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Para nós, sustentabilidade significa   

atingir nossas ambições de crescimento, 

da seguinte forma: levando em conta  

as necessidades presentes e futuras da 

sociedade; oferecendo materiais de 

construção ecoeficientes e inovadores, 

além de serviços, para nossos clientes; 

agindo de forma ética, transparente  

e de acordo com as leis e regulamentos; 

provendo um ambiente de trabalho 

inspirador, saudável e seguro para os 

nossos funcionários e contratados; 

apoiando nossas comunidades locais  

e estimulando seu progresso.



Um só time, uma única empresa e um compromisso: 
ser referência em sustentabilidade no nosso setor

Somos uma das maiores empresas globais 

do setor da construção civil. Estamos 

presentes atualmente em 14 países, o que 

nos coloca em ambientes de diferentes 

culturas, comportamentos e legislações.

Diante dessa diversidade, buscamos algo 

em comum em todas as nossas operações: 

o desenvolvimento sustentável. 

Nosso Norte, direcionador estratégico que 

fundamenta todas as nossas operações, é 

composto por 4 pilares: Foco no Cliente, 

Gente com Autonomia, Excelência 

Operacional e Práticas Sustentáveis.

Falando deste último pilar, não poupamos 

esforços para evoluir: internamente, 

trabalhamos intensamente para garantir a 

segurança de nossos funcionários, reduzir 

nossa pegada ecológica, além de usar, de 

maneira mais eficiente, os recursos naturais 

de nossas operações. A utilização de 

combustíveis alternativos, o coprocessamento 

de resíduos e a busca de insumos mais 

sustentáveis para os nossos produtos 

também são destaques na nossa atuação.

Junto com essas iniciativas, a valorização 

da ecoeficiência, com processos e produtos 

inovadores, e o diálogo aberto, em todas as 

comunidades nas quais estamos inseridos, 

constituem o alicerce da nossa estratégia de 

sustentabilidade. Todos esses compromissos, 

formalizados e com metas estabelecidas, 

estão presentes na parte final deste material. 

E para seguirmos pelo mesmo caminho em 

todas as operações, devemos estar atentos  

a um conjunto de políticas e regras que  

nos levam para as melhores práticas.

Essa cartilha foi desenvolvida para 

apresentar a nossa Política Ambiental 

Global, baseada em nove princípios e 

elaborada para nortear nossos esforços 

para o desenvolvimento sustentável.  

A partir desses noves princípios, também 

foram desenvolvidas 10 Regras Verdes para 

facilitar a compreensão e a disseminação 

da Política para todos os funcionários. 

Conto com o seu apoio na disseminação e 

implementação da nossa Política Ambiental 

Global, garantindo o seu cumprimento  

em todas as nossas atividades.

Boa leitura!

Walter Dissinger

Diretor-Presidente
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NOSSO NORTE

CUMPRIR
com os compromissos desta política

COMUNICAR
para sua liderança ou pela Ouvidoria 

eventuais violações desta política

CONTRIBUIR
ativamente para o cumprimento destes  

compromissos em sua Unidade

RECUSAR 
atividades que estejam em desacordo com esta 

política e que causem impacto ao meio ambiente.

Reportar qualquer ocorrência.

RECONHECER 
os comportamentos ambientais desejados 

e corrigir os indesejados.

O QUE É ESPERADO  
DE CADA UM DE NÓS

4
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RECUSAR-SE A REALIZAR UMA ATIVIDADE 
QUE SEJA CONTRÁRIA A ESTA POLÍTICA 
AMBIENTAL OU ÀS REGRAS VERDES É  
UM DIREITO E UM DEVER DE TODOS  
OS NOSSOS FUNCIONÁRIOS.

Comitê Interno de Conservação de 
Energia e Água, formado por 
profissionais voluntários da 
Unidade Rio Branco (PR) – Brasil
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Cumprir com os requisitos legais, padrões e regulamentações 

aplicáveis à organização e outros compromissos voluntários subscritos. 
1

Implementar padrões ambientais para avaliar e monitorar emissões 
atmosféricas e definir metas de redução.5

Implantar e manter um Sistema de Gestão Ambiental, apropriado 

à natureza, escala e impacto ambiental de nossas atividades, produtos 

e serviços, visando garantir a conformidade com nossos compromissos, 

com foco em melhoria contínua e prevenção da poluição.

