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Como ler  
este relatório [G4-17 e G4-31]

estão abordados, neste relatório 
integrado, aspectos conceituais, 
estratégicos, financeiros e não finan-
ceiros de nossa atuação. 

o conceito adotado para consoli-
dação dos indicadores financeiros 
e não financeiros constantes deste 
relatório foi o mesmo utilizado pelos 
critérios da International Financial 
Reporting Standards (IFRS). não con-
sideramos as nossas participações 
minoritárias na argentina, no chile e 
no peru, bem como a joint venture nos 
eUa (sac)  e os ativos disponibiliza-
dos para venda na china. em relação 
ao relatório de 2013, mudamos o 
escopo de consolidação, incluindo 
nossas participações em artigas, 
no Uruguai, e não consolidando as 
nossas participações em suwannee/
eUa. [G4-23]

este relatório, em sua versão digital, 
está sendo distribuído a funcio-
nários da Votorantim cimentos e 
a representantes de públicos de 
nosso relacionamento, tais como 
investidores, governos, analistas 
econômicos e de mercado, líderes 
comunitários, entidades sociais e de 
classe, órgãos reguladores e impren-
sa, entre outros.

o relatório, em sua versão 
completa, está disponível no 
site da Votorantim cimentos 
– www.votorantimcimentos.com. 

aqui você encontra, entre outros 
conteúdos, informações sobre: 
nossa estratégia de atuação; nossos 
negócios, produtos e serviços; nos-
sos resultados; nossa governança; 
contexto de mercado; gestão de ris-
cos; e práticas e iniciativas voltadas 
para o meio ambiente e para nossas 
relações com a comunidade e com os 
principais stakeholders.

para que possamos avançar sempre 
em nosso processo de relato, quere-
mos ouvir sua opinião e estamos à 
disposição para quaisquer necessi-
dades de esclarecimento de dúvidas.

entre em contato conosco, pelo  
e-mail  ri@vcimentos.com. 

boa leitura!
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DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS

Foco no 
cliente

Práticas 
sustentáveis

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

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

Gente com 
autonomia
• Valorizamos líderes que  
realizam por meio de seus 
times, criando equipes fortes, 
diversificadas e engajadas
• Queremos pessoas que  
tenham iniciativa para  
agir e usem o sistema de 
gestão como alavanca  
de resultados
• Trabalhamos juntos para 
criar soluções, buscando 
sinergias inteligentes que 
tragam ganhos para todos

• A segurança em
primeiro lugar
• Agimos de forma ética 
e de acordo com as leis e 
regulamentações locais
• Promovemos a 
ecoeficiência buscando 
desenvolver produtos e 
processos inovadores
• Promovemos o diálogo 
e o relacionamento com 
nossas comunidades

CLIENTES
RESIDENCIAL
COMERCIAL
INDUSTRIAL 

INFRAESTRUTURA 
PAVIMENTAÇÃO 
AGRONEGÓCIOS

Temos sede no Brasil e operações em mais 13 países, nas Américas, 
na Europa, Ásia e na África. Falamos diversos idiomas, com muitos 
sotaques, mas unidos em uma só voz, um só time, com um objetivo 
comum: ser a empresa de materiais de construção comprometida 
com o sucesso do cliente por meio da excelência. 

RECURSOS

ATIVIDADES

RESULTADOS

PESQUISA GEOLÓGICA
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
ESTUDO DE MERCADO
CONSTRUÇÃO DE FÁBRICAS

Investimento
Mão de obra

PERFURAÇÃO
DETONAÇÃO
CARREGAMENTO
BRITAGEM
EMPILHAMENTO

COMPRA DE 
Materiais de manutenção 

e consumo, carvão, outros 
combustíveis fósseis e 

aditivos químicos

MOAGEM
SILOS
FORNO

MOINHO
MISTURADOR
RESFRIADOR

ARMAZENAMENTO
TRANSPORTE

Equipamentos
Mão de obra
Terra
Combustível
Energia elétrica

Investimentos Equipamentos, mão de obra, 
minérios, água, energia elétrica 
e resíduos industriais de outros 
processos produtivos, subprodutos 
como cinzas de termelétricas e 
escórias

Investimento
Equipamento
Combustível
Mão de obra

PESQUISA E 
CONSTRUÇÃO 
DE FÁBRICAS MINERAÇÃO INSUMOS

PROCESSO  
INDUSTRIAL

VENDAS E  
LOGÍSTICA

argila
calcário 
(calcítico e 
dolomítico)

agregados 
(areia e brita) 

cimento
concreto

argamassa
cal

agregados
calcário 
agrícola

MODELO DE 
NEGÓCIOS

PILARES

Impactos negativos
Impactos positivos

MATERIALIDADE Capital naturalCapital humano

Capital financeiro Capital intelectual e de manufaturados

Capital social e de relacionamento

Ética, transparência e 
integridade

Saúde e segurança 
do trabalho

Fontes alternativas de energia e 
combustíveis alternativos

Eficiência 
energética

Relacionamento
com o governo

Preservação da 
biodiversidade

Satisfação
dos clientes

Alta Extremamente alta

Ex
tr

em
am

en
te

 a
lta

A
lta

Emissões de CO2

Emissões atmosféricas 
(particulados, NOX, SOX)

Relaciona-
mento com a 
comunidade

Riscos 
regulatórios

Gestão da 
cadeia de 

fornecedores Praticas anticorrupção e 
de conformidade ao direito 
concorrencial

Desempenho econômico: 
valor econômico gerado
e distribuído

Consumo de água

Gestão e reutilização de 
resíduos da construção 
civil e logística reversa do 
saco de cimento

Importância 
do impacto 

nos grupos: 
econômico, 
ambiental e 

performance 
social

Importância na decisão e (ou)  
percepção das partes interessadas

Contribuição para o 
desenvolvimento local

2
1
3

13

4

8
7

12

15

14
11

10

1716

6

9

5

AMBIENTAL

SOCIAL

ECONÔMICO

 Ruído e emissão de CO2

 Trânsito de caminhões
 Geração de emprego

e renda

 Geração de impostos por 
venda de produtos e serviços

 Utilização de resíduos 
e subprodutos industriais 
como energia alternativa e 
matéria-prima alternativa 
para o processo

 Resíduos, emissões de  
CO2, outras emissões,  
efluentes e impacto no solo

 Geração de emprego
e renda

 Geração de 
impostos por 
aquisição de 
produtos e serviços

 Impactos no solo, 
na biodiversidade e nas 
comunidades

 Recuperação de áreas e 
gestão da biodiversidade

 Resíduos de manutenção

 Imposto sobre a exploração 
mineral (CFEM)

 Supressão da vegetação

  Ruído

 Educação sócio-ambiental

 Salvamento arqueológico e 
paleontológico

 Recuperação de áreas degradadas

 Sobrecarga da infraestrutura local

 Geração de emprego e renda 

 Modernização da gestão pública 

 Geração de impostos por 
contratação de serviços durante  
a construção

NOSSO NORTE



TUNÍSIABRASILURUGUAI

EUA CANADÁ ESPANHA TURQUIA

ÍNDIA

CHINAMARROCOS

CHILE ARGENTINA

PERU 
No Peru, temos 

participação em uma 
mina de calcário.

BOLÍVIA 
Na Bolívia, temos uma 

planta de moagem.

PORTFÓLIO 
DE PRODUTOS 
NO MUNDO

Produtos 
Complementares 
(argamassa, cal)

Agregados

Concreto
Cimentos

NOSSAS METAS PARA 2020

ÁGUA

CIMENTOCAL

LENHA

MISTURADOR

CALCÁRIO AGRÍCOLA

BRITA

BRITA 4

ARGILA
 + CALCÁRIO CALCÍTICO

CALCÁRIO

AREIA
CAL

CAL HIDRATADA CH-III

CAL DE PINTURA
ARGAMASSA COLANTE

ARGAMASSA BÁSICA

ACABAMENTO DECORATTA

CONCRETO

CIMENTO

CAL VIRGEM

FARINHA

CLÍNQUERÁGUA AGREGADOS MINERAIS 

FÍLER DA CAL DE HIDRATAÇÃO

FÍLER DE CALCÁRIO

AREIA 

ADITIVOS QUÍMICOS

CALCÁRIO ADITIVO

COMBUSTÍVEIS 

ALTERNATIVOS

POZOLANAESCÓRIACINZAS

GESSO

COMBUSTÍVEL 

TRADICIONAL

AGREGADOS

CIMENTO

ADITIVOS

ADITIVOS

CONCRETO MOLE

CONCRETO ENDURECIDO

ADITIVOS

PRODUÇÃO E APLICAÇÃO

eucaliptos

É um corretivo de acidez 
do solo, aplicado nos 
solos para cultivo e na 
agricultura.

 Calcário agrícola
É usada principalmente 
para unir blocos ou tijolos 
e dar acabamento às 
superfícies.

 Argamassa
É o componente básico do 
concreto e de argamassas. 
Está presente em todo o tipo 
de infraestrutura.

 Cimentos

É um tipo de cimento 
aplicado em obras 
em geral, como 
revestimentos e 
pisos industriais, 
comerciais e 
residenciais.

 Cimento branco

Composto basicamente 
de uma mistura 
de cimento, areia, 
agregados e água, é o 
material mais utilizado 
na construção civil.

 Concreto

São pré-moldados que 
servem para levantar 
paredes e assumir a 
função de transmitir 
cargas e peso. 

 Blocos de concreto

Concreto e blocos de 
concreto usados na 
pavimentação de
ambientes externos.

 Piso de concreto

Material economicamente mais 
viável em relação à tinta comum, 
possibilita a pintura de grandes 
áreas por um preço menor.

 Cal de pintura
Substância com poder 
aglomerante, aplicado 
na construção civil e em 
argamassas.

 Cal hidratada
Materiais usados para fazer concreto 
e argamassa. São também aplicados 
na confecção de massa asfáltica, 
calçamento de rua e outros.

 Agregados

ENERGIA ELÉTRICA

FORNO ROTATIVO

MOAGEM DE CRU

MOAGEM

MOAGEM

MOAGEM

MOAGEM

BRITAGEM

HOMOGENEIZAÇÃO
MINÉRIO DE FERRO

BAUXITA

RESÍDUOS DA 

CONSTRUÇÃO 
CIVIL

ADITIVOS 

QUÍMICOS

MISTURADOR

MISTURADOR

BRITA
GEM

ESTOCAGEM

ESTOCAGEM

TIPO DE ENTREGA: GRANEL ENSACADO CONCRETAGEMIMPACTOS POSITIVOS

MINERAÇÃO

ARGILA 

CALCÁRIO

AGREGADOS FORNO

HIDRATAÇÃO

ESTOCAGEM

AGREGADOS

PROGRAMA  

PERDA ZERO

SEGURANÇA
• Assegurar a adoção eficaz da Política 
Global de Saúde e Segurança e das Regras 
pela Vida
• Implementar padrões que assegurem 
a sustentabilidade nas nossas operações 
logísticas e de suprimentos
• Promover condições de trabalho saudáveis 
e seguras para todos os funcionários. 
Alcançar índice de acidente com afastamento 
inferior a 0,4 para 
funcionários diretos 

ÉTICA E CONFORMIDADE
• Práticas comerciais éticas: assegurar 
que todas as nossas ações sejam realizadas 
de forma ética e em conformidade com o 
Código de Conduta da Votorantim

ECOEFICIÊNCIA E INOVAÇÃO
• Políticas ambientais: assegurar a 
implementação da nossa Política Ambiental 
Global e das Regras Verdes
• Padrões de cadeia de suprimentos: 
promover a sustentabilidade na nossa cadeia 
de suprimentos sustentável por meio das 
unidades de negócio
• Produtos e serviços sustentáveis: 
promover a inovação com a implementação 
de novas soluções, produtos e serviços 
sustentáveis – atingir um fator clínquer/
cimento de 72%
• Combustíveis não fósseis: utilizar 30% 
de combustíveis não fósseis nas nossas 
fábricas de cimento
• Emissões de CO2: reduzir as emissões de 
CO2 por tonelada de cimento em 25%, em 

relação aos níveis de 1990
• Emissões atmosféricas: reduzir as 
emissões de poeira, NOx e SO2 por 
tonelada de clínquer para 65 g, 1950 g e 750 
g/tonelada de clínquer, respectivamente
• Água e biodiversidade: implementar 
planos de gestão de água para áreas de 
escassez nas nossas unidades de negócio. 
Assegurar que todas as minas da Empresa 
possuam planos de reabilitação e planos  
de gestão da biodiversidade em locais de alta 
biodiversidade

ENGAJAMENTO COM A COMUNIDADE
• Assegurar a implementação do plano 
de engajamento com comunidades onde 
atuamos e que têm um grau elevado de 
vulnerabilidade social

*O fator clínquer/cimento descreve o índice entre consumo total de clínquer e a produção total de cimento ou produtos de cimento
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implantamos com sucesso nosso 
processo de governança, seguindo o 
novo modelo da Votorantim industrial, 
mais descentralizado e mais apropria-
do à evolução dos negócios, cada vez 
mais complexos e de escala global, mas 
garantindo a preservação dos valores e 
da identidade da organização. 

com essa evolução, passamos a 
contar com nosso próprio conselho de 
administração, responsável por traçar 
e monitorar os objetivos da empresa, 
definir a estratégia, acompanhar o 
nosso desempenho e zelar pela nossa 
perenidade, dentro de uma perspec-
tiva de longo prazo em termos de 
resultados e de práticas sustentáveis.

o presente documento é o terceiro 
relato próprio e independente da 
Votorantim cimentos, divulgado de 
forma ampla ao mercado e à socie-
dade, abrangendo nossos direciona-
mentos, nossas estratégias, nossas 
iniciativas e nossos resultados.

em 2014, tivemos um expressivo pro-
cesso de engajamento interno. nossos 
líderes, nas diferentes geografias onde 
atuamos, foram mobilizados para 
construir, juntos, uma empresa ainda 
melhor para nossos funcionários, 
clientes e toda a sociedade. revisi-
tamos nossos processos, buscando 
as melhores práticas existentes nas 
regiões onde estamos presentes e 
convertendo-os em políticas globais. 

esse foi o ano em que nos posiciona-
mos, efetivamente, como uma empresa 
com uma atuação cada vez mais global.

MensageM da  
adMinistração [G4-1, G4-2 e G4-13]

o início de uMa nova jornada

com atuação nas américas do norte e 
do sul, na europa, na Ásia e na África, 
conseguimos absorver o crescimen-
to do consumo de cimento tanto 
em mercados emergentes, com 
potencial de crescimento, como em 
economias maduras que têm mos-
trado recuperação, como a Flórida 
e a região dos Grandes lagos, nos 
estados Unidos e no canadá. 

Fechamos o exercício com uma 
receita líquida de r$ 12.884 milhões, 
um crescimento de 6,1% sobre os 
números do ano anterior, e um lucro 
líquido de r$ 1.141 milhões. Vende-
mos 37,8 milhões de toneladas de 
cimento, 11,2 milhões de métricos 
cúbicos de concreto, 28,3 milhões de 
toneladas de agregados e 1,8 milhão 
de toneladas de argamassa.

são números gerados por muito 
trabalho, alicerçado em pilares 
estratégicos como foco no cliente, 
excelência operacional, gente com 
autonomia e práticas sustentáveis. 
incrementamos nosso controle de 
custos e implantamos uma nova 
abordagem comercial, baseada na 
segmentação de clientes.

alavancamos vantagens competiti-
vas construídas ao longo do tempo. 
a diversificação geográfica é justa-
mente uma delas. estamos presentes 
em todo o brasil e em alguns dos 
principais mercados do mundo. essa 
estratégia nos permite potencializar 
as oportunidades de algumas regiões e 
diminuir o impacto negativo de merca-
dos com crescimento mais moderado.

em 2014, tivemos 
um ano de grandes 
transformações positivas 
e nos posicionamos, 
efetivamente, como uma 
empresa com uma atuação 
cada vez mais global. 

Vivemos em 2014 um período de 
grandes transformações na Vo-
torantim cimentos, com avanços 
importantes. em meio à evolução de 
nossas atividades de produção e ne-
gócios, nossas equipes ao redor do 
mundo dedicaram atenção especial 
a questões essenciais para o futuro 
de nossa companhia. nossa visão, 
que chamamos de “nosso norte”, 
e seus pilares foram intensamente 
difundidos e discutidos. 

8 VoToranTim cimenTos8
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meNsagem da admiNistração

para aproveitar ao máximo as oportu-
nidades, e com o apoio de diferentes 
comitês, aprofundamos no conselho 
de administração as discussões sobre a 
nossa estratégia, priorizando, por exem-
plo, os investimentos em regiões que 
estão em crescimento, como o nordeste 
e o centro-oeste brasileiros, a bolívia e a 
Turquia, sem esquecer os mercados em 
recuperação, como os estados Unidos.

mantivemos o ritmo de nosso plano 
de investimentos, voltado à expansão 
de nossa capacidade de produção, que 
fechou 2014 com 54,5 milhões de tonela-
das/ano, dos quais 59% no brasil, nosso 
principal mercado de atuação. Vamos 
continuar a investir, preparando a em-
presa para novos ciclos de crescimento 
nos vários mercados em que atuamos. 
Firmamos acordo para a construção de 
uma nova fábrica de cimento na bolívia 
e aprovamos investimento para ampliar 
nossas unidades no brasil, na Turquia e 
nos estados Unidos.

em tudo o que fazemos, incorporamos 
os princípios da sustentabilidade, agre-
gando valor aos negócios e aos clientes. 
esse é um posicionamento que vai mui-
to além do simples cumprimento da le-
gislação. Temos uma série de iniciativas, 
buscando, por exemplo, novas fontes 
de energia e o uso racional de insumos, 
num processo de melhoria contínua 
para sermos cada vez mais eficientes em 
nossa forma de trabalhar. e queremos 
fazer ainda mais, incluindo sempre a 
sustentabilidade em nossas decisões de 
negócio e em nossas atividades do dia a 
dia. desde 2011, a Votorantim industrial 
firmou compromisso com as diretrizes 

do pacto Global, das nações  Unidas. 
nosso planejamento estratégico 
abrange também outros compromissos 
voluntários, como a iniciativa de sus-
tentabilidade do cimento.

além do trabalho realizado para dis-
seminar essa cultura internamente, 
voltamos nossos olhos para as co-
munidades das quais fazemos parte. 
adotamos medidas para minimizar 
os impactos de nossas atividades e 
manter um relacionamento aberto e 
transparente com nossa vizinhança.

segurança é a nossa maior prioridade. 
apesar de grandes avanços, lamen-
tamos profundamente a ocorrência 
de três fatalidades com funcionários 
e uma fatalidade com contratados. 
além disso, houve a ocorrência de sete 
fatalidades de terceira parte na nossa 
cadeia de distribuição nossa meta é o 
acidente zero, garantindo a todas as 
nossas equipes um ambiente seguro 
para desempenharem suas funções. 
para disseminar a política Global de 
saúde e segurança e as regras pela 
Vida, mobilizamos nossa população 
interna no Global safety day, iniciativa 
que passa a fazer parte do calendário 
anual de eventos da companhia. 

se ainda há espaço para obter melhorias 
nos mais variados aspectos, temos, 
também, conquistas a comemorar. Uma 
delas foi a obtenção de rating em grau de 
investimento de três agências inter-
nacionais de risco – standard & poor’s, 
Fitch ratings e moody’s –, o que aumen-
ta e diversifica nosso acesso à base de 
investidores locais e internacionais.

para 2015 e os próximos anos, nossos 
objetivos já estão traçados. Quere-
mos continuar gerando resultados 
positivos e crescendo nas regiões 
onde atuamos, mesmo num cenário 
de desafios como o que temos pela 
frente. daremos sequência a nosso 
plano de investimentos, estudando 
novas oportunidades de ampliar 
nossa capacidade produtiva em nível 
global. Também buscaremos novas 
soluções em produtos e serviços e 
procuraremos aprimorar, continua-
mente, nossos modelos comerciais 
para o mercado. 

a abertura de capital da empresa se 
mantém em nossos planos, e esta-
mos preparados para dar mais esse 
passo, aguardando apenas o momen-
to mais adequado no mercado de 
capitais. 

seguiremos trabalhando apoiados 
em nosso norte, com atenção espe-
cial à segurança e ao desenvolvimen-
to de nossas equipes, para que te-
nhamos sempre pessoas motivadas, 
focadas e orgulhosas de trabalhar na 
Votorantim cimentos.

agradecemos a ajuda de todos os nos-
sos parceiros, que nos impulsionaram 
a chegar até aqui, e reiteramos o con-
vite para seguirmos juntos, criando 
bases sólidas para um futuro cada vez 
mais promissor para todos nós.  

