estabelecemos 
para cada tipo de produto com a qualidade real da 
produção. Além de permitir um controle mais preciso 
sobre a qualidade, eles também nos ajudam a manter 
melhor regularidade.

3

Reciclando o calor 

Instalamos em nossa 
unidade na Tunísia um 
sistema de Waste Heat 
Recovery, que captura o 
calor de gases gerados 
durante a produção de 
cimento e o converte 
em energia elétrica. O 
sistema vai gerar em média 
7.5MW por ano, cerca 
de 30% da demanda de 
energia da planta.
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O nosso Diálogo Estratégico, que envolve discussões sobre o futuro da empresa, normalmente tem um ciclo 
de três anos. Em 2015, porém, alinhados com o nosso foco na perenidade e longo prazo, decidimos que nos 
prepararíamos pela primeira vez para o horizonte de uma década. Assim nasceu a Estratégia 2025, aprovada em 
2016.  O documento é um plano detalhado que traça cenários possíveis e planeja ações para todas as atividades 
da Companhia em cada um dos países em que atuamos. Essas iniciativas estão divididas em quatro alavancas:

Possuímos um planejamento 
estratégico anual, com horizonte de 
tempo de cinco anos e projeções 
financeiras aprofundadas. Ele é 
discutido e aprovado pelo Conselho 
e conectado ao da Votorantim S.A.  
A partir de agora, usaremos o 
plano de longo prazo para 2025 
como direcionador dos próximos 
planejamentos anuais, melhorando 
nosso processo de estratégia.

DIRECIONAMENTO E 
ESTRATÉGIA DOS NEGÓCIOS 

É focado na melhoria contínua de 
indicadores e custos industriais nas 
unidades da Votorantim Cimentos. 
Com abrangência global, possui 
como principais objetivos promover 
benchmarking entre as unidades, 
países e regiões, avaliar o desempenho 
histórico de cada operação, delimitar 
metas para racionalização das estruturas 
das fábricas, estabelecer e acompanhar 
ações de melhoria de performance 
de maneira estruturada e servir como 
base na preparação do orçamento de 
capex e opex do exercício seguinte, 
além do Planejamento Estratégico no 
que tange à performance operacional. 
Em seu terceiro ano, o programa vem 
sendo aplicado com sucesso, trazendo 
melhoria de desempenho consistente 
para as nossas operações.

PROGRAMA DE  
PERFORMANCE GLOBAL

REDUÇÃO DE CUSTOS

Planejando  
a curto prazo

Antecipamos o cenário de deterioração 
de mercado e, em 2015, adotamos 
ações de otimização de custos fixos 
e SG&A. Nossa postura ativa ao fazer 
planejamento de cenários faz com 
que, ao entrar num ambiente mais 
desafiador, já tenhamos um tamanho 
apropriado do negócio. Dessa forma 
reestruturamos as operações no Brasil 
e na China visando adaptá-las ao 
cenário de mercado atual e utilizamos 
ferramentas como o Orçamento Base 
Zero para todas as regiões.

NOSSOS PILARES ESTRATÉGICOS
Os Pilares Estratégicos que constituem o Nosso Norte 
representam a base da nossa atuação empresarial. São eles: 

• Tomamos nossas decisões baseadas 
na necessidade dos nossos clientes;
• Temos modelos específicos de 
negócios para atender clientes com 
diferentes propósitos e necessidades;
• Trabalhamos para que o resultado 
das ações de todas as áreas da 
Empresa tenha convergência para 
entregar o que o cliente precisa.

FOCO NO CLIENTE

• Valorizamos líderes que realizem por 
meio de seus times, criando equipes 
fortes, diversificadas e engajadas;
• Queremos pessoas que tomem 
iniciativa para agir;
• Trabalhamos juntos para criar 
soluções e fazer acontecer.

GENTE COM AUTONOMIA

• Monitoramos nossa performance 
e somos obcecados pela melhoria 
contínua;
• Tomamos decisões com rapidez, 
disciplina e consistência;
• Maximizamos a produtividade em 
todas as áreas.

EXCELÊNCIA OPERACIONAL

• Temos a segurança em primeiro 
lugar;
• Agimos de forma ética e sempre de 
acordo com as leis e regulamentações 
locais;
• Promovemos a ecoeficiência 
buscando desenvolver novos produtos 
e processos inovadores;
• Promovemos o diálogo e o 
relacionamento com nossas 
comunidades para perpetuar o legado 
Votorantim.

PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS

3

ADJACÊNCIAS 

O cimento continuará 
sendo nosso principal 
produto, mas prevemos 
em nossa estratégia 
direcionar esforços e 
recursos a atividades que 
possam dar melhor uso à 
nossa capacidade instalada e 
aproveitar novas oportunidades 
relacionadas ao nosso negócio. Isso significa, por exemplo, 
continuar investindo na área de calcário agrícola (que 
reaproveita materiais produzidos em nossa operação 
abrindo portas ao mercado da agricultura), garantir 
foco na área de AFR para vender serviços de destinação 
adequada de resíduos e investir em programas de 
fidelização em nosso processo de venda. 

BRASIL CONTINUA 
SENDO O 
PRINCIPAL 
MERCADO

O país-sede da 
Votorantim Cimentos 

ainda deve ser nosso 
mercado mais relevante 

pelos próximos 10 anos. 
Fortaleceremos nossa presença 

na região principalmente por meio de incremento 
da nossa competitividade dentro do mercado 
brasileiro. Programas de excelência, mensuração e 
avaliação de resultados terão destaque.

CRIAR VALOR PARA A COMPANHIA

Estamos direcionando recursos estratégicos para 
projetos que gerem eficiência. Iniciativas ligadas 
a coprocessamento e redução de fator clínquer, 
que tornem o negócio mais 
sustentável no futuro, 
contam com atenção 
especial dentro de 
novos projetos.

2025

INTERNACIONALIZAÇÃO

Continuaremos buscando crescimento nas operações fora 
do Brasil por meio de expansões em mercados favoráveis 
ou com boas perspectivas de futuro. Assim, reiteramos 
nossa diretriz de diversificação geográfica, que já se mostrou 
uma estratégia acertada nos últimos anos. Perseguiremos 
um crescimento orgânico construindo novas fábricas e, 
eventualmente, aproveitando momentos propícios para 

ajustar nosso footprint por meio de 
desinvestimentos e aquisições. 

Já seguimos esse caminho ao 
manter investimentos em 
Sivas (Turquia), Charlevoix 
(EUA), Olavarría (Argentina) 
e San Luis (Argentina).
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Saúde e 
Segurança 
A segurança em 
primeiro lugar!

Ética e Compliance
Somos éticos e confiáveis, 
agindo de acordo com as 
leis e regulamentos.

Ecoeficiência e Inovação
Promovemos a ecoeficiência 
por meio de práticas e 
produtos inovadores.

Engajamento Comunitário
Fomentamos o diálogo local e o 
relacionamento com as comunidades, 
buscando perpetuar o legado da Votorantim.

NOSSAS METAS  
2020

O QUE REALIZAMOS  
EM 2016 (VC GLOBAL)

STATUS

Assegurar a adoção eficaz 
da Política Global de Saúde e 
Segurança e das Regras pela 
Vida.

Dando continuidade à divulgação já realizada, em 2016 foi lançada a política com 
as assinaturas do presidente e do responsável pela unidade e essas foram expostas 
em todas as unidades VCBR. O tema também foi amplamente divulgado no Global 
Safety Day e também verificado nas auditorias de protocolos, como nos anos 
anteriores. Foi instalada ferramenta de Observação de Riscos no Trabalho, com o 
treinamento da liderança para realização das ORTs. Toda a liderança da empresa 
foi treinada na política e nas regras, além de terem sido engajados no tema de 
segurança.



Implementar padrões que 
assegurem a sustentabilidade nas 
nossas operações logísticas e de 
suprimentos.

Em 2016 chegamos a 96% dos fornecedores homologados e aprovados no Brasil. 
Nossa meta é termos 100% no primeiro semestre de 2017. 

Promover condições de trabalho 
saudáveis e seguras a todos os 
empregados. Alcançar Índice 
de acidente com afastamento 
inferior a 0,4 para empregados 
diretos.

A taxa de frequência em 2016 para empregados próprios é de 1,06, resultado 
ligeiramente inferior a 2015, que foi de 1,09.
Em 2016 foi trabalhado principalmente o programa comportamental com o 
engajamento de todos os profissionais da empresa em segurança, desde os diretores 
executivos até a alta e a baixa liderança das unidades. Alguns exemplos foram 
Programa Padrinhos, Plano Pamy, Pesquisa de Percepção, Calendário de DDS e 
Workshops da Liderança em Segurança.
Além disso foram realizadas diversas campanhas de segurança e saúde para 
engajamento e comoção de todos os empregados.



 Meta atingida  Meta dentro do cronograma  Meta atrasada

NOSSOS COMPROMISSOS DE SUSTENTABILIDADE PARA 2020
Relacionados ao compromisso de sustentabilidade de Ecoeficiência e Inovação

NOSSAS METAS  
2020

O QUE REALIZAMOS  
EM 2016 (VC GLOBAL)

STATUS

Práticas comerciais éticas: 
garantir que todas as nossas 
operações sejam realizadas 
de uma maneira ética e em 
conformidade com o Código de 
Conduta da Votorantim Cimentos.

Em 2016, o Código de Conduta foi atualizado e aprovado pelos conselhos da 
Votorantim S.A. e Votorantim Cimentos, passando a apresentar as diretrizes de forma 
mais objetiva e didática, com exemplos cotidianos dos assuntos tratados para facilitar 
a compreensão de todos os nossos públicos. A versão atualizada contempla ainda o 
Programa de Compliance da VC e um novo capítulo dedicado à Lei Anticorrupção. 
No Brasil, a nova versão foi lançada em Setembro/16 junto a uma ampla divulgação 
interna e de reforço com a liderança, para garantir sua disseminação a todos os 
públicos. No primeiro semestre de 2017, está prevista a disseminação global do 
Código atualizado, que conta com um novo e-learning e treinamentos presenciais.



Políticas ambientais: assegurar a 
implementação da nossa Política 
Ambiental Global e Regras Verdes.

Lançamos a política e o treinamento dos empregados nos países da Europa, Ásia e 
África  em que temos atuação. 

Padrões na cadeia de 
suprimentos: promover padrões 
sustentáveis na cadeia de 
suprimentos por meio das nossas 
unidades de negócio.

Chegamos a 96% dos fornecedores homologados e aprovados no Brasil. Nossa 
meta é termos 100% no primeiro semestre de 2017.  

Produtos e serviços sustentáveis: 
promover a implementação de 
novos produtos, soluções,  
serviços e inovações sustentáveis 
– atingir um fator clínquer/
cimento1 de 72%.

O fator clínquer cimento ficou na marca de 77,0%. Embora as operações da VCEAA 
tenham tido melhora no indicador, ele subiu na América do Norte e no Brasil. Na VCNA, 
isso aconteceu por conta da incorporação do cimento Dixon tipos I/III, que usa mais 
clínquer, aos resultados. No Brasil, houve aumento na demanda pelo nosso cimento 
estrutural (produto especializado que usa mais clínquer) e redução na demanda pelo 
cimento fabricado em plantas mais eficientes na substituição do clínquer.



Combustíveis renováveis: chegar 
a um nível de 30% de uso de 
combustíveis não fósseis nas 
nossas fábricas de cimentos.

Alcançamos 11,8% no uso de combustíveis alternativos em fornos de clínquer. 

Emissões de CO
2
: reduzir nossas 

emissões de CO
2
 por tonelada de 

cimento em 25% em comparação 
com os níveis de 1990.

Nossas emissões de CO
2
 ficaram 17,2% abaixo dos níveis registrados em 1990, um 

avanço em relação ao percentual de 2015. 

Emissões: reduzir as emissões de 
material particulado, NO

X
, SO

2
 

por tonelada de clínquer para  
65 g, 1.950 g e 750 g/ tonelada 
de clínquer, respectivamente.

Os níveis de emissões chegaram a 62 g MP/t clínquer, 2.024 g NOx/t clínquer e 735 
g SO

2
/t clínquer. 

MP  NO
X
  SO

2

Água e biodiversidade: 
implementar um plano de gestão 
de água em áreas de escassez em 
nossas unidades de negócio.

Nós nos concentramos na Medida 1 do Roadmap de Água: mapeamos o fluxo 
e fizemos medição de água em todas as unidades da VCBR. A partir desse 
levantamento, reportamos pela primeira vez os indicadores GRI 303-1 e 306-1 e 
Total de Água Consumida para todas as unidades de cimentos no Brasil.



Água e biodiversidade: garantir 
que todas as nossas minas 
tenham um plano de reabilitação 
e gestão de biodiversidade local e 
para regiões sensíveis.

Usando os critérios estabelecidos pelo CSI, definimos o nível de gestão da 
biodiversidade para as unidades que foram identificadas no indicador EN11 e os 
requisitos básicos para cada um deles. Também foi determinado o escopo do Plano 
de Gestão da Biodiversidade para as unidades que foram classificadas no nível de 
prioridade alta.



Garantir a implementação de 
um plano de engajamento 
comunitário em comunidades 
onde operamos que teham alto 
grau de vulnerabilidade social.

Mantivemos planos de engajamento comunitário em todos os lugares de alta ou 
muito alta vulnerabilidade social onde possuímos fábricas completas de cimento. 
Se considerarmos o cenário operacional de agregados, argamassa, concreto e 
moagem, o percentual de localidades de alta vulnerabilidade onde temos os planos 
de engajamento comunitário é de 20%. Se considerarmos o número total de 
unidades da VCBR, o indicador é de 43%.
Ao priorizar localidades, consideramos o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS – Ipea/
Brasil), um diagnóstico local, a relevância estratégica da operação e a avaliação de 
impactos e riscos sociais. 



Temos clareza do compromisso com a sustentabilidade 
ao realizar nossas ambições de crescimento. Levamos em 
conta as necessidades presentes e futuras da sociedade, 
oferecemos aos nossos clientes serviços e materiais ecoe-
ficientes e inovadores, sempre de forma ética e dentro da 
lei. Além disso, promovemos um ambiente de trabalho 
seguro, saudável e inspirador e atuamos pelo desenvolvi-
mento de nossas comunidades.

Com o intuito de engajar nossas equipes numa busca 
perene por esses objetivos, firmamos Nossos Compro-

missos de Sustentabilidade 2020. O documento estabe-
lece metas de médio e longo prazo para a Companhia 
nas áreas de: Saúde e Segurança; Ética e Compliance; 
Ecoeficiência e Inovação e Engajamento Comunitário. 

Para monitorá-las, criamos indicadores que foram 
incluídos na avaliação de desempenho de nossas lide-
ranças, influenciando sua remuneração, e difundimos 
os compromissos entre nossos empregados, por meio 
de nossos canais de comunicação e de ações de trei-
namento. 

ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE3

1. O fator clínquer/cimento descreve a razão entre o consumo total de clínquer e a produção total de cimento ou produtos cimentícios. 
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GOVERNANÇA
Nosso foco no longo prazo também 
se mostra presente na Companhia 
por meio da nossa estrutura de 
governança corporativa. É nosso 
compromisso garantir o mais alto 
padrão de governança corporativa, 
em conformidade com a nossa estra-
tégia de negócios, valores e crenças, 
e também manter a Companhia 
próxima dos requisitos necessários 
às companhias abertas, listadas na 
Bolsa de Valores de São Paulo. Com 

isso, estaremos mais preparados 
em caso de uma eventual aber-
tura de capital, caso o mercado se 
mostre favorável no futuro. Assim, 
também reforçamos a atratividade 
da Companhia perante investidores 
e demais stakeholders, nacionais e 
internacionais.

Temos uma estrutura de gover-
nança integrada, com a participação 
dos mais altos níveis decisórios da 
Companhia, em âmbito global, que 

se reporta diretamente ao Conselho 
de Administração. Essa estrutura traz 
agilidade decisória e maior profundi-
dade ao debate sobre temas como 
fusões e aquisições, investimentos 
e direcionadores estratégicos, apro-
vação de políticas e procedimentos. 
Em 2016, nossa governança foi 
reforçada com a chegada de dois 
novos conselheiros independentes, 
que agregaram experiência e conhe-
cimento externo ao negócio.

EXECUTIVE STEERING 
COMMITTEE
Composto dos CEO Global e dos 
presidentes regionais, CFO e Head 
de Desenvolvimento Corporativo. 
Tem a responsabilidade de 
decidir, propor e monitorar a 
implementação das estratégias em 
nossas quatro regiões. 

GET – GLOBAL EXECUTIVE TEAM
Composto de oito Diretores  
funcionais além do CEO Global  
e dos presidentes regionais,  
CFO e Head de Desenvolvimento 
Corporativo. Sua missão é guiar 
a Votorantim Cimentos na 
criação de valor a longo prazo, 
garantindo governança corporativa, 
compliance e fomentando a cultura 
organizacional, o desenvolvimento de 
pessoas e a reputação da Companhia 
em todos os países em que estamos 
presentes. 

TIMES EXECUTIVOS 
REGIONAIS
As ações que conduzem ao 
Nosso Norte são aproximadas e 
relacionadas aos temas estratégicos 
de cada operação por três times 
executivos, que reproduzem 
localmente a estrutura do GET: 
Brazilian Executive Team (BET); 
North American Executive Team 
(NAET) e European, Asian and 
African Executive Team (EAAET).

Membro Membro independente

1. A Auditoria Interna Global reporta ao Comitê de Auditoria da Votorantim e, administrativamente, ao CEO da 
Votorantim Cimentos.
2. Áreas globais: Financeiro, Gente, Jurídico, Desenvolvimento Corporativo e Comunicação Corporativa

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

AUDITORIA 
INTERNA
Constituída desde 2002, a auditoria 
interna é uma atividade independente que 
busca examinar, avaliar, monitorar e reco-
mendar possíveis melhorias nos processos 
e controles internos, de forma a agregar 
valor e contribuir para a gestão dos riscos. 
Os times contam com diversos profissionais, 
responsáveis pelos trabalhos em todos os 
países em que as empresas da Votorantim 
Cimentos atuam.

AMÉRICA DO SUL

Começamos a implementar nossos padrões 
globais na nova auditoria interna baseada em 
Buenos Aires, de onde Argentina, Uruguai e 
Bolívia serão auditados em 2017.

TROCA DE EXPERIÊNCIAS

Implantamos o programa de guest auditor, que 
convida o gestor de uma unidade semelhante de 
outra região a participar da auditoria. Foram três 
revisões bem-sucedidas dessa maneira em 2016, 
e deverão ocorrer mais em 2017. Incentivamos 
auditorias inter-regionais por proporcionarem 
acúmulo de conhecimento a nossos profissionais

 
ANÁLISE DE DADOS

Iniciamos no Brasil um programa de vanguarda 
de revisão de auditorias usando Processamento 
de Linguagem Natural para análise de grandes 
bases de dados, técnicas de governança de 
vendas para vasculhar contratos e análise 
preditiva para aumentar nossas taxas de 
sucesso. O programa deve ser ampliado para 
outros países num futuro próximo.

Em 2015, o CADE (Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econômica) 
proferiu decisão  em processo admi-
nistrativo iniciado em 2006 que 
condenou grandes produtores da 
indústria de cimento, entre eles a 
Votorantim Cimentos, por supostas 
práticas anticompetitivas, incluindo 
a formação de cartel. Por acreditar 
que a decisão do CADE é injusta e 
infundada, em 2015 a Votorantim 
Cimentos ajuizou uma ação judicial 

para declarar a nulidade da decisão 
e obteve medida liminar antecipando 
a tutela, o que suspendeu todos 
os efeitos da decisão em relação à 
Votorantim Cimentos.  A Votorantim 
Cimentos apresentou réplica à con-
testação do CADE e está aguardando 
a manifestação do Juiz.

Em paralelo ao processo adminis-
trativo de 2006, e com fundamento 
nas premissas do CADE, o Ministério 
Público do Estado do Rio Grande do 

Norte ingressou, em 2012, com ação 
civil pública pleiteando supostos 
danos incorridos pela sociedade em 
razão do alegado cartel. Essa ação se 
encontra em fase de especificação de 
provas.

ARQUIVAMENTO DE  
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Em 18 de outubro de 2016, o Tribu-
nal do CADE decidiu pelo arquiva-
mento de um processo administrativo 

iniciado em 2003 contra as maiores 
produtoras de concreto e cimento 
do Brasil, incluindo a Votorantim 
Cimentos, sob a alegação de possível 
violação à lei antitruste brasileira. A 
autarquia reconheceu que a conduta 
investigada nesse processo seria coin-
cidente com aquelas objeto do pro-
cesso iniciado em 2006. Com tal deci-
são, esse processo administrativo foi 
arquivado, sem qualquer imposição 
de penalidades à Companhia.