2

Garantir o uso ecoeficiente e responsável de recursos naturais 

para reduzir o consumo de combustíveis fósseis, matérias-primas, 

água, energia e outros insumos.
3

Endereçar os desafios de mudanças climáticas e desenvolver estratégia 

para reduzir as emissões de gases estufa. Focar no uso de combustíveis 

alternativos de baixo carbono, no uso responsável de combustíveis  
e matérias-primas e no uso eficiente de energia e recursos.

4

OS PRINCÍPIOS DA NOSSA
POLÍTICA AMBIENTAL
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Minimizar a geração de resíduos. Reduzir o consumo, reusar e 

reciclar materiais quando possível e destinar os resíduos de forma 

apropriada e responsável.
6

Avaliar, controlar e reduzir os impactos ambientais em nossas 

atividades, focando na melhoria contínua e nas melhores práticas  

da indústria. Investir em inovação ambiental em nossos processos, 

produtos e serviços durante todo o ciclo de vida, buscando reduzir  

os impactos ambientais.

7

Desenvolver planos de reabilitação e fechamento para todas as 

nossas minas ativas, considerando as expectativas das nossas partes 

interessadas. Realizar continuamente o monitoramento e reporte do 

nosso desempenho em biodiversidade, focando em conservação 

e no aumento do nível de conscientização.

8

Promover relações éticas e transparentes com nossas partes 

interessadas, fornecendo regularmente informações ambientais  

sobre nossas operações e produtos utilizando o diálogo aberto.
9

Fábrica de Yozgat – Turquia



As Regras Verdes foram 

desenvolvidas com base 

nos princípios da Política 

Ambiental para facilitar 

o seu entendimento e 

disseminação a todos  

os nossos funcionários.

8

Reserva Natural Cachoeira do 
Tombador, reconhecida como 

Reserva Particular do 
Patrimônio Natural – Unidade 

de Nobres (MT) – Brasil

Mina Sugarbush, West 
Nissouri, Canada. Área em 

processo de reabilitação.



9

Proteger e respeitar o meio ambiente 
–  ar, terra e água

Proteger espécies da nossa biodiversidade 
– flora e fauna

Minimizar a geração de resíduos – reúso, 
reciclagem e destinação responsável

Maximizar a eficiência energética e reduzir as 
emissões de gases de efeito estufa – produção, 
transporte e operações de apoio

Monitorar continuamente os impactos 
ambientais e desenvolver um plano para 
definir metas de redução

Comprometer-se com o uso do mais alto 
nível de tecnologia de controle de poluição, 
sempre que possível

Respeitar cavernas e sítios culturais, geológicos,  
históricos, paleontológicos e arqueológicos

Dialogar abertamente. Respeitar vizinhos  
e partes interessadas

Reduzir o uso de matérias-primas virgens 
sempre que possível. Maximizar o uso 
responsável e eficiente de recursos

Reabilitar áreas durante a operação  
e após o fechamento

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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Cuidar do meio ambiente é cuidar da nossa casa. Devemos 

proteger o ar, a água e o solo, respeitando e conservando o 

ambiente natural para esta e para as futuras gerações. 

Temos o dever de comunicar e mitigar qualquer problema 

operacional que possa vir a causar poluição e buscar 

alternativas para reduzir os impactos ambientais e melhorar 

a qualidade ambiental.

PROTEGER E RESPEITAR O 
MEIO AMBIENTE – AR, TERRA E ÁGUA1
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VEJA ALGUNS EXEMPLOS DE COMO COLOCAR EM PRÁTICA ESTA REGRA:
  Buscar iniciativas em conjunto com outros funcionários, ONGs, órgãos públicos, 

comunidade, entre outros, com foco ambiental, sugerindo e implantando ideais 

para a melhoria contínua. Exemplos:

• Captação de água de chuva

• Reúso de água 

• Redução da geração de resíduos 

• Redução de consumo de energia
 Não lavrar nem armazenar insumos em áreas não autorizadas.
 Comunicar e mitigar qualquer problema operacional que possa vir a causar poluição.
 Não realizar queimadas.
 Manter luzes apagadas e o computador desligado quando não estiver utilizando.
 Evitar imprimir documentos desnecessários, principalmente em cores.
  Não lançar nenhum tipo de material ou efl uente em canaletas de águas pluviais, 

rios, riachos, córregos ou lagoas sem tratamento ou autorização.
  Captar água nos rios, riachos, córregos ou lagoas somente com autorização do 

órgão responsável.
  Garantir o tratamento adequado de todo efl uente lançado em rios, riachos e córregos.
  Usar a água de forma consciente e orientar a todos neste sentido.
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Cuidar da fauna e fl ora é dever de todos. A remoção de 

árvores deve ser feita somente com permissão apropriada 

e os animais selvagens e seus habitats devem ser 

protegidos de acordo com a legislação local. Sempre que 

possível, procure se engajar em projetos de mapeamento 

e proteção de espécies.