Walter Dissinger
diretor-presidente da Votorantim 
cimentos
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PrinciPais 
resultados eM 2014

de 1,2 milhão de toneladas, a partir de 
2017; (ii) fábrica integrada em sobral 
(ce), com capacidade produtiva de 
1 milhão de toneladas/ano, a partir 
de 2017; (iii) uma moagem em pecém 
(ce) com capacidade de 0,5 milhão 
de tonelada/ano, a partir de 2017; e 
(iv) expansão da capacidade das ope-
rações na américa do norte, com 0,6 
milhão de toneladas/ano em char-
levoix, a partir de 2017. em setembro 
de 2014, foram firmados os acordos 
o grupo cementos molins (espa-
nha) e coceca (bolívia) e iniciada  a 
construção de uma nova fábrica de 
cimentos na bolívia, na localidade de 
Yacuces, com capacidade de produ-
ção anual adicional de 0,9 milhão 
de toneladas/ano, cuja inauguração 
está programada para 2016 

 obtivemos grau de investimento, 
em escala global, das três principais 
agências de classificação de riscos: 
Standard & Poor’s (bbb, perspectiva 
estável), Moody’s (baa3, perspectiva 
estável) e Fitch Ratings (bbb, perspec-
tiva estável)

 implantamos o planejamento 
estratégico global e consolidamos 
um modelo financeiro integrado, 
potencializando os investimentos a 
serem realizados nas regiões, bem 
como um modelo comercial no 
brasil em que o foco em produto é 
substituído pela atenção total às 
necessidades de cada segmento e de 
cada cliente

 encerramos o ano com capacida-
de de produção de cimento de 54,5 
milhões de toneladas/ano, 0,6 mi-
lhão de toneladas/ano acima de 2013, 
em função da expansão da Unidade 
de xambioá (To)

 a receita líquida totalizou r$ 12.884 
milhões, aumento de 6,1% em relação 
a 2013

 nosso Ebitda ajustado foi de r$ 
3.493 milhões, praticamente estável 
(-0,6%) em relação a 2013

 lucro líquido de r$ 1.141 milhões, 
redução de 17,9% em relação a 2013, 
decorrente de maiores despesas 
financeiras (prêmio de recompra do 
bond e aumento das taxas de juros – 
cdi) e de pior resultado operacional

 nosso Índice de Qualidade dos 
produtos (iQp) atingiu 95%, uma 
evolução de 3% sobre o ano anterior 

 continuamos os investimentos 
nas novas unidades de Edealina 
(GO), que terá capacidade para 2 mi-
lhões de  toneladas/ano, e Primavera 
(PA), com capacidade de 1,2 milhão 
de toneladas/ano. ambas têm início 
previsto das operações para o segun-
do semestre de 2015

 em 2014, o conselho de adminis-
tração aprovou os seguintes investi-
mentos: (i) brownfield para ampliação 
de nossa unidade na Turquia, com ca-
pacidade de produção anual adicional 

 construímos nosso Plano Es-
tratégico de Sustentabilidade e 
formalizamos o documento Nossos 
Compromissos para a Sustentabili-
dade 2020

 ampliamos a nossa Política Global 
de Saúde e Segurança

 nossos investimentos na área 
ambiental foram de r$ 67,8 milhões

 Investimos r$ 16,38 milhões em 
projetos e iniciativas sociais de lon-
go prazo (valor quase 35% superior 
ao de 2013), que têm gerado valor 
econômico e social para as comuni-
dades em que atuamos

11 relaTÓrio inTeGrado 2014 11 
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QueM soMos 
[G4-3, G4-4, G4-5, G4-6, G4-7, G4-8, G4-9, G4-16, G4-17 e G4-57]

somos líderes no mercado 
brasileiro e nos situamos 
como a oitava maior 
companhia global de 
produção de cimento em 
capacidade instalada.

PerFil da emPresa 
e dos NegóCios

a Votorantim cimentos (Vc) é uma 
empresa do Grupo Votorantim, uma 
das maiores e mais tradicionais or-
ganizações empresariais brasileiras. 
somos uma indústria de cimentos, 
concreto, agregados e produtos com-
plementares, como argamassa e cal. 
nossas operações são verticalizadas 
e temos um portfólio diversificado e 
amplo de produtos e serviços.

somos uma empresa de capital 100% 
brasileira. iniciamos nossas operações 
em 1933, na cidade de Votorantim, 
interior do estado de são paulo, com 
a construção da Fábrica de cimento 
santa Helena. líder do mercado bra-
sileiro, somos a oitava maior compa-
nhia global de produção de cimento 
em capacidade instalada, de acordo 
com dados do Global cement report 
2013 e excluindo empresas chinesas.

além do brasil, temos atividades 
industriais na américa do sul, na 
américa do norte, na europa, na 
Ásia e na África. a nossa matriz é em 
são paulo (sp) e a gestão de nossas 
atividades internacionais é exerci-
da com o apoio de duas holdings: a 
Votorantim cimentos north america 
(Vcna), nos estados Unidos e cana-
dá, e a Votorantim cimentos europe, 
asia and africa (Vceaa), na espanha, 
Turquia, Tunísia, marrocos, Índia e 
china. na américa do sul, temos 

parcerias com sócios locais e/ou 
internacionais na bolívia, Uruguai, 
argentina, chile e peru.

Fechamos o ano de 2014 com 15.779 
funcionários, incluindo estagiários e 
aprendizes.
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Nossa TrajeTória

1977
consolidação da 
posição de liderança 
no mercado brasileiro 
de cimentos.

1933
 iniciadas as obras da 
primeira unidade da 
Votorantim cimentos, 
a Fábrica de cimentos 
santa Helena, na cidade de 
Votorantim (sp – brasil).

2001
a capacidade instalada da 
Votorantim cimentos alcança 22 
milhões de toneladas/ano. começa 
o processo de internacionalização, 
com a aquisição da sT. Marys 
Cement Inc., fábrica de cimento com 
unidades no canadá e nos eUa.

2002-2005
expansão da 

empresa no brasil, 
com aquisição 

de participações 
minoritárias  

e diversificação do mix  
de produtos.

2007  2009
expansão na américa 
do sul, com aquisição 

de participações em 
companhias de cimento 

de chile, Uruguai e 
argentina.

2010-2011
aquisição de 21,21% da 
cimentos de portugal 
(cimpor).

2012
Troca de ativos com a 
cimpor, expandindo 
as operações 
da Votorantim 
cimentos para 
espanha, marrocos, 
Tunísia, Turquia, 
Índia e china.

2013-2017
plano de expansão em 
andamento no brasil, na bolívia, 
na Turquia e nos estados 
Unidos. no brasil, o objetivo 
é acrescentar 5,3 milhões 
de toneladas à capacidade 
instalada, até o fim de 2017.

*aquisição de 4% em 2010 e troca de ativos com a lafarge em 2011, resultando em uma participação total na cimpor de 21,21%. 

1936
inauguração da 
Fábrica de cimentos 
santa Helena.

1938
empresa vence 
concorrência pública 
para remodelação do 
Viaduto do chá, em 
são paulo (sp), que 
tem sua estrutura 
metálica substituída 
pela atual estrutura 
de concreto armado.

2005
aquisição de charlevoix 

e dixon.
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Quem somos

oNde estamos PreseNtes

estamos presentes em todas as regi-
ões do brasil – Votorantim cimentos 
brasil (Vcbr). Temos, além disso, ope-
rações em 13 países: eUa, canadá, ar-
gentina, bolívia, chile, peru, Uruguai, 
espanha, marrocos, Tunísia, Turquia, 
Índia e china, com uma capacidade 
instalada de 54,5 milhões de toneladas 
de cimento por ano. 

 na américa do norte, estamos 
representados pela nossa subsidiária 
Votorantim cimentos North Ameri-
ca (Vcna). atuamos na região dos 
Grandes lagos, tanto no canadá 
como nos estados Unidos, e no sul 
dos estados Unidos, mais especifica-
mente na Flórida, com 4 fábricas de 
cimento, 2 moagens, 110 centrais de 
concreto e 44 fábricas de agregados, 
além de uma fábrica de cimento com 
50% de participação (joint venture 
– sac), que não é consolidada nos 
nossos resultados, de acordo com 
as normas da International Financial 
Reporting Standards (IFRS)

 na américa do sul, além do brasil, 
atuamos, por meio de participações 
acionárias, em operações de cimento, 
concreto, agregados e argamassas na 
argentina (cementos avellaneda), na 
bolívia (itacamba cementos s.a.), no 

chile (cementos bío bío s.a.), no Uru-
guai (cementos artigas) e no peru 
(onde temos um projeto greenfield).  
são 5 fábricas de cimento, 3 moa-
gem, 1 fábrica de clínquer, 51 centrais 
de concreto, 18 fábricas de agregados  
e 2 fábricas de argamassa. das uni-
dades citadas, as únicas operações 
consolidadas no nosso resultado são 
Artigas (Uruguai) e Itacamba (bolívia)

 na europa, Ásia e África, possuímos 
operações em china, espanha, Índia, 
marrocos, Tunísia e Turquia, por meio 
da nossa subsidiária Votorantim ci-
mentos Europe, Asia and Africa (Vceaa). 
Temos, nessas regiões, 14 fábricas de 
cimento, 8 moagens, 21 fábricas de 
agregados e 1 fábrica de argamassa

 no brasil, contamos com 16 fábri-
cas e 10 moagens de cimento, 103 
centrais de concreto, 20 unidades de 
agregados, 8 unidades de argamassa 
e 1 unidade de cal

somando todas as unidades que 
consolidamos no balanço, temos, 
no mundo, 34 fábricas de cimento, 
22 moagens, 322 centrais de con-
creto, 86 unidades de agregados, 
1 fábrica de clínquer, 9 fábricas de 
argamassa e 60 reservas de calcário 
com vida útil média esperada de 
mais de 60 anos*

atuamos no Brasil e 
em mais 13 países, nas 
américas, na europa, 
na Ásia e na África.

54,5 
milhões 
de t/ano

 
É a nossa capacidade instalada 
de produção global de cimento.

* considerando os nossos ativos da china, três fábricas de cimentos e duas moagens.
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Quem somos

No muNdo [G4-4 e G4-8]

vCbr

16 fÁBricas de ciMento

10 Moagens

103 centrais de concreto

20 unidades de agregados

8 unidades de argaMassa

1 unidade de cal 

45 centros de distriBuição

amériCa do sul7

5 fÁBricas de ciMento

3 Moagens

51 centrais de concreto

18 unidades de agregados

2 unidades de argaMassa

1 fÁBrica de clínQuer

4 unidades de cal

 1 jazida de calcÁrio

vCeaa 

14 fÁBricas de ciMento 

8 Moagens

99 centrais de concreto 

21 unidades de agregados

1 unidade de argaMassa

o MaPa aBaiXo Mostra a nossa caPacidade  
de Produção de ciMento Por País ou região 

1 49% na avellaneda, na argentina. 2 no chile, a participação é de 16,7% na Bío Bío. 3 na Bolívia, a participação é de 67% na 
fábrica de itacamba. 4 no uruguai, a participação é de 51% do capital social da artigas. 5 inclui 100% da capacidade instalada 
anual da suwannee, que não foi consolidada em dezembro de 2013. 6 inclui 100% da capacidade instalada anual da Bío Bío e 
da avellaneda, que não foram consolidadas em dezembro de 2013. 7 considerando participações minoritárias.

vCNa  

4 fÁBricas de ciMento

2 Moagens

110 centrais de concreto

44 unidades de agregados

eua/CaNadá
Grandes laGos

esPaNha

5,9ChiNatuNísia

turQuia

5,2 1,8

3,2 3,0

1,2íNdia
Flórida brasil

2,86argeNtiNa1

uruguai4

Chile2

bolívia3

marroCos

Peru

   caPacidade instalada eM MtPy 
(Milhões de toneladas Por ano)

0,85

0,2

2,26

0,5

32,3

1,2

são Paulo 
(sede da empresa)
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Quem somos

Produtos e serviços

produzimos e comercializamos um 
grande portfólio de materiais para o 
setor de construção civil, em nossos 
quatro negócios – cimento, concre-
to, agregados e produtos comple-
mentares.

são vários tipos de cimentos, concre-
tos e argamassas, além de pedra bri-
tada, cal, calcário e outros materiais, 
que atendem desde o varejo (lojas de 
material de construção) até os seg-
mentos de construção imobiliária, 
obras de infraestrutura e indústria.

PortFólio semPre em 
evolução

Cimentos
é o nosso principal produto e nosso 
maior negócio, sem prejuízo da 
expansão de nossos outros eixos. 
nossa capacidade de produção é de 
32,3 milhões de toneladas de cimen-
tos ao ano no brasil, 0,7 milhão de t/
ano nos demais países da américa do 

sul,  5,2 milhões de t/ano na américa 
do norte e 16,3 milhões de t/ano nas 
unidades da europa, Ásia e África. 
nosso investimento em pesquisa e 
desenvolvimento resulta na oferta 
de produtos de alto domínio técnico 
e aplicações diversas. Há sempre um 
produto para atender às necessida-
des específicas em obras de qualquer 
porte, nas várias regiões do mundo 
em que atuamos.

Concreto
a engemix, nossa marca de con-
creto, é reconhecida como um dos 
maiores nomes do segmento, no 
brasil. nossa empresa destaca-se 
na fabricação de concreto dosa-
do em central, operando mais de 
100 centrais fixas, em 15 estados 
brasileiros. possui quatro linhas de 
produtos: construção geral (serviços 
de concretagem e desenvolvimento 
de novos produtos para construtoras 
de médio e grande porte); autocons-
trução (obras de pequeno porte, 
com foco no atendimento do varejo); 
construção em série (destinada a 

temos um grande 
portifólio de produtos e 
materiais para o setor da 
construção. 
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para construção civil e concretagem. 
as aplicações dos produtos abrangem 
a confecção de massa asfáltica, con-
cretos em geral, lajes pré-moldadas, 
estruturas de ferragem densa, arte-
fatos de concreto (pré-moldados), 
concretos, materiais para aterros, 
drenagem e base e sub-base de pistas 
e calçamentos, entre outras.

Produtos complementares para 
a construção e o agronegócio 
no brasil, compreende argamassas, 
cal hidratada, cal de pintura, blocos, 
pisos, cimento branco e calcário agrí-
cola. Trabalhamos com duas linhas 
de argamassas: a matrix, que reúne 
argamassas básicas, e a Votomas-
sa, de argamassas colantes, com 
novos produtos a cada ano. são nove 
unidades de produção, sendo oito de 
argamassa e uma fábrica de cal. Já fo-
ram aprovados projetos de expansão 
para mais duas unidades, uma no rio 
de Janeiro e outra em pernambuco. no 
segmento de calcário agrícola, temos 
um plano de investimentos em expan-
são em xambioá (To) e duas novas 
unidades no nordeste (camaçari/ba e 
recife/pe), que, em cinco anos, vão se 
somar a outras cinco em operação.

na espanha, temos 1 unidade de 
argamassa.

construções habitacionais em larga 
escala); e construção em canteiro, 
focada em clientes de grande porte. 
em 2014, realizamos, na região de 
campinas (sp), um bem-sucedido 
projeto-piloto para a substituição de 
nosso sistema de controle operacio-
nal – o que inclui administração de 
filiais, de contratos e de atendimen-
to. o sistema será estendido as nos-
sas operações de concreto em 2015, 
conferindo maior eficiência opera-
cional e um diferencial importante a 
essa atividade. o objetivo é tornar a 
marca engemix reconhecida como a 
melhor na área de concreto.

na américa do norte, temos 110 cen-
trais de concreto, sendo 86 centrais 
situadas na região dos Grandes lagos 
(eUa/canadá) e 24 na Flórida (eUa).

nas nossas operações da europa, 
Ásia e África, temos 99 centrais de 
concreto, sendo 77 na espanha, 6 no 
marrocos e 16 na Turquia.

nas nossas participações na américa 
do sul, temos 10 unidades de concre-
to, somente no Uruguai.

Agregados
no brasil, fabricamos e vendemos bri-
tas e areias de diferentes dimensões, 
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mos 600 mil toneladas à capacidade 
de produção de xambioá, que tem 
agora capacidade de 1,1 milhão de 
toneladas de cimento/ano.

ainda no centro-oeste e no norte, 
demos continuidade aos investimen-
tos nas novas unidades de edeali-
na (Go) –, com capacidade para 2 
milhões de toneladas/ano – e de 
primavera (pa), com capacidade de 
1,2 milhão de toneladas/ano, ambas 
com início de operações previsto 
para o segundo semestre de 2015.

o próximo alvo de nosso plano de in-
vestimentos é o nordeste, outra região 
em crescimento que é prioritária para 
nossos negócios. no ceará, construi-
remos uma nova fábrica em sobral, 
que somará 1 milhão de toneladas/ano 
à nossa capacidade instalada, e uma 
nova fábrica em pecém, que adiciona-
rá 0,5 milhão de toneladas/ano.

estamos reforçando nossa presença 
no nordeste também no segmento 

de argamassas, com a construção 
de uma nova unidade em camaçari 
(ba), onde poderão ser produzidas 
206 mil toneladas/ano. essa nova 
fábrica iniciou suas atividades em 
fevereiro de 2015.

exPaNsões e iNvestimeNto

com a disposição de continuar a 
crescer e ampliar nosso market share, 
dentro e fora do brasil, demos se-
quência ao nosso plano de investi-
mentos iniciado em 2007 e que vai 
até 2017, reunindo investimentos na 
casa dos r$ 10 bilhões entre 2007 
e 2014 e mais r$ 5 bilhões até 2017, 
distribuídos por todos os negócios da 
Votorantim cimentos.

o investimento total de capital (ca-
pex) foi de r$ 1,276 bilhão em 2014, 
sendo r$ 700 milhões em melhorias 
nas fábricas industriais e em outros 
projetos e r$ 576 milhões em investi-
mentos em expansão, concentrados 
principalmente no brasil. 

completamos a expansão da fábrica 
de xambioá, no estado do Tocan-
tins, uma unidade importante para 
o atendimento da demanda do 
mercado de autoconstrução (varejo) 
da região norte do país. acrescenta-

Fábrica de sobral
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COmPrOmISSOS 
VOluNtárIOS [G4-15]

somos signatários de pactos e ini-
ciativas globais e nacionais, como os 
descritos a seguir.

1) Pacto Global (Global Compact) – 
iniciativa da organização das nações 
Unidas para estimular as empresas a 
respeitar os direitos humanos, apoiar 
o trabalho digno, desenvolver o meio 
ambiente e combater a corrupção.

2) Cement Sustainability Initiative 
(CSI) –  protocolo internacional que 
reúne os 24 maiores produtores de 
materiais de construção no mundo, 
favorecendo a adoção das melhores 
práticas no setor de cimentos. 

3) Pacto Empresarial – Programa Na 
mão Certa – visa garantir o com-
promisso das empresas signatárias 
em ações de combate à exploração 
sexual de crianças e adolescentes nas 
rodovias brasileiras. 