PEDIDO DE NULIDADE – DECISÃO DO CADE
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 COMITÊ DE FINANÇAS

Assessora o Conselho de 
Administração em questões 
relacionadas às conjunturas 
econômicas brasileira e 
mundial, políticas e riscos 
financeiros, diretrizes de gestão 
de caixa e liquidez. Discute 
cenários de mercado, propõe e  
monitora as metas anuais  
de desempenho e analisa  
e monitora a estrutura de  
capital e o fluxo de caixa  
da VC, bem como as 
necessidades de capital de giro.

 COMITÊ  

DE ORGANIZAÇÃO,  

REMUNERAÇÃO E PESSOAS

Apoia o Conselho de 
Administração em questões 
relacionadas aos modelos de 
remuneração, nomeação, perfil 
e competência dos candidatos 
aos cargos de administração 
e cultura corporativa, bem 
como na tomada de decisões 
relacionadas aos recursos 
humanos da companhia.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

É composto de sete membros efetivos, eleitos por Assembleia 
Geral, com mandato de dois anos, sendo três desses 
membros independentes. Além de treinamentos específicos, 
os conselheiros recebem, periodicamente, materiais analíticos 
preparados pelos departamentos da Votorantim Cimentos 
para balizarem suas decisões. Responsável pela definição 
e gestão das políticas e estratégias a curto, médio e longo 
prazos, o Conselho é assessorado pelos comitês abaixo:

 COMITÊ DE  

AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Monitora relatórios financeiros, 
controles internos, gestão de 
riscos, ouvidoria, cumprimento 
de leis e regulamentos e as 
atividades de auditorias interna  
e externa.

 COMITÊ DE  

INOVAÇÃO E ESTRATÉGIA

Assessora o Conselho de 
Administração em questões 
relacionadas ao contexto das 
indústrias brasileira e mundial, 
suas eventuais implicações 
para a posição competitiva, 
oportunidades e riscos da VC, 
e ainda orienta a visão e as 
diretrizes estratégicas.

 COMITÊS GLOBAIS FUNCIONAIS 

Assessora o CEO Global e o 
Executive Steering Committee  
em questões funcionais de 
curto, médio e longo prazos, 
como RH, técnica, comunicação 
corporativa, jurídico e auditoria.

CEO
Global

Conselho de  
Administração

Votorantim Cimentos

Votorantim 
Cimentos 

América do 
Norte

Votorantim 
Cimentos 
América  
do Sul

Votorantim 
Cimentos 

Brasil

Votorantim 
Cimentos 

Europa, Ásia 
e África

Áreas corporativas2

Auditoria 
Interna1
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INTRANET

Em 2016, foi lançado 
o portal da Ouvidoria 
na intranet da VCBR.  
Além de acesso aos 
treinamentos listados 
abaixo, nosso portal 
disponibiliza exemplos de 
dilemas éticos, uma vasta 
variedade de perguntas 
e respostas sobre o 
programa de reporte, 
nossas políticas e 
procedimentos, detalhes 
de como operamos e 
nossa estrutura e acesso 
à Linha Ética.

Nosso canal de Ouvidoria pode ser acessado por empegados, clientes, fornecedores e demais públicos de relacionamento.  
Acesse a Ouvidoria ou consulte o número telefônico gratuito disponibilizado para seu país por meio do link: 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/pt/gui/27543/index.html

CASOS DE 
DISCRIMINAÇÃO 
NÚMERO TOTAL DE 
CASOS RECEBIDOS 

Em 2016,  obtivemos uma redução de 60% no número de relatos de (suspeita de) violação 
do Código de Conduta em comparação ao início de 2014, quando importantes mudanças 
na governança da Ouvidoria foram executadas. Paralelamente, esses relatos apresentaram 
índices de comprovação mais elevados. Parte desse êxito deve-se à orientação contínua 
dos usuários.  “Isso significa que os usuários estão mais bem preparados para reagir ao 
se deparar com dilemas ou questões éticas e, consequentemente, utilizam a Ouvidoria de 
maneira mais eficaz, acionando-a apenas ao serem confrontados com (suspeita de) quebra 
de conduta ética”, diz Silvia Maria Sotero, gerente global de Ouvidoria. 

Outra parte atribui-se à restruturação dos mecanismos de reporte. A ferramenta desti-
nada ao registro e armazenamento dos relatos, por exemplo, foi reconfigurada para atingir 
os mais altos níveis de exigências relacionadas à privacidade e  à proteção de dados. Além 
disso, foi criada uma rede de mais de 70 Business Ethics Officers, profissionais especial-
mente treinados, a quem os relatos são automaticamente disseminados para tratativa, 
de acordo com o tipo de problema reportado e a localidade em que o suposto incidente 
ocorreu. Essas medidas proporcionaram mais agilidade nas tratativas dos casos e maior 
confiabilidade ao fluxo e rastreamento de informações e dados.

FORMULÁRIO DE 
DECLARAÇÃO  
À OUVIDORIA

Em 2016, foram lançados os 
formulários de declaração 
à Ouvidoria, de escopo 
global, como mais um 
instrumento para reforçar a 
comunicação, a transparência 
e o cumprimento do nosso 
Código de Conduta e das 
políticas da VC.

∞ Declaração de Conflito  
de Interesses

∞ Declaração de Contato  
com o Concorrente

∞ Declaração de Incidentes 
para Gerentes

TREINAMENTOS 

Tivemos ao todo cinco treinamentos on-line 
voltados a desenvolver e capacitar nossos 
Business Ethics Officers em temas relativos à 
Ética Empresarial, tais como: compromisso com 
confidencialidade e sigilo, respeito mútuo no 
ambiente de trabalho, como liderar pelo exemplo 
e apoiar os empregados que comunicam questões 
éticas e como gerenciar perguntas e preocupações. 

OUVIDORIA

Realizamos 
treinamento on-line 
para os empregados 
na América do Norte 
para instruí-los como 
levantar preocupações 
relacionadas à 
conduta ética.

Disponíveis na intranet a qualquer 
público interno, temos 16 vídeos, os 
chamados Ethical Moments, sobre 
diferentes temas, como formação 
de cultura de integridade, respeito 
mútuo, o dever de reportar, retaliação, 
integridade dos negócios, conflito de 
interesse, respeito à concorrência etc.

12 12

2 Procedentes

2015 2016

3 Em andamento

2 Informação 
insuficiente

5 Improcedentes

RISCOS E COMPLIANCE
Reforçamos em 2016 nossas ações globais de compliance com foco preven-
tivo, de monitoramento de riscos e antecipação de vulnerabilidades. Esse 
avanço teve dois grandes eixos durante o ano: a atualização do nosso Código 
de Conduta e o desenvolvimento de um Risk Assessment de Compliance no 
Brasil, cobrindo todas as áreas da Companhia. Em Gestão de Riscos, avan-
çamos com a identificação e a análise de riscos globalmente, garantindo a 
padronização da metodologia e reporte em todas as regiões.
Mantendo nosso compromisso com a evolução contínua de nossa governança 
em 2016, a KPMG conduziu uma avaliação independente da maturidade de 
Gestão de Riscos e do nosso Programa de Compliance apontando os principais 
desafios para os próximos anos e validando que estamos no caminho certo em 
conformidade com com as melhores práticas do mercado.

MATRIZ DE RISCOS
Concluímos a construção da 
Matriz de Riscos no Brasil por 
meio do mapeamento de 28 áreas 
corporativas e todos os 5 negócios 
da Companhia. Assim como no Brasil, 
avançamos no mapeamento de riscos 
na Espanha, na Turquia, no Marrocos, 
nos negócios da Votorantim Cimentos 
América do Norte e na Bolívia.

Implantamos no Brasil uma rotina 
de atualização dos riscos dos 
negócios junto à reunião mensal das 
operações, em que são monitorados 
os principais riscos levantados. 

Para o ano de 2017 serão também 
consideradas as recomendações 
decorrentes do projeto de 
avaliação da maturidade de riscos 
e compliance desenvolvido pela 
KPMG em 2016.

MANUAL DE RELACIONAMENTO 
COM O PODER PÚBLICO

Publicamos e iniciamos os 
treinamentos de gerentes de fábricas 
no Brasil com o material do novo 
Manual. Ele orienta a todos os 
profissionais no Brasil que interagem 
com agentes públicos e contém 
protocolos de comportamento e 
procedimentos internos a serem 
seguidos. Isso será levado a outras 
regiões em 2017.

TREINAMENTOS
Em 2016 treinamos presencialmente todos os 
Business Partners de Gente Brasil que trabalham 
como multiplicadores de Compliance e inserimos 
os temas de compliance em todos os níveis da 
nossa formação de liderança. Possuímos, desde 
2014, quatro cursos on-line obrigatórios para os 
empregados, desde analistas até a alta liderança, 
totalizando mais de 2 mil pessoas treinadas. 
Os cursos cobrem os temas Concorrencial, 
Código de Conduta e Anticorrupção (Geral 
e Lei Brasileira). Em 2017, os cursos serão 
disponibilizados para todas as línguas das nossas 
operações na Europa, Ásia e África e para as 
nossas participações na América do Sul.

PROGRAMA ANTICORRUPÇÃO
Atualizamos nossa Política 
Anticorrupção com a revisão 
periódica da Política Global 
aprovada em 2013. Reforçamos oß 
programa com a realização de risk 
assessment em todas as áreas do 
Brasil que têm contato com o poder 
público, além de risk assessment 
feito na Votorantim Cimentos 
Europa, Ásia e África.

ATUALIZAÇÃO  
DO CÓDIGO  
DE CONDUTA
Fizemos uma grande atualização 
do nosso Código de Conduta, 
deixando-o mais claro e 
didático, trazendo exemplos 
cotidianos dos assuntos tratados 
para melhor compreensão 
das nossas regras. A versão 
atualizada contempla ainda o 
Programa de Compliance da  
VC e um capítulo sobre 
combate à corrupção. “Com 
essas inclusões, reforçamos 
nosso compromisso em 
conduzir os nossos negócios  
de maneira íntegra”, afirma  
Ana Luísa Pinheiro, gerente  
de Riscos e Compliance.
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AMÉRICA DO NORTE 

Nosso negócio na América do Norte 
se beneficiou do crescimento sólido 
da economia dos Estados Unidos e do 
inverno menos rigoroso. O aumento da 
atividade econômica gerou alta de 1,9% e 
10,1% no consumo de cimento na região 
dos Grandes Lagos e na Flórida, respec-
tivamente; houve também aumento nos 
preços de cimento nas regiões em que 
estamos presentes, fruto do cenário 
favorável refletido em um crescimento de 
4,5% nos investimentos em construção, 
acentuados pela evolução de 7,8% nos 
investimentos em obras não residenciais, 
segundo o U.S. Census Bureau, do Depar-
tamento de Comércio dos EUA. 

Dessa forma, a VCNA no ano 
apresentou aumento no Ebitda em dólar 
de 33%, desconsiderando os efeitos 
extraordinários que ocorreram em 2015.

Além do bom resultado operacional, 
realizamos uma série de medidas de efici-
ência garantindo a redução de custos e 
melhoramos o desempenho da logística 

em cerca de 12%. 
A continuidade do 
nosso orçamento base zero 
também gerou frutos. Realizamos 
uma operação bem-sucedida de securi-
tização de recebíveis no valor de até  
US$ 150 milhões que, em conjunto 
com o reforço de nosso processo de 
crédito e cobrança, garantiu redução 
significativa no prazo de recebimento e 
contribuiu para a melhora no capital de 
giro. Além disso, também realizamos uma 
emissão inaugural de bonds no valor de  
US$ 500 milhões. Em linha com nosso 

direcionamento de focar no core business 
e estar presente em ativos essenciais para 
o futuro da empresa, vendemos unidades 
não estratégicas de cimento, concreto e 
agregados. Visando aproveitar o cresci-
mento do mercado americano, manti-
vemos nosso projeto de expansão em 
Charlevoix, no estado de Michigan, EUA, 
com start-up previsto para 2018.

BRASIL

Apesar do ano desafiador, com instabi-
lidade política e econômica, a empresa 
focou seus esforços na gestão financeira, 
na otimização de custos e no ganho de 
eficiência, visando aumentar sua compe-
titividade e seu posicionamento.

Durante o ano, a mudança na Presi-
dência da República e na consequente 
paralisação de obras públicas e aumento 
do desemprego levaram à queda da 
atividade econômica pelo segundo ano 
consecutivo, gerando uma profunda crise 
econômica no País sem precedentes. A 
combinação desses problemas conjun-
turais e estruturais impactou o mercado 
da construção civil e levou à queda de 
11,7% no consumo de cimento no País 
em 2016, em adição à queda de 9,5%  
presenciada em 2015. Em consequência 
disso, nossa receita no Brasil sofreu 
queda de 18% em comparação com o 
ano anterior. 

Avançamos na implementação de 
iniciativas de otimização e redução de 
custos em todas as áreas, nos anteci-
pando às dificuldades no mercado brasi-
leiro. Seguimos também com melhoria 
operacional, por meio, por exemplo, do 
programa com a metodologia Lean, que 
gerou 26% de melhoria de performance 
no negócio de argamassa. Demos conti-
nuidade ao nosso orçamento base zero, 
que gerou economias de mais 
de R$ 300 milhões apenas 
em 2016.

AMÉRICA DO SUL 

Bolívia continua com perspectivas de 
crescimento da atividade econômica, 
principalmente em Santa Cruz de 
la Sierra, nosso principal mercado, 
o que justifica nossa expansão na 
região, que se iniciou em dezembro 
de 2016. Já nossa operação no 
Uruguai foi impactada pela 
recessão tanto da economia 
brasileira quanto da Argentina. 

LIQUIDEZ E ENDIVIDAMENTO

Em 2016 demos continui-
dade ao nosso plano de 

gestão de passivos com o 
objetivo de alongar os prazos 

de vencimento, contribuindo para 
reforçar ainda mais nossa posição 

de liquidez. Por meio de diversas ações, 
estendemos ainda mais nosso perfil de venci-

mento, alongando o prazo médio da dívida em 
quase dois anos, de 9,0 para 9,9 anos. O plano 
executado garantiu posição financeira confor-
tável para que não haja vencimentos relevantes 
a curto e médio prazos e a VC possa seguir sua 
trajetória de investimentos de longo prazo sem 
ser impactada pelas turbulências do mercado 
em 2016, sobretudo no Brasil. Reduzimos 
ainda nossa dívida bruta em R$ 1,5 bilhão com 
recursos provenientes das vendas de ativos não 

estratégicos e da capitalização da Votorantim S.A.
Em 2016, a empresa também rebalanceou sua 

estrutura de capital visando à realocação da dívida 
de acordo com a geração de caixa por moedas 
em cada uma das regiões em que atua. Nesse 
contexto, a subsidiária da VCNA St. Marys fez 
sua emissão inaugural de bonds com vencimento 
em 2027 no valor de US$ 500 milhões, usados 
para a recompra de bonds em euro (tender offer) 
com vencimento em 2021 e 2022 no valor de  
€ 395 milhões. Já as entidades da Espanha e 
Turquia contrataram empréstimos locais usados 
para o pagamento de financiamentos na China, 
em conformidade com a geração de caixa por 
moedas da região da VCEAA. Como resultado, 
a proporção de dívida referente às operações do 
Brasil em relação à dívida total, que representava 
93% em 2015, hoje representa 80%.

15,5 DÍVIDA BRUTA TOTAL

4,1 CAIXA + APLICACÕES 
FINANCEIRAS

11,8 DÍVIDA LÍQUIDA

ENDIVIDAMENTO E 
ALAVANCAGEM EM 

DEZEMBRO DE 2015 EM 
BILHÕES DE REAIS

DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO3
A VCEAA alcançou em 2016 um 

aumento de 6% no Ebitda em 
euro quando comparado a 

2015 graças à robusta perfor-
mance operacional dada por 
menores custos e maiores 
volumes no Marrocos, 
na Espanha e na Tunísia. 
Apesar do resultado posi-
tivo, quase todos os países 
de atuação da VCEAA 
sofreram com a instabili-
dade político-econômica, 
que afetou negativamente 

nossos negócios. Durante o 
ano, a Espanha teve um gabi-

nete sem apoio para governar, 
o que se refletiu em posterga-

ções dos investimentos públicos. 
A Turquia, por sua vez, sofreu tenta-

tiva de golpe de Estado no meio do 
ano e entrou em estado de emergência. 

No fim do ano, a Índia restringiu o uso 
de moeda, o que afetou fortemente 

a liquidez de sua economia. A Tunísia 
sofreu com a instabilidade dos países vizi-
nhos, o que impactou suas exportações. 
Por outro lado, as operações no Marrocos 
se destacaram, apresentando estabili-
dade operacional e se beneficiaram dos 
ambientes político e econômico estáveis, 
com investimentos governamentais em 
infraestrutura. 

Realizamos uma série de ações que 
proporcionaram redução de custos, 
envolvendo eficiência energética e o 
uso de combustíveis alternativos, além 
da implementação do orçamento base 
zero e outras medidas de otimização de 
custos. Na China, fizemos a reestrutu-
ração da operação a fim de nos adaptar 
às condições do mercado. Em busca de 
mais sustentabilidade para o negócio 
e de redução de custo, nossa operação 
de Europa, Ásia e África executou um 
programa de gestão de passivos, melhor 
balanceando a estrutura de capital dessa 
região.

O RESULTADO 

Implementamos uma série de iniciativas ao longo 
do ano para garantir a redução de custos –  por meio do 

orçamento base zero e da adaptação da operação às condições 
de de mercado –, para aumentar a eficiência operacional em todos 

as regiões em que atuamos e promover maior diversificação geográfica 
por meio dos projetos de expansão fora do Brasil. Nos tornamos uma 

empresa mais eficiente, enxuta e mais bem posicionada para uma retomada 
de mercado no Brasil e para aproveitar mercados com alto potencial de 

crescimento. Visando à preservação do fluxo de caixa, realizamos uma série de 
desinvestimentos em ativos não estratégicos, bem como a melhoria em capital 
de giro. Contamos com melhor resultado da VCNA e VCEAA, que obtiveram 

aumento relevante em seu Ebitda na ordem de 13% e 14%, respectivamente, 
em reais. A VCNA, graças ao cenário positivo, apresentou aumentos 
expressivos nos preços e maior eficiência operacional, enquanto a 
VCEAA saltou de uma margem Ebitda de 12% em 2012 para 24% 
em 2016.  Com as iniciativas de custo que colocamos em prática 

globalmente, economizamos R$ 917 milhões desde 20141. 
Terminamos o ano com posição de caixa de R$ 4,1 

bilhões, o que proporciona um colchão de 
liquidez para cenários de maior risco. 

RECEITA LÍQUIDA EM R$ MILHÕES
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EBITDA EM R$ MILHÕES
Diversificação geográfica, orçamento 
base zero, redução de custos e aumento 
na eficiência operacional ajudaram a 
equilibrar os resultados consolidados, 
mitigando o efeito da retração brasileira. 
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9

9
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16
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11
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11

11

11

15

3

3

8

8

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

10

10

Saúde e segurança no trabalho

Ética e integridade nos negócios

Mudanças climáticas e emissões de GEE

Relacionamento e recomendação dos clientes

Desempenho econômico

Relacionamento com a comunidade

Treinamento, capacitação e desenvolvimento de empregados

Gestão de energia

Inovação, pesquisa e desenvolvimento

Preservação da biodiversidade

Emissões atmosféricas (particulados, NOx e SOx)

Construção sustentável e inclusiva

Gestão da água e efluentes

Gestão da cadeia de fornecedores

Emprego e relações de trabalho

Elaboramos nosso processo de materialidade 
entre 2013 e 2014 com o intuito de identificar 
os temas materiais mais importantes para a 
Votorantim Cimentos. A ação subsidia nossa 
estratégia de sustentabilidade e a seleção e a 
gestão dos indicadores GRI (Global Reporting 
Initiative) reportados neste Relatório.
Revisamos nossos temas materiais em 2016, 
em um processo que envolveu diferentes 
consultas a stakeholders, realizado conforme 
os requisitos da GRI. Os temas ao lado foram 
gerados com base nas seguintes fontes de 
informações:
• Análise de documentos internos e 
setoriais;
• Entrevistas presenciais com a alta liderança 
da Companhia;
• Entrevistas externas, presenciais, por 
telefone e por e-mail, com representantes de 
alguns stakeholders considerados prioritários 
(especialistas, comunidades, ONGs, fornece-
dores, órgãos governamentais, instituições 
financeiras e investidores);
• Pesquisa on-line com empregados e 
clientes nas quatro regiões em que atuamos 
(Brasil, América do Norte, América do Sul e 
Europa, Ásia e África).