PROTEGER ESPÉCIES DA NOSSA 
BIODIVERSIDADE – FLORA E FAUNA2
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VEJA ALGUNS EXEMPLOS DE COMO COLOCAR EM PRÁTICA ESTA REGRA:
  Conhecer as áreas protegidas da sua Unidade e ajudar a preservá-las, não 

realizando atividades nestes locais e implementar de forma pró-ativa ações de 

proteção da biodiversidade.
  As áreas de preservação devem estar delimitadas e identifi cadas.

  Realizar o corte de árvores apenas com autorização do órgão competente e da 

área ambiental da sua Unidade e procurar meios de compensação, como por 

exemplo, fazendo o plantio de árvores em locais apropriados.
  Identifi car áreas com grande relevância de biodiversidade e torná-las ativos 

ambientais da empresa.

  Proteger os animais silvestres e seus habitats, não maltratar ou aprisionar animais.
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Identifi car e quantifi car os resíduos gerados e separá-los 

apropriadamente, minimizar a geração de resíduos 

perigosos e não perigosos, reutilizar e reciclar materiais 

quando viável e descartar de acordo com os mais 

responsáveis métodos ambientais disponíveis.

MINIMIZAR A GERAÇÃO DE RESÍDUOS – REÚSO, 
RECICLAGEM E DESTINAÇÃO RESPONSÁVEL3



15

VEJA ALGUNS EXEMPLOS DE COMO COLOCAR EM PRÁTICA ESTA REGRA:
  Buscar iniciativas para redução da geração de resíduos internos.

  Incentivar ações que agreguem valor aos resíduos e contribuam para 

o desenvolvimento local.

  Respeitar a hierarquia de destinação de resíduos. 

  Sempre que possível, procure reutilizar materiais. Fique atento para fazer isto 

de forma segura e responsável.

  Descartar os resíduos da sua área nos locais adequados, conforme cores da coleta 

seletiva, é fundamental para garantir a correta destinação � nal e a reciclagem dos 

resíduos não contaminados.
  Retornar os resíduos de processo para o ciclo de produção (clínquer mal 

queimado, produtos intermediários e � nais fora de especi� cação, restos 

de concreto não utilizado, entre outros).
  A prática de bota-fora não é permitida pela empresa.

Melhor
aproveitamento
de materiais
e energia

Destinação
de resíduos

Fonte: Figura adaptada de CSI Guidelines for Co-Processing 
Fuels and Raw Materials in Cement Manufacturing (Versão 
2.0, 2014, Página 5, Figura 1) publicado pelo WBCSD.

Hierarquia de destinação de resíduos

P R E V E N Ç Ã O

R E D U Ç Ã O

R E U T I L I Z A Ç Ã O

R E C I C L A G E M

I N C I N E R A Ç Ã O

ATERRO SANITÁRIO

C O P R O C E S S A M E N T O
recuperação de energia e materiais

GERAÇÃO DE ENERGIA
a partir de resíduos
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Continuamente buscar opções alternativas para combustíveis e 

matérias-primas, promover o uso energético eficiente, garantir 

conformidade com os procedimentos de aceite de resíduos,  

além de garantir a manutenção apropriada de veículos e 

equipamentos.

VEJA ALGUNS EXEMPLOS DE COMO COLOCAR  
EM PRÁTICA ESTA REGRA:

  Buscar iniciativas para melhorar a eficiência energética de 

equipamentos e processos. Um bom exemplo é a formação dos 

Comitês Internos de Conservação de Energia e Água.
  Identificar na sua região opções alternativas para combustíveis 

e matérias-primas e sugerir a realização  

de testes de viabilidade.
  Utilizar alternativas de transporte com menor emissão  

de carbono.

  Garantir o atendimento ao procedimento de aceite de resíduos 

para coprocessamento, fazendo uso apenas dos resíduos 

formalmente aceitos e em conformidade com as normas de 

segurança ambiental e ocupacional. Armazená-los e manuseá-los 

de forma segura e ambientalmente responsável.
  Fazer a manutenção periódica dos equipamentos e veículos  

e realizar as trocas necessárias ao seu bom funcionamento.