4) Cooperação técnica SBE-VC-rBmA 
– parceria entre a sociedade brasileira 
de espeleologia (sbe), a reserva da 
biosfera da mata atlântica (rbma) e a 
Votorantim cimentos para o desenvol-
vimento de práticas socioambientais 
que contribuam para a proteção de 
cavernas e da mata atlântica.

r$ 15 
bilhões 

É o montante previsto 
em nosso plano de 
investimentos, até 2017.

exPaNsão No exterior

em linha com a meta de continuar 
expandindo globalmente nossas ope-
rações, temos investido nas demais 
regiões em que atuamos. priorizamos 
mercados emergentes com potencial 
de crescimento na europa, na África 
e na américa do sul, como Turquia e 
bolívia, sem descuidar de economias 
maduras com perspectivas de recu-
peração na américa do norte, como 
Flórida e região dos Grandes lagos, 
nos estados Unidos e no canadá.

aprovamos, em 2014, um projeto im-
portante de expansão de nossas ope-
rações na bolívia, para a construção 
de uma nova fábrica de cimentos, 
destinada a atender a região de Santa 
Cruz de la Sierra, um dos principais 
mercados do país, que vive uma fase 
de crescimento robusto. 

aprovamos, ainda em 2014, uma 
nova fábrica na Turquia, na região 
da anatólia, e a expansão de nossa 
fábrica em charlevoix, nos eUa. 

r$ 1,276 
bilhão

 
foi o nosso investimento  
em 2014.
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PrEmIAçãO FOCO/CAtEGOrIA(S) PAíS

melhores e maiores – revista 
exame indústria da construção brasil

anuário época negócios 360º – 
as melhores empresas do brasil

materiais de construção  
e decoração

brasil

anuário Valor 1000 maiores maior empresa de materiais 
de construção e de 
decoração

brasil

prêmio von martius de 
sustentabilidade natureza brasil

prêmio Finep de inovação 
sustentável inovação sustentável brasil

occupational Health and safety 
performance award

cement industry  
employer Union

Turquia

ontario concrete awards   material development  
and innovation

 structural material 
innovation

 sustainable concrete 
construction

 institutional building

canadá

indiana mineral and aggregates 
association – environmental 
stewardship council

 safety excellence award
 excellence in minning

estados 
Unidos

national stone sand Gravel 
association

 environmental  
excellence award

 safety excellence award

estados 
Unidos

illinois association of aggregate 
producers

rock solid safety award
Gold safety award

estados 
Unidos

prêmio anamaco perfil de liderança do  
setor de construção

brasil

16º prêmio de excelência da 
indústria minero-metalúrgica 
brasileira

excelência e inovação
brasil

PriNCiPais Prêmios  
e reCoNheCimeNtos

em 2014, conquistamos os seguintes 
principais prêmios e reconhecimentos:

 
temos sido 
reconhecidos pelo 
mercado em função 
de nossa atuação e de 
nossas iniciativas.
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a voToraNTim cimeNTos 
em Todo lugar
veja quais são e onde podem estar nossos produtos.

Quem somos
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conteXto de Mercado 
[G4-2]

DIVErSIDADE NO muNDO

de acordo com o Global cement 
report, o consumo de cimento 
no mundo alcançou 3,7 bilhões de 
toneladas em 2012, e o mercado de 
cimento tem expectativa de man-
ter taxas robustas de crescimento, 
podendo alcançar 4,14 bilhões de 
toneladas em 2014. dentre os países, 
a china se destaca, com consumo de 
2,16 bilhões de toneladas em 2012 e 
58% do consumo mundial. os esta-
dos Unidos da américa são o terceiro 
maior mercado global, e o brasil é o 
quarto na lista. 

Um dos indicadores mais impor-
tantes para análise é o consumo per 
capita de cada país. de acordo com o 
Global cement report, a china teve 
um consumo per capita de 1.518 (kg/
habitantes), os eUa consumiram 232 
(kg/habitantes) e o brasil apresentou 
um dado de 348 (kg/habitantes). 

as vendas dos 10 maiores produtores 
do mundo representaram 26% do 
consumo global em 2012, de acor-
do com o Global cement report. 
os maiores produtores – sediados 
em países de economia madura, 
como os eUa – têm se posicionado 
nos países emergentes por meio de 
aquisições ou crescimento orgânico, 
com o objetivo de aproveitar os bons 
indicadores de consumo. a Votoran-
tim cimentos está posicionada no 
mercado global como a oitava maior 
empresa produtora de cimentos em 

relação à capacidade produtiva e a 
quinta maior empresa no que se refe-
re ao ebitda, excluindo as empresas 
chinesas em ambas as comparações.  

BrASIl

de acordo com o Global cement 
report, o brasil foi o quarto maior 
país consumidor de cimento em 2012. 
o cimento consumido é primaria-
mente produzido domesticamente. 
em 2012, o brasil tinha aproximada-
mente 15 empresas produtoras de 
cimento, com uma capacidade de 82 
milhões de toneladas por ano.  

o cimento no brasil é o material de 
construção mais popular para utili-
zação em em obras, com produção 
industrial em escala desde 1926. o ci-
mento é vendido ensacado e a granel. 
nas vendas de ensacado, utilizamos 
marcas consolidadas no mercado na-
cional e dispomos de uma vasta rede 
varejista e de distribuição ao longo do 
território nacional. as vendas a granel 
são feitas para concreteiras e outros 
consumidores industriais.

o ano de 2014 foi marcado por uma 
conjuntura menos favorável e pelo 
baixo desempenho econômico, com 
crescimento de 0,2% do pib, muito 
aquém das expectativas do merca-
do. a taxa de juros básica subiu de 
10,00% para 11,75%, enquanto o dólar 
ao fim do período apresentou uma 
forte valorização em relação ao real 
(+13,4%), no comparativo com 2013. 

a economia global 
viveu, em 2014, um ano 
de grandes ajustes e 
expectativas.
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apesar de ser um ano atípico 
marcado por muitas festividades, 
como copa do mundo e eleições 
presidenciais, o setor de cimentos 
do brasil registrou crescimento de 
2,3%, de acordo com os dados do 
sindicato nacional da indústria do 
cimento (snic), o que reforça nossa 
visão de que os principais vetores de 
crescimento do mercado continuam 
sólidos no longo prazo.

nesse contexto, acreditamos ser em-
presa brasileira melhor posicionada 
para absorver as diferentes deman-
das das regiões, graças à nossa rede 
de distribuição com capilaridade di-
ferenciada, forte reconhecimento de 
marca e  amplo portfólio de produtos 
para construção voltados aos distin-
tos segmentos de consumo, como 
varejo, construção civil, infraestrutu-
ra e imobiliário.

AmérICA DO NOrtE

os estados Unidos consolidaram-se 
como um forte propulsor de recupe-
ração da economia global, impulsio-

nados pela grande oferta de energia 
a preço competitivo, o que se refletiu 
nos diversos setores, com consistente 
melhora do mercado de trabalho, 
crescimento do investimento e forte 
elevação do nível de confiança médio 
na economia do país. 

diante desse cenário mais favorável, o 
setor de construção civil registrou con-
siderável recuperação. de acordo com 
a portland cement association (pca), 
o consumo total de cimentos nos 
estados Unidos em 2014 atingiu 86,8 
milhões de toneladas métricas (+8,9% 
em relação a 2013). nas regiões onde 
operamos, o crescimento foi de 18,0% 
(Flórida) e 10,8% (Grandes lagos).

Já o canadá apresentou redução de 
1% no consumo de cimento. mas em 
ontário, onde atuamos, houve alta 
de 1% e as exportações de cimento 
portland cresceram 8,9%, de acordo 
com dados da associação de cimen-
tos do canadá. 

em 2014, mantivemos nossa 
capacidade total de produção 

de cimentos na Votorantim 
cimentos north america (Vcna), 
de 5,2 milhões de toneladas/ano, e 
acreditamos estar bem posicionados 
para aproveitar a retomada do 
crescimento da economia norte-
americana.  

EurOPA, áSIA E áFrICA

as operações da europa, Ásia e África 
apresentaram mais um ano de resul-
tados consistentes, fruto da conso-
lidação do processo de turn around 
das operações, iniciado em 2013. 
os resultados foram impulsionados 
principalmente pelas operações da 
Turquia e da Tunísia, compensando a 
retração dos mercados da espanha, 
de marrocos e da Índia.

os destaques do mercado de ci-
mentos em cada país em 2014 estão 
descritos a seguir. 

 turquia: o pib cresceu 3,7% em 
2014. apesar da crise na europa, 
a indústria da construção tem 
apresentado boas performances nos 
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países vizinhos. a indústria teve 
um recorde de crescimento médio 
(caGr), de 7,7%, entre 2008 e 2014. 
Tal crescimento foi influenciado pelo 
incentivo contínuo do governo em 
investimentos estrangeiros diretos 
e parcerias público-privadas. a Tur-
quia é um dos maiores mercados de 
cimento do mundo, sendo o sétimo 
colocado no ranking de acordo com o 
Global cement report, atrás somen-
te de china, Índia, estados Unidos, 
brasil, rússia e irã  

 tunísia: apresentou crescimento 
do pib de 2,7% em 2014. crescimento 
de renda, urbanização e aumento 
da classe média do país têm gerado 
expectativas de maior consumo no 
varejo. acreditamos que o desen-
volvimento da infraestrutura, com 
construções de rodovias, portos e 
aeroportos, cria uma perspectiva de 
consumo de cimento positiva 

 marrocos: o pib cresceu 4,5% em 
2014. os investimentos em infraes-
trutura do governo, a indústria do 
turismo e o aumento de residências 
foram propulsionadores do setor 

de construção. mesmo assim, o 
consumo de cimento em 2014 teve 
queda de 5,4% 

 Espanha: os resultados do 
mercado foram impactados pelos 
fundamentos macroeconômicos do 
país, que ainda refletem a lenta re-
cuperação da economia, com o pib 
contraindo 2,0%. contudo, o consu-
mo de cimento apresentou leve alta, 
de 0,4% no ano. de acordo com o 
oficemen (associação de cimentos 
espanhola), o consumo de cimento 
foi influenciado principalmente por 
construções civis

 índia: o pib cresceu 6,0% em 
2014. parte desse crescimento foi 
influenciada pela indústria da cons-
trução, segundo maior contribui-
dor, depois do setor de agricultura. 
a indústria de cimentos cresceu a 
uma taxa média (caGr) de 8% na 
última década, mesmo com adver-
sidades na economia nos últimos 
anos, e o consumo per capita se 
manteve abaixo da média global, 
de acordo com o Global cement 
report    

nossas operações na 
europa, Ásia e África 
apresentaram resultados 
consistentes.

 

8,9%
 
foi o aumento do 
consumo de cimento 
nos eua em 2014, em 
relação ao ano anterior.

AmérICA DO Sul

na américa do sul, atuamos na pro-
dução, comercialização e distribui-
ção de cimento (Uruguai e bolívia) 
e concreto (Uruguai), por meio de 
parcerias com produtores locais.

a bolívia tem apresentado taxas ex-
pressivas de crescimento nos últimos 
anos e, nesse contexto, o consumo 
de cimento atingiu 3,4 milhões de to-
neladas em 2014 (aumento de 8,7%). 

o Uruguai tem apresentado taxas 
consistentes de crescimento, como 
resultado do forte dinamismo de sua 
economia. além disso, o país possui 
um dos menores indicadores de con-
sumo per capita de cimentos da amé-
rica do sul, com elevado potencial de 
expansão em razão das perspectivas 
de crescimento econômico do país.



identidade corPorativa 
[G4-56, G4-57 e G4-58]

nossa identidade 
corporativa fornece 
as bases para a nossa 
atuação empresarial.

com a implantação do novo modelo 
de governança do Grupo Votorantim, 
em 2014, cada empresa industrial 
passou a ter uma atuação de negó-
cios mais autônoma, embora obser-
vando, naturalmente, as diretrizes 
macroemanadas pela holding da 
organização para a parte industrial – 
Votorantim industrial. 

nesse contexto, as empresas indus-
triais da Votorantim têm construído 
estruturas próprias de governança. 
no entanto, a essência da organiza-
ção como um todo permanece. des-
sa forma, na Votorantim cimentos 
temos a nossa visão, mas adotamos 
os valores e as crenças de gestão que 
são válidos na Votorantim industrial. 

outro ponto fundamental é que, em 
2014, foi realizada uma revisão profun-
da do dna Votorantim – valores, prin-
cípios e práticas construídos ao longo 
da história da organização. Todas as 
empresas industriais da Votorantim 
participaram desse processo.

VISãO

Ser uma empresa de material 
de construção comprometida 
com o sucesso do cliente, por 
meio da excelência

VAlOrES

Nossos valores são 
representados pelo acrônimo 
Sereu

 Solidez – buscar crescimento sus-
tentável com geração de valor

 ética – atuar de forma responsável 
e transparente

 respeito – respeito às pessoas e 
disposição para aprender

 Empreendedorismo – crescer com 
coragem para fazer, inovar e investir

 união – o todo é mais forte

CrENçAS DE GEStãO

 Cultivo de talentos – acreditamos 
e confiamos nas pessoas por isso, in-
vestimos tempo e recursos cultivan-
do nossos talentos

 meritocracia – acreditamos que as 
pessoas são únicas e merecem ser va-
lorizadas de forma justa e de acordo 
com suas entregas

 Excelência – acreditamos que po-
demos fazer sempre mais e melhor, 
superando os desafios com discipli-
na, humildade e simplicidade 

 Pragmatismo – acreditamos ser 
essencial dedicarmos esforços ao que 
é relevante, com objetividade e sem 
perder a visão do todo e do futuro

 Diálogo aberto – acreditamos que 
um ambiente de confiança propicia 
diálogo aberto e espaço para falar e 
ser ouvido, em que a diversidade de 
opiniões constrói melhores soluções
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 Aliança – acreditamos que nosso 
sucesso é fruto da construção 
conjunta, fortalecido por relações e 
alianças genuínas nas quais todos 
ganham

 Senso de dono – acreditamos na-
queles que assumem responsabilida-
des, trabalham com paixão e lideram 
pelo exemplo, comemorando as 
conquistas e transformando erros 
em aprendizados

CóDIGO DE CONDutA

para disciplinar os parâmetros 
fundamentais de nossa atuação em-
presarial e orientar o nosso dia a dia, 
temos o Código de Conduta Voto-
rantim, lançado em 2005. o código 
expressa o compromisso com a ética 
no relacionamento com clientes, 
funcionários, acionistas, fornecedo-
res, poder público, mídia, comuni-
dades e sociedade em geral. é uma 
ferramenta de uso diário, que orienta 
ações e decisões. o documento tem 

aplicação obrigatória entre os funcio-
nários da organização e deve servir 
de referência para nossos parceiros e 
fornecedores.

Funcionários no brasil e em outros 
países, terceirizados, parceiros, 
fornecedores e outros públicos têm 
acesso ao código de conduta, dispo-
nível em diferentes idiomas (http://
www.votorantim.com.br/pt-br/
ouvidoria/codigoconduta/paginas/
codigoconduta.aspx).
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Materialidade  
[G4-19, G4-20, G4-21, G4-23, G4-24 e G4-37]

os temas materiais 
orientam a nossa 
estratégia de 
sustentabilidade.

a deFiNição dos temas 
Que orieNtam Nossa 
estratégia

para este relatório, consideramos o 
processo de materialidade realizado 
entre 2013  e 2014, quando constru-
ímos um processo a partir de uma 
visão específica do setor cimenteiro. 

realizado em conjunto com a BSD 
Consulting, nosso processo de mate-
rialidade incluiu:

 análise de documentos internos e 
setoriais

 pesquisa de opinião feita com 
nossos funcionários sobre o relatório 
de 2012

 entrevistas presenciais com a 
alta liderança e demais gestores da 
empresa

 entrevistas, presenciais e por tele-
fone, com representantes de alguns 
stakeholders considerados prioritários 
(clientes, fornecedores, membros do 
conselho, funcionários, órgãos do 
governo e instituições financeiras)

Foram ouvidos 42 representantes 
dos grupos de interesse – 19 internos 
e 23 externos –, nas quatro macror-
regiões em que atuamos (brasil, 
américa do sul, américa do norte e 
europa/Ásia/África).

os resultados foram consolidados 
e submetidos à validação da alta 
direção da empresa. dos 39 temas 
materiais levantados, 17 foram defini-
dos como os de maior relevância para 
a Votorantim cimentos.

esses temas materiais orientam a 
nossa estratégia de sustentabilidade 
e a seleção e gestão dos indicadores 
Gri reportados neste relatório. Todos 
eles vêm sendo discutidos e acompa-
nhados, em todas as regiões em que 
atuamos, por meio de pesquisas ou 
dos canais de relacionamento com 
funcionários, clientes, fornecedores e 
comunidade.
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 caPital financeiro 
 caPital huMano
 caPital intelectual e de Manufaturados
 caPital social e de relacionaMento 
 caPital natural

Ética, transparência e integridade
saúde e segurança do trabalho
emissões de co2
Praticas anticorrupção e de conformidade ao direito 
concorrencial
riscos regulatórios
gestão da cadeia de fornecedores 
contribuição para o desenvolvimento local
desempenho econômico: valor econômico gerado e 
distribuído
relacionamento com a comunidade

1

2

5

6

7

8

4

3

com relação aos capitais da Votorantim cimentos (ver 
explicação no capítulo sobre o relatório), podemos consi-
derar:

relacionamento com o governo 
eficiência energética 
fontes alternativas de energia e combustíveis alternativos
emissões atmosféricas – (particulados, nox e sox)
gestão e reutilização de resíduos da construção civil e 
logística reversa do saco de cimento 
consumo de água 
satisfação dos clientes
Preservação da biodiversidade

9

10

11

13

14

15

12

16

17
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materialidade

maTriz de maTerialidade

16

10

7

9

65

4

1

17 11

12

14

15

3

13

8

2

iMPortância na decisão 
e/ou PercePção das 
Partes interessadas

iMPortância do 
iMPacto nos gruPos 
econôMico, aMBiental 
e de performance 
social

alta

ex
tr

em
am

en
te

 a
lt

a

extremamente alta
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Como a materialidade iNFlueNCiou Nossas ações em 2014 – alguNs exemPlos 

STAKEHOLDER
SuA NECESSIDADE 
(ItENS mAtErIAIS)

O QuE FIZEmOS

Funcionários  2 Global safety day/plano Global de segurança.

Clientes 16 projeto Go to market.

Fornecedores 6 desenvolvimento de fornecedores locais. 

órgãos do governo

1, 4 e 5

revisamos as políticas Globais anticorrupção e de conformi-
dade ao direito concorrencial, reforçando nosso compromisso 
com a aderência à legislação. Fizemos campanhas internas 
para divulgar essas regras entre nossos colaboradores.
Houve desdobramento de projetos específicos sobre conformi-
dade, anticorrupção e de conformidade ao direito concorrencial.

15 desenvolvemos projetos de reúso e de redução de consumo de 
água em todas as regiões em que atuamos.

17

a reserva natural que mantemos em nossa unidade de nobres 
(mT) foi reconhecida pelo órgão ambiental como reserva 
particular do patrimônio natural. 

relações com investidores 8
atingimos o grau de investimento nas três principais agências 
mundiais de classificação de riscos.