Ouvimos ao todo 143 representantes 
de grupos de interesse – 115 internos e 28 
externos. Os resultados foram consolidados 
e submetidos à validação da alta direção da 
Companhia.

Capital humano Capital intelectual e de manufaturados

Capital natural Capital financeiroCapital social e de relacionamento

TEMAS MATERIAIS 2016
  ODS ENDEREÇADOS AOS NOSSOS TEMAS MATERIAIS

Temas ordenados de acordo com a influência nas avaliações 
e decisões dos stakeholders, e a importância dos impactos 
econômicos, ambientais e sociais da Votorantim Cimentos

Capitais IIRC

Relacionamos os temas materiais identificados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS, ou SDG, 
sigla em inglês para Sustainable Development Goals), uma agenda mundial adotada durante a Cúpula das 
Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em setembro de 2015 composta por 17 objetivos e 
169 metas a serem atingidos até 2030. Vamos auxiliar no cumprimento dos ODS ao colocar nossos ativos à 
disposição para gerar valor à sociedade. Integrar os ODS às nossas atividades é, além de cidadania corporativa, 
um posicionamento estratégico necessário ao sucesso futuro do nosso negócio. A matriz abaixo demonstra 
quais temas materiais estão relacionados a cada objetivo.

MATERIALIDADE4

ODS/SDG PARA OS QUAIS A VOTORANTIM CIMENTOS PODE CONTRIBUIR
Pesquisa on-line com stakeholders  Internos    Externos
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4
NOSSOS 
IMPACTOS 
POSITIVOS E 
NEGATIVOS
IMPACTOS POR ATIVIDADE
AMBIENTAL ECONÔMICO SOCIAL

PRODUTOS/SERVIÇOS
Cimento

Argamassa
Agregados

Cal
Calcário agrícola

Concreto/concretagem 
Coprocessamento

Clientes 
Acionistas

Investidores
Instituições financeiras

Empregados
Sociedade

Comunidade local
Associados setoriais

Imprensa
Órgão regulador

Órgaõs fornecedores de funding
Órgãos governamentais

ONGs
Fornecedores de resíduos (clientes AFR)

STAKEHOLDERS [GRI102-40 | 102-42]

Centro de distribuição
Concreteiras
Venda direta

VC on-line 
Central de relacionamento com o cliente

Caminhoneiros independentes e profissionais

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

ATIVIDADES-CHAVE
Pesquisa

Construção de fábricas
Mineração
Produção
Logística

Concretagem
Venda

Pós-venda
Gestão de processos

Comunicação
Coprocessamento

Emissão  
de GEE

Emissões de 
NOx e SO

2

Emissão de 
material 

particulado

Geração de 
resíduos 

Coprocessa-
mento de 
resíduos 

Consumo 
de água e 
geração de 
efluentes

Impacto em 
solo, biodiver-

sidade e 
supressão de 

vegetação

Gestão de 
biodiversidade 
e recuperação 

de áreas 
degradadas

Salvamento 
arqueológico e 
paleontológico

Impacto nas 
comunidades

Ruído Imposto por 
contratação 
de produtos 
e serviços

Imposto de 
venda de 

produtos e 
serviços

Imposto 
sobre 

mineração

Geração 
de valor da 

empresa e ma-
nutenção de 
credibilidade 

da marca

Gestão de 
passivos

Geração de 
caixa

Geração  
de emprego  

e renda

Sobrecarga da 
infraestrutura 

local

Trânsito de 
caminhões

MATERIALIDADE [GRI102-44] Mudanças 
climáticas 
e emissões 

de GEE

Emissões 
atmosféricas

(MP, NOx, 
SOx)

Gestão de 
água

e efluentes

Construção 
sustentável
e inclusiva

Relaciona-
mento com a 
comunidade/ 

Emissões 
atmosféricas

(MP, NOx, 
SOx)

Preservação 
da biodiversi-

dade

Mudanças 
climáticas e 
emissões de 
GEE/gestão 
de energia/
Inovação e 

P&D/Emissões 
atmosféricas

(MP, NOx, SOx)

Preservação 
da biodiversi-

dade

Ética e  
integridade 

nos negócios/
Desempenho 
econômico

Desempenho 
econômico

Ética e 
integridade 

nos negócios/
Desempenho 
econômico

Relaciona-
mento com a 
comunidade/ 

Gestão da 
cadeia de 

fornecedores

Ética e 
integridade 

nos negócios/
Desempenho 
econômico

Desempenho 
econômico/
Relaciona-

mento com a 
comunidade/ 
Emprego e 
relações de 

trabalho

Ética e 
integridade 

nos negócios/
Desempenho 
econômico

Desempenho 
econômico

Relaciona-
mento com a 
comunidade, 

Emissões 
atmosféricas

(MP, NOx, 
SOx)

Saúde e  
segurança 

do trabalho/ 
Relaciona-

mento com a 
comunidade

Relaciona-
mento com a
comunidade

-

TENDÊNCIA Dificultar a 
entrada de 
caminhões
em grandes 

centros 
urbanos

Aumento no 
investimento 
obrigatório 

em in-
fraestrutura 
local para 

mitigação da 
sobrecarga

Priorizar mão 
de obra e 

desenvolvimen-
to de fornece-
dores locais. 

Desenvolvimen-
to do município 

para evitar 
dependência 

da VC

No Brasil: 
negativa. 

Internacional: 
positiva ou 

estável

Diminuição 
do acesso a 

linhas subsid-
iadas.

Redes 
sociais; maior 

exposição 
na imagem 
da marca e 

mais acesso a 
informação

- Novo código
de mineração

Redução de 
subsídios e 
aumento de 

impostos

Dificuldade 
de renovar 

licenças 
próximos 
de centros 
urbanos.

Crescimento 
urbano perto 
das fábricas

Cobrança da 
comunidade.

Maior  
transparência

Dificuldade
para licenças
de operação

Dificuldade
para licenças
de operação

Dificuldade
para licenças
de operação

Reúso de 
água; redução 
do consumo;
melhoria da 
qualidade 

do efluente 
descartado; 
captação de

água de 
chuva

Substituição 
de insumo na 
produção por 
combustíveis 

menos 
nobres com 
redução de 

custos e 
emissões

Novos 
negócios e 

definição de 
norma para 

uso de resíduo 
reciclado de 

concreto. 
Reciclagem e 

logística  
reversa do saco 

de cimento

-Produtos 
substitutos

a cal

Fontes
alternativas

para redução 
de emissões

Mapeamos os impactos gerados pelos diferentes produtos e serviços da 
Votorantim Cimentos. Veja quais deles estão relacionados a cada atividade 
da empresa e como esses impactos se encaixam em um contexto mais 
amplo que envolve riscos, tendências, estratégias e metas da Companhia.
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4

Mais barreiras 
ao trânsito de 
caminhões na 
cidade. (Maior 
investimento 
em infraestru-

tura viária. 
Aumento da 
prostituição; 

vibração; ruído; 
material par-

ticulado; custo 
reputacional. 
Atrelados ao 

transporte: tra-
balho infantil 
na amarração 

de veículos 
e acidentes 

nas beiras de 
estradas

Questões 
regulatórias; 
paralizações; 

não ter a 
licença social 
para operar

Dependência
das comu-

nidades das 
unidades. 

Crise finan-
ceira: redução 

de quadro 
das fábricas; 
impacto nos 
pequenos 

fornecedores 
locais

Crise política 
e econômica e 
instabilidades 

nos países 
de atuação; 

Riscos  
regulatórios

Variação
cambial,
eventual 

Downgrade 
do Brasil e 
aumento 

do custo de 
financiamento

Reputação 
e exposição. 

Impactos 
financeiros

Mudança de 
legislação

Mudança de 
legislação 
gerando 
aumento 

nas taxas e 
exigências 

regulatórias

Mudança de 
legislação

Licenciamento 
de operações 
próximas a 
centros ur-

banos. Maior 
reclamação da 
comunidade; 

impactos 
sobre a 

reputação em 
comunidades 

próximas

Licença social 
para operar, e 

impactos  
negativos 
sobre a 

reputação da 
Votorantim 
Cimentos

Risco de assi-
natura de TAC; 
Exigência de 
readequação 
de processos

Regulação 
mais restritiva. 

Riscos de 
penalidades 
legais com 
multas ou 

restrições de 
operação. 

Aumento da 
pressão da 
sociedade, 
eventuais 
danos à 

reputação 
e possível 

aumento de 
cobrança por 

emissões

Autuações, 
multas, outras 

restrições à 
operação e à 
mineração

Legislação 
mais restritiva. 

Dificuldade 
para obtenção 
de outorgas. 
Escassez de 

agua em 
algumas áreas 

e aumento 
do custo de 
captação e 

utilização de 
água

Regulação 
mais 

restritiva para 
licenciamento 

ambiental. 
Percepção 

negativa sobre 
emissões pode 

gerar risco 
reputacional. 
Instabilidade 
da cadeia de 
fornecedores, 

possível 
variação nos 
custos dos 
resíduos

Autuações 
por descarte 
inadequado. 

Política 
Nacional de 

Resíduos 
aumentando 
a regulação 
sobre gestão 
de resíduos.

Regulação 
mais restritiva. 
aumentando  
a regulação  
sobre gestão  
de resíduos

Regulação 
mais restritiva. 

Riscos de 
penalidades 
legais com 
multas ou 

restrições de 
operação. 

Aumento da 
pressão da 
sociedade, 
eventuais 
danos à 

reputação

Regulação 
mais restritiva. 

Riscos de 
penalidades 
legais com 
multas ou 

restrições de 
operação. 

Aumento da 
pressão da 
sociedade, 
eventuais 
danos à 

reputação 
e possível 

aumento de 
cobrança por 

emissões

RISCOS

Conscien-
tização e 

treinamento 
de motoristas; 

eventuais 
pavimen-

tações
de ruas

e acessos

Investimento 
social para

evitar
sobrecarga; 
contratação 
de mão de 
obra local; 

investimento 
em escola 

para contratar 
no local; 
melhorar 

demanda para 
evitar inflação

Desenvolvi-
mento local 
com legado 

além da 
cadeia VC. 

Evitar a 
dependência 
da localidade 

da nossa 
operação. 
Município 

estruturado 
e melhor ca-

pacitado para 
prosperar por 
conta própria, 
com ou sem 
operação VC

Redução 
de custos; 
otimização 

operacional; 
gestão do 
passivo; 

diversificação 
geográfica

Balancea- 
mento da 
 estrutura 
de capital; 

alongamento 
do perfil de 

endividamen-
to; busca por
menor custo

Fortaleci-
mento

do novo 
propósito 

em ações de 
comunicação 

interna e 
externa. Novo 
portfólio de 
produtos e 

intensificação 
de ações de 

sustenta- 
bilidade e 

divulgação, 
exposição em 
redes sociais

-- Apoio à 
gestão pública

Observar e
apoiar o 

governo na 
elaboração 
de planos 

diretores para 
evitar que 

comunidades 
ilegais se 

aproximem 
das fábricas. 
Criação de 

canal formal 
de  atendi-
mento de 

reclamações

Engajamento 
comunitário; 
informação

sobre projetos 
sociais

divulgados 
pela imprensa

Divulgação 
externa/
melhoria 

reputacional

Investimento 
em planos de 
gestão que 
atendam às 
legislações 
com com-

pensação e 
mitigação 

de impactos. 
Divulgação 

externa/
melhoria 

reputacional

Investimento
em planos de 
gestão que 
atendam às 
legislações 
com com-

pensação e 
mitigação de 

impactos

100% de 
monitora-
mento até 

2016; reúso 
em todas às 
unidades até
2020; plano 
de gestão 

em áreas de 
estresse
hídrico

Aumentar 
volume de 
coproces-
samento; 
criação do

negócio AFR 
com metas 
de receita. 
Divulgação 

externa/
melhoria 

reputacional

Investimentos
em pesquisa  
para desen-

volvimento de 
tecnolo-
gias para 

reciclagem e 
reaproveita- 
mento do 
concreto

Investimentos 
para reduzir 

emissões

Reavaliação 
do negócio 

de cal

Criação de um 
novo negócio,
AFR e investi-

mentos
em pesquisa

de novas 
tecnologias

ESTRATÉGIAS

Recursos 
financeiros

Recursos
humanos, 
financeiros

Recursos 
financeiros

Recursos
humanos, 

Recursos
humanos, 

Recursos
humanos, 

investimento, 
marketing, 
agência de 

comunicação

--Recursos
humanos, 
financeiros

Recursos 
financeiros;

equipamentos 
de proteção e 
de abafadores 

de ruídos; 
monitoramen-
to de ruídos

Recursos
humanos, 
financeiros

Pessoas,
recursos  

financeiros

Pessoas; 
recursos 

financeiros 
para 

compensações

Pessoas; 
recursos 

financeiros 
para 

compensações

Investimento 
financeiro, 

equipamentos
de tratamento
de efluentes,  

pessoas

Investimento 
financeiro; 
tecnologia
(sistema 

de injeção, 
tratamento 

de resíduos); 
Recursos 

humanos na 
captação de 

resíduos 

Aditivos, 
recursos 

financeiros 
investimento 

em pesquisa e 
equipamentos

Recursos 
financeiros, 
sistemas de 
abatimento

Recursos 
financeiros, 
sistemas de 
abatimento, 

insumos
químicos

Fábricas,
recursos 

financeiros, 
materiais de 
substituição 

térmica
(resíduos, 

biomassa e 
substitutos de 

clínquer)

RECURSOS

GovernoInstituto 
Votorantim, 

BNDES

Instituto 
Votorantim, 

BNDES,
Instituto
Arapyaú,

governo Local

--Mídia, ONGs-Instituto
Brasileiro de 
Mineração 

(Ibram)

BNDES, 
Instituto 

Votorantim e 
governo 

-Instituto 
Votorantim, 

BNDES, 
Sebrae

UniversidadesReserva da 
Biosfera da 

Mata Atlântica 
e Sociedade 
Brasileira de 
Espeliologia

Reserva da 
Biosfera da 

Mata Atlântica 
e Sociedade 
Brasileira de 
Espeliologia

Comitê de
bacias

Geradores 
de resíduos, 
órgãos do 
governo, 

intermediários 
(blendeiras)

Empresas
que trituram 
resíduo de 
concreto e

vendem para 
o mercado

--Fornecedores 
e clientes de 
serviço de 

coprocessa-
mento

e cimentícios

PARCEIROS

---Redução de 
custos, OBZ,

fluxo de caixa 
livre

Redução de
custo da 
dívida,

redução da 
alavancagem

Reconheci-
mento como 

empresa 
sustentável e

com forte 
reputação

----2020: assegurar 
a implementação 

do plano de 
engajamento

com as 
comunidades 
que tenham 

grau elevado de 
vulnerabilidade 

social

-2020: garantir
que todas as 
nossas minas 
tenham plano 
de reabilitação 

e um plano 
de gestão de 

biodiversidade 
para áreas de 
alta relevância

2020: garantir
que todas as 
nossas minas 
tenham plano 
de reabilitação 

e um plano 
de gestão de 

biodiversidade 
para áreas de 
alta relevância

2020: água 
e biodi-

versidade: 
implementar
um plano de 

gestão de 
água em áreas 

de escassez 
em nossas 
unidades

2020: utilizar
30% de  

combustíveis
não fósseis 
nas nossas 

fábricas
de cimento

-2020: reduzir 
as emissões 
de material 
particulado,  

NOx e SO
2
 por 

t de clínquer 
para 65 g, 

1.950 g e 750 
g/t de clínquer

2020: reduzir 
as emissões 
de material 
particulado,  

NOx e SO
2
 por 

t de clínquer 
para 65 g, 

1.950 g e 750 
g/t de clínquer

2020: reduzir 
as emissões 
de CO

2
 por 

tonelada 
de cimento 
em 25% em 
relação aos 

níveis de 1990

METAS

IMPACTOS POR ATIVIDADE
AMBIENTAL ECONÔMICO SOCIAL

NOSSOS 
IMPACTOS 
POSITIVOS E 
NEGATIVOS

Emissão  
de GEE

Emissões de 
NOx e SO

2

Emissão de 
material 

particulado

Geração de 
resíduos 

Coprocessa-
mento de 
resíduos 

Consumo 
de água e 
geração de 
efluentes

Impacto em 
solo, biodiver-

sidade e 
supressão de 

vegetação

Gestão de 
biodiversidade 
e recuperação 

de áreas 
degradadas

Salvamento 
arqueológico e 
paleontológico

Impacto nas 
comunidades

Ruído Imposto por 
contratação 
de produtos 
e serviços

Imposto de 
venda de 

produtos e 
serviços

Imposto 
sobre 

mineração

Geração 
de valor da 

empresa e ma-
nutenção de 
credibilidade 

da marca

Gestão de 
passivos

Geração de 
caixa

Geração  
de emprego  

e renda

Sobrecarga da 
infraestrutura 

local

Trânsito de 
caminhões

1. APRESENTAÇÃO

2. NOSSA HISTÓRIA  
EM 2016 

3. NOSSO NEGÓCIO

4. NOSSO ECOSSISTEMA
• Materialidade 
• Nossos impactos 
• Segurança 
• Gestão ambiental 
• Emissões
• Energia 
• Recursos hídricos 
• Biodiversidade

5. NOSSAS RELAÇÕES  
DE LONGO PRAZO

6. MENSAGEM FINAL

ANEXOS

EXPEDIENTE E CRÉDITOS

6564



OUTROS PROJETOS DE 2016

Prioridade máxima entre nossos pilares estratégicos, a 
segurança dos nossos profissionais e terceiros contratados 
é tema de constantes treinamentos, análises de risco, 
investimentos em instalações e equipamentos. Nessa área, 
apesar de termos tido em 2016 uma queda no número 
de acidentes com perda de tempo, tivemos um aumento 
no número de fatalidades. Foram cinco, todas envolvendo 
terceirizados: três em nossas operações na Europa, Ásia e 
África e duas no Brasil. 

Nossa resposta a esse aumento foi ampliar ainda mais 
as medidas voltadas a promover uma cultura de segurança 

dentro da empresa (veja ao lado). Dentre elas está a criação 
de um programa Global de Padrinhos de Segurança e o 
reforço de iniciativas como o Dia Global da Segurança, a 
Política de Segurança, as Regras pela Vida e o Programa 
Comportamento Seguro.

A redução do total de horas trabalhadas, consequência 
da queda de atividade econômica, também provocou uma 
oscilação para cima no indicador de taxa de frequência dos 
acidentes (número de acidentes com perda de tempo em 
relação a milhões de horas trabalhadas), no qual tínhamos 
atingido nossa melhor marca histórica em 2015.

PROGRAMA PADRINHOS 
DE SEGURANÇA 
Nós disponibilizamos todas as 
ferramentas para que o ambiente 
de trabalho seja seguro: 
fornecemos os equipamentos, 
respeitamos os protocolos 
de segurança, capacitamos 
as pessoas, comunicamos 
as normas, instauramos 
procedimentos de entrada, de 
fiscalização e de certificação. 
O desafio agora é lidar com o 
comportamento de cada um 
dos empregados e terceiros, de 
difícil mensuração, que pode 
ser combatido com mudança da 
cultura dentro de unidades.
Para lidar com essa questão, 
lançamos o Programa Padrinhos 
da Segurança, levando 
os diretores a analisar e 
acompanhar as operações em 
diferentes regiões para elevar o 
nível de segurança. Os gestores 
são estimulados a verificar 
unidades pelas quais eles não 
respondem, fornecendo um 
olhar externo para identificar 
desvios que antes passavam 
despercebidos. O programa teve 
boa aceitação no Brasil e na 
América do Norte. Nas unidades 
de Europa, Ásia e África, está em 
sua fase inicial.

PESQUISAS DE SEGURANÇA 
Realizamos pesquisas de segurança e novos 
programas em conjunto com a seguradora 
Liberty Mitchell que ajudaram a promover a 
queda nos indicadores de acidentes. Destaque 
para um estudo ergonômico que revelou a 
maneira mais segura de manusear as pesadas 
calhas dos caminhões de ready-mix.

GOVERNANÇA 
Instituímos uma forte campanha de governança 
para aumentar o engajamento das altas lideranças 
em relação aos acidentes de trabalho. Elas 
passaram a estabelecer metas de segurança e 
novos critérios a serem seguidos bem como validar 
resultados das iniciativas anuais na área, com 
definição de incentivos para melhores práticas.