  Operar equipamentos e veículos adequadamente,  

conforme orientações do fabricante, monitorar as  

emissões conforme a legislação local.
  Garantir que o nosso produto permaneça dentro das 

especificações ou mesmo melhore o desempenho quando  

da utilização do coprocessamento e cimentícios.

MAXIMIZAR A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E REDUZIR AS 
EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA – PRODUÇÃO, 
TRANSPORTE E OPERAÇÕES DE APOIO

4
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Identifi car os impactos ambientais de sua área e da sua Unidade, monitorar e defi nir 

metas para tratá-los, buscando a melhoria contínua. 

VEJA ALGUNS EXEMPLOS DE COMO COLOCAR EM PRÁTICA ESTA REGRA:

MONITORAR CONTINUAMENTE OS 
IMPACTOS AMBIENTAIS E DESENVOLVER UM 
PLANO PARA DEFINIR METAS DE REDUÇÃO

  Buscar ferramentas que auxiliem na gestão dos impactos da sua área.

  Tomar ações preventivas, evitando a ocorrência de danos ambientais.

  Realizar a manutenção adequada dos equipamentos.

  Conhecer os aspectos e impactos ambientais das atividades e buscar minimizá-los 

de forma conjunta com outras áreas.

  Criar planos de ação e implementá-los para efetiva mitigação.

5

  Criar planos de ação e implementá-los para efetiva mitigação.
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COMPROMETER-SE COM O USO DO MAIS 
ALTO NÍVEL DE TECNOLOGIA DE CONTROLE 
DE POLUIÇÃO, SEMPRE QUE POSSÍVEL

6

Garantir os melhores resultados no controle de poluição 

buscando, sempre que possível, o uso das melhores 

tecnologias disponíveis no mercado.

VEJA ALGUNS EXEMPLOS DE COMO COLOCAR 
EM PRÁTICA ESTA REGRA:

  Comunicar o funcionamento inadequado de equipamentos 

que estejam fora dos padrões estabelecidos e avaliar a 

necessidade de substituição.
  Em caso de troca de equipamentos, buscar conhecer as 

melhores tecnologias do mercado e avaliar sua viabilidade.

  Estar atento às novas tecnologias de controle de poluição 

e propor sua implantação.



2121
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RESPEITAR CAVERNAS, SÍTIOS 
CULTURAIS, GEOLÓGICOS, HISTÓRICOS, 
PALEONTOLÓGICOS E ARQUEOLÓGICOS

7
As cavernas, sítios históricos, paleontológicos, arqueológicos e 

culturais pertencem à humanidade e devem ser preservados. 
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VEJA ALGUNS EXEMPLOS DE COMO COLOCAR EM PRÁTICA ESTA REGRA:
  Ao encontrar evidências de cavernas ou sítios culturais, geológicos, históricos, 

paleontológicos e arqueológicos, informar ao responsável 

pela área de Meio Ambiente da sua Unidade.
  Procure se informar quanto às características 

destes locais para facilitar sua identifi cação.
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Periodicamente prover nossas partes interessadas com 

informações sobre o desempenho ambiental e, quando possível, 

pedir sua opinião, encorajando o diálogo aberto.

DIALOGAR ABERTAMENTE. RESPEITAR 
VIZINHOS E PARTES INTERESSADAS8

24
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VEJA ALGUNS EXEMPLOS DE COMO COLOCAR EM PRÁTICA ESTA REGRA:
  Promover o diálogo aberto, agindo com transparência e relatando situações não 

conformes em sua Unidade.

  A Unidade deve organizar diálogos periódicos com a comunidade, ONGs e outras 

partes interessadas para apresentar informações do seu desempenho e ações 

voltadas para o meio ambiente, além de ouvi-los e responder suas dúvidas.
  Um canal de comunicação deve ser defi nido para cada Unidade e divulgado para 

as partes interessadas, de modo que essas possam contatar a empresa sempre 

que julgarem necessário.
  Quando possível, realizar pesquisas ou utilizar outros meios para pedir a opinião 

das partes interessadas relativa a temas de maior relevância.
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Minimizar o uso de recursos não renováveis, quando possível, substituí-los 

por outras matérias-primas, combustíveis alternativos ou biomassa, de uma 

maneira segura depois de obter permissão pela autoridade apropriada.

Usar recursos de uma forma consciente, como por exemplo, 

melhorando a relação estéril/minério na mina.