Comunidade 9 investimentos sociais nas comunidades.
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nossa atuação  
[G4-2, G4-8, G4-24, G4-26 e G4-27]

DIrECIONAmENtO

em 2014, trabalhamos fortemente 
para fazer com que nossos processos 
e nossa cultura refletissem nossa 
presença geográfica, buscando gerar 
valor à Votorantim cimentos, no 
curto, médio e longo prazos, nos di-
ferentes mercados em que atuamos. 

mobilizamos nossas equipes em to-
dos os países nessa construção, com 
um movimento que chamamos de 
One team, One Company – Um Só 
Time, Uma Única Empresa –, alinhan-
do nossas estratégias e nossas pes-
soas em torno de uma só visão: ser 
uma empresa de material de construção 
comprometida com o sucesso do cliente, 
por meio da excelência.

nesse processo, capturamos 
aprendizados, sinergias e melhores 
práticas e, a partir daí, definimos as 
políticas que passam a direcionar 
nossos negócios ao redor do mundo 
– sempre ancorados nos pilares 
estratégicos do nosso norte: foco 
no cliente; gente com autonomia; 
excelência operacional; e práticas 
sustentáveis.

disseminamos nossa estratégia 
entre as pessoas que fazem a Voto-
rantim cimentos na europa, na Ásia, 
na África, nos estados Unidos, no ca-
nadá, no brasil e nas demais nações 
da américa do sul e criamos uma 
estrutura de governança que projeta 
um lugar ainda mais destacado para 

a companhia no cenário internacio-
nal nos próximos anos.

ao mesmo tempo, começamos a 
desenvolver um sistema de Gestão 
integrada Global que consolida, 
em uma única plataforma, nossos 
processos, ferramentas de gestão e 
indicadores.

com isso, garantimos que as estraté-
gias sejam compreendidas e desdobra-
das em todos os países, da alta gestão 
à base da pirâmide organizacional, 
alavancando nossa capacidade de pro-
duzir, de modo integrado, resultados 
econômicos, sociais e ambientais.

o que geramos de valor 
estratégico em 2014

 criamos uma estrutura global de 
governança corporativa e inserimos 
a sustentabilidade no primeiro nível 
decisório da companhia

 implantamos o planejamento 
estratégico global e um modelo fi-
nanceiro integrado, potencializando 
os investimentos a serem realizados 
nas regiões 

 construímos nosso Plano Estraté-
gico de Sustentabilidade e definimos 
os Nossos Compromissos para a 
Sustentabilidade 2020, envolvendo 
nossas equipes em todas as regiões em 
que atuamos com metas relacionadas 
a engajamento com as comunidades, 
segurança, ética e compliance, ecoefici-
ência e inovação

88% 
 
dos profissionais da 
votorantim cimentos 
estão comprometidos 
com a nossa estratégia 
maior (nosso norte) e 76% 
acreditam que o nosso 
norte irá trazer efeitos 
positivos para a empresa 
(Pesquisa de clima 2014). 
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 mantivemos o ritmo de investi-
mentos em expansão da capacidade 
de produção, com projetos no brasil 
e a aprovação de novos projetos na 
bolívia, na Turquia e em charlevoix, 
nos estados Unidos

 definimos nossas diretrizes de 
longo prazo em âmbito global, 
traduzindo cada pilar do nosso norte 
para a estratégia

 no brasil, construímos um modelo 
comercial em que o foco é a atenção 
total às necessidades de cada segmen-
to e de cada cliente 

Programa de Performance global 
com esse programa, vamos coletar 
informações sobre desempenho téc-
nico, de custos, de sustentabilidade e 
de segurança dos últimos cinco anos 
em mais de 50 unidades de produção, 
em: brasil (Vcbr); américa do norte 
(Vcna); europa, Ásia e África (Vceaa); e 
américa do sul. o projeto foi desenvol-
vido em 2014 e será colocado em prática 
no primeiro quadrimestre de 2015.

com isso, será gerada uma base de 
dados que possibilitará a realização 
de benchmarking interno e externo e a 
identificação de oportunidades para 
a melhoria da excelência operacional. 

nosso objetivo com o Programa 
de Performance global: obter 
ganho de até 15% de eficiência 
operacional, englobando as 
metas dos nossos compromissos 
para a sustentabilidade 2020. 

com base nas informações levanta-
das, será definido um plano de três 
anos para cada fábrica, com ações e 
prioridades de acordo com as carac-
terísticas de cada região.

sistema de gestão integrada 
estruturamos em 2014 o integrated 
management system (ims) – sis-
tema de Gestão integrada –, uma 
coleção de práticas, processos, 
ferramentas e dados (Kpis) que 
orienta como todas as unidades de 
negócios, unidades fabris e admi-
nistrativas e pessoas, das diversas 
regiões e países, devem trabalhar 
no dia a dia para alcançar as metas 
e resolver problemas, de modo a 
entregar o orçamento anual e a es-
tratégia de médio e de longo prazos 
da empresa.

o sistema tem por objetivo endossar 
uma cultura organizacional de alto 
desempenho e abrange três elemen-
tos que nortearão coletivamente os 
esforços da companhia para alcançar 
sua estratégia e suas metas: 

 Sistema de Gestão de Desem-
penho: promove a estabilização e a 
melhoria contínua dos resultados e 
fornece as ferramentas necessárias 
para permitir o avanço contínuo

 Integração de Pessoas: por meio 
da comunicação e da formação, os 
nossos profissionais serão incen-
tivados a aprender como podem 
contribuir individualmente para os 
objetivos estratégicos e financeiros 
da empresa

 Programa de Avaliação de Exce-
lência: garante práticas de gestão 
eficientes, reconhecendo e premian-
do as melhores equipes por suas 
realizações

o ims oferece uma linguagem 
comum que apoia a comunicação 
entre as diferentes camadas da 
empresa, trazendo agilidade na 
tomada de decisões e promovendo 
uma transformação cultural rápida 
nas operações. além disso, aumenta 
as oportunidades de carreira dentro 
da companhia, permitindo maior 
mobilidade interna.

 a primeira fase do sistema será 
implantada em 2015, no negócio ci-
mentos, na Vcbr, Vceaa e Vcna.  ao 
longo dos próximos anos, a implan-
tação será desdobrada para os de-
mais negócios (agregados, concreto 
e produtos complementares) e áreas 
da Votorantim cimentos.
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os pilares estratégicos do Nosso 
Norte são:

Foco no cliente
 Tomamos nossas decisões ba-

seados na necessidade dos nossos 
clientes

 Temos modelos específicos de 
negócio para atender clientes com 
diferentes propósitos e necessi-
dades

 Trabalhamos para que o resul-
tado das ações de todas as áreas 
da empresa tenham convergência 
para entregar oque o cliente precise

Gente com autonomia
 Valorizamos líderes que realizam 

por meio de seus times, criando 
equipes fortes, diversificadas e 
engajadas

 Queremos pessoas que tenham 
iniciativa para agir e usem o siste-
ma de gestão como alavanca de 
resultados

 Trabalhamos juntos para criar so-
luções, buscando sinergias inteligen-
tes que tragam ganhos para todos

Excelência operacional
 monitoramos nossa performance 

e somos obcecados pela melhoria 
contínua

 Tomamos decisões com rapidez, 
disciplina e consistência

 maximizamos produtividade em 
todas as áreas

Práticas sustentáveis
 Temos a segurança em primeiro 

lugar

 agimos de forma ética e de acor-
do com as leis e regulamentações 
locais

 promovemos a ecoeficiência 
buscando desenvolver produtos e 
processos inovadores

 promovemos o diálogo e o relacio-
namento com nossas comunidades

Nosso Norte – Pilares 
estratégiCos [G4-56] 

ao lado das premissas emanadas em 
nossa identidade corporativa (visão, 
valores e crenças de gestão), os 
pilares estratégicos que constituem o 
nosso norte representam a base para 
a nossa atuação empresarial. 

estratégia de NegóCio

nossa estratégia de negócio tem 
sido baseada na busca da expansão 
de nossas operações, aliada à maior 
eficiência de gestão comercial e ope-
racional, à ampliação do portfólio de 
produtos e serviços e ao permanente 
controle de custos. nosso crescimen-
to se materializa de forma orgânica, 
em projetos de expansão e, também, 
por meio de aquisições.

podemos destacar as frentes de atua-
ção descritas a seguir.

 Foco em crescimento orgânico, 
com aumento de nossa capacidade 
de produção, por meio de projetos de 
expansão em nossas unidades exis-
tentes ou pela inauguração de novas 
unidades. investimos não só para 
ampliar a produção de cimentos, mas 
também em novas usinas de con-
creto, em agregados e em produtos 
complementares

 Consolidação como empresa 
global e internacionalização dos ne-
gócios, por intermédio de aquisições 
e de investimentos em crescimento e 
expansões externas

 Presença em todo o território 
nacional e em mercados importantes 
no mundo

 transformação da área Comer-
cial, com foco no atendimento, na 

segmentação e na satisfação dos 
clientes, com a finalidade de termos 
um relacionamento mais otimizado 
com os nossos clientes, incluindo no-
vos fluxos de atendimento e gestão

 Evolução organizacional, por 
meio da qual buscamos, constante-
mente, alcançar um novo patamar 
em termos de definição de fun-
ções e papéis internos, bem como 
reordenar processos e procedimen-
tos, o que contribui inclusive para 

definirmos melhor nossas metas. 
criamos uma nova estrutura global, 
para evitar sobreposição de funções 
e assegurar uma tomada de decisão 
mais rápida. a nova estrutura traz 
mais simplicidade, eficiência e 
alinhamento com as necessidades 
dos negócios no brasil e no exterior. 
o novo modelo de atuação garante 
coesão à equipe e alinhamento com 
as melhores práticas em governan-
ça corporativa, controles e gestão 
de riscos
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goverNaNça CorPorativa 
[G4-13, G4-34, G4-35, G4-36, G4-38, 
G4-39, G4-40, G4-41, G4-43, G4-45, 
G4-46, G4-47, G4-48 e G4-49] 

modelo de governança global
definimos, em 2014, o sistema de 
governança global da Votorantim 
cimentos, alçando nossa governança 
ao patamar das empresas listadas 
nas bolsas de valores de são paulo e 
de nova York. complementando esse 
processo, obtivemos grau de inves-
timento, em escala global, das três 
principais agências de classificação de 
riscos: standard & poor’s (rating bbb), 
moody’s (baa3) e Fitch ratings (bbb).

com isso, estamos aderentes aos re-
quisitos para uma eventual abertura 
de capital, caso o mercado se mostre 
favorável, e nos tornamos competi-
tivos na atração de investidores no 
mercado local e internacional.

a nova estrutura de governança 
propicia uma visão sobre os desa-
fios de negócios e mecanismos que 
influenciam o mercado em nossas 
quatro unidades de negócio – Vcbr 
(brasil), américa do sul, Vcna (amé-
rica do norte) e Vceaa (europa, Ásia 
e África) –, favorecendo o intercâm-
bio de boas práticas e as decisões de 
investimentos.

cada uma dessas unidades está 
representada no global executive 
team (GeT, Time executivo Glo-
bal). além dos vice-presidentes que 
respondem por essas regiões, o GeT 
é integrado pelo diretor-presidente 
global da Votorantim cimentos e por 
diretores executivos de cinco áreas 
globais que são estratégicas para 
a companhia: Finanças & relações 
com investidores; Gente & Gestão; 
Jurídico e relações Governamentais; 
energia, sustentabilidade e seguran-

ça; e desenvolvimento corporativo. 
o GeT se reúne mensalmente para 
propor, decidir e acompanhar as 
ações que conduzem ao nosso norte.

essa estrutura é reproduzida nas 
regiões, com times executivos que 
aproximam os temas estratégicos das 
operações locais: no brasil, temos o 
brazilian executive team (beT); na 
américa do norte, o North american 
executive team (naeT); e, na europa, 
Ásia e África, o european, asian and 
african executive team (eaaeT).

desse modo, nossos direcionadores 
estratégicos, incluindo os relaciona-
dos à sustentabilidade, são geridos 
pelos mais altos níveis decisórios 
da empresa, com reporte direto ao 
conselho de administração.
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Nosso modelo  
de goverNaNça 

Diretor-Presidente 

Auditoria Interna Global

Novos Negócios  
& Inovação

Participações 
América latina

VCNA VCEAAVCBr

Gente & 
Gestão Finanças Desenvolvimento 

Corporativo Jurídico
Energia, 

Sustentabilidade 
e Segurança
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Conselho de administração  
e Comitês 
responsável por gerenciar as-
suntos estratégicos e determinar 
políticas de curto e longo prazos, 
o Conselho de Administração é 
composto, atualmente, de cinco 
membros efetivos, eleitos pela 
assembleia Geral, com mandato de 
dois anos. Um dos membros é inde-
pendente. o conselho de adminis-
tração é assessorado por quatro 
comitês, conforme segue:

 Comitê de Auditoria Estatutá-
ria – composto, em sua totalidade, 
de membros independentes com 
mandato de cinco anos, tem como 
responsabilidade o monitoramento 
de assuntos relacionados à elabo-
ração dos relatórios financeiros, 
incluindo demonstrações finan-
ceiras, controles internos, geren-
ciamento de riscos, denúncias ao 
canal de ouvidoria e cumprimento 
de leis e regulamentos, bem como 
interação e monitoramento das 
atividades de auditoria interna e 
auditoria externa

 Comitê de Finanças – composto 
de três membros, é responsável por 
monitorar questões relacionadas a: 
conjuntura econômica brasileira e 
mundial e de seus potenciais reflexos 
na posição financeira da companhia; 
proposição das diretrizes de gestão 
de caixa e liquidez da companhia; 
orientação sobre políticas de hedge, 
alternativas de financiamentos e 
estrutura de capital da companhia; 
e avaliação da exposição a fatores 

de riscos financeiros, tributários e 
regulatórios

 Comitê de remuneração e Pes-
soas – composto de três membros, é 
responsável por apoiar o conselho de 
administração na tomada de decisão 
de assuntos que impactem recursos 
humanos

 Comitê de Estratégia – composto 
de, no mínimo, três e, no máximo, 
cinco membros, é responsável por: 
acompanhar e analisar o contexto 
da indústria brasileira e mundial e as 
implicações para a posição competi-
tiva da empresa; discutir e orientar 
o conselho de administração sobre 
questões estratégicas de curto, 
médio e longo prazos, incluindo 
competitividade, novos mercados e 
produtos, inovação e sustentabilida-
de; orientar sobre oportunidades de 
investimentos e/ou desinvestimen-
tos; propor definição de estratégia 
de longo prazo e de diretrizes para os 
planejamentos plurianuais; e sugerir 
ao conselho de administração e ao 
comitê de remuneração e pessoas 
formas de alinhamento de incenti-
vos para captura do valor potencial 
da companhia

o conselho de administração, como 
regra, reúne-se bimestralmente e 
analisa os impactos, riscos e opor-
tunidades, de forma geral, para a 
empresa.

governança da sustentabilidade 
para acelerar a sinergia entre as 
unidades e o engajamento das equi-

pes no esforço para realizar nossos 
compromissos para a sustentabilida-
de 2020 (ver item a sustentabilidade 
para nós, adiante), aprimoramos, 
em 2014, nossa estrutura global de 
governança da sustentabilidade.

com isso, aprofundamos o modelo 
que começamos a implementar 
no final de 2013, com a criação da 
diretoria Global de energia, susten-
tabilidade e segurança. a área tem 
o papel de desenhar e acompanhar 
as diretrizes em quatro eixos que 
elegemos como prioritários: segu-
rança; ecoeficiência e inovação; 
ética e compliance; e engajamento 
comunitário. Também é responsá-
vel pelo desenvolvimento do relató-
rio integrado.

seu responsável integra o Time 
executivo Global (GeT), que propõe 
iniciativas e monitora a performance 
geral da companhia. Vinculado à 
diretoria, temos um time de meio 
ambiente, segurança e responsa-
bilidade social, que dá suporte à 
concepção e à execução de projetos, 
gerindo de modo centralizado o 
desempenho ambiental de segu-
rança e responsabilidade social da 
empresa, em todos os continentes. 
Temos, ainda, pontos focais dedica-
dos ao tema em cada regional, país e 
unidade industrial.

Também estabelecemos fóruns des-
tinados a comprometer ainda mais 
as equipes com as metas estabeleci-
das em nosso plano estratégico de 
sustentabilidade. 
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EStruturA GlOBAl 
DE GOVErNANçA DA 
SuStENtABIlIDADE

aprovação final (report e validação estratégica)

aprovação

aprovação técnica

conselho de 
administração

geT
(Time executivo global)

comitê global de 
sustentabilidade
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Fóruns de governança  
da sustentabilidade
Temos fóruns estruturados para 
promover o alinhamento das ações 
de curto e médio prazos globais e das 
regiões em que atuamos e o posicio-
namento estratégico de longo prazo 
da companhia.

Fórum INtEGrANtES
rEuNIÕES –  
PErIODICIDADE

GlOBAl

GeT – Global executive 
Team (Time executivo 
Global)

 presidente global
 Vice-presidentes das regiões
 diretores executivos das áreas globais, incluindo 

energia, sustentabilidade e segurança (ess)

bimestral

comitê ambiental 

 diretor executivo global de energia, sustentabilidade 
e segurança (ess)

 diretores de operações das regiões
 Gerente Global de meio ambiente
 líderes de sustentabilidade de cada região.

semestral

reuniões técnicas
 líder de meio ambiente global
 coordenadores de meio ambiente e de 

sustentabilidade de cada região
Trimestral

VCBr

beT – brazilian 
executive Team (Time 
executivo do brasil)

 presidente Global
 diretores da Vcbr, incluindo diretoria Técnica

bimestral

comitê ambiental

 diretoria Técnica 
 diretores de negócios
 Gerente Global de meio ambiente e líderes de meio 

ambiente da Vcbr

Trimestral

comitê de 
responsabilidade 
social

 reuniões anuais com o conselho e toda a diretoria 
Vcbr

 reunião com o conselho para validação do 
investimento social externo

semestral

VCNA

naeT – north america 
executive Team (Time 
executivo da américa 
do norte)

 representantes regionais
 Vice-presidentes regionais

bimestral

comitê ambiental  líderes de meio ambiente da américa do norte Trimestral

comitê de marketing e 
operações  Áreas técnicas e de suporte semestral
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A SuStENtABIlIDADE  
PArA NóS [G4-25] 

ao longo de nossa história, temos 
fomentado o desenvolvimento so-
cioambiental das comunidades onde 
atuamos e mantemos uma participa-
ção relevante em fóruns destinados a 
promover a sustentabilidade no setor 
cimenteiro.

para nós, sustentabilidade significa 
atingir nossas ambições de cresci-
mento, da seguinte forma: levando 
em conta as necessidades presentes 
e futuras da sociedade; oferecendo 

materiais de construção ecoeficien-
tes 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 estimu-
lando seu progresso.

para acelerar o cumprimento desses 
objetivos, em 2014 aprimoramos 
nosso Plano Estratégico de Susten-
tabilidade, com o envolvimento das 
equipes de todas as regiões. o plano 

representa o direcionamento de mé-
dio e longo prazos da companhia em 
relação ao tema e foi aprovado pelo 
Time executivo Global (GeT) e pelo 
conselho de administração.

no final do ano, formalizamos o 
documento Nossos Compromissos 
para a Sustentabilidade 2020, com 
objetivos que vão muito além do com-
pliance legal e regulatório. Queremos 
que eles sejam, de fato, direcionado-
res que nos ajudem a continuar ope-
rando em sintonia com a sociedade e 
a criar valor para a empresa e nossos 
públicos ao longo do tempo.

 O QuE FIZEmOS Em 2014

estabelecemos metas ambi-
ciosas em áreas-chave para 
a sustentabilidade em nossa 
indústria, deixando claro quais 
temas priorizamos e aonde 
queremos chegar até 2020.

 COmO A EStrAtéGIA FOI 
CONStruíDA

1 nosso norte (direcionamento 
estratégico)
2 expectativas dos stakeholders, 
identificadas por meio do processo 
de materialidade, de pesquisas com 
clientes, funcionários e comunidades 
e dos canais de relacionamento com 
nossos públicos
3 análise swot (forças, fraquezas, 
oportunidades e ameaças)
4 Benchmark interno (regiões) e 
externo
5 padrões atuais do setor e do mer-
cado
6 principais tendências em susten-
tabilidade

 COmO VAmOS ChEGAr lá

 definimos as metas globais 
e por região no final do ano 
passado e os indicadores para 
monitorá-las

 em 2015, elas serão cascatea-
das ano a ano, até 2020

 para cada meta, é definido 
um plano de ação

 as metas integram a avalia-
ção de desempenho das lideran-
ças, influenciando de 20% a 80% 
a remuneração da alta gestão, 
até o nível de gerência



44 VOTORANTIM CIMENTOS44

Nossa atuação 

Nossos 
compromissos para 
a sustentabilidade 
2020
nossa estratégia de sustentabilidade 
é baseada em quatro direcionadores 
estratégicos:

saúde e seguraNça 
a segurança em primeiro lugar!

étiCa e COMPLIANCE
somos éticos e confiáveis, 
agindo de acordo com as leis e os 
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.

desdobrando os Nossos 
Compromissos para a 
sustentabilidade – 2020 

Saúde e segurança
a segurança é o primeiro valor da 
Votorantim cimentos, e é colocada 
em primeiro lugar antes de tudo o 
que fazemos. é um dos pilares do 
nosso plano estratégico de sustenta-
bilidade, com uma visão claramente 
definida: acidente zero.

as ações em prol da segurança e 
da saúde são regidas pela Política 
Global de Saúde e Segurança, que 
desde 2014 orienta as nossas opera-
ções em todas as partes do mundo. 
as regras pela Vida, conjunto de 
normas para a manutenção de um 
ambiente de trabalho livre de aciden-
tes, também se tornaram globais. 
iniciamos, ainda, a implantação de 

protocolos de segurança críticos, com 
base nas melhores práticas de saúde 
e segurança, visando à prevenção de 
fatalidades.

evoluímos em nossa taxa de frequên-
cia de acidentes com perda de tempo 
(número de acidentes com perda de 
tempo por milhão de horas trabalha-
das), que passou de 1,09 em 2013 para 
0,94 em 2014. apesar de grandes avan-
ços, lamentamos profundamente a 
ocorrência de 3 fatalidades com funcio-
nários e uma fatalidade com contra-
tados. além disso, houve a ocorrência 
de sete fatalidades de terceira parte na 
nossa cadeia de distribuição.