SITUAÇÕES CRÍTICAS
Auditamos protocolos críticos em 26 
unidades, utilizando auditores internos 
formados em 2016, que contaram com 
o apoio de um novo manual de auditoria 
de protocolos. Ao todo, adotamos 12 
protocolos de riscos críticos em todas as 
regiões de atuação da empresa. Eles são: 

• Espaço confinado;

• Prevenção de quedas;

• Bloqueio e isolamento de energias; 

• Veículos leves e equipamentos móveis;

• Segurança ao volante (CSI);

• Cargas suspensas;

• Gestão das contratadas;

• Proteção de máquinas;

• Ferramentas manuais;

• Trabalho a quente;

• Mineração;

• Comportamento seguro.

**LTI (Lost-time injury) é definido como 
uma ocorrência que resulta de um acidente 
pessoal com perda de tempo (empregado 
ou terceiro). O LTI Frequency Rate é 
calculado da seguinte forma: 

(Número de acidentes com perda de 
tempo no período contabilizado)

(Número total de horas trabalhadas 
no período contabilizado)

x 1.000.000

AMÉRICA DO NORTE

BRASIL

EUROPA, ÁSIA E ÁFRICA

PROGRAMA COMPORTAMENTAL

MOTORISTAS MAIS SEGUROS 
Desenvolvemos um programa de segurança 
focado na unidade Prairie, onde aconteceu a 
maior parte dos incidentes com perda de tempo 
em 2015. Fizemos uma série de treinamentos 
com motoristas de betoneiras alertando sobre os 
riscos relacionados à atividade. Como resultado, os 
incidentes caíram de 6 para apenas 2 em um ano.

E-SLAM 
Nossa área de agregados lançou o e-slam. A 
checklist de segurança (slam) passou a ser feita 
por tablet, lançando dados em tempo real na 
nuvem. Além de economizar papel, os dados 
gerados facilitam a análise de riscos e serviram 
de base para decidir novos projetos e os temas 
de treinamento em segurança para 2017.

PLANO PAMY 
Diante da fatalidade com um 
terceiro, ocorrida em 20 de 
fevereiro em uma de nossas 
unidades fabris, elaboramos um 
planejamento com seis ações 
desenvolvidas mensalmente 
para reforçar a segurança como 
um valor inegociável em nossa 
Companhia. Trata-se do Plano 
Pamy 180 Dias, batizado em 
alusão à ocorrência.
O projeto teve um foco 
totalmente comportamental, pelo 
qual conseguimos aproximar todas 
as unidades da liderança local por 
meio de ações simples, mas com 
grande impacto. Todas as etapas 
contaram com o engajamento da 
liderança de todas as unidades do 
Brasil. As ações do plano foram 
bem recebidas pelos empregados.

TREINAMENTO
Foram realizados treinamentos, como 
o de percepção de riscos, com todos 
os empregados no Brasil. Identificamos 
pontos de atenção junto aos motoristas 
que contratamos com mais frequência 
(5 mil estão nessa situação) e realizamos 
campanhas de direção segura, com 
palestras, vídeos e simulador de direção 
em mais de 80 unidades para endereçar 
tais pontos identificados.

AVALIAÇÃO
Em 2016 consolidamos nossa 
ferramenta do Programa 
Comportamental de Observação 
de Riscos no trabalho (ORT). 
Por meio dela, lideranças são 
treinadas para identificar, 
quantificar (por meio de um 
indicador) e melhorar todos 
os desvios de comportamento 
observados em campo.

SEGURANÇA4

No Brasil, houve aumento de acidentes com perda de 
tempo, elevação nas taxas de frequência e redução nos 
acidentes sem perda de tempo. Na América do Norte, 
houve queda em acidentes com perda de tempo. Nas 
operações de Europa, Ásia e África, houve redução no 
indicador de tempo perdido com acidentes.

No Brasil, houve uma fatalidade durante a limpeza de 
silo e outra com a manutenção de pneu. Na América 
do Norte e na América do Sul não tivemos fatalidades. 
Nas operações de Europa, Ásia e África, foram duas 
fatalidades envolvendo caminhoneiros e um caso 
dentro da área operacional, todos com terceiros.

NÚMERO DE FATALIDADES
Cimento, agregados e concreto* 

1

7

3

5

0

TERCEIRA PARTE

20152014 2016

EMPREGADOS

CONTRATADOS

3

0

TAXA DE FREQUÊNCIA DOS ACIDENTES COM 
PERDA DE TEMPO (LTI** FRENQUENCY RATE)

0,77

0,87

1,06

20152014 2016

CONTRATADOS

1,14EMPREGADOS 1,12

0,46

Realizamos uma série de iniciativas, em todas as nossas unidades em diversos países, com o intuito de transformar 
nossa cultura de segurança de tal forma que os comportamentos seguros sejam a base da nossa estratégia de 
prevenção de acidentes. Dentro do programa podemos destacar as seguintes ações:

*Considerando on-site e off-site.
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Nosso compromisso com a sus-
tentabilidade é norteado por uma 
Política Global de Meio Ambiente, 
seguida por todos na Companhia. O 
documento nos orienta a atingirmos 
nossas perspectivas de crescimento 
sempre levando em conta as neces-
sidades da sociedade no presente 
e no futuro, oferecendo serviços e 
materiais inovadores e ecoeficientes.

Para direcionar o atendimento 
dessas metas, temos as Regras 
Verdes, um conjunto de dez normas 
que traduzem os comportamentos 
esperados dos nossos profissionais 
em relação aos temas ambientais. 
Nossa Política de Meio Ambiente e 
as “Regras Verdes” podem ser con-
sultadas no nosso site1.

Em 2016 tivemos avanços na 
governança, na tratativa de passivos 

e em ações de educação ambiental.
Na governança, as áreas de 

Saúde, Segurança e Meio Ambiente 
foram integradas, e a nova área de 
SSMA, além de se responsabilizar 
por saúde e segurança, é também 
responsável por todo o sistema de 
gestão ambiental e por projetos de 
melhorias nas unidades, como con-
trole de emissões, gestão dos recur-
sos hídricos e novos licenciamentos. 
Já o setor de Relações Ambientais 
recebe o escopo de relacionamento 
externo, participando de fóruns e 
compromissos nacionais e interna-
cionais de sustentabilidade. Todos 
esses passos nos preparam para ini-
ciar em 2017 um processo interno 
de precificação de carbono que será 
levado em conta em todos as novas 
decisões de alocação de capex.

X 1 000 000

Tão importante como substituir combustíveis 
fósseis por materiais como pneus e biomassa, é 
entender o impacto ambiental dessas iniciativas. 
Após mensurar em 2016 o impacto dessas 
práticas, estimamos que o coprocessamento 
reduziu o consumo de coque, produto 
importado do Golfo do México, em 328 mil 
toneladas. Se colocássemos todo esse volume 
em caminhões, seriam necessários quase 10 mil 
caminhões para transportá-lo. Conseguimos 

mostrar também que a medida 
poupou o meio ambiente 

de cerca de 630 mil 
toneladas de CO

2
 

apenas em 2016, 
equivalente ao 
emitido por um 
caminhão ao rodar 
1.700 vezes ao 

redor da Terra. 

GESTÃO AMBIENTAL

DECLARAÇÕES  
AMBIENTAIS DE PRODUTOS

Em 2016 nos tornamos a primeira 
empresa brasileira do setor de construção 
a declarar produtos dentro do programa 
internacional EPD. Essas declarações 
ambientais são auditadas e quantificam 
os impactos durante todo o ciclo de vida 
do produto. Com essas informações, 
podemos avaliar melhor nossos processos 
de produção do ponto de vista ambiental, 
coletando informações que nos possibilitem 
aperfeiçoá-lo e, ao mesmo tempo, fornecer 
informações transparentes a consumidores 
preocupados com sustentabilidade. 
Também elaboramos documentos EPD para 
os cimentos e concretos que vendemos 
na América do Norte. As declarações nos 
preparam para a tendência de crescimento 
de demanda ambiental dentro do mercado 
de construção civil.

Nós investimos em diversas frentes para transformar esse 
resíduo gerado em nossas unidades em um produto que 
possa ser usado como corretivo de solos na agricultura. 
A ação traz importantes benefícios ambientais (damos 
destinação útil ao material) e econômicos (passamos a 
obter renda de um produto antes inutilizado), gerando 
aumento da produtividade das fábricas.

Ao medir os resultados da produção de calcário em 
Ponte Alta (SP), constatamos que o reaproveitamento 
fará com que deixemos de acumular 
193 mil toneladas de estéril em 
2017. Também pouparemos o 
transporte desse material para 
a destinação, deixando de 
consumir 400 mil litros de 
óleo diesel e de emitir  
1,2 mil toneladas de 
CO

2
. Além dos benefícios 

ambientais, a ação trará 
uma economia de  
R$ 885 mil em 2017.

Nossa área de ecoeficiência conduziu um estudo mensurando 
os impactos ambientais da substituição da argamassa virada 
em obra pela opção industrializada, que tem produção mais 
eficiente e diminui o desperdício durante a construção. 

Demonstramos que a adoção da argamassa industrializada 
reduz o consumo de água em 30% e diminuiu em 68% a 
emissão de gases de efeito estufa. Em valores absolutos são 
128 litros de água poupados e 280 quilos de gás carbônico 
que deixam de ser lançados na atmosfera a cada metro 
cúbico aplicado de argamassa. 

AÇÕES DE MELHORIA CONTÍNUA E INOVAÇÃO

CAPACITANDO  
AS LIDERANÇAS
Criamos um módulo de 
práticas sustentáveis que 
foi incluído em todos os 
treinamentos da empresa 
realizados no Brasil 
para diversos níveis de 
liderança.

VALORIZANDO 
NOSSAS INICIATIVAS
Nosso Prêmio Talento em 
Sustentabilidade, para 
incentivar iniciativas nessa 
temática em unidades do 
Brasil, teve 326 projetos 
inscritos, um aumento de 
250% em relação a 2015.  
Ver mais na pág. 29.

PRÁTICAS 
SUSTENTÁVEIS 
A Semana de Práticas 
Sustentáveis foi um marco 
na empresa, mobilizando 
3.500 empregados de  
30 unidades no Brasil 
em atividades que, além 
de palestras e feira de 
produtos, incluíram 22 
visitas a projetos sociais 
que apoiamos. Ver mais  
na pág. 27. 

NOSSAS AÇÕES PARA FORTALECER A CULTURA DE SUSTENTABILIDADE

ISO 14001
No Brasil, nossas regionais 
Sudeste e Nordeste 
foram recomendadas à 
obtenção da ISO 14001 
após as auditorias multi-
site realizadas em 2016. 
Todas as demais regionais 
brasileiras devem ser 
certificadas até 2020.

COMITÊ BRASILEIRO
A Votorantim Cimentos 
é associada ao CEBDS 
(Conselho Empresarial 
Brasileiro para o 
Desenvolvimento 
Sustentável). Em 2016, 
tivemos papel ativo no CT 
Social (câmara temática) 
e fomos vice-presidentes 
dessa câmara.

ANÁLISE DE ECOEFICIÊNCIA 
DE ARGAMASSAS

BENEFÍCIOS DO CALCÁRIO AGRÍCOLALEVANTAMENTO DE 
ECOEFICIÊNCIA AFR

4

1. www.vcimentos.com.br/documentacao/Politica%20Ambiental%20e%20Regras%20Verdes.pdf
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EMISSÕES
Nosso inventário de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) 
é realizado, nas fábricas de cimento, com base na metodologia 
do CSI (Cement Sustainability Initiative) e engloba o dióxido de 
carbono (CO

2
). Nas unidades de agregados, concreto e produtos 

complementares, usamos o GHG Protocol (Protocolo de Gases de 
Efeito Estufa). Para esses inventários, o ano-base é 1990. 

Nossas emissões de CO
2
 ficaram 17,2% abaixo dos níveis 

registrados em 1990, resultado de investimentos em ações de 
eficiência energética, substituição de combustíveis fósseis por 
combustíveis alternativos e biomassa (coprocessamento) e 
substituição de clínquer por outros materiais.

GEE

EFICIÊNCIA NO  
CONSUMO DE ENERGIA

1  CO
2
 – Adotamos tecnologia de 

recuperação de energia térmica (Waste 
Heat Recovery), que usa o calor emitido 
na produção para gerar energia elétrica 
em nossas plantas na China e na 
Índia. Em 2017, a técnica será usada 
na Tunísia, onde suprirá um terço da 
necessidade elétrica da unidade.

COPROCESSAMENTO 

2  CO
2
 e NOx – A substituição de 

fósseis por combustíveis alternativos, 
como resíduos, pneus e biomassa, 
avançou muito no Brasil. Há também 
projetos usando a técnica em unidades 
do Canadá, Espanha, Turquia e Uruguai 
(leia mais na página 30).

ADIÇÃO DE MATERIAIS 
CIMENTÍCIOS

3  Todas as nossas operações globais 
buscam acrescentar ao cimento 
subprodutos de outras indústrias, como 

cinzas e escórias. Além da destinação 
adequada de resíduos, o processo reduz 
a necessidade de clínquer, material cujo 
uso está relacionado ao aumento nas 
emissões de CO

2
. 

CAPTURA E SEQUESTRO DE 
POLUENTES

4  CO
2
 – Projeto inovador na América 

do Norte, com apoio do Conselho 
Nacional de Ciências do Canadá, está 
usando algas superconsumidoras de 
gás carbônico para transformá-lo em 
biocombustíveis, fertilizantes e ração 
para animais. O projeto está entre os 
finalistas do Carbon XPRIZE, premiação 
de grande relevância com sede no 
Canadá.

USO DE COMBUSTÍVEIS 
ALTERNATIVOS

5  CO
2
 – O Projeto Etanol priorizou a 

aquisição do combustível alternativo em 
alguns estados brasileiros e ajudou  
a reduzir pela metade as emissões de 
CO

2
 na frota de veículos leves.

OUTRAS INICIATIVAS

6  MP – Umectação de vias para 
reduzir a poeira levantada pela 
passagem de caminhões. 

7  MP – Sistemas de filtragem do ar e 
de contenção de material particulado.

8  SOx – Temos um projeto que inova 
a maneira de injeção de cal hidratada 
para reduzir emissões em Bowmanville, 
no Canadá.

9  NOx, MP e SO
2
 – Implantação na 

Espanha, Índia e Turquia de controles 
de emissão de poluentes como filtros 
de manga (retenção de material 
particulado), redução catalítica não 
seletiva (reação que diminui a produção 
de NOx) e monitoramento contínuo.

EMISSÃO ESPECÍFICA DE CO
2
 

kg CO
2
/t DE PRODUTO CIMENTÍCIO

BRUTA

VALORES 
 EM 1990

LÍQUIDA

763

20152014 2016

652,6 648
642,6 632

655,7

PARA ALCANÇAR NOSSAS METAS DE REDUÇÃO DAS EMISSÕES ATÉ 2020, 
DESENVOLVEMOS DIVERSOS PROJETOS EM DIFERENTES FRENTES: 
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PRODUÇÃO DE AGREGADOS,  

CAL E ARGAMASSAS 

CONSTRUÇÃO 

DE FÁBRICAS

CENTRAIS DE 

CONCRETO
MINERAÇÃO

A formação de ambos os 
poluentes está relacionada ao 
processo de combustão, sendo 
que o SOx ocorre quando há 
presença de enxofre nas matérias-
-primas e combustíveis. 
A emissão de SOx proveniente 
de combustíveis, no entanto, fica 
retida nos fornos de clínquer.

Uma das fontes de CO
2
 em nossas operações 

é a queima de combustíveis feita por equipa-
mentos usados na mineração, veículos 
usados na logística, moinhos de cru e 
cimento, ensacadeiras e pelo sistema de 
forno de clínquer. 
Além da queima de combustíveis, há 
emissões decorrentes das reações químicas 
necessárias para se produzir o clínquer e a cal. 
Ambas as reações produzem gás carbônico 
como um subproduto – as emissões do 
clínquer, comparativamente, são superiores. 
Os fornos de clínquer, somando-se o que 
produzem pela queima de combustível e 
pela reação química para se fazer clínquer 
(calcinação), são responsáveis por cerca 
de 90% das emissões de uma planta de 
cimento. 

OUTRAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS  
CONCENTRAÇÃO MÉDIA ESPECÍFICA (g/t CLÍNQUER)

ÓXIDOS DE ENXOFRE  
(SO

2
)

Número de fornos reportados

2015

46

2014

47

2016 

40

660

771
676*

ÓXIDOS DE NITROGÊNIO  
(NO

X
)

Número de fornos reportados

1.941

2015

49

2014

48

2016 

41

2.058
1.890*

As fontes variam conforme os 
diferentes insumos que usamos. 
Entre elas se destacam as fontes 
fugitivas (por exemplo, o pó 
gerado na detonação ou no trans-
porte de insumos de mineração) 
e as emissões diretas (decor-
rentes do processo de transporte 
de partículas em suspensão).

NOx
(Óxido de nitrogênio)

SOx
(Óxido de enxofre)

MP
(Material particulado)

MATERIAL  
PARTICULADO

Número de fornos reportados

2015

49

2014

48

2016 

41

99 64
71

642,0
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O ano de 2016 foi marcado pela aceleração expres-

siva em nossos investimentos de eficiência energé-

tica no Brasil. Foram R$ 8,7 milhões investidos em 

projetos que trouxeram mais eficácia ao aprovei-

tamento da energia, um crescimento de 263% em 

relação ao valor de 2015.

O aporte se soma aos nossos esforços de coproces-

samento. Esses esforços fizeram com que aumentás-

semos nossa substituição de combustíveis fósseis na 

produção de clínquer por resíduos e biomassa, o que 

nos coloca no caminho de nosso compromisso 2020. 

Em 2017, os investimentos na área devem aumentar. 

Em 2016, nosso consumo de energia fora da empresa 

foi de 8.087.144 GJ e na produção de cimento foi de 

110.827.531 GJ (energia na produção de cimento é 

contabilizada como dentro da organização – 302-1). 

Produzimos 32% da energia que consumimos no Brasil 

com geração própria usando matrizes renováveis (como 

a hidrelétrica), o que faz com que tenhamos deixado 

de emitir aproximadamente 108 mil toneladas de CO
2
.

ENERGIA

ESFORÇO 
COLETIVO

Em ação conjunta, 
reduzimos o consumo 

de eletricidade e 
de todo o tipo de 

energia térmica nas 
plantas da América 
do Norte em 2016.

ENERGIA SOLAR
Fechamos uma parceria para que os 
centros de distribuição no Brasil passem 
a ser abastecidos por energia solar. 
Os painéis serão instalados por uma 
empresa parceira e levarão também à 
economia na conta de eletricidade.

PROGRAMA E = MC²  
Em nossa unidade de Sobradinho, o programa de conservação de 
energia E = mc² tem ajudado a combater vários desperdícios e a usar 
nossos recursos com mais eficiência. A mudança de cultura passa 
desde o gerenciamento do consumo de energia térmica e eletricidade 
(otimizando uso de ar-condicionado e monitorando compressores, por 
exemplo) até a construção de um ecoponto, onde pneus recolhidos na 
comunidade são incinerados. O programa foi iniciado em nossa unidade 
de Bowmanville (Canadá) e teve seu modelo expandido para o Brasil.

4

O QUE 
ACONTECE 
COM OS 
RESÍDUOS 
DENTRO  
DO FORNO
De 30 °C a 100 °C –  
Pré-aquecimento.

 1  De 100 °C a 300 °C –
Evaporação da água.

 2  1.200°C – A parte mineral 
é fundida e incorporada 
à estrutura cristalina do 
clínquer, sem afetar a 
qualidade final do produto.

 3  Acima de 1450 °C – A 
parte orgânica dos resíduos 
é completamente destruída 
pelas altas temperaturas, 
pela atmosfera alcalina e 
pelo tempo de residência 
no forno. A atmosfera 
alcalina no interior do forno 
favorece a neutralização dos 
contaminantes ácidos.

USADO COMO 

COMBUSTÍVEL

MISTURADO À 

FARINHA COMO 

MATÉRIA-PRIMA

LOGÍSTICA DE 

TRANSPORTE

MOAGEM

MINERAÇÃO

RESFRIAMENTO
MOAGEM

ESTOCAGEM

CLINQUERIZAÇÃO

ESTOCAGEM

  Preservação de 
recursos energéticos 
não renováveis pela 
substituição do 
combustível fóssil 
que afeta a camada 
de ozônio.