REDUZIR O USO DE MATÉRIAS-PRIMAS 
VIRGENS SEMPRE QUE POSSÍVEL. 
MAXIMIZAR O USO RESPONSÁVEL 
E EFICIENTE DE RECURSOS

9
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VEJA ALGUNS EXEMPLOS DE COMO COLOCAR EM PRÁTICA ESTA REGRA:
  Identifi car na sua região opções para combustíveis e matérias-primas alternativas 

e sugerir a realização de testes de viabilidade. 

  Pesquisar e desenvolver novas alternativas de materiais cimentícios.

  Fomentar a utilização de resíduos da construção civil em nossos processos 

produtivos.

  Buscar a melhoria da relação estéril/minério, aumentando ao máximo o uso dos 

materiais extraídos da mina.

  Incentivar o coprocessamento, a utilização de agregados reciclados e cimentícios, 

como forma de contribuir com a preservação dos recursos naturais.
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REABILITAR ÁREAS DURANTE A 
OPERAÇÃO E APÓS O FECHAMENTO10

Áreas impactadas pela operação e atividades de mineração 

devem ser reabilitadas assim que possível, de acordo com o 

plano de reabilitação. As ações necessárias para reabilitação 

pós-fechamento da Unidade devem ser asseguradas.
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VEJA ALGUNS EXEMPLOS DE COMO COLOCAR EM PRÁTICA ESTA REGRA:
 Elaborar os planos de reabilitação e fechamento para sua Unidade. 

  Conheça os planos de reabilitação e fechamento da sua Unidade e execute as 

ações previstas no plano ao longo do tempo.

  As áreas já lavradas, os depósitos de material estéril e outras áreas passíveis de 

reabilitação devem ser recuperadas conforme plano de reabilitação da Unidade.

  As ações necessárias para a reabilitação das áreas após o fechamento devem ser 

realizadas com a antecedência necessária para garantir a efetiva reabilitação.
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NOSSOS COMPROMISSOS COM 
A SUSTENTABILIDADE PARA 2020

SEGURANÇA
Não pode haver excelência ou 

desempenho competitivo sem considerar 

a saúde e segurança, nossas principais 

prioridades. A Votorantim Cimentos 

estabeleceu metas ambiciosas para 

promover um ambiente de trabalho 

saudável aos seus funcionários e eliminar 

fatalidades. As bases das nossas ações 

corporativas estão previstas na Política 

Global de Segurança & Saúde 

e nas Regras pela Vida.

ENGAJAMENTO 
DA COMUNIDADE
A Votorantim Cimentos é parte das 

localidades onde atua. Portanto, trabalha 

incessantemente para melhorar o seu 

diálogo com as comunidades locais e 

promover qualidade de vida, resultando 

em um ambiente de negócios melhor e 

mais transparente. A empresa, junto com 

os diversos públicos envolvidos, trabalha em 

projetos e programas que buscam reforçar 

o capital humano, social e institucional 

e promover o dinamismo econômico.

A SUSTENTABILIDADE PARA 2020

desempenho competitivo sem considerar 

a saúde e segurança, nossas principais 

saudável aos seus funcionários e eliminar 

fatalidades. As bases das nossas ações 

corporativas estão previstas na Política 

A Votorantim Cimentos é parte das 

localidades onde atua. Portanto, trabalha 

incessantemente para melhorar o seu 

diálogo com as comunidades locais e 

promover qualidade de vida, resultando 

em um ambiente de negócios melhor e 

mais transparente. A empresa, junto com 

os diversos públicos envolvidos, trabalha em 

projetos e programas que buscam reforçar 

o capital humano, social e institucional 
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ÉTICA E COMPLIANCE
Temos um forte compromisso 

em operar eticamente e de acordo 

com leis, normas e regulamentos. 

As diretrizes da empresa estão previstas 

no Código de Conduta Votorantim, que 

inspirado em valores e crenças, expressa 

os princípios que apoiam relacionamentos 

éticos entre as partes interessadas. 

ECOEFICIÊNCIA 
E INOVAÇÃO
Acreditamos que a produção de cimento 

deve utilizar tecnologias limpas que 

melhorem constantemente a alocação 

de recursos naturais e reduzam emissões e 

resíduos. Por isso, investimos em pesquisa 

e desenvolvimento para criar novas 

tecnologias e promover a ecoefi ciência em 

nossos processos e produtos. Além disso, 

temos o compromisso de proteger fontes 

de água e a biodiversidade, através 

da gestão de áreas protegidas, vizinhas 

às nossas Unidades. 



Votorantim Cimentos Brasil

Rua Gomes de Carvalho, 1996, 11o andar 

São Paulo, Brasil

T +55 11 4572 4000