Uma só perda de vida já é demais. por-
tanto, apuramos as causas desses aci-
dentes e intensificamos os programas 
para a eliminação de fatalidades em 
todas as nossas operações. Há progra-

mas de comportamento seguro como 
o Gerência andando na Área (Gana), 
em que os líderes fazem inspeções de 
saúde e segurança, acompanhando 
de perto as operações. Já o Direito de 
recusa, por meio do qual o empregado 
se nega a trabalhar caso considere as 
condições inseguras, foi instituído e 
vem sendo praticado. a implantação de 
Protocolos Críticos para Prevenção 
de Fatalidades avançou significativa-
mente. planos de investimento foram 
elaborados para adequar as instalações 
às normas regulamentadoras e aos 
padrões técnicos internacionais. por 
fim, um conjunto de ferramentas ope-
racionais de segurança foi revitalizado, 
valorizando ainda mais as análises de 
risco, as permissões de trabalho e os 
procedimentos para tarefas de risco. 
Tudo no sentido de bloquear as causas 
de acidentes de alto potencial e preve-
nir os acidentes graves.
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gloBal 
safety day

para disseminar a política Global 
de saúde e segurança e as regras 
pela Vida, mobilizamos nossa 
população interna no Global safety 
day, realizado no dia 27 de junho 
de 2014 e que passa a fazer parte 
do calendário anual de eventos da 
companhia. nessa primeira edição 
do Global safety day, a atividade 
começou com uma mensagem 
do presidente mundial a todos os 

líderes, na qual ele destacou os 
compromissos dos líderes com a 
saúde e a segurança. a mensagem 
chegou aos nossos quase 25 mil 
funcionários e contratados em 
todo o mundo por meio de vídeos 
que reforçavam o papel de cada um 
na promoção da segurança e na eli-
minação de acidentes e, também, 
por dinâmicas conduzidas pela 
liderança de cada localidade.

Todos os dias nos preocupamos com o que há de mais importante: sua vida. A segurança está nas suas mãos, em todos os momentos e em todos 
os gestos. Tenha certeza de conhecer as nossas Regras pela Vida e a Política Global de Saúde & Segurança, além de saber o que fazer para segui-las.
Você está fazendo isso por você e por quem você ama.

Segurança começa comigo.

Cuide-se Para que você possa cuidar das 
pessoas que ama e aproveitar 
os bons momentos da vida
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Fatalidades 
cimenTo, concreTo, aGreGados e prodUTos complemenTares

 funcionÁrios 

2012 2013 2014

2 2
3

8

5

2012 2013 2014*

9
8

7

1

 contratados  terceira Parte

taxa de FreQuêNCia de aCideNtes Com aFastameNto 

 funcionÁrios 

2012 2013 2014

1,06
1,28

1,14

0,47

2012 2013 2014

0,9 0,77

 contratados

Nossas metas para 2020

 implantar um robusto programa 
de comportamento seguro, visando 
aprimorar a percepção de risco dos 
funcionários e o engajamento das 
lideranças

 avançar na gestão de riscos críti-
cos, implantando os requisitos dos 
protocolos críticos aplicados aos 
negócios de cada região

 implantar os requisitos de direção 
segura do csi aplicados ao nosso 
negócio

 melhorar o compartilhamento de 
boas práticas e aprendizados com in-
cidentes, visando prevenir repetições 
de alto potencial

 assegurar o efetivo cumprimento 
da política Global de saúde e segu-
rança e das regras pela Vida

 implementar padrões críticos de 
segurança em toda a cadeia de valor, 
visando assegurar controles que 
previnam acidentes graves

 promover condições saudáveis 
de trabalho para todos os nossos 
funcionários

 com essas ações, atingir zero fata-
lidade e taxa de frequência de lesões 
com afastamento para funcionários 
diretos inferior a 0,4

* nota: em 2014, houve reclassificação dos óbitos por correção de leitura, considerando critério do csi. 



47 RELATÓRIO INTEGRADO 2014 47 

Nossa atuação 

PrograMa Mais vida – 
saúde e Qualidade de vida 

o programa mais Vida engloba 
uma série de ações voltadas aos 
funcionários e seus dependentes. 
algumas delas:

VC liga para a sua Saúde: moni-
toramento telefônico das condi-
ções de saúde e apoio aos partici-
pantes no controle da saúde.

Programa de Apoio ao Empre-
gado: oferece orientação jurídica, 
financeira, emocional, conjugal e 
familiar.

mamãe, Bebê & Cia: apoio e orien-
tação às gestantes, prestados por 
profissionais de saúde.

ética e compliance 
[G4-so3, G4-41 e G4-43]
revisamos, em 2014, nosso novo 
Programa Global de Compliance. 
elaborado com base no código de 
conduta da Votorantim, bem como 
em nossos valores e crenças, o pro-
grama tem como principais objetivos 
os itens descritos a seguir.

 Direcionar a companhia para a 
conformidade, para o cumprimento 
de leis e regulamentos e dos com-
promissos assumidos nos contra-
tos e acordos assinados

 exigir o cumprimento das condicio-
nantes para a obtenção e manu-
tenção de licenças, Autorizações e 
Certificações necessárias para as 
nossas operações

 representar nosso compromisso 
com a defesa da concorrência, além 
da prevenção a fraudes e à corrupção 

adicionalmente, mantemos reitera-
damente  treinamentos e diversas ini-

ciativas de comunicação para difundir 
a cultura de prevenção à corrupção e 
à conformidade ao direito concorren-
cial em todos os níveis e geografias 
da empresa. a conscientização e a 
propagação dessas regras é uma 
prioridade da Votorantim cimentos.  
sendo assim, com o objetivo de infor-
mar, orientar, educar e engajar todos 
os funcionários e colaboradores da 
companhia, atualizamos e divulga-
mos também em 2014, nossa política 
Global anticorrupção e de conformi-
dade ao direito concorrencial.  

como forma de aprimoramento 
contínuo de todos os controles da 
empresa e reforçando nossa cultura, 
a empresa realiza periodicamente 
risk assessments com foco em anticor-
rupção e de conformidade ao direito 
concorrencial.

Ouvidoria [G4-41 e G4-Hr9]
disponível no brasil e no exterior, 
em oito idiomas, a ouvidoria pode 
ser acessada por empregados, clien-
tes, fornecedores e demais públicos 
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nosso código de 
conduta orienta 
nossa atuação e nosso 
relacionamento com 
os diversos públicos.

de relacionamento para tirar dúvidas 
ou fazer relatos relacionados a suspei-
ta de violação do código de conduta. 
dentre outros, podemos destacar 
temas como assédio, discriminação, 
abuso de poder, corrupção e qualquer 
outro comportamento antiético. 

as questões apresentadas são tratadas 
pela ouvidoria, que, com imparcia-
lidade e confidencialidade, realiza a 
análise dos relatos e dissemina-os para 
solução. é compromisso da empresa 
apurar todos os relatos recebidos, tem-
pestivamente, e gerar ações corretivas 
e educativas, quando aplicável.

a empresa compromete-se com a re-
solução dos casos em tempo adequa-
do, buscando aprimorar e abreviar esse 
prazo o máximo possível. Também 
disponibiliza a consulta aos relatos a 
qualquer momento, pelo relator, que 
dispõe de código especifico e único 
para preservação de sua identidade.

a ouvidoria é um órgão independente 

vinculado ao comitê de auditoria esta-
tutário por meio da diretoria Global de 
auditoria interna, órgão de assessoria 
ao conselho de administração.

os relatos de alta sensibilidade ou que 
façam referência aos membros da alta 
administração são objeto de análise 
pelo business ethics council, forma-
do pelos ocupantes das diretorias de 
auditoria/ouvidoria, Gente & Gestão, 
Jurídico e presidência. 

os processos de capacitação e treina-
mento dos ouvidores são realizados 
presencialmente, com o uso ferramen-
tas de treinamento eletrônicas com 
base em técnicas de e-learning e em 
vários idiomas.

preocupada com os aspectos relacio-
nados à privacidade e à proteção de 
dados em suas atividades, a ouvidoria 
está estruturada para o cumprimento 
rigoroso das exigências legais de data 
privacy e data protection nos países em 
que a Votorantim cimentos opera, 

iniciativa equiparável às melhores 
práticas de mercado.

a Votorantim cimentos está, ainda, 
comprometida com as melhores práti-
cas no que se refere ao sistema de ou-
vidoria utilizado, investindo para sua 
melhoria contínua. Utiliza empresa de 
prestação de serviços de call center de 
classe mundial, garantindo a preser-
vação dos assuntos tratados e com 
certificações exigidas pelo mercado 
internacional.

em 2014, foram reportados 13 casos de 
discriminação. desse total, 11 foram 
considerados insubstanciais ou com 
falta de informação, 1 foi considerado 
pertinente, e 1 está em análise. os ou-
vidores foram treinados em relação às 
novas políticas globais da companhia. 
ou seja, tivemos um índice superior a 
92% de resolução das suspeitas de caso 
de discriminação.

a ouvidoria da Votorantim cimentos 
está à disposição de todos os nossos 
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Número total de Casos de susPeita de 
disCrimiNação e as medidas tomadas [G4-Hr3]

SuSPEItA DE CASOS DE DISCrImINAçãO 2014

denúncias recebidas pela ouvidoria 13

casos considerados procedentes 1

notas: a) foram consideradas as denúncias recebidas em casos de discriminação.  
os temas identificados são: raça, faixa etária, sexo, religião, origem social e condi-
ções físicas. b) alegações de assédio não estão contemplados nesse indicador.

públicos de relacionamento (tanto do 
brasil como de outros países) – funcio-
nários, fornecedores, clientes, comu-
nidades, imprensa e outros –, para 
qualquer questão, principalmente as 
relativas ao nosso código de condu-
ta, tais como assédio (moral, sexual), 
discriminação, suspeitas de fraudes, 
abuso de poder, desvios, atos ilícitos e 
outros descumprimentos.

Todas as solicitações e denúncias são 
tratadas com confidencialidade (a iden-
tificação é opcional) e imparcialidade.  

riscos  [G4-14] 
a área de Gestão de riscos vem 
atuando desde 2011 em diferentes 
iniciativas. 

em 2014, o foco foi a gestão de riscos de 
negócios, evoluindo em metodologias 
baseadas nas melhores práticas do 
mercado, principalmente a iso 31000. 
definimos uma régua de impactos com 
as premissas para classificar as ques-
tões financeiras, legais, de reputação, 

Fale com a 
Ouvidoria
Brasil: 0800-8911729 
estados unidos e canadá: 1-866-
340-6689
Países da europa, Ásia e África: 
consultar telefones no site 
https://secure.ethicspoint.com/
domain/media/pt/gui/27543/
index.html

ambientais e sociais, atribuindo a elas o 
mesmo grau de importância em nossa 
matriz de riscos.

a partir de discussões com as lideran-
ças, foram definidos a tolerância e o 
apetite aos riscos, além de estraté-
gias para mitigação ou prevenção. 
mais de 60 pessoas foram envolvidas 
nesse processo, validado pelas áreas, 
pelo presidente global, pelo diretor 
financeiro, pelo comitê de auditoria 
e pelo conselho de administração da 
Votorantim cimentos.

revisamos nossa Política Global de 
Gestão de riscos, além de manuais 
metodológicos e de assessoria às áre-
as, de modo a assegurar a aderência e 
a evolução dos processos.

ao mesmo tempo, definimos indi-
cadores e a estratégia de monitorar 
continuamente a exposição aos riscos, 
bem como planos de ação, trabalhan-
do com as diferentes áreas na redução 
da exposição da empresa.
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investigações adMinistrativas Pela sde (secretaria de direito econôMico)
em 2003, a secretaria de direito econômico, 
ou sde, iniciou um procedimento admi-
nistrativo contra as maiores produtoras de 
concreto e cimento do brasil, incluindo Voto-
rantim cimentos s.a. (Vcsa). este procedi-
mento relacionado a alegações por parte de 
certos produtores de concreto de ready-mix 
de que estas grandes empresas de cimento 
podem ter violado a lei antitruste brasileira 
por não vender certos tipos de cimento para 
as empresas de concreto ready-mix.

além disso, em 2006, a sde instaurou 
processo administrativo contra as maiores 
empresas de cimento do brasil, incluindo 
Vcsa, relacionadas a alegações de práticas 
anticoncorrenciais que incluíam a fixação 
de preços e a formação de um cartel. 

em 22 de janeiro de 2014, o cade deu 
início ao julgamento do processo iniciado 
em 2006 pela sde, com quatro dos cinco 
conselheiros votando pela imposição de 
certas sanções. em 28 de maio de 2014, 
após suspender a primeira sessão de 
julgamento, proferiu a sua decisão, na qual 
impôs sanções a seis empresas de cimento 
brasileiras, incluindo a Vcsa, pelas práticas 
anticoncorrenciais alegadas. 

sanções do cade contra a Vcsa, incluin-
do uma multa de aproximadamente 
r$ 1.566.000.000 e a obrigação de Vcsa 
em vender (1) todas as suas participações 
acionárias em outras cimenteiras e empre-
sas de concreto no brasil, (2) 20% de sua 
capacidade instalada de serviços de ready-

-mix no brasil; referida capacidade deve ser 
vendida nos mercados relevantes em que a 
Vcsa possua mais de uma planta de ready-
-mix e (3) outros ativos de cimento (ainda 
não divulgados à Vcsa), que, na opinião do 
cade, estavam diretamente relacionados 
aos supostos atos ilegais/crimes dos quais a 
Vcsa é acusada. além disso, outras sanções 
não-monetárias foram impostas à Vcsa 
pelo cade, incluindo o acesso restrito a 
financiamento do governo brasileiro, em 
conjunto com a recomendação do cade 
para restringir ou limitar alguns outros 
benefícios e incentivos fiscais, conforme 
detalhado na decisão da pa 08012.011142 / 
2006 -79, publicada em 1º de julho de 2014. 

em 1º de julho de 2014, foi publicada a 
certidão de julgamento e os votos dos 
conselheiros, com as versões confidenciais 
disponibilizadas para as sentenciadas no 
dia seguinte. dessa forma, em 14 de julho, 
a companhia apresentou embargos de 
declaração (recursos administrativos) para 
dirimir contradições, omissões e obscuri-
dades da decisão do cade. até a presente 
data a Vcsa não recebeu resposta ao seu 
recurso, sendo que não existe prazo legal 
para isto. até o julgamento deste recurso 
administrativo, a decisão do cade não es-
tará concluída no âmbito administrativo e, 
portanto, as sanções não poderão ser apli-
cadas. se a decisão do cade se confirmar, a 
Vcsa pretende recorrê-la na esfera judicial. 
a companhia classificou a probabilidade 
de perda nesse processo no judiciário como 
possível e em 31 de março de 2015, levando 

de olho no traBalho infantil e forçado ou anÁlogo ao escravo 
[G4-Hr5 e G4-Hr6]

as questões de trabalho análogo ao escravo 
e infantil são tratadas em nosso código de 
conduta e também por meio das auditorias 
de controle operacional. são realizados acom-
panhamentos regulares dos dados gerados no 
sistema e essas informações são reportadas 
para o  comitê de ética e conduta.

eventuais suspeitas de violação de políticas, 
acusações de trabalho infantil, forçado ou aná-
logo ao escravo são direcionados para a área 
de auditoria e, após a sindicância e apuração, 
conforme o caso, para Gente e Gestão e pela 
aplicação das medidas corretivas cabíveis.

são elaborados planos anuais de auditoria 
incluindo fornecedores, com o objetivo de 
avaliar os principais riscos de cada unidade 
de negócio. estes planos são discutidos e 
validados com a alta administração das 
unidades de negócio, de forma que se tenha 
um nível de cobertura de acordo com a 
quantidade de unidades de cada negócio, 
aplicando-se também a rotação de ênfase. 
adicionalmente à existência de uma ouvido-
ria, apoiada por uma ferramenta sistêmica 
que já se mostra consolidada, facilita o 
acesso dos funcionários e demais interessa-
dos caso observem desvios.

as auditorias de terceira parte relacionadas 
ao tema são conduzidas por empresas con-
tratadas especializadas. 

ainda existem cláusulas específicas nos con-
tratos relacionadas a este tema e, além disso, 
fornecedores envolvidos na lista negra do 
ibama ou  do ministério do Trabalho são ex-
cluídos automaticamente do nosso sistema.

em 2014, não foram identificados operações 
e/ou fornecedores com risco de ocorrência 
de trabalho infantil, forçado ou compulsório.

em consideração o risco de perda, provisio-
nou-se o valor de r$ 682.020.000. no caso 
de insucesso no recurso administrativo ou 
outros futuros recursos, a aplicação dessas 
sanções podem ocasionar um efeito mate-
rial adverso sobre a companhia.

 anteriormente, em 2003, a sde, atual 
superintendência Geral do cade, iniciou 
outro processo administrativo envolvendo 
empresas produtoras de cimento no brasil, 
incluindo a Votorantim. esse processo diz 
respeito a alegações de certas produtoras 
de concreto de que as grandes empresas de 
cimento teriam violado a legislação brasi-
leira de concorrência, não lhes vendendo 
certos tipos de cimento. a fase instrutória 
desse processo foi encerrada em abril de 
2012 e, até o momento, não há indícios de 
que a superintendência Geral pretenda 
encaminhar qualquer recomendação ao Tri-
bunal do cade, conduzindo investigações 
futuras sobre esse assunto. se a companhia 
for considerada culpada por violar a legis-
lação, pode estar sujeita a sanções penais e 
administrativas, incluindo uma multa admi-
nistrativa que pode variar de 0,1% a 20,0% 
(se a nova legislação antitruste for aplicada) 
do faturamento bruto da atividade, relativo 
ao exercício social imediatamente anterior 
ao ano em que o processo administrativo 
foi iniciado. na opinião da companhia e 
na opinião de seus consultores jurídicos, a 
Votorantim não estará sujeita a quaisquer 
penalidades administrativas e/ou criminais. 
a expectativa de perda nesse processo é 
considerada remota.
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ECOEFICIêNCIA E INOVAçãO 
[G4-en27]

promovemos a ecoeficiência por 
meio de práticas e produtos inovado-
res e estamos comprometidos com a 
proteção dos recursos naturais. em 
2014, fizemos avanços significativos 
nessa jornada.

a partir de contribuições das equipes 
das diferentes regiões, reformula-
mos nossa Política Ambiental e 
também as regras Verdes, um con-
junto de dez normas que traduzem 
os comportamentos esperados dos 
funcionários em relação aos temas 
ambientais. agora, além da exigên-
cia de compliance em relação às leis e 
aos regulamentos, elas contemplam 
normas e orientações para aumen-
tar a  nossa ecoeficiência e reduzir os 
impactos ambientais.

ambas foram aprovadas pelo 
Time executivo Global (GeT) e pelo 
conselho de administração e, em 
2015, iniciamos sua disseminação na 
companhia, por meio de ações de 
comunicação, de treinamentos e do 
desmembramento das metas da alta 
gestão às áreas operacionais.

NOSSAS mEtAS PArA 2020

mEtAS 2020 O QuE rEAlIZAmOS Em 2014

Garantir a implementação da política ambiental Global 
e das regras Verdes.

construímos uma nova política ambiental Global e 
reformulamos as regras Verdes, introduzindo fortemente 
o conceito de ecoeficiência.

alcançar um fator clínquer/cimento de 72%. reduzimos a proporção clínquer/cimento em 1,9%, 
chegando a um fator de 74,7%.

Usar 30% de combustíveis não fósseis em nossas 
fábricas de cimentos. 

aumentamos o uso desses combustíveis em 14,2%, 
chegando a um fator de substituição de 7,6%.

reduzir nossas emissões de co2 por tonelada de 
cimentícios em 25%, em comparação com os níveis 
registrados em 1990.

no ano, nossas emissões foram reduzidas em 15,8% em 
relação ao ano-base (1990).

reduzir as emissões de material particulado, nox e so2 
por tonelada de clínquer, respectivamente, em 65 g, 
1.950 g e 750 g.

diminuímos as emissões de particulados em 5,2% (108 g/t 
clínquer), de nox em 12,1% (1.977 g/t clínquer) e de so2 em 
28,4% (683 g/t clínquer), em relação ao ano anterior.

implementar planos de gestão de água em áreas de 
escassez dos nossos negócios.

concluímos a análise de riscos em relação ao estresse 
hídrico no brasil e começamos a implantar a ferramenta 
Global Water Tool nos demais países.

desenvolver planos de gestão para 100% das unidades 
que apresentam sobreposição com áreas de alta 
relevância para a biodiversidade.

criamos o plano de Gestão da biodiversidade, em ribeirão 
Grande (sp).
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  Cumprir com os requisitos legais, padrões e 
regulamentações aplicáveis à Organização e outros 
compromissos voluntários subscritos.