  Redução da 
emissão de gases de 
efeito estufa.

  Não há geração de 
subprodutos, como cinzas 
ou outros resíduos, pois 
há total incorporação no 
processo de fabricação de 
cimento.

  Todos os insumos 
coprocessados têm índice 
de emissão menor que o 
do coque de petróleo. 

 1

 2

 3

FORNO 
ROTATIVO

TORRE  
DE CICLONE

RESÍDUOS 
INDUSTRIAIS

Indústria alimentícia e 
automotiva, construção, 

química, metalúrgica, papel 
e madeira, petroquímica, 

têxtil e calçados, mineração, 

farmacêutica e agronegócio.

  Emissão do certificado 
para a indústria geradora, 

garantindo a correta 
destruição do resíduo.

RESÍDUOS 
URBANOS

  Contribuição à saúde 
pública, por exemplo, com 
a eliminação de focos de 

dengue (pneus).

COMO FUNCIONA O COPROCESSAMENTO E QUAIS SEUS IMPACTOS

  Diminuição 
dos impactos 
ambientais.

  Preservação 
de jazidas.

  Produto final 
não apresenta 
alterações em suas 
características nem 
em sua qualidade.

SUBSTITUIÇÃO 
TÉRMICA POR 
COMBUSTÍVEIS 
ALTERNATIVOS 
E BIOMASSAS 
EM %

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (Milhões R$) 

2014 0,7

2015 2,4

2016 8,7

+263%

Nossos ativos de 
geração hidroelétrica 

representaram 

20,4%  
da energia elétrica 

consumida globalmente 
pela VC em 2016  

(UHE Machadinho, UHE Pedra do 

Cavalo, PCH Monte Alto, PCH Santa 

Cruz, PCH São João e PCH Santana).

CONSUMO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - kWh por tonelada 
de produto cimentício – 
Negócio Cimento

20152014 2016

113,2*

112,6* 108,8

* Dados revisados

1. APRESENTAÇÃO

2. NOSSA HISTÓRIA  
EM 2016 

3. NOSSO NEGÓCIO

4. NOSSO ECOSSISTEMA
• Materialidade 
• Nossos impactos 
• Segurança 
• Gestão ambiental 
• Emissões
• Energia 
• Recursos hídricos 
• Biodiversidade

5. NOSSAS RELAÇÕES  
DE LONGO PRAZO

6. MENSAGEM FINAL

ANEXOS

EXPEDIENTE E CRÉDITOS

No Canadá, após dez 
anos de esforços, 
conseguimos licença em 
caráter permanente para 
substituir combustíveis 
por resíduos de madeira. 
Será o primeiro programa 
do tipo em Ontário.

Introduzimos 15 
novos materiais 
como combustíveis 
alternativos a serem 
processados por nossas 
unidades da Espanha, 
Índia, Marrocos, 
Tunísia e Turquia.

100

20152014 2016

7,8
11,8

9,7
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MINAS

CENTRAIS DE 
CONCRETO

FÁBRICA DE 
CIMENTO

A

H

D

6

9

133,90 l/m³
Água consumida por  

m³ de concreto

313,80 l/t
Água consumida por 
tonelada de cimento

1 – MEDIÇÃO E 
MONITORAMENTO

Todas as unidades do Brasil realizaram 
um trabalho de diagnóstico do 
consumo de água, com o objetivo de 
estabelecermos metas que buscam 
tornar a pegada mais sustentável. 
Em 2016, foi desenvolvido um 
indicador de recursos hídricos a ser 
implementado em todos os nossos 
negócios no Brasil (cimentos, concreto, 
agregados, argamassas, cales, insumos 
agrícolas e logística). Esse indicador 
será implementado em 2017. A 
partir dessa ação será possível obter 
os dados de captação, lançamento 
e consumo de água de forma 
padronizada, colaborando fortemente 
para a evolução da gestão de água na 
Votorantim Cimentos. 

2 – REDUÇÃO NO CONSUMO  
E NA MELHORIA DA  
QUALIDADE DA ÁGUA

A partir da da introdução do 
indicador de recursos 

hídricos, traçaremos 
metas robustas 

de redução de 
consumo de água 

para as unidades 
da Votorantim 
Cimentos.

Um dos avanços de 2016 em direção aos nossos compromissos 2020 foi a 
validação do Plano de Gestão de Água. Ele contempla um cronograma de 
implementação para o Roadmap da água, um conjunto de seis medidas com 
o objetivo de minimizar até 2020 o impacto das nossas operações no Brasil 
sobre esse recurso. As medidas e os objetivos foram difundidos ao longo do 
ano e circularam em nossos veículos de comunicação interna para todas as 
unidades. Conheça as seis principais ações nessa área:

CIMENTO

Nas nossas plantas de cimento, 

captamos água de diversas fontes, 

tais como: superficial (rios e lagos)  
1 , subterrânea (poços artesianos) 
2 , rede municipal e/ou caminhões-

-pipa 3 , pluvial 4 , e reúso 5

. Esse recurso é utilizado para fins 

industriais, ou seja, nas torres de 

arrefecimento, na lavagem de 

veículos e na injeção de moinhos para 

resfriamento do material. Também 

tem fins administrativos, que incluem 

água de banheiros, refeitórios e 

limpeza. Já na área da mineração, 

captamos a água da cava da mina 
6  para a umectação de estrada não 

pavimentada, de forma a conter 

o material particulado A . Após 

o uso desse recurso, uma parcela 

é retornada ao meio ambiente 

na forma de evaporação. A água 

utilizada no resfriamento dos gases 

é absorvida no processo e liberada 

em forma de vapor B . Já a outra 

parcela é enviada a uma estação 

de tratamento de esgoto  F  e, 

posteriormente, para rios e lagos 
E . Os resíduos provenientes do 

administrativo também podem ser 

enviados por fonte subterrânea 

(fossa séptica D , ou ainda por 

rede de saneamento G ). 

CONCRETO 

Nas centrais de concreto, captamos 

água de três diferentes fontes: 

subterrânea (poços artesianos) 7 ,  

rede pública (concessionárias) 9  e 

de caminhões-pipa 8 . Parte dessa 

água é incorporada ao produto final e 

outra parte é utilizada nas atividades 

complementares, como umectação 

das baias de agregados, do pátio 

interno de circulação de veículos e 

de ponto de carga, além de lavagem 

de veículos e do balão das betoneiras  
H . Um menor percentual dessa 

água, ainda, retorna ao meio 

ambiente por meio do processo 

natural de evaporação I .

LEGENDA

7

8

9

Subterrânea 

Caminhão pipa 

Rede pública

CAPTAÇÃO DE ÁGUA

3

4

Rede municipal e/ou caminhões-pipa

Pluvial

2 Subterrânea 

Reúso 

Cava da mina 

5

6

1 Superficial 

Redes de saneamentoG

Redes de saneamento

Evaporação

Incorporado ao produto

H

I

J

DEVOLUÇÃO DE ÁGUA

C

D

Reúso

Lançamento subterrânea

B Evaporação

Lançamento superficial

Estação de tratamento

E

F

A Evaporação

CICLO HÍDRICO DA VOTORANTIM CIMENTOS

RECURSOS HÍDRICOS4

Em 2016, a Votorantim Cimentos adotou as premissas 
publicadas pela Iniciativa para a Sustentabilidade do Cimento 
(CSI) para o reporte de água adotando e mesclando as três 
possíveis formas de reporte: medição, cálculo por medição, 

e cálculo por estimativa. Ou seja, foram utilizadas todas 
as informações de medição disponíveis e estimativas 

confiáveis sobre gestão de água nas fábricas de 
cimentos do Brasil para o reporte dos indicadores 

de captação, lançamento e consumo de 
água (GRI 303, GRI 306, e total de 

água consumida).

TOTAL DE ÁGUA  
CAPTADA NO BRASIL

CIMENTO: 9.370.190 m³
CONCRETO: 517.940 m³

3 – PROTEÇÃO DOS  
RECURSOS HÍDRICOS

Protegemos os nossos corpos hídricos, 
áreas de nascentes e áreas de recarga 
do lençol freático. No Brasil, reiteramos 
nossas ações de proteção e melhoria 
dos recursos hídricos com o Projeto 
Pró-Nascentes. 

4 – INCENTIVO DE BOAS 
PRÁTICAS DE ÁGUA AOS 
NOSSOS FORNECEDORES

Queremos garantir que os parceiros, 
fornecedores e compradores adotem 
medidas mais sustentáveis, além de 
respeitar as nossas Regras Verdes. 

5 – INOVAÇÃO QUE CONTRIBUI 
PARA O MEIO AMBIENTE

Até 2020, vamos desenvolver e 
implementar tecnologias mais 
eficientes no tratamento de água e 
na redução do consumo. Já temos 
alguns exemplos dessas inovações, 
como, por exemplo, o concreto 
permeável – de alta porosidade, 
permitindo a infiltração de água 
através de seus poros, de modo a 
reduzir significativamente o percentual 
de escoamento superficial  –, ou o 
sistema de controle de consumo de 
água digital adotado pela fábrica de 
Rio Branco do Sul.

6 – PARCERIAS POR UM  
FUTURO MELHOR

Buscamos também estabelecer 
parcerias com municípios, ONGs 
e a comunidade científica a fim 
de incentivar e contribuir com 
novas tecnologias que estimulem 
a conservação da água e o 

aprimoramento do sistema de gestão.
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Na Votorantim Cimentos, adotamos como 
premissas para a gestão da biodiversidade as 
diretrizes da Cement Sustainability Initiative 
(CSI), além de considerarmos nossa contribuição 
para o cumprimento do compromisso global 
exposto nas Metas de Aichi 2020. Essas metas 
foram estabelecidas durante a Convenção sobre 
Diversidade Biológica e são todas voltadas à 
redução da perda da biodiversidade em âmbito 
mundial.

Aplicamos esses conceitos em nossas proprie-
dades no Brasil por meio de uma coope-
ração que já dura cinco anos com a Reserva 
da Biosfera da Mata Atlântica e a Sociedade 
Brasileira de Espeleologia. Essa cooperação tem 
como principal objetivo desenvolver, imple-
mentar e difundir boas práticas de mineração 
em áreas cársticas e no entorno das unidades 
de conservação, bem como em áreas de Mata 
Atlântica que contribuam para a conservação 
da biodiversidade e a proteção do Patrimônio 
Espeleológico. Diversos projetos já foram desen-
volvidos ao longo dessa parceria (destacamos ao 
lado os principais).

Em 2016 avançamos na identificação das áreas 
protegidas dentro de nossas propriedades, entre 
reservas legais e Áreas de Proteção Permanente 
(APPs). São ao todo mais de 11 mil hectares, o 
equivalente a mais de 13 mil campos de futebol 
lado a lado. Também consolidamos, por meio das 
nossas campanhas de monitoramento de fauna, 
a quantidade total de espécies ameaçadas de 
extinção. Isso permitiu maior conhecimento de 
nossa biodiversidade e da forma como podemos 
protegê-la.

BIODIVERSIDADE

PLANO DE FECHAMENTO  
E REABILITAÇÃO DE 
MINAS

Nossos planos de reabilitação 
de áreas são realizados por 
uma consultoria especializada 
e incluem aspectos de 
recuperação ambiental e 
relacionamento com os 
stakeholders. Eles começam 
a ser postos em prática ainda 
durante o período de operação 
das unidades, com ações para 
mitigação de passivos

Na América do Norte, nossas 
unidades de Agregados 
avançaram na reabilitação 
de duas áreas em 2016. Em 
uma foi criada um lago, com 
criação de peixes e agricultura 
orgânica. A outra está sendo 
transformada em uma fazenda 
onde começaram a plantar 
milho.

PROJETO PRÓ-CAVERNAS

Somos a primeira grande mineradora 
a apoiar voluntariamente um projeto 
para catalogação das cavernas 
presentes em nossas unidades. A 
ampliação do conhecimento sobre 
esse patrimônio nos ajudará a 
garantir o uso sustentável dessas 
áreas, evitando, mitigando ou 
corrigindo impactos.

GUIA DE BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS NA 
MINERAÇÃO EM ÁREAS CÁRSTICAS

Lançamos em 2016 o Guia de Boas Práticas Ambientais na 
Mineração de Calcário em Áreas Cársticas, que sistematiza 
as melhores práticas para a gestão responsável da 
mineração nesse tipo de ambiente.

PROJETO ATIVOS 
AMBIENTAIS

O Projeto Ativos tem como 
principal objetivo identificar e 
classificar os ativos ambientais 
e sociais inseridos nas áreas da 
Companhia e propor medidas para 
sua conservação e uso sustentável. 
Por meio dos pilotos desenvolvidos 
nas unidades de Ribeirão 
Grande (SP) e Laranjeiras (SE), 
foi possível desenvolver uma 
metodologia de Plano de Gestão 
Territorial Sustentável para servir 
de instrumento de tomada de 
decisão para as propriedades da 
Votorantim Cimentos, bem como 

para empreendimentos de base 
territorial. 
Essa metodologia foi publicada 
em 2016 em língua portuguesa 
e está sendo traduzida para a 
língua inglesa com previsão de 
lançamento para 2017.

UM NOVO ACESSO AO PATRIMÔNIO CULTURAL

Dentro do nosso Plano de Gestão Territorial Sustentável da unidade 
de Laranjeiras (SE), estamos construindo uma trilha ecológica e 
implementando condições que permitirão o acesso de visitantes a uma 
de nossas áreas de preservação, a qual contém um ecossistema rico e 
de grande valor ambiental, como, por exemplo: mangue, patrimônio 
histórico-cultural, entre outros. 

PROJETO-PILOTO  
NA ESPANHA

Iniciamos um trabalho para 
conservação na Cova Eirós, caverna 
de inestimável valor arqueológico 
e paleontológico dentro de nossas 
propriedades na Galícia, Espanha. 
Monitoramos umidade, temperatura 
e pressão entre outros parâmetros 
para garantir a conservação do sítio 
pré-histórico que conta com pinturas 
rupestres e vestígios de ancestrais 
humanos e neandertais.

MANUAL DE 
LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL 

Lançamos no Brasil, 
o primeiro Manual de 
Licenciamento Ambiental 
para Empreendimentos 
Minerários, que nos 
guiará na instalação, 
ampliação e operação 
desses empreendimentos 
dentro da Votorantim.

4

100%

20152014 2016

78%
85% 86%

Trilha do Retiro na Unidade Laranjeiras, Brasil

OPERAÇÕES QUE 
POSSUEM PLANO DE 
FECHAMENTO (EM %) 
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DE LONGO PRAZO

MANTEMOS O DIÁLOGO ABERTO  
COM NOSSOS STAKEHOLDERS PARA 

QUE NOSSAS RELAÇÕES SEJAM  
FEITAS PARA DURAR
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A IMPORTÂNCIA DO DIÁLOGO PARA A VC 
Em 2016, diálogo foi a palavra de 
ordem na Votorantim Cimentos. 
Inspirados pelo nosso Propósito – 
A vida é feita para durar – ampla e 
globalmente debatido com nossos 
times, globalmente, nossas áreas se 
aproximaram de seus stakeholders 
para ouvir, entender como podem 
ser melhores, buscando soluções não 
só para os desafios e necessidades 
de hoje, mas também para construir 
uma relação de longo prazo, dura-
doura. Uma amostra desse compro-
misso já foi abordada em outros capí-
tulos, como o Conselho de Clientes, 
os encontros com fornecedores e o 
acompanhamento do NPS. 

Neste capítulo, vamos apresentar 
as iniciativas da área de Comuni-
cação Corporativa e Marca Institu-
cional. Além de comunicar o Propó-
sito, compromisso voltado nesse 
primeiro momento aos empre-
gados, aumentamos a exposição da 
marca e sua consistência no posicio-
namento da identidade corporativa 
institucional, fortalecemos o senso 
de pertencimento e de orgulho da 
empresa (informamos, engajamos, 
inspiramos os empregados e os mobi-
lizamos para o senso de urgência do 
cenário atual) e estabelecemos uma 
agenda de relacionamento com a 
imprensa e influenciadores, on-line e 
off-line, para fomentar oportunidades 
de negócio e fortalecer a reputação 
da Companhia.

COMUNICAÇÃO  
DE LIDERANÇA 
Em 2016 focamos na comunicação 
de liderança, estimulando o líder a 
se aproximar dos empregados e a 
manter uma conversa permanente 
com eles, refletindo nossa crença de 
Diálogo Aberto. Sempre em parceria 
com a área de Gente, atendemos a 
necessidades específicas de gestores 
que começaram uma nova trajetória 
com outro time, compartilhamos 
mensalmente nossos resultados, 
produzimos dicas sobre como 
ser um melhor comunicador e 
estivemos mais próximos das 
questões de segurança, com o 
Programa Padrinhos de Segurança, 
conduzido pela diretoria técnica 
(veja mais na pág. 67).

Temos o compromisso 
de estabelecer relações 
e vínculos de longo 
prazo, que gerem valor, 
com os públicos com os 
quais nos relacionamos. 
E o diálogo é a base 
dessa construção.

INCENTIVO AO DIÁLOGO ABERTO,  
DENTRO E FORA DE CASA

CANAIS DE  
COMUNICAÇÃO INTERNA
Reformulamos e padronizamos 
globalmente nossos canais 
de comunicação interna, com 
o objetivo de permitir maior 
diálogo e alinhamento com a 
identidade corporativa definida. 
Mais do que isso, focamos 
nossa conversa em nossos 
valores e crenças, e estimulamos 
nossos empregados 
globalmente a pensar no 
significado do nosso Propósito 
– A vida é feita para durar – no 
dia a dia deles, garantindo que 
tudo o que falamos realmente 
tome forma nas nossas ações 
rotineiras e endosse as nossas 
decisões de negócio. 

DIÁLOGOS COM VC 
Estreamos o Diálogos com VC, 
iniciativa que foi transmitida 
ao vivo, via broadcast, em que 
reunimos especialistas, poder 
público, nosso CEO global 
e a liderança da Votorantim 
Cimentos para debater temas 
críticos de impacto na nossa 
indústria e na sociedade, como 
o futuro do coprocessamento. 

Equivalência  
em R$ milhões

2015 2016

17

7,2

GESTÃO DE CRISE
Treinamos porta-vozes 
(corporativos e das nossas 
operações) de acordo com nossa 
política de gestão de crise, 
seguindo a filosofia One Voice 
Policy, com mensagens-chave 
definidas para as principais 
questões da Companhia. (Leia 
mais sobre treinamentos de 
compliance na pág. 55.)

RELACIONAMENTO  
COM IMPRENSA  
Em nossa estratégia de 
relacionamento com imprensa, 
desenvolvemos uma plataforma 
de relacionamento com 
jornalistas, preparando porta- 
-vozes distintos para conversar 
com a imprensa nacional, 
regional, local (nos municípios 
onde estamos presentes) 
e também com o trade 
internacional. Essa plataforma 
resultou em 2.500 notícias, 
sendo 90% delas positivas. Salto 
de 55% no nível de exposição 
em relação ao ano anterior.

ALINHAMENTO DA  
MARCA INSTITUCIONAL
Avançamos no roadmap de 
implementação da identidade corporativa 
global definida e que dá diretrizes 
e consistência para a arquitetura de 
marca e o posicionamento institucional 
em países em que estamos presentes. 
Lançamos os websites locais em todos os 
países, as novas newsletters na Turquia 
e na Tunísia, padronizamos assinaturas 
eletrônicas e atualizamos a identidade 
visual de algumas fábricas na Espanha e 
na Turquia, sempre respeitando a cultura 
local. Nosso objetivo é seguirmos sendo 
um time, uma só Companhia, com uma 
só voz e diferentes “sotaques”.

Votorant
im

Cimentos

Central de Relacionamento com o Cliente, Brasil
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Estamos atentos a uma questão crucial na América do 
Norte: o envelhecimento da força de trabalho da região. 
Atualmente, 50% dos empregados dessa operação têm 
mais de 50 anos, o que já tem nos levado a um esforço 
concentrado no plano de sucessão.

AÇÕES EM PROL DA DIVERSIDADE 
Realizamos no Brasil um projeto-piloto de inclusão de 
profissionais portadores de deficiência na Fábrica de 
Rio Branco e no Centro Técnico de Curitiba, com o 
cadastramento de 71 profissionais com esse perfil nos 
municípios de Itaperuçu e Rio Branco do Sul. É o início  
de um movimento mais amplo, que em 2017 preparará as 
áreas de Gente e de Gestores para um processo de inclusão 
de qualidade e que ativará uma rede de empregabilidade 
para profissionais portadores de deficiência. 