  Implantar e manter um Sistema de Gestão Ambiental 
apropriado à natureza, à escala e ao impacto ambiental de 
nossas atividades, produtos e serviços, visando garantir a 
conformidade com nossos compromissos, com foco em 
melhoria contínua e prevenção da poluição.

  Garantir o uso ecoeficiente e responsável de recursos 
naturais para reduzir o consumo de combustíveis fósseis, 
matérias-primas, água, energia e outros insumos.

  Endereçar os desafios de mudanças climáticas e desenvolver 
estratégia para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. 
Focar o uso de combustíveis alternativos de baixo carbono, o 
uso responsável de combustíveis e matérias-primas e o uso 
eficiente de energia e recursos.

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

  Minimizar a geração de resíduos. Reduzir o consumo, reusar e 
reciclar materiais quando possível e descartar os resíduos de 
forma apropriada e responsável.

  Avaliar, controlar e reduzir os impactos ambientais em nossas 
atividades, focando a melhoria contínua e as 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.

  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 a 
conservação e o aumento do nível de conscientização.

  Promover relações éticas e transparentes com nossas partes 
interessadas, fornecendo regularmente informações ambientais 
sobre nossas operações e produtos, utilizando o diálogo aberto.

1

2

PrincíPios da nossa Política 
ambiental

2

3

4

5

6

7

8

9
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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

As Regras Verdes foram 
desenvolvidas com base 
nos princípios da Política 
Ambiental para facilitar o 
seu entendimento e 
disseminação para todos 
os nossos funcionários. 

Com esta e outras ações de educação ambien-

tal estamos contribuindo com a meta 1 da 

Convenção da Diversidade Biológica relativo ao 

conhecimento dos valores da biodiversidade e 

das medidas que poderão tomar para conservá-la 

e utilizá-la de forma sustentável.
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investimentos ambientais  
[G4-en31]

Em 2014, nossos investimentos 
ambientais somaram r$ 67,8 
milhões (Capex) e nossas despesas 
relacionadas ao meio ambiente 
(Opex) chegaram a r$ 41,7 mi-
lhões, refletindo os benefícios dos 
investimentos em anos anteriores. 
o aumento se deve ao desembolso 
para novos projetos de coprocessa-
mento de resíduos e modernização 
de fábricas industriais, buscando 
incrementar a eficiência energética e 
reduzir as emissões de particulados 
na fabricação de cimento.

outros investimentos importantes 
foram em projetos de recuperação de 
calor e no controle de emissões em 
instalações da europa, Ásia e África. 

desPesas e iNvestimeNtos em meio ambieNte 
em reais

 desPesas 
relacionadas ao Meio 
aMBiente (oPeX)

 investiMento 
aMBiental (caPeX) 2012 2013 2014

desPesas e iNvestimeNtos ambieNtais Por tiPo  
em reais

 outras desPesas 
aMBientais

 custos de Prevenção e 
gestão aMBiental

 disPosição de 
resíduos, trataMento 
de eMissões e custos de 
reMediação2012 2013 2014

distribuição de gastos e iNvestimeNtos ambieNtais 
por reGião

 vcBr
 aMÉrica do sul
 vceaa
 vcna

2%

2%

4%

92%

31.690.068
27.787.572

79.070.976
51.242.110

67.804.164
41.629.016

31.826.306
24.880.414

48.132.668
64.692.581
17.487.837

37.875.439
62.082.463
9.475.277
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materiais – fator clínquer/
cimento
Um dos principais desafios para a 
sustentabilidade em nossa indústria 
é a redução do fator clínquer/cimen-
to, ou seja, a quantidade de clínquer 
consumido para produzir cada tone-
lada de cimento. a medida é impor-
tante para diminuir as emissões de 
co2, já que a fabricação do clínquer 
consome combustíveis fósseis e 
emite co2 pela descarbonatação do 
calcário.

nesse aspecto, temos um impor-
tante foco em pesquisas de novos 
aditivos que possam ser usados em 
substituição ao clínquer, mantendo 
os padrões de qualidade do cimento. 
Hoje, utilizamos, em média, 74,7% de 
clínquer. conseguimos esse valor em 
decorrência da utilização de materiais 
cimentícios alternativos – pozolana 
natural ou artificial, calcário, escória 
siderúrgica e cinza volante (resíduo 
de queima de carvão em termoelétri-
cas). a meta é chegar a um fator de 
clínquer de 72% em 2020.

Vários elementos influenciam a 
evolução nessa área, em especial 
a legislação e a disponibilidade de 
cimentícios nas diferentes regiões. 
na américa do norte, por exemplo, 
temos fábricas com fator de 96%, em 
função das restrições para o uso de 
aditivos aos produtos. Já no brasil, 
temos unidades com alta utilização 
de materiais ecoeficientes. na fábrica 
de cubatão (sp), por exemplo, o uso 
de escória chega a 65%.

Fator ClíNQuer (t ClíNQuer/t CimeNto) 
meTa para 2020: 72%

1990

81%

2012 2013 2014

74%

76%

75%

PrÁtica PreMiada: uso da 
Pozolana nas fÁBricas de 
Porto velho e noBres

pozolana em 
porto Velho

investindo em parcerias para o 
desenvolvimento de fornos que 
possibilitem a ativação de argilas 
por calcinação, nossas unidades 
de porto Velho (ro) e nobres (mT) 
conseguiram obter uma pozolana 
artificial de ótima performance. o 
material apresenta vantagens na 
substituição do clínquer, conferin-
do mais resistência e durabilidade 
ao cimento.

com isso, até o fim de 2014 essas 
unidades diminuíram o uso de clín-
quer em 35%. além disso, a produ-
ção da pozolana artificial reduz as 
emissões de co2 em 50%, o uso de 
combustíveis em 25% e o de água 
em 40% em relação ao processo 
convencional de fabricação de 
clínquer. o projeto foi reconhecido 
com o prêmio Finep, na categoria 
inovação sustentável.
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energia
outro grande desafio relacionado 
às mudanças climáticas no setor 
em que atuamos é ganhar eficiência 
energética e aumentar a substituição 
de combustíveis fósseis por combus-
tíveis alternativos e biomassas. o 
consumo de energia elétrica e térmi-
ca tem uma contribuição importante 
para as emissões de co2. 

Temos trabalhado fortemente nessas 
duas frentes – eficiência energética 
e coprocessamento –, redirecionan-
do nossas prioridades de investimen-
tos e trabalhando a cultura interna 
de conservação de energia.

referência eM energia 
na aMÉrica do norte

a nossa fábrica de bowmanville, 
em Ontário, no canadá, foi o pri-
meiro complexo industrial da amé-
rica do norte a obter a certificação 
iso 50001 (gestão de energia), em 

2011. desde então, vem ganhando 
eficiência, com uma redução de 
consumo de 10,3 milhões de qui-
lowatts/hora e uma economia de 
Us$ 1 milhão por ano de 2012 a 2014.

4% 
 
foi a redução do consumo 
de energia elétrica em 
nossa unidade de rio 
Branco do sul em 2014, 
na qual desde 2001 temos 
um comitê interno de 
conservação, que deu 
origem a uma série de 
mudanças em processos.

Unidade de 
bowmanville
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CoNsumo esPeCíFiCo de eNergia elétriCa
KWH/T prod. cimenTÍcio

1990

119,0

2012 2013 2014

108,8 109,4 110,0

nota: Valor de 2014 não está considerando as operações da américa 
do norte

substituição térmiCa Por 
Combustíveis alterNativos e biomassas
%

1990

1,0%

2012 2013 2014

7,2%
6,6%

7,6%

Eficiência energética
Um dos critérios para a alocação de 
recursos em novas fábricas ou expan-
são de capacidade é a opção por equi-
pamentos que proporcionem mais 
eficiência no consumo de energia 
elétrica, mesmo que seu custo inicial 
seja mais elevado. Um exemplo são 
os moinhos verticais, que consomem 
30% menos energia. 

as medidas são acompanhadas 
de gestão e conscientização dos 
funcionários. em rio branco do sul, 
implementamos em 2001 um comitê 
interno de conservação, que provo-
cou uma série de mudanças em pro-
cessos. o resultado foi uma redução 
de 4% no consumo de energia elétrica 
na unidade no ano.

no escritório central da Vcna, em To-
ronto, no canadá, a adoção do triplo 
ciclo combinado de aquecimento e 
força, concluído no início de 2015, irá 
gerar 100% da eletricidade necessária 
no local usando gás natural, com re-
cuperação de calor para os sistemas 
de aquecimento e condicionamento 
ambiental do edifício. o projeto serve 
de piloto para a adoção da tecnologia 
na região.

o consumo de energia fora da em-
presa, contabilizando as atividades 
de transporte e distribuição, totali-
zou 427.969 tco2e. 
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Formado por profissionais volun-
tários de todas as áreas e especia-
lidades da unidade de rio branco 
do sul (pr), o comitê tem uma 
atuação voltada ao uso eficiente e 
ao combate ao desperdício de água 
e energia, com equipes dedicadas 
aos temas educação, combate ao 
desperdício e projetos de eficiência. 

coMitê interno de 
conservação de energia 
e Água

entre as iniciativas realizadas em 
2014 na localidade estão os pro-
jetos de eficiência energética em 
equipamentos industriais e a mini 
pcH (pequena central hidrelétrica) 
da praça ambiental. Temos tam-
bém uma atuação social destaca-
da na comunidade.

Novas soluções para o 
coprocessamento
Temos preparado nossas instala-
ções para o coprocessamento de 
biomassa e resíduos, diversificando 
nossa matriz de energia térmica para 
reduzir o consumo de combustíveis 
fósseis e as emissões de co2.

os investimentos na área, no ano 
passado, foram superiores a r$ 33 
milhões. 

Foi construído sistema totalmente 
novo na unidade de sobradinho (dF) 
e feito retrofit das instalações das fá-
bricas de nobres (mT), itaú de minas 
(mG), sobral (ce) e cantagalo (rJ).

membros do 
comitê interno 
de conservação 
de energia e Água 
da unidade de rio 
branco do sul
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Emissões de GEE
nas unidades de cimento, nosso 
inventário de emissões de gases de 
efeito estufa (Gee) é realizado com 
base na metodologia do cement 
sustainability initiative (csi) e englo-
ba o dióxido de carbono (co2). em 
agregados, concreto e produtos com-
plementares, usamos o GHG Protocol 
(protocolo de Gases de efeito estufa). 
o ano-base é 1990.

Nossas emissões caíram substan-
cialmente na comparação com o 
ano-base, em decorrência de três 
fatores: investimentos em moder-
nização de instalações, que geram 
eficiência no consumo de energia elé-
trica; substituição de combustíveis 
fósseis por alternativos e biomassa 
(energia térmica); e utilização de 
materiais alternativos.

emissão esPeCíFiCa de Co2
KG co2/T de prodUTo cimenTicio

1990

763 763

645 637

2012

657
650

2013 2014

653
643

 Bruto
 líQuido
 redução

0%

5%

10%

15%

20%

emissões atmosféricas  
(mP, Nox e so2)
Temos um processo acurado de ges-
tão das emissões, auditado por audi-
tora de terceira parte. e considerado 
100% aderente aos padrões definidos 
pela iniciativa global de sustentabili-
dade no setor de cimentos.

continuamos apresentando melho-
rias nos indicadores, com reduções 
significativas nas emissões de nox e 
so2 nas operações no brasil, europa, 
Ásia e África. elas são decorrência de 
investimentos em sistemas de filtra-
gem do ar e contenção de material 
particulado nas diferentes unidades 
e na gestão.

em 2014, desenvolvemos grandes 
projetos nessa área na Tunísia, 

região onde o vento dificulta o con-
trole da dispersão de material par-
ticulado. os depósitos de materiais 
e as instalações industriais foram 
cobertos ou vedados.
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redução de noX na  
fÁBrica de vidal raMos

inaugurada em 2011, a fábrica de 
cimentos de Vidal ramos (sc) 
possui o primeiro moinho vertical 
para moagem de cimento do Grupo 
Votorantim. em 2012, iniciamos um 
projeto de otimização da unidade, 
com o objetivo de reduzir substan-
cialmente o consumo de ureia e a 
emissão de nox.

para isso, investimos em um 
sistema de redução não catalítica 
seletiva, conhecido pela sigla sncr 
– selective non-catalytic reduction 
–, que usa ureia diluída a 40%, 
associado ao coprocessamento. 
ao longo de dois anos, realizamos 

Fábrica de Vidal 
ramos

uma série de ajustes de processo e 
operação, além de modificações em 
equipamentos. ao fim, as medidas 
resultaram em uma diminuição de 
35% das emissões nas chaminés en-
tre os anos de 2013 e 2014 e de mais 
de 50% no uso de ureia.

emissão esPeCíFiCa de material PartiCulado
G de mp/T clÍnQUer

 eMissão esPecífica
 redução (%)

2000

205

2012 2013 2014

143

114
108
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emissão esPeCíFiCa de óxidos de NitrogêNio
G de nox/T clÍnQUer

1.599

2012 2013 2014

1.599

2.249

1.977

 eMissão esPecífica
 redução (%)

emissão esPeCíFiCa de óxidos de eNxoFre
G de so2/T clÍnQUer

981

2012 2013 2014

792
683

 eMissão esPecífica
 redução (%)

953
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recursos hídricos 
conforme alinhado internamente 
para a gestão dos dados hídricos, são  
mapeadas todas as unidades em áre-
as onde há estresse hídrico, a partir 
da ferramenta Global Water Tool for 
the cement sector (World business 
council for sustainable develop-
ment) e aqueduct (World resources 
institute).  

além do levantamento de dados 
pelas ferramentas citadas, são 
considerados os níveis dos principais 
reservatórios hidroenergéticos no 
brasil para atendimento do sistema 
interligado nacional (sin).

essa estratégia foi adotada para 
que possam ser priorizadas a gestão 
dos dados hídricos das unidades e 
ações em áreas onde a criticidade 
de disponibilidade hídrica é maior, 
considerando a ampliação de atua-
ção da Votorantim cimentos global. 
desse modo, a perspectiva é ter, nos 
próximos anos, um plano de gestão 
de água em todas as unidades em 
áreas de escassez.

nesse quesito, além de metas, temos 
disseminado internamente boas prá-
ticas, a exemplo da implementada 
em fábricas na Turquia (ver a seguir), 
estimulando a busca de soluções 
para o tema dentro da empresa.

2000

2000
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Temos o objetivo de implementar seis 
medidas que compõem o plano de 
Gestão de Água para as unidades em 
áreas onde há estresse hídrico. são 
elas:

1 – medição e monitoramento 
consiste em analisar e compreender 
a pegada hídrica das unidades e men-
surar a quantidade de água utilizada 
na produção, identificando os limites 
operacionais e os locais de captação 
e lançamento de água. 

2 – redução no consumo 
por meio de medidas como recicla-
gem e reutilização de água, além de 
mudanças nos processos de produ-
ção a fim de torná-los mais eficientes 
e sem perdas.

3 – Proteção dos recursos 
hídricos 
por meio da proteção das áreas de 
nascente, assim como das áreas de 
recarga de lençóis freáticos. 

4 – Incentivo de boas práticas 
por meio do estímulo para que par-
ceiros, fornecedores e compradores 
adotem medidas sustentáveis, além 
de respeitar as regras Verdes da 
Votorantim cimentos. 

5 – Inovação que contribui para 
o meio ambiente 
consiste no desenvolvimento e na 
implantação de tecnologias mais 
eficientes no tratamento de água e 
na redução do consumo. 

6 – Parcerias por um futuro melhor 
criação de parcerias com municípios, 
onGs e comunidade científica para 
incentivar e contribuir com novas 
tecnologias, que estimulem a con-
servação da água e o aprimoramento 
dos sistemas de gestão. 

Utilizamos energia de centrais 
hidrelétricas, que, para sua opera-
ção, necessitam de um reservató-
rio de água. a Votorantim cimen-
tos e as comunidades também 
fazem uso direto da água nas 
suas operações, seja por captação 
de rios (superficial) ou por poços 
artesianos (subterrânea).

os lançamentos de efluentes nos 
corpos d’água podem alterar a 
qualidade desses corpos. por con-
ta disso, realizamos avaliações da 
qualidade dos efluentes e corpos 
d’água seguidamente e, quando 
necessário, encaminhamos os 
efluentes para uma estação de 
tratamento de efluentes (eTe) 
antes de lançá-los de volta à 
natureza.

a proteção das nascentes e das 
áreas de recarga do lençol freático 
contribuem positivamente para 
a melhoria da qualidade do corpo 
d’água e o aumento da vazão 
disponível.

nossas centrais de concreto tam-
bém utilizam a água na incorpo-
ração do produto final que será 
utilizado na construção de casas e 
prédios, entre outras estruturas. 
estas também consomem água 
em suas operações e participam, 
direta ou indiretamente, da ca-
deia de construção civil da qual a 
Vc faz parte.

Água: a gente econoMiza, 
a gente transforMa
como a VoToranTim cimenTos impacTa e é impacTada pelos 
recUrsos HÍdricos
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CIClO DO CONSumO DE áGuA

HIDRELÉTRICA

MINA

VOTORANTIM
CIMENTOS

ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO
DE EFLUENTES

CENTRAIS 
DE CONCRETO

INDÚSTRIAS E CIDADES

1

6
COMUNIDADES3

2

NASCENTES4

7

8

5

5

CAPTAÇÃO DE ÁGUA

DESCARTE DE EFLUENTES
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Água de chuva usada na 
suPressão de Material 
Particulado

Unidade çorum, 
Turquia

as unidades de produção de cimen-
tos na Turquia têm um alto grau 
de dependência de águas subterrâ-
neas, o que exige poços profundos 
para captação. para reduzir os riscos 
para os negócios, em função de no-
vas regulamentações, nossa equipe 
desenvolveu uma solução inédita na 
indústria de cimentos do país.

em vez de entrar com pedido de 
autorização para utilizar águas 

pluviais, foi feito um projeto de 
coleta e reúso de água de chuva na 
supressão de material particulado. 
a iniciativa já representa 28,5% 
da água necessária para a supres-
são de material particulado nas 
fábricas de Yozgat, çorum e Sivas. o 
consumo de águas subterrâneas foi 
reduzido em 21 mil m3 ao ano.
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VCBr

CImENtO
AGrEGADOS E PrODutOS 
COmPlEmENtArES

CONCrEtO

9 unidades 9 unidades 14 unidades

VCEAA

CImENtO

7 unidades

uNidades em áreas de estresse hídriCo CoNsideraNdo global 
Water tool, aQueduCt e Critérios iNterNos votoraNtim 
CimeNtos*

* Global Water tool – ferramenta desenvolvida pelo WBcSD (World Business council for Sustainable Development) 
que identifica os riscos e oportunidades hídricas ao qual a empresa esta exposta.
aqueduct – ferramenta desenvolvida pelo WrI (World resources Institute) para a medição, mapeamento e análise 
dos riscos hídricos em todo mundo.
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biodiversidade  
[G4-en11 e G4-mm2]
adotamos, como premissa para a 
gestão da biodiversidade, as di-
retrizes da cement sustainability 
initiative (csi) e a nossa contribuição 
às metas de aichi 2020 da con-
venção da diversidade biológica. 
identificamos todas as unidades que 
apresentam área de influência com 
sobreposição a áreas de importância 
para a biodiversidade, e cada unidade 
operacional é responsável por elabo-
rar o plano de gestão da biodiversida-
de e implementá-lo.

as questões relacionadas à biodiver-
sidade são gerenciadas, na Votoran-
tim cimentos, por meio do software 
integrated biodiversity assessment 
Tool (ibat), coordenado pela área 
de meio ambiente corporativa, que 
recebe os dados de cada unidade.

além desse recurso, foi realizado um 
levantamento de áreas de alta im-
portância para a biodiversidade, por 
meio de consultoria para as unidades 

do brasil. esse estudo foi desenvol-
vido em decorrência do alto grau de 
biodiversidade e complexidade dos 
sistemas de classificação de unidades 
de conservação e de áreas de alto 
grau de biodiversidade.

com base nessas metodologias, em 
2014 foram avaliadas todas as áreas de 
mineração da Votorantim cimentos 
no brasil, na américa do norte, na eu-
ropa, na Ásia e na África. sendo assim, 
foram consideradas 120 minas, das 
quais 58% (70 unidades) apresentaram 
algum tipo de sobreposição a áreas de 
alta relevância à biodiversidade num 
raio de até 5 km. com a atualização 
da ferramenta, identificou-se que 
novas unidades de conservação foram 
criadas, gerando a necessidade de 
mais operações possuírem um plano 
de Gestão de biodiversidade.

desse modo, uma das formas de 
trabalhar esta questão foi a criação 
do projeto Guia de Boas Práticas 
Ambientais na mineração, realiza-
do no âmbito da cooperação sbe/

rbma/Vc, em parceria com a reser-
va da biosfera e da mata atlântica e 
a sociedade brasileira de espeleolo-
gia. o projeto possui como objetivo 
difundir e implementar boas práticas 
ambientais no ciclo de vida da mine-
ração, com ênfase em áreas cársticas 
(ocorrência de cavernas), visando 
fomentar e compartilhar ações 
positivas e mitigadoras na biodiver-
sidade local. isso contribuirá para 
a construção de um novo modelo 
de desenvolvimento sustentável e 
deverá ser um compromisso em toda 
a cadeia de produção da Votorantim 
cimentos.

outro projeto realizado no âmbito 
da cooperação (sbe/rbma/Vc) é o 
projeto ativos socioambientais, que 
tem por finalidade desenvolver um 
modelo de Gestão Territorial susten-
tável para a mineração de calcário no 
domínio da mata atlântica. esse pro-
jeto contempla o desenvolvimento da 
ferramenta e sua aplicação em duas 
unidades-piloto: ribeirão Grande (sp) 
– já concluída – e laranjeiras (se).

meta para 
2020 
 
ter planos de gestão para 100% das 
unidades que apresentam sobreposição 
com área de alta relevância para a 
biodiversidade.
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reserva Particular do 
PatriMônio natural (rPPn) 
na unidade de noBres
em dezembro de 2014, a área 
conhecida como reserva natural 
cachoeira do Tombador, próximdo 
da unidade de nobres (mT), recebeu 
do órgão ambiental do estado de 
mato Grosso o título de reserva 
Particular do Patrimônio Natural 
(rPPN).

em 2015, será iniciado o plano de 
manejo que estabelecerá o zonea-
mento e as normas que devem 
nortear e regular o uso da área. 

a reserva é um legado para todos, 
principalmente para a população 
local. 

a área foi reconhecida por sua 
vasta e importante biodiversidade, 
preservada em 296 hectares. ela 
tem um papel de extrema impor-
tância e relevância para a preser-
vação dos biomas de cerrado e de 
transição amazônica, pois forma 
um corredor ecológico com outra 
unidade de conservação, com 

mais de 77 mil hectares: a Área de 
proteção ambiental das nascentes 
do rio paraguai (apa).

com esta e outras áreas de con-
servação da Vc estamos contri-
buindo com a meta 11 da con-
venção da diversidade biológica 
relativo à áreas protegidas.
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  2012 2013 2014 uNIDADE

número total de unidades  81 119 120 Quantidade

número total de unidades que foram identificadas com a necessidade 
de um plano de Gestão de biodiversidade 47 62 70 Quantidade

percentual do total de unidades que foram avaliadas segundo os 
critérios de necessidade de um pGb 58% 52% 58% %

número de unidades que possuem um pGb vigente 2 4 4 Quantidade

percentual de unidades que possuem um pGb vigente 4,3% 6,5% 5,7% %

ideNtiFiCação de uNidades Que reQuerem Pla-
Nos de gestão da biodiversidade
Áreas de alTa releVância a biodiVersidade

2012

47

2

62

4

2013

70

4

2014

 Minas localizadas eM regiões de alto valor de Biodiversidade
 núMero de unidades coM Plano de gestão de Biodiversidade 

eM vigor

Plano de fechamento e 
recuperação de unidades  
[G4-mm10]
os planos de fechamento/desativa-
ção, descomissionamento, recupe-
ração e reabilitação de áreas foram 
elaborados a partir de 2013, seguindo 
as diretrizes do guia do cement 
sustainability initiative (csi) sobre 
esse tema.

a elaboração e a execução desses 
planos são de responsabilidade das 
próprias unidades, com acompanha-

mento da área global de meio am-
biente. eles incluem tanto aspectos 
de recuperação ambiental quanto de 
relacionamento com os stakeholders.

o plano de ação para a fase de fecha-
mento consiste na incorporação das 
atividades de mitigação de passivos 
ainda durante a fase de operação. 
para efetivar a atualização dos custos 
e medidas, a cada cinco anos é reali-
zada uma revisão do detalhamento 
do plano de fechamento, que possui 
como principal vantagem a amorti-

zação dos custos finais de encerra-
mento e a mitigação de passivos.

em 2014, foram iniciados os planos 
de fechamento das unidades de 
sobradinho (dF) e rio negro (rJ), 
com previsão de entrega para o início 
do primeiro trimestre de 2015, além 
de garantia de planos em todas as 
unidades de cimento Vcbr. dessa 
forma, o indicador em 2014 teve o 
porcentual de 78%, sendo considera-
das 120 unidades – 94 com planos de 
reabilitação.
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Projeto de aQuicultura na 
unidade de aBerfoyle 
na unidade de aberfoyle, no 
canadá, foi realizado um projeto 
de uso futuro para a área da cava 
da mina, que se encontra desati-
vada. essa área, identificada com 
potencial para a produção de pei-
xes, necessitou de melhorias para 
viabilizar a produção de peixes em 
larga escala. a tecnologia imple-
mentada é estruturada por meio 
de bacias retangulares ou canais 
construídos de concreto e equipa-

mentos com uma entrada e saída, 
aproveitando a estrutura da cava. 
a água do escoamento contínuo é 
mantida para proporcionar  o nível 
desejado de qualidade de água, o 
que permite o cultivo em densi-
dades mais elevadas dentro da 
calha. além disso, o sistema opera 
de forma fechada, pois a carga or-
gânica do processo final pode ser 
utilizada para tratamento de solo 
e fertilizantes.

laranjas nas Minas de 
cortijo nuevo
na espanha, nossa unidade em 
la rinconada (sevilha) produz 
entre 300 e 400 mil toneladas de 
agregados ao ano. ali, junto com 
escavações a céu aberto, hoje são 
cultivadas laranjas. isso foi possível 
graças ao projeto de recuperação 
do solo, executado paralelamente 
às atividades de extração.

a operação foi iniciada em 1994 e 
está prevista para ser encerrada so-

mente em 2035. mesmo assim, 10 
hectares de área já foram restaura-
dos e plantados e, em outros 3 hec-
tares, a terra está sendo preparada 
para isso. assim, quando o trabalho 
de exploração for encerrado, toda 
a área ocupada por cortijo nuevo 
terá recuperado suas condições de 
plantio originais.
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na américa do norte, tínhamos o 
desafio de desenvolver um plano de 
descomissionamento de uma mina 
de calcário da unidade de agrega-
dos de peterborough, na província 
de ontário, no canadá.

em parceria com produtores rurais 
locais e consultores, foi estabeleci-
da a meta de recuperar a qualidade 
do solo a um nível que permitisse 
não apenas a produção agrícola 
na área minerada, mas também 

agricultura orgânica  eM 
PeterBorough

elevasse a qualidade das regiões 
agrícolas adjacentes, que não têm 
atividade de mineração.

os dois primeiros anos do projeto, 
iniciado em 2012, foram dedica-
dos à avaliação da efetividade de 
técnicas de fertilização, misturas 
de sementes e rotação de culturas, 
em uma área de 937,13 m2. em 2015, 
começa a expansão, promovendo a 
agricultura orgânica e o incremen-
to da produtividade.

mina da Vcna  
em peterborough, 
ontario - canadá

2013 2014

número total de operações que 
possuem planos de fechamento de 
mina/recuperação de área

93 (78%) 94 (78%)

Valor da provisão financeira para o 
encerramento de atividades (r$) 194.757.886 180.000.000

PlANO DE FEChAmENtO DE mINA/rECuPErAçãO DE árEA
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Pesquisa & desenvolvimento 
estruturamos, no brasil, a área 
de pesquisa & desenvolvimento e 
Qualidade, fundindo os núcleos que 
atuavam isoladamente nos negócios 
de cimento, concreto, agregados e 
produtos complementares.

inserida na diretoria Técnica, a equi-
pe de p&d atua em estreita parceria 
com a área comercial no desenvolvi-
mento de novos produtos e serviços 
ecoeficientes e que atendam  às 
demandas dos consumidores. 

pesquisamos novas fontes de mate-
riais cimentícios. passamos, por exem-

concreto PerMeÁvel
outro enfoque de p&d é buscar 
alternativas para a substituição de 
materiais tradicionalmente empre-
gados na construção civil. 

diversas inovações desse tipo 
foram incorporadas ao portfólio de 
produtos. Uma delas é o concreto 

demonstração 
do concreto 
autoadensável

plo, a produzir, na unidade de salto de 
pirapora (sp), um novo cimento, com 
adição de escória, que, além de dar um 
destino nobre a esse resíduo, melho-
rou o desempenho do produto final.

Grandes obras
as pesquisas voltadas à melhoria da 
qualidade e da reatividade dos produ-
tos têm feito com que a Votorantim 
cimentos se considere um excelente 
fornecedor para obras de grandes usi-
nas hidrelétricas em construção no 
brasil. mantemos contratos de longo 
prazo para fornecer cimento para 
as barragens do complexo do rio 
madeira (santo antônio e Jirau), para 

a hidrelétrica de Teles pires, no mato 
Grosso, e para a usina de belo monte, 
no pará, nas quais forneceremos mais 
de 1 milhão de toneladas de produtos.

Indicadores de qualidade
em 2014, nosso Índice de Qualidade 
dos produtos (iQp) atingiu 95%, o 
que representa uma evolução de 3% 
sobre o ano anterior. 

nesses contratos, são especificadas 
as características de desempenho 
dos produtos, com exigências que 
vão muito além das normas técnicas.

autoadensável, que, entre outras 
vantagens, aumenta a velocidade 
de construção e diminui o ruído 
durante a obra, além do concreto 
permeável, que ajuda a melhorar a 
drenagem, auxiliando na prevenção 
de enchentes e no reúso da água da 
chuva, por exemplo. 
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ENGAJAmENtO COmuNItárIO 
[G4-so1]

A atuação estruturada nas locali-
dades em que estamos instalados 
é estratégica para o futuro de nossas 
operações. promovendo o desenvol-
vimento das comunidades, geramos 
valor para a sociedade e para os ne-
gócios: fortalecendo nossos valores 
e nossa reputação, melhoramos o 
clima interno em nossas unidades e 
fomentamos um ambiente que con-
tribui para a nossa competitividade.

em parceria com o instituto Voto-
rantim, em 2014 desenvolvemos, no 
brasil, 94 projetos, em 31 localidades, 
divididos em quatro eixos: capital 

o Que diz a 
coMunidade

humano (educação, cultura, esporte, 
trabalho e direitos da infância e da ado-
lescência); capital institucional (fortale-
cimento de onGs e da gestão pública); 
capital social (engajamento com partes 
interessadas e conselhos comunitários); 
e dinamismo econômico (geração de 
trabalho e renda e desenvolvimento de 
fornecedores locais).

O investimento social realizado 
foi quase 35% maior que no ano 
anterior, somando r$ 16,38 milhões. 
o aumento é fruto da ampliação das 
ações de responsabilidade social nas 
nossas operações. as decisões de 
investimentos são orientadas por uma 
estratégia de médio e longo prazos, 
definida a partir de um trabalho de 

caracterização social e priorização 
que nos ajuda a identificar em 
quais localidades atuaremos mais 
fortemente. 

os locais foram priorizados com 
base nos seguintes critérios: 
representatividade, impacto do 
negócio nas localidades e impacto da 
comunidade nas operações. das 53 
operações de cimentos que temos no 
brasil, 36 são beneficiadas, sendo que 
em 31 delas realizamos planos de longo 
prazo, com uma visão de 5 a 10 anos.

alguns exemplos de projetos 
de relacionamento com as 
comunidades realizados em 
2014 – brasil 

realizada pela segunda vez em 2014, a Pesquisa de 
Favorabilidade avaliou o impacto institucional, social, 
econômico e ambiental de nossas fábricas, por meio do 
Índice de Favorabilidade, em cantagalo (rJ), imbituba 
(sc), itaú de minas (mG), laranjeiras (se), muribeca 
(se), rio branco do sul (pr), sobradinho (dF), sobral 
(ce) e xambioá (To).

Foram realizadas mais de 400 entrevistas, com uma 
amostragem representativa de nossos públicos. os 
principais resultados foram:

  a Votorantim cimentos contribui para o desenvolvi-
mento do município ou da região – 91% 

  a empresa é socialmente responsável – 95% 
  Índice de Favorabilidade geral – 85%
  interesse em trabalhar na empresa – 70%
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  Programa redes
parceria entre o instituto Votoran-
tim, o banco nacional de desenvolvi-
mento econômico e social (bndes) e 
a Votorantim cimentos, o programa 
redes fomenta negócios inclusivos, 
com foco na estruturação de cadeias 
produtivas em municípios com indi-
cadores sociais críticos. 

Temos projetos em andamento nas 
localidades de xambioá (To), sobra-
dinho (dF), cantagalo (rJ), laranjei-
ras (se), rio branco do sul (pr), Vidal 
ramos (sc), Várzea Grande (mT) e 
nobres (mT), totalizando 11 projetos.

Um bom exemplo do potencial do 
programa redes é o xambiart, 
empreendimento formado por 19 
mulheres em xambioá. elas rece-
beram capacitação técnica e apoio 
em gestão, fabricação e comercia-
lização de biojoias e artesanatos, 
utilizando materiais como barro, 
argila, coco e palha. 

em 2014, mais de 1.600 famílias 
foram beneficiadas pelo programa 
redes em todas as localidades onde 
o programa está presente.

 Programa de Apoio à Gestão 
Pública
em 2014, contribuímos para o forta-
lecimento da gestão pública em seis 
municípios: xambioá (To), cantagalo 
(rJ), rio branco do sul (pr), primavera 

(pa), Vidal ramos (sc) e edealina (Go).

o programa oferece às prefeituras 
apoio técnico e capacitação para a 
elaboração de projetos voltados à 
modernização da gestão nas áreas tri-
butária, administrativa, de educação e 
de saúde, além da elaboração/revisão 
de plano municipal de saneamento 
básico ou do plano diretor participa-
tivo. Todas as ações seguem as diretri-
zes previstas no estatuto das cidades 
e outras legislações aplicáveis.

por meio dos planos e projetos ela-
borados, as prefeituras ficam aptas 
a captar recursos para a melhoria da 
infraestrutura básica. o programa 
está presente em seis municípios. 
no município de cantagalo (rJ), con-
seguimos um financiamento de r$ 
14,9 milhões, da Fundação nacional 
de saúde, para a execução de obras 
de coleta e tratamento de esgoto. 
segundo o jornal Valor econômico, 
70% dos municípios não conseguem 
recursos federais para projetos de 
saneamento, por falta de plano. 

 Capacitação de mão de obra 
local
nossos programas de formação 
profissional buscam gerar oportuni-
dades para que jovens em situação 
de vulnerabilidade social possam 
se qualificar e acessar o mundo do 
trabalho. mantemos programas de 
qualificação, formação técnica e pre-

35% 
 
foi o aumento de nosso 
investimento social em 
2014, em relação ao ano 
anterior.

paração para o mercado de trabalho 
com instituições de referência, como 
serviço nacional de aprendizagem 
industrial (senai), centro Federal de 
educação Técnica (cefet), serviço 
nacional de aprendizagem rural 
(senar) e ensino social profissionali-
zante (espro). Uma das iniciativas é 
o Programa Evoluir, que proporciona 
formação técnica em manutenção 
mecânica, elétrica e de mineração. 

 Apoio à infraestrutura
com o objetivo de potencializar o 
desenvolvimento social e econômico, 
temos contribuído para a melhoria 
da infraestrutura das localidades 
onde estamos presentes ou em pro-
cesso de instalação, estabelecendo 
parcerias e acordos de cooperação 
técnica, buscando atender às ex-
pectativas da comunidade, cruzan-
do dados sobre os deficits locais e 
alinhando todas as esferas do poder 
público.

exemplo disso são os investimentos 
no município de primavera, no estado 
do pará. antes do início da construção 
da fábrica, foi estabelecido um Acordo 
de Cooperação técnica, em parceria 
com o instituto Votorantim e a prefei-
tura municipal, que concentra inicia-
tivas de longo prazo em seis frentes: 
infraestrutura e saneamento básico, 
educação, saúde, ação social, qualifi-
cação da gestão pública e fomento a 
cadeias produtivas e culturais.
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distribuição do iNvestimeNto soCial  

 PrograMa redes
 gestão PúBlica
 Qualificação Para o traBalho
 Projetos de foMento
 educação
 cultura
 PrograMa votorantiM Pela educação
 esPorte
 direitos da infância e juventude
 engajaMento coMunitÁrio
 Qualidade organizacional
 gestão e logística

47%

9%7%
6%

5%
5%

5%

4%

2%
4%

2%4%

engajamento com partes 
interessadas
ao longo do ano, realizamos planos 
de engajamento com partes interes-
sadas em dez localidades, identifi-
cando públicos e temas estratégicos 
e definindo planos de ação para o 
melhor relacionamento com as co-
munidades das quais fazemos parte.

a partir da elaboração desses planos, 
implementamos uma série de inicia-
tivas nessas localidades. na unidade 
de salto de pirapora (sp), implan-
tamos o projeto Salto Além dos 
muros, que busca o engajamento de 
nossos públicos externos e internos 
por meio de ações de desenvolvimen-
to educacional, social e financeiro.

o projeto é constituído de 14 ações, 
divididas em seis dimensões: diálogo 
e relacionamento; segurança; meio 
ambiente; Qualificação profissional; 
esporte; e Voluntariado. algumas 

delas já foram integradas à rotina da 
unidade.

Conselhos comunitários
outra ação de engajamento rele-
vante é a implantação de conselhos 
comunitários. Trata-se de um canal 
aberto com a comunidade, com o 
objetivo de buscar soluções compar-
tilhadas entre os stakeholders locais. 

Temos, hoje, 13 conselhos, insta-
lados nos municípios de xambioá 
(To), laranjeiras (se), cuiabá (mT), 
sobradinho (dF), itaú de minas (mG), 
cantagalo (rJ), rio branco do sul 
(pr), Vidal ramos (sc), imbituba 
(sc), salto de pirapora (sp), são luís 
(ma), sobral (ce) e Jaboatão dos 
Guararapes (pe).

integrados por lideranças, represen-
tantes de empresas e do poder pú-
blico e formadores de opinião locais, 
esses conselhos elaboram, coletiva-
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mente, uma agenda para promover 
o desenvolvimento comunitário, 
com ações em áreas como educação, 
cultura e empreendedorismo.

a metodologia empregada propicia 
um diálogo qualificado com nossos 
diferentes públicos, inclusive outras 
empresas do setor de cimentos, 
fomentando o protagonismo de dife-
rentes atores sociais na construção 
de soluções que levem à melhoria da 
qualidade de vida nessas localidades.

apoio à infraestrutura [G4-ec7]
em 2014, a Votorantim cimentos, em 
parceria com os governos estaduais, 
desenvolveu dois projetos com foco 
no investimento em infraestrutura 
e serviços: estrada de acesso em pri-
mavera e projeto primavera susten-
tável. ambas as iniciativas tiveram 
o objetivo de distribuir os nossos 
produtos, contribuindo assim para a 
melhoria da segurança e para a quali-

dade de de vida das comunidades do 
entorno dos empreendimentos. 