Em nossas operações da América do Norte, 
estabelecemos um Conselho de Diversidade que 
promove várias iniciativa para atrair talentos, criar 
oportunidades e desenvolver profissionais. O conselho é 
também responsável pelo Dia da Diversidade, quando os 
empregados compartilham suas heranças culturais com 
vestimentas, música e comidas típicas. Nesse processo,  
são incentivados a aprender sobre mais sobre os colegas. 

Os esforços para promover a diversidade na VCNA 
também incluem abrir oportunidades, por meio de 
tarefas de curto e longo prazo para atrair empregados 
de outros países – o que melhora a troca de habilidades 
e de influências culturais. Além disso, a operação tem 
foco em melhorar a participação de mulheres, com uma 
Rede de Líderes Femininas que se reúne mensalmente 
para promover palestras e discutir o desenvolvimento 
profissional.

2
TER UMA ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL QUE 
APOIE OS DESAFIOS 
ESTRATÉGICOS DE NEGÓCIOS

REFORMULAÇÃO 

Para evitar, sempre que possível, 
a suspensão das atividades em 
algumas das nossas unidades, 
renegociamos contratos, reduzimos 
custos e revisitamos processos. 
Mesmo algumas de nossas unidades 
suspensas foram reformatadas 
para se manter como centros de 
distribuição. Também revisamos 
nosso modelo operacional com 
aumento da multifuncionalidade e 
do nível de capacitação, levando a 
estruturas mais enxutas e produtivas 
nas nossas operações. Ainda assim, 
fomos obrigados a paralisar algumas 
das operações para nos adequarmos 
à nova realidade do mercado, o que 
implicou em mais desligamentos ao 
longo de 2016.

TOTAL DE EMPREGADOS 
CONTRATADOS

20152014 2016

15.214 13.18914.025*

* Em 2016, os dados passam a incluir os 

empregados de nossas operações na China 

* Dados revisados

MÃO DE OBRA  
FEMININA EM %

20152014 2016

TOTAL DE 
EMPREGADOS

12,310,5

MULHERES

13

EMPREGADOS 
ACIMA DOS 50 
ANOS EM %

50 +

20152014 2016

17,93* 19,13

19,94*

TOTAL DE 
EMPREGADOS

TER A CULTURA COMO UM ELEMENTO 
DE DIFERENCIAÇÃO ESTRATÉGICA E 
EVOLUÇÃO DOS NEGÓCIOS

INNOVATION CHALLENGE

Esse piloto de projeto reuniu 90 jovens 
da empresa com menos de 32 anos 
em grupos para desenvolver projetos. 
Foram 20 grupos de diferentes cidades 
e dos mais variados setores de atuação 
– em muitos casos, os empregados 
desenvolveram ideias para áreas bem 
diferentes das suas. Em dezembro, 
nove iniciativas foram selecionadas e 
receberão continuidade.

Quando se trata das pessoas, nossa missão é clara: ter o melhor 
time da indústria de materiais de construção. Para isso, buscamos 
valorizar nossos empregados oferecendo cursos, estimulando sua 
criatividade por meio de  programas e reconhecendo talentos culti-
vados internamente ao preencher vagas. Em um contexto de cresci-
mento acelerado da Companhia fora do Brasil ao longo dos últimos 
anos, trabalhamos nossos processos no sentido de alinhar global-
mente todas as nossas práticas e políticas.

Continuamos atuando para consolidar a marca Votorantim 
Cimentos em todos os diferentes mercados em que atuamos. Parte 
crucial desse processo consiste em reforçar, entre nossos empre-
gados dos mais variados países, o sentimento de pertencimento a 
uma empresa brasileira global de ponta.

Para dar conta dessa missão, o lema One Team, One Company 
foi adotado como um guarda-chuva de ações, todas alinhadas com 
o objetivo de integrar todos os nossos empregados. Buscamos 
reforçar o sentimento de pertencer a uma empresa que estimule 
seus talentos e a melhoria contínua, pessoal e profissional.

Nós adotamos cinco direcionadores estratégicos para as inicia-
tivas envolvendo nossos profissionais:

PROGRAMA i9 VC FAZ  
Com o objetivo de estimular a iniciativa e a inovação dos empregados 
e possibilitar a a rápida execução de ideias inovadoras, o programa 
estimula os empregados a apresentar soluções para problemas específicos 
relacionados a um dos pilares do nosso Norte – Foco no cliente, Gente 
com autonomia, Excelência operacional e Práticas Sustentáveis. As ideias 
são analisadas por avaliadores definidos pelos gestores. Os projetos 
selecionados competem entre si, com seletivas realizadas dentro de suas 
próprias regionais e negócios.

NOSSA GENTE

1
Empregadas na unidade de Sobradinho, Brasil
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TREINAMENTO 

ESCOLA DE LIDERANÇA

Firmes no propósito de desenvolver nossas 
equipes, continuamos a investir em 2016 na 
Escola de Liderança, fornecendo treinamento 
para gestores e diretores. Para essa iniciativa, 
convidamos tanto professores de instituições 
de ensino quanto líderes da própria Votorantim 
Cimentos. 

O projeto consiste em um pacote de cursos: 
Master Leadership Program (MLP), Advanced 
Leadership Program (ALP) e Essential Leadership 
Program (ELP). O MLP chegou à segunda edição, 
com 30 pessoas na primeira turma e outras 30 
na segunda. O ALP atende a aproximadamente 
500 pessoas por meio de uma plataforma digital 
e de cursos presenciais. Já o ELP, que foca na 
primeira liderança, foi iniciado em 2016 em 
vários negócios e será levado a todo o público de 
liderança em 2017.

OUTRAS INICIATIVAS 

Também reforçamos em 2016 nossa capacitação 
técnica, focando na formação de multiplicadores 
da diretoria técnica e de futuros gerentes 
industriais por meio do Programa Líderes 
do Cimento. Além de tudo isso, temos uma 
plataforma de formação de jovens internos 
chamada Potenciar, que, em 2016, formou 
12 jovens. Todos os nossos programas, dos 
técnicos aos de liderança, recebem conteúdo em 
conformidade com nossos pilares: gente com 
autonomia, foco no cliente, excelência operacional 
e práticas sustentáveis. 

CONTROLE DE RISCOS 

Não mantemos operações com perigos de ocorrência 
de trabalho infantil, nem mesmo com risco de haver 
trabalhadores jovens expostos a trabalho perigoso. 
Além disso, fornecedores acusados de realizar trabalho 
forçado ou compulsório são automaticamente excluídos 
de nossas operações.

4

5

FORTALECER O SISTEMA  
DE GESTÃO INTEGRADA

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA GLOBAL

Em 2016, o Integrated Management System (IMS) passou 
a abranger todas as fábricas de cimentos e, até 2020, 
será adotado por outros negócios (Agregados, Concreto 
e Produtos Complementares) da Companhia no mundo. 
Essa  ferramenta reúne práticas, processos, ferramentas e 
indicadores, em nove dimensões:

Dessa maneira, assegura a compreensão das estratégias 
e metas entre todos os nossos empregados e lideranças, 
melhorando resultados econômicos, sociais e ambientais. 
O sistema impulsiona uma cultura de alto desempenho, 
excelência e prontidão para as mudanças necessárias no 
cotidiano da organização.

PESQUISA DE CLIMA INTERNO 

A pesquisa de clima interno é realizada, globalmente, a cada 
dois anos, sempre nos anos ímpares. Em 2016, a área de 
gestão de pessoas formou grupos de debate por amostragem, 
que apontaram uma melhoria em relação ao ano anterior. 
Em 2015, a pesquisa registrou engajamento de 76%; já na 
amostra de 2016, constatamos uma tendência positiva nos 
resultados. As respostas coletadas nos permitiram perceber que 
os programas de capacitação de líderes se destacam entre as 
iniciativas bem avaliadas. As áreas administrativas, por outro 
lado, mantiveram os índices de 2015.

FORTALECER A IMAGEM 
E A REPUTAÇÃO 
DA VOTORANTIM 
CIMENTOS

• Orientação ao cliente;
• Gente;
• Mineração
• Processos;
• Manutenção;

• Qualidade;
• Saúde;
• Segurança & Meio 
ambiente;
• Comunidade.

Historicamente, nosso relacionamento com as entidades sindicais ligadas ao nosso setor é transparente e 
produtivo. Nosso Código de Conduta respeita a associação dos empregados a entidades que os representam. 
Na Organização, 94,8% de nossos empregados são cobertos por acordos de negociação coletiva [GRI 102-41]. 

Mas, recentemente, em função das dificuldades da economia no Brasil, as negociações vêm se mostrando mais 
demoradas. Uma unidade, em especial, terminou o ano de 2016 sem ter finalizado o acordo relativo a 2015.

RELACIONAMENTO COM SINDICATOS

A partir da definição das competências 
técnicas de cada cargo, começamos a fazer 
avaliações de gestores e autoavaliações 
sistemáticas em toda a nossa equipe de 
operações. Assim, identificamos gaps 
sistêmicos de conhecimento que vão 
nortear nossas ações de capacitação 
direcionada à melhoria dos resultados. 
Nas operações da VCEAA, os projetos 
Plant Team Assesment e Plant Manager 
Assesment usaram a avaliação para ajudar 
em planos de sucessão, recrutamento 
estratégico de engenheiros para cobrir 
necessidades futuras e treinamentos 
específicos. Todos os países da VCEAA 
contaram com um plano específico de 
ação a partir da adoção das ferramentas.

O investimento em treinamento e 
desenvolvimento de nossos profissionais 
somou globalmente R$ 17 milhões em 
2016. O crescimento acentuado na 
média de treinamento, com 87 horas 
por empregado, se deve no Brasil ao 
foco em multiplicadores internos, à 
estruturação do programa de liderança 
e ao reforço das capacitações técnicas. 
O uso de plataformas digitais facilitou 

o acesso ao treinamento e contribuiu 
para o aumento. Na VCEAA, projetos de 
treinamento de segurança na Turquia 
e na Espanha e de aperfeiçoamento de 
inglês e em certificação na Tunísia são 
exemplos de ações que contribuíram para 
o aumento no indicador. Outro exemplo 
foi o treinamento de 23 líderes da VCEAA 
em Root Cause Analysis (Análise de Causa 
Raiz), uma metodologia de solução de 
problemas. Os líderes capacitados foram 
incumbidos de replicar o conhecimento 
nos seus países de origem. 

AUMENTAR A ATRATIVIDADE E O 
DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

Nossa Política Global de Recrutamento e Seleção prevê uma atenção em especial para a 
valorização dos atuais empregados e das pessoas que vivem nas áreas onde atuamos.

RECRUTAMENTO INTERNO

Melhoramos o indicador de aproveitamento interno (dados escopo 
Brasil) em relação a 2015: passando de 65,69% para 73,59%, 
com 209 movimentações internas para 75 contratações externas. 
Tivemos mais aproveitamento, promoção e reconhecimento interno 
neste ano. Aproveitamos a oportunidade, o ano desafiador, para 
valorizar mais o talento interno.

À PROCURA DE JOVENS 

TALENTOS

Para ter o melhor time da 
indústria, consolidamos 
em 2016 nossa estratégia 
voltada ao público jovem, 
o que inclui apoiar e nos 
aproximar de organizações 
estudantis e participar de 
eventos de ativação de marca 
empregadora. Ao todo, 
estivemos em 21 eventos 
do tipo durante o ano, 
impactando mais de 20 mil 
estudantes. Ao voltarem para 
suas universidades, nossos 
trainees foram embaixadores 
de nossa marca e de nosso 
jeito  de ser em palestras 
em que contaram sobre a 
experiência na empresa. 

3

20152014 2016

38

87

34

TREINAMENTOS
Número médio de horas 
por empregado

Empregado no laboratório da unidade de Santa Helena, Brasil
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CLIENTES
O foco no cliente ficou muito evidente em nossas 
ações durante 2016. A principal delas foi o lança-
mento do novo portfólio de produtos no Brasil, 
inteiramente pensado para atender às demandas 
diárias dos consumidores. 

Essa ação se somou à melhoria no tempo de 
atendimento, ao desenvolvimento de produtos 
especiais (como direcionado ao mercado de ener-
gia eólica, por exemplo), à implantação de novos 
indicadores de qualidade e a projetos de inovação, 
como o que modificou a cor do cimento pozolânico.

Todas essas iniciativas, fruto de planejamento a 
longo prazo, pavimentaram o caminho para um 
aumento inédito no indicador NPS, medido por 
consultoria externa. O índice comprova o sucesso 
de nossas ações pensadas ao longo de muitos anos 
para o melhor relacionamento possível dos clientes.

foi nossa avaliação na pesquisa Net 
Promoter Score (NPS), que mede 
a experiência e a fidelidade do 
consumidor. O valor, que representa 
a diferença entre os percentuais de 
clientes satisfeitos e insatisfeitos, 
teve a maior alta na história 
da empresa: subiu 14 pontos 
percentuais de 2015 para 2016.

40% A busca por processos mais eficientes, 
produtivos e transparentes norteou 
a área de Supply Chain que, na 
Votorantim Cimentos, inclui supri-
mentos, logística e portos. Todos os 
indicadores experimentaram melhoria 
em 2016, com destaque para o 
projeto Bolt, no Brasil, que continuou 
transformando nossa malha logística 
numa alavanca de competitividade. 

O projeto, que inclui 45 frentes 
geridas por 25 líderes, definiu uma série 
de ações que reorganizaram a malha e 
aumentaram a eficiência, com redução 
expressiva de custos. Estamos dentro 
do nosso cronograma e já atingimos 
70% de nossa meta de economizar 
anualmente R$ 45 milhões. 

A área também aprofundou a disse-
minação de conhecimento dentro da 
empresa: no Brasil, a Escola de Supply 
Chain foi expandida até o nível geren-
cial, de forma a fazer com que a exper-
tise de logística e de suprimentos, 
crucial para nosso negócio, seja 
perenizada dentro da organização. 

No mercado dos Estados Unidos, 

onde é comum que os clientes cuidem 
do frete e busquem o cimento, conse-
guimos reduzir o tempo de entrega em 
horários de pico ao implantar sistemas 
de carregamento acionados pelos 
próprios clientes. A ideia, iniciada no 
terminal de Ohio em 2013, foi muito 
bem aceita pelo mercado; em 2016, 
o uso do autosserviço já respondia 
por um terço dos carregamentos. O 
projeto, que, além de dar flexibilidade 
aos clientes, liberou tempo dos nossos 
empregados, deve ser levado a todos 
os nossos terminais na região até o 
fim de 2018.

Outro avanço na área se deu na 
automatização de ordens de compras 
em operações de diferentes países, 
com destaque para o início da insta-
lação do sistema Ariba na América 
do Norte, processo que deve se 
aprofundar em 2017. Melhorias na 
gestão de compras também garan-
tiram a redução de R$ 30 milhões 
no nível de estoque de materiais 
de manutenção, reparo e operação 
(MRO) no Brasil. 

CADEIA DE 
FORNECEDORES 
E LOGÍSTICA 

OPERAÇÕES 
PORTUÁRIAS

A planta de Charlevoix, nos Estados Unidos, 
que usa embarcações para entregar 94% da sua 
produção, contou em 2016 com investimentos 
em tecnologia que agilizaram em 30% o tempo 
de embarque dos produtos. Com isso, o número 
de toneladas transportadas por dia em nossas 
duas embarcações subiu 6%. Além do aumento 
na eficiência, nosso Comitê aprovou o projeto 
de uma nova barcaça para atender a região. 
Com capacidade de carga de 14 mil toneladas 
de cimento, ela deve ficar pronta em 2018, em 
tempo para dar conta do acréscimo de produção 
decorrente da expansão de Charlevoix. 
No Brasil, melhoramos a produtividade das 
descargas nos portos de Mucuripe (Ceará), 
Barra dos Coqueiros (Sergipe) e Imbituba 
(Santa Catarina), o que diminui o tempo de 
permanência dos navios e reduziu custos. 

TREINAMENTO
Em todo o Brasil, mais 
de 40 mil profissionais 
da construção civil 
receberam cursos 
de capacitação 
desenvolvidos por nós 
e nossos parceiros.

PRESENÇA DIGITAL

Melhoramos nossos canais de atendimento.

PORTAL VC ON-LINE 
Nosso e-commerce com 
melhorias na experiência de uso 
e novas funcionalidades focadas 
na melhoria da satisfação de 
nossos clientes, agora também 
na versão em APP. 

GESTÃO DE SUPORTE 
AO CLIENTE
Promovemos melhorias 
constantes no nível do 
serviço junto aos nossos 
clientes, garantindo o 
retorno assertivo com 
nosso suporte.

MAPA DA OBRA
Nosso portal web focado 
em construção civil, levando 
informações relevantes 
sobre nossos produtos e 
serviços e notícias.
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PARCEIRO VC 

O programa de Certificação de Fornecedores conta com 
avaliações sistêmicas e quadrimestrais, que avaliam o nível de 
serviço, segurança, qualidade, atendimento e comunicação. 
O programa possui três tipos de reconhecimento, avaliados 
pela área de Suprimentos e pelas unidades: 

1. Certificação;
2. Premiação com ranking dos melhores do ano;
3. Prêmio de Inovação & Sustentabilidade.

SUPRIMENTOS 

E-PROCUREMENT 

Temos cerca de 13 mil fornecedores 
no Brasil, mas concentramos 80% de 
nossas compras (insumos, serviços 
e materiais) em 400 deles. Para lidar 
com o grande número de outros 
fornecedores locais, desenvolvemos 
um sistema de e-procurement, o que 
aumentou a automação dos processos 
e a transparência nas aquisições.

SISTEMA ARIBA 

O passo seguinte ao e-procurement é 
adoção em 2017 da plataforma Ariba. 
O processo, já iniciado na América do 
Norte, deverá gerar corte nos custos 
de administração e análises sofisticadas 
de padrões de compra, que devem 
aumentar a agilidade do processo de 
compras de suprimentos ao mesmo 
tempo que aumentará nosso poder de 
negociação. Na América do Norte, até 
40% das transações ocorrerão nessa nova 
plataforma até o fim de 2017.

PROJETO SEM FRONTEIRAS

Iniciado há dois anos, redesenhou a 
organização da área, revendo a forma 
de abordar o mercado fornecedor, 
permitindo um conhecimento profundo 
da cadeia de suprimentos, pesquisa 
e desenvolvimento e a adoção de 
inovações. Tem permitido à empresa 
realizar boas negociações, nas quais 
ganham tanto a Votorantim Cimentos 
quanto o fornecedor. Em 2016, essas 
negociações geraram resultados 
importantes, aumentando nossa 
competitividade dentro da indústria.

FORNECEDORES LOCAIS

Programa Encadeamento Produtivo 
Realizado em parceria com o Sebrae, o projeto nos permite 
preparar pequenas empresas para atender às condições e 
requisitos da nossa cadeia. Em 2016, o programa foi realizado 
em quatro estados (DF, GO, RJ e MT), com investimento total 
de R$ 1,2 milhão, sendo R$ 240 mil da Votorantim Cimentos. 
Participam do programa atualmente 74 micro e pequenas 
empresas, 56% das quais já se tornaram fornecedoras.

Programa de Desenvolvimento de Fornecedores 
Locais- PDF 
A partir de 2014, passamos a atuar na qualificação do 
comércio local, estimulando novos negócios, o dinamismo 
econômico e a maximização das compras locais. Executamos 
essa capacitação em parcerias com Sebrae, Senai, CDL, 
associações comerciais, prefeituras e outras entidades. 
Alguns dos importantes resultados alcançados até 2016 são: 

• Incremento das aquisições com fornecedores locais: 

• Acordo com a Prefeitura de Sobral para que o Programa 
se torne uma política pública por meio de aprovação na 
Câmara Municipal da cidade;

• Capacitação de mais de 500 empresários e gestores;

• Qualificação de mais de 1.200 trabalhadores ;

• Certificação de 16 empresas locais;

• Participação em 5 grandes feiras de empresas brasileiras.

2015 2016

48,11%
52,42%

FORNECEDORES

13 mil

COMPRAS

80%

20%

400

LOGÍSTICA 

PROJETO BOLT 
A implantação desse projeto na área de logística 
nos trouxe importantes ganhos em três pilares: 
Produtividades/otimização dos processos logísticos, 
redução dos custos de transporte e a melhoria do 
nosso nível de serviço.  Implantamos o Projeto de 
Produtividade de Caminhões que hoje conta com uma 
frota monitorada de 200 veículos e alcançou aumento 
de produtividade da ordem 40%. No que diz respeito 
ao nível de serviço, intensificamos nossa gestão da 
carteira de pedidos, revisitamos nossos acordos de 
nível de serviço e iniciamos a realização do programa 
de visitas da equipe logística aos nossos clientes, 
utilizando a metodologia da pesquisa NPS focado em 
atributos de serviços logísticos. Com as medidas, o 
indicador que mede a pontualidade dos despachos de 
produtos (OTIF) atingiu 97%.

Por meio de gestão e análises de tempos, movimentos 
e gargalos, reduzimos o tempo médio de atendimento 
em nossas plantas no Brasil. Em dois anos, o tempo 
de carregamento nas plantas caiu de 3h para 1,5h. 
Trabalhamos muito na melhoria do nível de serviço 
para nosso cliente. Hoje, 97% dos nossos pedidos 
saem das fábricas e Centros de Distribuição na data 
combinada e na quantidade correta. Há dois anos, 
esse índice era de 90%.

Tempo médio de carregamento

Projeto Totem 
Inspirado na tecnologia usada 
por cia. aéreas, os totens 
hoje presentes em todas as 
expedições tornaram as filas 
de carregamento e descarga 

mais transparentes, organizadas 
e produtivas. Atualmente na 

fase 2, o projeto adotado no Brasil trará ainda mais 
otimizações e automatizações ao processo de nossas 
fábricas e Centros de Distribuição, gerando maior 
produtividade e satisfação aos nossos clientes.

PROCESSO DE HOMOLOGAÇÃO  
E GESTÃO DE FORNECEDORES

Nossa matriz de homologacão 
que identifica fornecedores 

críticos sob diversos aspectos.

Caso o fornecedor não mantenha seu processo em dia, analisamos 
sua substituição durante a renovação da homologação, mesmo que 

ele esteja prestando serviços naquela data.

Se aprovada, a homologação 
tem validade de um ano.

A gestão automatizada permite identificar e 
atuar em não conformidades, além de possibilitar 
conhecer melhor os fornecedores, em todos os 

aspectos, o que permite gerenciá-los conforme a 
criticidade.

Em 2016 homologamos cerca de 4 mil fornecedores no 
Brasil. Com isso, passamos a ter 100% deles homologados 
em nosso sistema. O feito garante agilidade nas compras e 
compliance à legislação e aos nossos padrões, já que todos 
os fornecedores se cadastraram e enviaram ao nosso site os 
documentos solicitados de acordo com a área de atuação. 

CRITÉRIOS 
AMBIENTAIS
Legislação 
ambiental; nossa 
política de meio 
ambiente; Regras
Verdes; autos 
de infração; CTF 
IBAMA; CNORP 
IBAMA; concessão 
de Lavra DNPM.

CRITÉRIOS 
TRABALHISTAS
Verificamos 
documentos 
como CND do 
INSS e FGTS, entre 
outros. Todos 
os contratados 
atestam não usar 
trabalho infantil nem 
escravo, informação 
averiguada na lista 
do Ministério do 
Trabalho, que reúne 
empresas autuadas 
por essas práticas.

CRITÉRIOS 
FINANCEIROS
Verificamos se os 
devidos impostos 
foram coletados 
pelas empresas. 2014 2015 2016

3h

1h45 1h30
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COMUNIDADES
Como tudo na Votorantim Cimentos, nossos investi-
mentos sociais também são pautados por ações de 
longo prazo, que visam perenizar o impacto positivo. 
As iniciativas são atreladas aos direcionadores estraté-
gicos do nosso negócio e direcionadas por um mape-
amento de riscos sociais da região. Foi isso o que 
pautou, por exemplo, o levantamento das fragilidades 
na infraestrutura da comunidade próxima à nossa 
nova unidade na Bolívia; pontos que já começamos 
a endereçar.

Nossas ações da área também estão ligadas à nossa 
busca pela excelência e eficiência, o que nos levou a 
criar uma base de dados para conectar projetos sociais 
com a cadeia e os riscos sociais identificados. Dessa 
maneira, nosso Investimento Social Externo (ISE) em 
2016 alcançou R$ 12,3 milhões, alocados em 85 inicia-
tivas sociais, distribuídas em 31 localidades no Brasil.

A relevância dos esforços da Votorantim Cimentos 
na área vem sendo reconhecida: desde o fim de 2015, 
nosso CEO Global, Walter Dissinger, tem uma cadeira 
no Conselho do Núcleo de Impacto Social do World 
Business Council. E, em 2016, fomos convidados a 
ocupar a vice-presidência da Câmara Temática de 
Impacto Social do Conselho Empresarial Brasileiro para 
o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS). Em 2017, o 
Instituto Votorantim, entidade que visa adequar, forta-
lecer e qualificar as ações sociais de todas as empresas 
do grupo Votorantim, lançará o programa 100 Anos de 
Educação, movimento do qual a Votorantim Cimentos 
faz parte com ações estruturadas na área educacional.

NOSSOS PRINCIPAIS PROJETOS REALIZADOS EM 2016

YACUSES (BOLÍVIA)

CONSELHO COMUNITÁRIO 
(SALTO DE PIRAPORA, BRASIL)

PROJETO SOBRAL DO 
FUTURO (SOBRAL, BRASIL)

Implantada em parceria com o 
Instituto Votorantim e o Instituto 
Arapyaú, a iniciativa visa à 
construção de um plano feito 
e gerido pela sociedade, que 
direcione o desenvolvimento local 
sustentável de Sobral (CE) nos 
próximos anos. Participam dos 
debates os mais diversos setores 
da sociedade, incluindo a iniciativa 
privada, o poder público e a 
sociedade organizada.

A chegada da nossa nova planta beneficiou uma população
que enfrenta vários desafios relacionados à qualidade de vida e 
infraestrutura urbana na pequena comunidade boliviana de Yacuses, 
no Município de Puerto Suarez. Entre os vários projetos sociais 
que desenvolvemos lá, estão o aperfeiçoamento da infraestrutura 
de saúde, o tratamento de água, a educação, campanhas com 
oftalmologistas e pediatras, o apoio a atividades esportivas, de 
segurança e de apoio à gestão pública. Também tivemos grande 
atuação na geração de emprego, com capacitação em costura e 
artesanato, além de apoio ao desenvolvimento econômico por meio 
de projetos de produção agrícola sustentável.

PROGRAMA ReDes 
(BRASIL)

Em parceria com o Instituto Votorantim, 
BNDES e Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), o Programa tem por 
objetivo contribuir para o desenvolvimento 
sustentável nas localidades onde a 
Votorantim Cimentos está presente. 
Em 2016 após o ciclo de investimentos 
financeiros, com a implantação de novos 
processos produtivos, novas parcerias e 
acesso a novos mercados, o Programa 
concluiu o apoio de oito dos negócios 
inclusivos que apoiamos em todo o Brasil. 

Criado em outubro de 2013 com 
o nosso apoio, reúne pessoas 
da comunidade interessadas no 
desenvolvimento do município. O 
grupo busca concretizar ações com 
foco em educação integral. Em julho 
de 2016, o Conselho lançou o  
I Prêmio de Boas Práticas de Educação 
Integral. Em outubro, na entrega do 
Prêmio, promoveu o I Seminário de 
Educação Integral, com apoio técnico 
da VC e do Prêmio Itaú-Unicef.

A ação estimulou o engajamento dos 
empregados para promover ações voluntárias 
mobilizando a comunidade e apoiadores. 
No total, participaram 1.174 voluntários da 
Votorantim Cimentos, um aumento de 23,71% 
em relação a 2015. O grupo de Itaú de Minas 
se destacou com uma iniciativa envolvendo 
150 voluntários, que atuaram em uma escola 
municipal da cidade, realizando um mutirão de 
reciclagem, uma oficina de palhaços e melhorias 
em infraestrutura, entre outras medidas. 

DESAFIO VOLUNTÁRIO (BRASIL)

PRIMAVERA 
(BRASIL)

Nossa fábrica inaugurada 
em 2016 na cidade 
paraense trouxe um 
grande impacto positivo 
para toda a região. A 
Votorantim Cimentos 
promove, desde 2011 
e em parceria com o 
Instituto Votorantim, 
o Projeto Primavera 
Sustentável, que, no ano 
passado, investiu 2 milhões 
destinados à segurança 
pública da região. 

FRENTES SOCIAIS DA VOTORANTIM CIMENTOS EM PRIMAVERA

Formação técnica e 
qualificação da mão 
de obra local, apoio à 
inserção no mercado de 
trabalho e fomento ao 
empreendedorismo.

∞ Mais de 1.600 pessoas 
beneficiadas

Desenvolvimento 
de um Plano diretor 
Municipal, modernização 
da gestão tributária e 
captação de recursos 
para financiamento de 
projetos de infraestrutura.

∞ Potencial de captação 
de R$11 milhões 
para infraestrutura e 
R$ 2,7 milhões para 
modernização tributária

Fortalecimento das 
políticas públicas 
e dos programas 
destinados a crianças 
e adolescentes em 
situação de risco ou 
vulnerabilidade social.

∞ 57 adolescentes 
beneficiados

Apoio à criação de 
uma cooperativa de 
agricultores familiares e 
promoção da agricultura 
sustentável como fonte 
de renda.

∞ 120 pessoas 
beneficiadas
∞ 45 ha de área doada
∞ 538 horas de 
capacitação

Transparência, 
comunicação e 
relacionamento com a 
comunidade.

∞ Programas de rádio
∞ Informativo para a 
comunidade
∞ Blog e mídias sociais

Construção de um 
Centro de Saúde e 
doação de ambulância.

∞ Capacidade de  
6 mil atendimentos

Reforma e ampliação de 
duas escolas municipais. 
Realização do Parceria 
Votorantim pela 
Educação (PVE).

∞ 45% a mais de alunos 
beneficiados  
∞ 3.500 alunos 
beneficiados nas 12 
escolas atendidas pelo 
Programa

Construção da Biblioteca 
Pública e do Museu de 
Primavera.

∞ Biblioteca-modelo 
para o país
∞ Espaço para exposição 
do patrimônio histórico-
-cultural da região

Segurança Pública 
e Defesa Social.

∞ Ampliação 
da estrutura de 
Segurança Pública
∞ Aquisição de 
equipamentos e 
veículos

1. Os investimentos sociais realizados pela Votorantim Cimentos em Primavera contribuíram para endereçar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) indicados. Os ODS são um chamado universal à ação visando erradicar 
a pobreza, proteger o planeta e assegurar que todas as pessoas desfrutem da paz e da prosperidade. 

2. Repasse feito à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, responsável pela aplicação dos recursos em ações de segurança pública e defesa social em Primavera.

ODS1

DISTRIBUIÇÃO DO INVESTIMENTO SOCIAL
R$ MILHÕES

EMPRESA
VOLUNTÁRIO

INCENTIVADO

APORTE INSTITUTO 
VOTORANTIM

CAPTAÇÃO INSTITUTO 
VOTORANTIM

6,4

5,3

0,2
2,2

1,1
1

2,9
3,8

ORÇADO
REALIZADO

11,7
12,3

NÚMERO DE PROJETOS EM 2016

ORÇADO

ROLLING FORECAST

81
103

ROLLING FORECAST DE INVESTIMENTOS

OPERAÇÃO CAPEX GESTÃO

75% 16% 9%

EVOLUÇÃO DO INVESTIMENTO SOCIAL (R$ MILHÕES)

PRÓPRIO

INSTITUTO VOTORANTIM + 
RECURSOS ALAVANCADOS + 

INCENTIVADOS

2014 20162015

6,8 7,6
7,5

7

5,3

8,4
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INVESTIDORES
Temos a transparência como elemento fundamental para desenvolver uma relação duradoura com nossos parceiros, 
credores e investidores. Dessa maneira, buscamos melhor transmitir nossos resultados visando manter nossos investi-
dores bem informados e a par dos acontecimentos que tangenciam a empresa. Mesmo sem as obrigações legais das 
empresas listadas em bolsa, adotamos níveis elevados de transparência. Queremos, com isso, construir um relacio-
namento confiável, valoroso e de longo prazo, fazendo com que nossos investidores tenham melhores condições de 
compreender o perfil de crédito da empresa. 

SITE DE RI
Com o objetivo de aumentar a 
transparência e a equidade das nossas 
informações, reformulamos nossa 
página de Relações com Investidores na 
internet. O novo site conta agora com 
mais conteúdo explicativo e financeiro. As 
novas informações incluem também maior 
conteúdo expositivo sobre as operações 
na América do Norte e se tornaram 
necessárias a partir do momento que 
realizamos nossa primeira emissão de 
bonds na VCNA, facilitando o acesso à 
informação aos interessados na empresa. 
O bom relacionamento com investidores 
abre portas para novas operações e 
demonstra nosso compromisso com a 
confiabilidade das informações prestadas, 
garantindo nosso acesso permanente aos 
mercados de capitais e bancário, tanto 
nacional quanto internacional.

JUNTOS COM VSA

A Votorantim S.A 
(VSA), holding da 
Votorantim Cimentos 
realiza trimestralmente 
sua divulgação de 
resultados por meio de 
teleconferências e de 
evento presencial anual. 
No ano de 2016, em 
parceria com a VSA, 
o CFO (Chief Financial 
Officer) da Votorantim 
Cimentos começou 
a participar dessa 
divulgação, apresentando 
os destaques e resultados 
trimestrais do negócio  
de cimentos.

MAIS PRÓXIMOS

Em 2016 ampliamos 
nossos canais de contato 
com os investidores, 
credores e agências 
de rating e públicos 
interessados. Aumentamos 
também a nossa 
participação em eventos e 
conferências dentro e fora 
do Brasil. Nos colocamos à 
disposição para apresentar 
a empresa e esclarecer 
dúvidas, dessa forma 
mais do que dobrando o 
número de atendimentos 
durante o ano. 

ENTRE OS 
MELHORES  
DO MUNDO

NOSSO RELATÓRIO 
RECEBE 

RECONHECIMENTO 
INTERNACIONAL

Em outubro de 2016, 
a versão anterior deste 

Relatório Anual Integrado 
foi reconhecida pelo 

Conselho Mundial para 
o Desenvolvimento 

Sustentável (WBCSD, 
na sigla em inglês), que 
avaliou 163 empresas, 
como um entre os 10 

melhores trabalhos feitos 
em todo o mundo. Nossa 
nota teve um salto de 20 
pontos percentuais em 
relação a 2014, e, além 
da pontuação geral, a 
Votorantim cimentos 

foi escolhida como uma 
das melhores práticas na 
categoria “completude” 
com nosso modelo de 

negócios.

GOVERNO E ÓRGÃOS 
PÚBLICOS
Nossa área de Relações Governamentais busca construir relações sus-
tentáveis com os diversos stakeholders em torno de questões regula-
tórias, legislativas e de relacionamento com o governo, associações, 
entidades de classe e demais órgãos públicos, em todos os níveis, 
municipal, estadual e federal. Asseguramos, assim, que todos esses 
relacionamentos sejam feitos de forma coerente, seguindo a legislação 
em vigor e as normas de compliance. Tivemos em 2016 um avanço na 
profissionalização do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (no 
qual a Votorantim Cimentos tem participação), com a escolha de um 
representante com expertise dentro do mercado para a sua presidên-
cia, o que nos ajudou a melhorar a performance desse setor. 

FRENTES DE ATUAÇÃO:

COPROCESSAMENTO (AFR)

Mais de 90% das unidades da 
Votorantim Cimentos no Brasil 
estão licenciadas pelos órgãos 
ambientais competentes para 
coprocessar resíduos. Estamos 
em contato com autoridades 
para avaliar a possibilidade 
de utilizar lixo urbano como 
combustível em vários estados. 

No Canadá, nossa planta 
de Bowmanville conseguiu 
licença permanente para 
usar resíduos industriais de 
madeira como combustível 
alternativo. Além da 
permissão, a iniciativa poderá 
ter até 44% do seu custo 
financiado por um programa 
do governo de Ontário, 
no qual já realizamos a 
inscrição. As instalações de 
coprocessamento devem ficar 
prontas ainda em 2017.

LEGISLATIVO

Estamos acompanhando a 
evolução de leis ligadas a temas 
de interesse da Empresa, como 
o Novo Código de Mineração, e 
as questões ligadas às áreas de 
Quilombolas onde atuamos.

DOAÇÕES A POLÍTICOS

Após a reforma eleitoral brasileira, 
iniciada no fim de 2015, o 
financiamento de candidatos 
por pessoas jurídicas passou a 
ser proibido. Em respeito à nova 
regra, a Votorantim Cimentos não 
realizou em 2016 nem realizará 
qualquer financiamento eleitoral 
de campanhas políticas.
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A
s iniciativas de eficiência 
operacional que adotamos 
desde 2015 (veja mais na 
página 18)  nos deixaram 

mais preparados para a recuperação dos 
mercados globais a partir de 2017, em 
especial, o brasileiro. Nossas disciplina 
financeira e liquidez, fortalecidas pela 
estratégia de diversificação geográfica, 
permitirão que continuemos avançando 
no nosso programa de investimento 
para expandirmos nossa capacidade de 
produção em locais com perspectiva de 
crescimento, garantindo a perenidade de 
nosso negócio.

No Brasil, nosso principal mercado, a 
perspectiva é de outro ano desafiador, 
com retração de 5% a 7% nas vendas 
de cimento, estimada pelo Sindicato 
Nacional da Indústria de Cimento. 
Porém, acreditamos nos fundamentos a 
longo prazo na cadeia de valor da qual 
fazemos parte, começamos a ver sinais 
de reversão da retração econômica e de 
estabilização. As muitas medidas de efici-
ência e de redução de custos tomadas 
em 2015 e 2016 e o plano de investi-
mentos nos deixaram mais enxutos 

para lidar com esse cenário e mais bem 
posicionados no mercado brasileiro. 
Nesse sentido, inauguramos no meio do 
ano a planta de Primavera, mais eficiente, 
garantindo a entrada em mercados com 
potencial de crescimento a médio prazo.  

Na América do Norte, o projeto de 
expansão de Charlevoix, nos Estados 
Unidos, previsto para 2018, adicionará 
capacidade ao aquecido mercado no 
qual atuamos. Dessa forma aproveita-
remos de maneira mais eficaz a retomada 
do crescimento econômico que já tem 
como reflexo o aumento das obras e do 
gasto com construção civil no mercado 
americano. 

As medidas que aumentaram nossa 
eficiência também farão diferença em 
nossas operações na Europa, África e 
Ásia. Na Turquia, onde teremos um novo 
impulso com a inauguração da planta 
de Sivas, alcançaremos mercados até 
então não atingidos e com expectativa 
de crescimento, reforçando nossa estra-
tégia de diversificação global. 

Na América do Sul, a nova unidade em 
Yacuses, iniciada em 2016, aumentará a 
relevância da empresa na região em um 

mercado que continua com tendências 
de crescimento e déficits estruturais, 
expandindo nossa área de atuação. Já 
na Argentina, estão em andamento os 
projetos de Olavarría e San Luis, com 
inauguração programada para 2018 
e 2019, se beneficiando do efeito das 
reformas econômicas com expectativa 
de impacto positivo no crescimento do 
país a partir de 2017.

Também continuaremos avançando 
em ações de coprocessamento, com o 
suporte das novas áreas de ecoeficiência 
e de AFR (materiais e combustíveis alter-
nativos). Além de fundamental em nosso 
compromisso com o meio ambiente, o 
reaproveitamento de resíduos em nossas 
operações traz economias a longo 
prazo e se alinha a nossa estratégia de 
nos transformamos em um player de 
venda de serviços sustentáveis a outras 
indústrias.

Seguimos em frente, preparados para 
o que vier, construindo nosso legado, 
reforçando o diálogo e nosso compro-
misso com as relações duradouras e 
negócios a longo prazo. Pois, para nós, 
a vida é feita para durar.

Medidas de eficiência com foco a longo prazo nos 
deixaram prontos para enfrentar cenários financeiros 
diversos em cada um dos nossos negócios.

PREPARADOS  
PARA O QUE VIER
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Lorraine Smith é escritora e 

consultora independente, 

original de Toronto, no Canadá, 

e agora vive em Nova Iorque. 

Ela ajuda grandes corporações 

a mudarem seus modelos de 

negócio para contribuir para 

uma economia regenerativa, 

inclusiva e resiliente. Saiba mais 

sobre seu trabalho em:  

www.blorrainesmith.com/ .

Jim O'Brien é consultor de

sustentabilidade em materiais

de construção com 

reconhecimento internacional; 

trabalhou por mais 39 anos 

em um dos principais grupos 

internacionais de materiais

de construção.

Lorraine Smith

Jim O’Brien
AVALIAÇÃO EXTERNA

É 
um prazer ter a oportunidade 
de compartilhar a minha opinião 
sobre o Relatório Integrado de 
2016 da Votorantim Cimentos. 

Concentrarei meus comentários em duas 
áreas que representam oportunidades de 
liderança, salientando o que é promissor, 
e áreas em que há espaço para melhorias.

Primeiramente, há um elevado grau de 
transparência, tanto na narrativa quanto no 
conteúdo dos infográficos. A Votorantim 
Cimentos demonstra que mensura e 
gerencia diversos capitais, incluindo 
impactos positivos e negativos, em toda a 
cadeia de valor. Quanto a esse aspecto, é 
um relatório notável, que eleva a base de 
comparação em relação aos relatórios dos 
anos anteriores e é um líder global.

No entanto, apesar — ou talvez por 
causa — do elevado grau de transpa-
rência, os leitores podem precisar de mais 
orientações. Existem muitas dimensões 
nos painéis: questões materiais, fatores 
motivadores estratégicos, impactos 
positivos e negativos e metas de desen-
volvimento sustentável, por exemplo. Esse 
é um grande passo adiante, no entanto, 
a empresa poderia comunicar de maneira 
mais evidente os achados mais impor-
tantes a partir dos dados para orientar 
o leitor e para explicar como essas infor-
mações subsidiam as decisões dentro da 
empresa. 

Em segundo lugar, as declarações 
do Conselho de Administração e do 
CEO mostram uma perspectiva otimista, 
com base em valores positivos incorpo-
rados por toda a empresa, e os detalhes 

A 
Votorantim Cimentos (VC) é 
atualmente um grupo verda-
deiramente internacional, 
presente em 14 países com 

mais de 400 unidades operacionais e 
mais de 13.000 funcionários, um partici-
pante de mercado global significativo na 
indústria de cimento, agregados, concreto 
pré-misturado e outros produtos para 
construção. A diversidade geográfica e 
de produtos está garantindo resiliência de 
resultados apesar do mercado local brasi-
leiro de recessão em que a companhia está 
inserida. Tanto os resultados financeiros 
quanto os não financeiros demonstram 
excelência na gestão de seu portfólio de 
negócios nos quatro continentes. A VC 
está em uma fase estimulante de sua estra-
tégia ambiciosa de crescimento global.

O grupo tem uma estratégia bem desen-
volvida de crescimento futuro que envolve 
estar pronto para o IPO com estruturas 
internas de governança fortemente alicer-
çadas. A VC merece destaque por ser 
membro do Pacto Global da ONU e da 
Cement Sustainability Initiative (Iniciativa 
para a Sustentabilidade do Cimento - CSI) 
e por emitir seus relatórios em confor-
midade com as Diretrizes do GRI. Em 
termos de gestão de risco, a VC identificou 
materialidade interna e externa em todos 
os aspectos de suas operações. Sua solidez 
financeira é evidenciada pelo sucesso na 
emissão de bonds (títulos emitidos no 
mercado de capitais internacional) em 2016.  

Em termos de desempenho de 
processos, a VC ocupa uma posição de 
destaque entre seus pares do grupo da 
CSI, registrando atualmente 12,4% em 
combustíveis alternativos e cerca de 10% 
em materiais alternativos, ambos garan-
tindo não somente maior sustentabi-
lidade, como também maior lucratividade. 
A Companhia ocupa uma posição de 
destaque ao registrar índice de clínquer/
cimento de 77% e 3.475 MJ/tonelada 
de clínquer em eficiência térmica. A 
Companhia registra um admirável volume 
de emissões líquidas de 632 kg de CO

2
 por 

tonelada de clínquer, 17,2% abaixo de seu 
nível de 1990. A meta de 25% até 2020 
será, no entanto, um desafio. A empresa 

ao longo do relatório dão suporte a tais 
declarações. Essa demonstração de um 
grupo de liderança engajado é crucial. 
Também fico motivada pela menção 
da importância da sustentabilidade no 
comentário da liderança, bem como pelo 
reconhecimento aos funcionários pelo 
sucesso da empresa, apesar das circuns-
tâncias desafiadoras. 

No entanto, duas oportunidades inter-
-relacionadas de melhoria se mostraram 
aparentes para esta revisora. Uma é a 
visível falta de diversidade no nível mais 
alto da empresa. Há uma breve menção 
à diversidade mais para frente no relatório 
e uma nota mencionando que o feedback 
das partes interessadas externas é compar-
tilhado com a alta administração. Ainda 
assim, não fica claro como essas perspec-
tivas diferentes são levadas em conta. 
Como parte da estratégia da Votorantim 
Cimentos de se tornar cada vez mais 
global, será importante ilustrar como 
perspectivas internacionais diferentes 
informam os líderes da empresa no sentido 
de obter sucesso nessa empreitada. 

Ademais, sem fornecer um contexto 
mais amplo quanto aos desafios climá-
ticos na mensagem do Conselho (em vez 
das circunstâncias geopolíticas, que estão 
bem contextualizadas), a menção de um 
dado isolado (ou seja, redução de 630 mil 
toneladas de CO

2
) não retrata o escopo 

da questão de maneira adequada, nem 
tampouco sua importância potencial para 
a empresa, seus clientes e, aliás, para toda 
a sociedade. Dado o foco na indústria de 
cimento por parte daqueles que trabalham 

também merece elogios por disponibi-
lizar dados de desempenho sólidos de suas 
atividades de concreto e agregados.

Em termos de desempenho ambiental, 
a VC notavelmente reduziu suas emissões 
de poeiras de forno para 64 gramas por 
tonelada de clínquer. No entanto, suas 
emissões de NOx e SOx estão entre as mais 
elevadas dentre os membros de seu grupo, 
sugerindo que provavelmente serão neces-
sárias medidas de redução no futuro. A VC 
está investindo esforços consideráveis para 
lidar com sua pegada de água, sendo que 
algumas de suas unidades estão em regiões 
com estresse hídrico; a demanda hídrica de 
306 litros/tonelada de cimento e 134 litros/
metro cúbico de concreto pré-misturado 
está entre as melhores. A empresa alcançou 
uma significativa redução de resíduos. 
Cerca de 86% das pedreiras relacionadas 
ao cimento e aos agregados da VC têm 
planos de recuperação, com uma meta de 
100% até 2020. A VC está empenhada 
em fomentar a biodiversidade, implemen-
tando planos de ação de biodiversidade em 
unidades sensíveis em todo o grupo.

Para a VC, a segurança é claramente um 
fator operacional obrigatório. A empresa 
tem grande mérito por registrar índice 
zero de mortes de funcionários e terceiri-
zados em 2016. No entanto, é desolador 
ver que houve cinco mortes de prestadores 
de empreiteiras; estão sendo tomadas 
medidas preventivas severas. As Taxas de 
Frequência de Acidentes com Afastamento 
para funcionários e prestadores de emprei-
teiras são excelentes em comparação com 
seus pares, sendo que a empresa almeja 
atingir índice zero de acidentes. Ainda não 
existem dados sobre a saúde dos funcio-
nários; este assunto será abordado em 
relatórios futuros.

Em termos de desempenho social, a VC 
está empenhada em aumentar sua diver-
sidade de gênero; atualmente 13% das 
posições são ocupadas por mulheres em 
toda a organização. O índice de 18% de 
rotatividade de funcionários não é atípico 
no contexto da recessão da economia 
brasileira, sendo que o índice é de 7,4% 
para o resto do grupo. Não foram mencio-
nados dados de absentismo, um bom 

na agenda climática, bem como a partici-
pação da Votorantim Cimentos na Cement 
Sustainability Initiative (Iniciativa para 
a Sustentabilidade do Cimento – CSI) 
explicada em mais detalhes posterior-
mente no relatório, eu sugiro que a 
liderança da empresa comunique de 
maneira mais explícita qual é o seu enten-
dimento do desafio e como estão contri-
buindo para solucionar o problema. Isso 
implica uma mudança da “minimização 
dos danos ao meio ambiente”, como 
atualmente isso está sendo colocado, 
para a maximização do valor de uma 
forma que re-enquadre o carbono como 
um recurso, ao mesmo tempo que apoia 
outros sistemas biológicos e sociais dos 
quais todos dependemos. Os leitores que 
desejarem compreender os esforços e os 
impactos da empresa podem continuar 
lendo para obter mais detalhes, mas 
estabelecer o tom desde o início escla-
recerá a perspectiva sobre um dos desafios 
mais significativos da nossa era, e um 
que a empresa tem grande potencial de 
influenciar.

Novamente, acredito que haja tremenda 
força neste relatório que visa informar, 
engajar e ilustrar dados complexos em 
um formato ambicioso. Tenho certeza de 
que os leitores externos o usarão como 
referência não somente pelo conteúdo 
que ele oferece, mas também como um 
benchmark que outros devem considerar 
em seus relatórios. Estou ansiosa por ver 
o desempenho da Votorantim Cimentos 
no futuro à medida que a empresa busca 
apoiar a vida que é feita para durar.

indicador da motivação dos funcionários. 
A VC é digna de elogios por sua dedicação 
ao desenvolvimento de seus funcionários 
com um dos mais altos índices de horas de 
treinamento por funcionário por ano. 

Devemos enaltecer os esforços da VC em 
seu relacionamento com as partes interes-
sadas em toda a sua cadeia. A Companhia 
cumpriu a meta de avaliar 100% de seus 
fornecedores em 2017, garantindo seu 
desempenho ético e sustentável. A VC 
também merece elogios por seu excelente 
relacionamento com clientes, seu NPS (Net 
Promoter Score), ferramenta para medir o 
grau de satisfação e fidelidade de clientes, 
aumentou significativamente em 2016. 
Seu Projeto BOLT para melhoria da logística 
de transporte é particularmente notável.

A VC está planejando estender 
seu alcance às comunidades vizinhas, 
sendo que o valor atual é relativamente 
baixo, 43%. Manter boas relações com 
a comunidade do entorno é a melhor 
maneira de assegurar a continuidade da 
licença de operação. A VC faz investi-
mentos sociais significativos e seria interes-
sante descrevermos alguns sucessos em 
particular.

A VC é digna de elogios pela qualidade 
de seus relatórios integrados, demons-
trando um compromisso sólido com o 
desempenho sustentável em todas as suas 
atividades. O relatório de 2016 dá uma 
boa visão da empresa, de seu caráter e seu 
pessoal; é possível que relatórios futuros 
reflitam melhor a diversidade internacional 
do grupo. No futuro, a verificação indepen-
dente dos dados não financeiros abrangerá 
todos os indicadores-chave, com avaliação 
da cobertura e da qualidade dos dados de 
todas as partes do grupo. 

À medida que a VC segue em busca de 
suas ambições futuras de ter um público 
internacional mais amplo de investidores, 
acionistas e partes interessadas, um nível 
ainda maior de garantia de qualidade e 
verificação independente seria um grande 
trunfo. A empresa também buscará sua 
inclusão em alguns índices internacionais 
de sustentabilidade, o que permitiria uma 
visibilidade global ainda maior e bem 
merecida para a Votorantim Cimentos.

Pela primeira vez em nossos relatórios, submetemos o documento à leitura e avaliação de renomados especialistas 
no Brasil e no exterior. Essa conduta contribui para a evolução do relatório e da comunicação com nossos públicos 
interessados. As opiniões a seguir foram publicadas na íntegra, sem a participação, interferência ou edição da 
Votorantim Cimentos. 
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RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO LIMITADA

INTRODUÇÃO

1. Fomos contratados pela Votorantim 
Cimentos S.A. ("Companhia") para 
apresentar nosso relatório de assegu-
ração limitada sobre a compilação e 
adequada apresentação das informações 
de sustentabilidade contidas no Relatório 
Integrado 2016 da Companhia, relativas 
ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2016.

RESPONSABILIDADES DA ADMINIS-
TRAÇÃO DA COMPANHIA 

2. A administração da Companhia é 
responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das informações de 
sustentabilidade contidas no Relatório 
Integrado 2016, de acordo com os crité-
rios definidos no parágrafo 3 do presente 
relatório, e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração dessas informações 
livres de distorção relevante, indepen-
dentemente se causada por fraude ou 
erro.

3. Os critérios de avaliação das infor-
mações no Relatório Integrado 2016 
das atividades desempenhadas pela 
Companhia, no que tange à medição, 
à obtenção, à compilação, aos cálculos 
e estimativas e ao reporte das informa-
ções de sustentabilidade do exercício 
de 2016, tiveram como referência os 
seguintes documentos:

(a) GRI-G4 Reporting Principles and 
Standard Disclosures – Part 1, 2013, 
emitido pelo Global Reporting Initiative 
(GRI);

(b) WBCSD/CSI (2011), The Cement CO2 
and Energy Protocol: CO

2
 and Energy 

Accounting and Reporting Standard 
for the Cement Industry, Guide to the 
Protocol, version 3.0, World Business 
Council for Sustainable Development 
WBCSD/CSI.

(c) WBCSD/CSI (2014), Fuels and Raw 
Materials: Guidelines for Co-processing 
Fuels and Raw Materials in Cement 
Manufacturin, version 2.0, WBCSD/CSI;

(d) WBCSD/CSI (2013), Safety in the 
cement industry e Guidelines for measu-
ring and reporting - Health and Safety, 
version 4.0, WBCSD/CSI;

(e) WBCSD/CSI (2012), Emissions Monito-
ring and Reporting: Guidelines for 
Emissions Monitoring and Reporting in 
the Cement Industry, version 2.0;

(f) WBCSD/CSI (2016), Land and Commu-
nities: Environmental and Social Impact 
Assessment (ESIA) Guidelines, version 
1.0;

(g) WBCSD/CSI (2014), Protocol for 
Water Reporting, version 1.0;

(h) WBCSD (2010), WBCSD Manifesto for 

Energy Efficiency in Buildings - Imple-
mentation Guide, WBCSD.

RESPONSABILIDADE DOS 
AUDITORES INDEPENDENTES 

4. Nossa responsabilidade é expressar 
conclusão sobre as informações de 
sustentabilidade contidas no Relatório 
Integrado 2016, com base no trabalho 
de asseguração limitada conduzido de 
acordo com o Comunicado Técnico CTO 
01 – “Emissão de Relatório de Assegu-
ração Relacionado com Sustentabilidade 
e Responsabilidade Social”, emitido pelo 
Conselho Federal de Contabilidade – CFC, 
com base na NBC TO 3000 – “Trabalhos 
de Asseguração Diferente de Auditoria e 
Revisão”, também emitida pelo CFC, que 
é equivalente à norma internacional ISAE 
3000 – “Assurance engagements other 
than audits or reviews of historical finan-
cial information”, emitida pelo IAASB 
– International Auditing and Assurance 
Standards Board. Essas normas requerem 
o cumprimento de exigências éticas, 
incluindo requisitos de independência, 
e que o trabalho seja executado com o 
objetivo de obter segurança limitada de 
que as informações de sustentabilidade 
contidas no Relatório Integrado 2016, 
tomadas em conjunto, estão livres de 
distorções relevantes. 

5. Um trabalho de asseguração limitada 
conduzido de acordo com a NBC TO 
3000 e a ISAE 3000 consiste, principal-

Relatório de asseguração limitada dos auditores independentes relacionado 
com informações sobre sustentabilidade contidas no Relatório Integrado 2016 

Aos Administradores 
Votorantim Cimentos S.A.
São Paulo - SP

mente, em indagações à administração 
e a outros profissionais da Companhia 
que estão envolvidos na elaboração das 
informações, assim como na aplicação 
de procedimentos analíticos para obter 
evidência que possibilite concluir na 
forma de asseguração limitada sobre as 
informações tomadas em conjunto. Um 
trabalho de asseguração limitada requer, 
também, a execução de procedimentos 
adicionais, quando o auditor indepen-
dente toma conhecimento de assuntos 
que o leve a acreditar que as informa-
ções, tomadas em conjunto, podem 
apresentar distorções relevantes. 

PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS 
EXECUTADOS

6. Os procedimentos selecionados 
basearam-se na nossa compreensão 
dos aspectos relativos à compilação 
e apresentação das informações de 
sustentabilidade contidas no Relatório 
Integrado 2016, de outras circunstân-
cias do trabalho e da nossa consideração 
sobre áreas onde distorções relevantes 
poderiam existir. Os procedimentos 
compreenderam: 

(a) o planejamento dos trabalhos, consi-
derando a relevância, o volume de infor-
mações quantitativas e qualitativas e 
os sistemas operacionais e de controles 
internos que serviram de base para a 
elaboração das informações de sustenta-
bilidade contidas no Relatório Integrado 
2016 da Companhia; 

(b) o entendimento da metodologia 
de cálculo e dos procedimentos para a 
compilação dos indicadores mediante 
entrevistas com os gestores responsáveis 
pela elaboração das informações; 

(c) entrevistas presenciais com os 
gestores responsáveis pelas informações:
- dos Corporativos da Votorantim 
Cimentos em São Paulo (SP) e em 
Curitiba (PR);
- do Corporativo de concreto em São 
Paulo (SP);
- do Corporativo de agregados em São 

Paulo (SP);
- das unidades de cimentos em Sobral 
(CE) e de Laranjeiras (SE).
Entrevistas por videoconferência com as 
unidades de Jbel Oust, na Tunísia, e de 
Zaozhuang, na China;

(d) aplicação de procedimentos analí-
ticos sobre as informações quantita-
tivas e indagações sobre as informações 
qualitativas e sua correlação com os 
indicadores divulgados nas informações 
constantes do Relatório Integrado 2016; 

(e) para as unidades entrevistadas 
presencialmente citadas acima, verifi-
cação, com base em testes, das emissões 
de dióxido de carbono, que correspon-
deram a 9% das emissões totais das 
atividades de clínquer e cimento da 
Companhia. Também foram verificadas 
as emissões de 33%, 20% e 27% das 
emissões totais de material particulado, 
de NOx e de SOx, respectivamente, das 
atividades de clínquer e cimento da 
Companhia;

(f) confronto dos indicadores de natureza 
financeira com as demonstrações finan-
ceiras e/ou registros contábeis. 

7. Os trabalhos de asseguração limitada 
compreenderam, também, testes para 
observar a aderência às diretrizes e aos 
critérios da estrutura de elaboração 
aplicáveis na compilação das informa-
ções de sustentabilidade contidas no 
Relatório Integrado 2016. 

8. Acreditamos que a evidência obtida em 
nosso trabalho é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa conclusão na 
forma limitada. 

ALCANCE E LIMITAÇÕES 

9. Os procedimentos aplicados em um 
trabalho de asseguração limitada são 
substancialmente menos extensos do 
que aqueles aplicados em um trabalho 
de asseguração razoável, que tem por 
objetivo emitir uma opinião sobre as 
informações de sustentabilidade contidas 

no Relatório Integrado 2016. Conse-
quentemente, não nos possibilitam obter 
segurança razoável de que tomamos 
conhecimento de todos os assuntos que 
seriam identificados em um trabalho 
de asseguração razoável, que tem por 
objetivo emitir uma opinião. Caso tivés-
semos executado um trabalho com o 
objetivo de emitir uma opinião, poderí-
amos ter identificado outros assuntos e 
eventuais distorções que podem existir 
nas informações de sustentabilidade 
contidas no Relatório Integrado 2016. 
Dessa forma, não expressamos uma 
opinião sobre essas informações. 

10. Os dados não financeiros estão 
sujeitos a mais limitações inerentes do 
que os dados financeiros, dada a natureza 
e a diversidade dos métodos utilizados 
para determinar, calcular ou estimar 
esses dados. Interpretações qualitativas 
de materialidade, relevância e precisão 
dos dados estão sujeitas a pressupostos 
individuais e a julgamentos. Além disso, 
não realizamos nenhum trabalho em 
dados informados para os exercícios 
anteriores, nem em relação a projeções 
futuras e metas.

CONCLUSÃO 

11. Com base nos procedimentos reali-
zados, descritos neste relatório, nada 
chegou ao nosso conhecimento que nos 
leve a acreditar que as informações de 
sustentabilidade contidas no Relatório 
Integrado 2016 da Votorantim Cimentos 
S.A. não tenham sido compiladas e não 
estejam adequadamente apresentadas, 
em todos os aspectos relevantes, de 
acordo com os critérios descritos no 
parágrafo 3 acima.

São Paulo, 24 de maio de 2017

PricewaterhouseCoopers
Contadores Públicos Ltda
CRC 2SP023.173/O-4

Luciano Jorge Moreira Sampaio Júnior
Contador CRC 1BA018245/O-1 “S” SP  
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