GEStãO DE PESSOAS  [G4-10] 

GENtE COm PODEr DE DECISãO
o alinhamento das estruturas para 
gerir as estratégias nas diferentes 
regiões propiciou o avanço de boas 
práticas em gestão de pessoas. com 
essa visão ampliada, em 2014 foram 
redigidas e aprovadas, pelo Global 
executive Team (GT), as políticas glo-
bais que passaram a orientar as ações 
em todas as unidades, a partir de 2015. 

o objetivo é fazer com que a Voto-
rantim cimentos se torne, ainda 
mais, uma empregadora de escolha, 
com reputação ancorada na vontade 
das pessoas de trabalharem conosco.

nossa visão é ter o melhor time da in-
dústria, com gente preparada e com 
atitude proativa para fazer as coisas 

acontecerem na velocidade que os 
negócios demandam.

nesse aspecto, estruturamos o Ciclo 
de Gente, que estabelece um calen-
dário anual de atividades em que 
todos os gestores participam ativa-
mente, englobando desdobramento 
das metas, apuração de resultados, 
pagamento dos bônus e avaliação 
de desempenho e propiciando um 
diálogo aberto entre gestor e empre-
gado para definição de um plano de 
desenvolvimento individual, com o 
objetivo de alavancar a performance.

Queremos, com as iniciativas, que 
nossos cerca de 16 mil funcionários se 
sintam valorizados e tenham a opor-
tunidade de construir uma carreira 
de sucesso na companhia.

inVesTimenTo em 
inFraesTrUTUra

Valores 
inVesTidos (r$)

público 
beneFiciado

dUração do 
inVesTimenTo

estrada de acesso em 
primavera r$ 9.000.000 mais de 5.000 

beneficiários
1 ano . concluído em 
dezembro de 2014
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O ambiente 
que queremos 

transparência, diálogo aberto, conexão 
entre as pessoas, valorização de nossos 
produtos e uma atmosfera inspiradora. 
esses pontos orientam nossa atuação 
em gestão de pessoas.

a nova sede global da votorantim 
cimentos no Brasil, no bairro da vila 
olímpia, em são Paulo (sP), reflete 
essa aspiração.
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FuNCIONárIOS PróPrIOS hOmENS mulhErES tOtAl

mensalistas 11.116 1.514 12.630

Horistas 2.430 143 2.573

Trainee 6 5 11

outros 291 274 565

Total geral 13.843 1.936 15.779

CAtEGOrIA FuNCIONAl hOmENS mulhErES tOtAl

diretor/presidente 46 3 49

Gerente/gerente-geral 466 87 553

coordenador/consultor 423 128 551

Técnico/analista/supervisor 2.622 646 3.268

Trainee 6 5 11

operacional 9.989 793 10.782

outros 291 274 565

total 13.843 1.936 15.779

FuNCioNários PermaNeNtes Por tiPo de trabalho – 2014

total de Colaboradores [G4-10]

Número de Colaboradores Por tiPo de CoNtrato – 2014

  hOmENS mulhErES tOtAl

Tempo determinado 368 285 653

Tempo indeterminado 10.478 1.355 11.833

total  10.846 1.640 12.486

nota: os dados da vcna não foram incluídos no reporte desses quadros; por esse motivo, há diferença no 
total de colaboradores reportados nos quadros acima.
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  hOmENS mulhErES tOtAl

Jornada integral 10.555 1.366 11.921

meio período 291 274 565

total 10.846 1.640 12.486

nota: os dados da vcna não foram incluídos no reporte desse quadro; por esse motivo, há diferença no 
total de colaboradores reportados no quadro acima.

Número de Colaboradores Por tiPo de CoNtrato – 2014

  Homens mUlHeres ToTal

região sul 2.015 467 2.482

região sudeste 3.807 573 4.380

região centro-oeste 1.440 196 1.636

região norte 0 0 0

região nordeste 1.271 225 1.496

total  8.533 1.461 9.994

nota: os dados de colaboradores por região referem-se somente ao Brasil.

Número de Colaboradores Por tiPo de CoNtrato – 2014

desenvolvimento e 
treinamento [G4-la11]
em 2014, rodamos o Sistema de De-
senvolvimento Votorantim (SDV) 
em todos os níveis organizacionais, 
no brasil e na américa do norte, 
abrangendo 100% de nossos profis-
sionais. na Vceaa (europa, Ásia e 
África), cuja operação é recente – as-
sumimos negócios nesses continen-
tes em 2012 –, não foram atingidos 
todos os cargos operacionais.

o sdV é um sistema que engloba todo 
o ciclo de desempenho e planejamen-
to de carreira. os funcionários são 
avaliados em relação aos direcionado-
res do nosso norte, recebem feedback 
e, junto com seu gestor, definem as 
ações de desenvolvimento que irão 
alavancar a performance e para darem 
os próximos passos de carreira.

para subsidiar esse trabalho, duran-
te o ano fizemos um mapeamento 
dos cargos operacionais e de lide-
rança, em âmbito global, definindo 
os conhecimentos necessários para 
cada função. ao fim, montamos 
uma nova matriz de treinamentos 
técnicos, aumentando a transpa-
rência na visão de carreira por parte 
dos funcionários.

começamos a formatar uma uni-
versidade corporativa que apoie as 
necessidades do negócio, com pro-
gramas relacionados aos quatro pila-
res estratégicos da empresa. no ano, 
o investimento em treinamento de 
pessoas somou r$ 15,1 milhões. 
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recrutamento e seleção  
[G4-ec6]
Tivemos, em 2014, um avanço na dis-
cussão sobre uma política Global de 
recrutamento e seleção, que busca 
reforçar o compromisso em contratar 
e desenvolver mão de obra local, prio-
rizando os candidatos do país em que 
se originou a abertura da vaga. 

considerando mão de obra local 
como sendo indivíduos nascidos ou 
naturalizados no país de operação, 
contamos, no ano, no brasil, com 95% 
da alta liderança (consideram-se os 
cargos de gerente-geral, diretor e pre-
sidente) e 99,9% da força de trabalho 
provenientes do mercado geográfico 
da operação. 

para todas as posições de liderança, 
priorizamos o recrutamento interno, 

utilizando como ferramentas de apoio 
o movimenta (sistema de divulgação 
interna de vagas do Grupo Votoran-
tim) e o Sistema de Desenvolvimen-
to Votorantim. em 2014, 70% das 
posições de liderança no brasil foram 
preenchidas por candidatos internos. 
além disso, com o objetivo de promo-
ver o desenvolvimento internacional 
de nossos melhores colaboradores e 
alavancar os negócios e atividades, 
foi desenvolvida uma política clara de 
mobilidade global para a gestão de 
missões internacionais.

para aumentar nossa taxa de apro-
veitamento interno, que nos últimos 
quatro anos tem se mantido na faixa 
dos 69%, realizamos uma nova edição 
do programa potenciar e demos início 
ao master leadership program, um 
programa de 14 meses voltado à ca-
pacitação de 38 gerentes e gerentes-
-gerais para assumir novos desafios. 
o índice de aproveitamento da alta 
liderança foi de 70% no ano.

rotatividade e contratações
obtivemos uma redução de 4% na 
taxa de desligamentos na área de 
cimentos. a queda é resultado do 
aprimoramento do processo de 
entrevistas de desligamento, permi-
tindo identificar os problemas com 
maior precisão e atuar de modo mais 
focado nas soluções.

a expectativa é que a taxa média de 
rotatividade da empresa, que foi de 
28% em 2014, continue a desacelerar 
com as melhorias nos processos de 
Gente & Gestão, em andamento.

as contratações, por sua vez, so-
maram 2,5 mil. para atrair talentos, 
aprimoramos nosso Programa de 
Estágio, criando uma agenda para 
acompanhamento periódico dos jo-
vens. realizamos a terceira edição do 

CalCulo do Nº médio de horas de treiNameNto
por caTeGoria de empreGado

 2013  2014

apreNdiz

esTagiário

operacioNal

Trainee

TécNico/aNalisTa/
supervisor

coordeNador/
coNsulTor

gereNTe/ 
gereNTe--geral

direTor/presideNTe

5,56
9,4

104,65
20,84

21,84
55,42

120,00

179,14
82,32

113,24

59,57
62,27

34,91
68,90

25,37
7,87
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4% 
 
foi a diminuição da taxa 
de desligamentos em 
2014, em comparação 
com 2013.

Programa líderes do Cimento, con-
tratando nove jovens engenheiros, 
que passarão por um treinamento de 
18 meses para se tornarem futuros 
gerentes de fábrica. outra ação foi 
o Programa de trainees, em que 
selecionamos nove recém-formados, 
entre quase 800 interessados em tra-
balhar na empresa, após uma seleção 
entre 10.200 candidatos inscritos.

remuneração e benefícios 
adotamos uma estratégia de 
remuneração fixa e variável que 
recompensa o desempenho e alinha 
as equipes em torno dos objetivos 
estratégicos da companhia. 

para a liderança e profissionais de 
grupo salarial (Gs) 29 e acima, a re-
muneração variável é calculada com 
base em metas individuais e corpo-
rativas. para os times operacionais 
(Gs 28 e abaixo), são estabelecidas 
metas coletivas. 

a parcela variável é atribuída de acor-
do com o cargo e o grupo salarial, ge-
rando um incremento da remunera-
ção total à medida que o profissional 
atinge os indicadores estabelecidos 
em seu painel de metas. para a defi-
nição do Gs, os cargos são avaliados 
de acordo com o conhecimento, a 
complexidade e a responsabilidade 
por resultados.

a remuneração total é complementa-
da por um pacote de benefícios que, 
além dos serviços convencionais, in-
clui licença-maternidade de seis meses 
e reembolso de gastos com material 
escolar e previdência privada.

Comunicação interna
a comunicação interna na Votorantim 
cimentos tem como missão contri-
buir para a disseminação da cultura 
desejada por meio de iniciativas de 

taxa de desligameNtos (%) 
por Faixa eTÁria

meNores de 
30 aNos

9,00

6,57

14,00
12,34

2,00 3,05

 2013  2014 

eNTre 30 e 50 
aNos

maiores de 
50 aNos

taxa de Novas CoNtratações (%) 
por Faixa eTÁria

10,30
9,21

10,60 10,08

0,60 1,01

 2013  2014 

meNores de 
30 aNos

eNTre 30 e 50 
aNos

maiores de 
50 aNos



81 RELATÓRIO INTEGRADO 2014 81 

Nossa atuação 

comunicação que fortaleçam o orgu-
lho e o senso de pertencer dos nossos 
funcionários. nossos canais de co-
municação foram desenvolvidos para 
contemplar todos os funcionários, 
independentemente do cargo ou da 
localização. nossa comunicação face a 
face é utilizada para a disseminação do 
nosso norte, dos pilares estratégicos, 
das nossas metas e do entendimento 
de cada um sobre o valor de seu traba-
lho diante dos objetivos de negócio. 

nessas interações de comunicação 
face a face, o funcionário é estimula-
do a perguntar, discutir e conhecer a 
estratégia, participando do debate 
de como vamos atingir nossas metas. 
os gestores interagem com suas 
equipes em fóruns, cafés da manhã 
e reuniões abertas, com apoio de 
pontos focais nas unidades, que 
produzem apresentações, e outras 
ferramentas para dinamizar esse 
processo de engajamento.

Um dos veículos de comunicação 
face a face mais admirados pelos 
nossos funcionários no brasil é o com 
Vc, iniciativa trimestral em que o 
presidente fala diretamente com os 
funcionários, ao vivo e via satélite, 
sobre a estratégia e o cenário atual 
da companhia e dos mercados onde 
estamos presentes. Todos podem en-
viar perguntas prévias e no momento 
da transmissão, por meio dos canais 
sms, e-mail e Whatsapp.

em 2014, buscando reforçar a filosofia 
de one Team, one company, demos 
um importante passo para estabele-
cer uma plataforma de comunicação 
para todos os países. elaboramos uma 
política global de comunicação inter-
na, trazendo macrodiretrizes, proce-
dimentos e fluxos para potencializar 
as práticas de comunicação local e 
estabelecer sinergias entre os países, 

estimulando o diálogo e a comunica-
ção face a face. além disso, lançamos 
o connection” a primeira newsletter 
global, enviada a todos os líderes, 
que tem por objetivo levar a mensa-
gem do presidente e disseminar as 
melhores práticas e os destaques de 
todos os negócios e operações.

Já em 2015, os desafios estão em con-
solidar essa plataforma global – ava-
liando os veículos de comunicação 
interna já existentes nas regiões – e 
elaborar um sistema internacional 
de comunicação interna, garantindo 
consistência e alinhamento com a 
identidade corporativa e respeitando 
as peculiaridades locais, além do 
lançamento da intranet global one 
Vc: a primeira mídia social interna 
global, que vai conectar todos os 
funcionários da empresa e permitirá 
a formação de grupos de trabalho, 
a troca de informações e o compar-
tilhamento de arquivos, além da 
possibilidade de utilizar as tradicio-
nais ferramentas curtir, comentar, 
compartilhar e seguir.

nossos atuais veículos de comunica-
ção interna:

 connection – canal global; infor-
mações estratégicas para os líderes 
das regiões; periodicidade trimestral

 one Vc – intranet global; notícias, 
políticas, diretrizes, valores, crenças 
e interação social; voltado para o 
público administrativo das regiões; 
atualização diária 

 com Vc – webconference; comu-
nicação direta entre o presidente e 
funcionários; estratégia, melhores 
práticas, reconhecimento, perguntas 
e respostas; voltado para o público 
administrativo; trimestral

 informe executivo – informe 
eletrônico para a liderança; informa-
ção estratégica; diretrizes, procedi-
mentos, projetos, posicionamentos; 
publicação definida de acordo com a 
necessidade

 radar – newsletter específica dos 
países e empresas; assuntos relevan-
tes às operações, novos projetos e 
programas, lançamento de produ-
tos, prêmios, reconhecimentos, 
eventos, movimentações e opor-
tunidades internas; voltado para o 
público administrativo dos países e 
empresas; publicação semanal

 radar local – boletim específico 
das unidades; notícias, prêmios, 
reconhecimentos, iniciativas, movi-
mentações, oportunidades internas 
e eventos locais; voltado para o 
público administrativo dos países e 
empresas; publicação semanal

 psiu – jornal mural corporativo 
e com páginas locais; melhores 
práticas entre as unidades, países e 
negócios, oportunidades internas, 
prêmios, recordes de produção e de 
número de dias sem acidentes, trei-
namentos e celebrações; específico 
para o público operacional; publica-
ção semanal

 psiu digital – jornal mural eletrôni-
co; notícias específicas das unidades; 
melhores práticas entre as unidades, 
países e negócios, oportunidades 
internas, prêmios, recordes de pro-
dução e de número de dias sem aci-
dentes, treinamentos, celebrações 
e informações de utilidade pública; 
específico para o público adminis-
trativo; publicação diária

 primeira mão – boletim eletrôni-
co das regiões, empresas e países; 
notícias importantes e de grande 
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relevância; voltado para o público 
administrativo; publicação de acordo 
com a necessidade

 Já – boletim eletrônico das regiões, 
empresas e países; notícias urgentes 
e com caráter de utilidade pública; 
voltado para o público administrati-
vo; publicação sob demanda

 portal Vc – intranet exclusiva para 
o brasil; informações institucio-
nais, notícias, produtos e portais de 
aplicativos; voltada para o público 
administrativo; atualização diária

ouvir e dialogar 
nossos líderes são incentivados a 
manter uma rotina de comunicação 
direta com suas equipes, captando 
suas impressões e compartilhando 
desafios. outro importante me-
canismo é a Pesquisa de Clima e 
Engajamento. passamos a adotar 
uma nova metodologia de pesquisa, 
mais focada e objetiva. realizada 
no brasil em 2014, será aplicada em 
todos os países em 2015 e, depois, a 
cada dois anos, de forma geral.

a pesquisa registrou um aumento de 
favorabilidade de seis pontos percen-
tuais em relação à pesquisa anterior, 
realizada em 2012. o índice geral 
passou de 66% para 72%. 

cabe lembrar que os funcionários 
têm acesso à ouvidoria para reportar 
situações de conflito com nosso có-
digo de conduta, com total sigilo. o 
canal é amplamente divulgado inter-
namente e no material de integração 
de novos funcionários.

diversidade [G4-la12]
a promoção da diversidade é um tema 
que tem merecido nossa atenção. Te-
mos realizado discussões constantes, 
a fim de avançarmos no assunto.

no dia a dia, temos como compro-
misso contratar pessoas com necessi-
dades especiais, mantendo a diversi-
dade em nosso quadro de pessoal. em 
relação ao equilíbrio entre o número 
de homens e mulheres, implantamos 
em 2014 o conceito de unidades mo-
delo, no qual ao menos uma unidade 
de cada negócio deve ser referência 

no tema. no final de 2013, o projeto 
começou a ser implementado em 
cajamar (sp), onde 90% dos funcio-
nários são homens. nesta unidade, a 
proposta é aumentar a participação 
feminina, para 35%, por meio de pro-
jetos estruturantes – desde o ensino 
Fundamental nas escolas da região 
até melhorias na própria unidade.
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rElACIONAmENtO COm 
ACIONIStAS E INVEStIDOrES

a estruturação da área de relaciona-
mento com Investidores, em 2014, 
aproximou a Votorantim cimentos 
dos investidores internacionais, das 
agências de rating e dos credores 
brasileiros. no processo de governan-
ça existente até 2013, esse trabalho 
era feito, de modo centralizado, pela 
holding da parte industrial da Votoran-
tim (Votorantim industrial).

o objetivo, com a criação da nova 
área, é aprimorar o relacionamento 
com o mercado, possibilitando que 
a empresa tenha acesso constante 
às diversificadas fontes de finan-
ciamentos para nossos planos de 
expansão no brasil e no exterior. o 
desafio é continuar evoluindo em 
transparência e comunicação, com 
uma agenda regular de divulgação 
de informações.

nesse aspecto, retomamos o site de 
relacionamento com investidores e 
começamos a definir um plano para 
a realização de conferências, visitas 
a investidores e participação em 
eventos nacionais e internacionais 
do setor. 

rElACIONAmENtO COm 
ClIENtES

concretizamos, em 2014, uma 
transformação na maneira de nos 
relacionarmos com os clientes. Um 
dos pilares estratégicos da empre-
sa, o foco no cliente, norteou uma 
mudança significativa: a companhia 
passou a focar as necessidades dos 
clientes, e não mais somente os 
produtos.

como parte do projeto interno que 
denominamos Galileo – o cliente no 

% de mão de obra FemiNiNa

2013

0,81

10,90

2,54

10,90

2014

1,38

9,15

2,30

12,27

 cargos de gestão e coordenação
 cargos oPeracionais
 estagiÁrias e aPrendizes
 total de Mão de oBra feMinina

% de emPregados aCima dos 50 aNos

2013

0,83

8,88

0,01

9,72

2014

1,36

16,57

0,01

17,97

 cargos de gestão e coordenação
 cargos oPeracionais
 estagiÁrias e aPrendizes
 total de Mão de oBra aciMa de 50 anos
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centro do Universo Votorantim –, 
aprofundamos o conhecimento de 
cada um dos nossos segmentos-alvo 
(imobiliário, autoconstrução, infraes-
trutura e indústria) e passamos a 
atuar direcionados às necessidades 
específicas de cada público.

realizamos pesquisas para conhecer 
detalhadamente cada um desses 
segmentos, chamados de “trilhas”, 
procurando entender quem são esses 
clientes, onde estão localizados, do 
que precisam, quais as principais difi-
culdades que têm no dia a dia, como 
ganham dinheiro e outros aspectos. 
Tudo para que possamos estruturar e 
oferecer soluções e produtos de acor-
do com as necessidades de cada um.

a equipe comercial foi reestrutura-
da, trazendo mais eficiência e uma 
capilaridade ainda mais ampla. com 
isso, passamos a atuar com um único 
vendedor atendendo o cliente em to-
das as linhas de produtos e serviços, 
e não mais um representante para 
cada linha, como acontecia anterior-
mente. Testada num processo-piloto 
em 2013, a nova forma de relaciona-
mento foi disseminada para todas as 
regiões ao longo de 2014.

contamos com uma vantagem já 
na partida desse projeto: no Brasil, 
ofertamos um amplo portfólio, em 
todas as regiões geográficas, produ-
tos básicos de construção: cimento, 
concreto, agregados, argamassas e 
outros produtos complementares.

por meio da Central de relacio-
namento com o Cliente (CrC), 
passamos a oferecer diferentes canais 
de contato e de autosserviços, como 
o autoatendimento pela Unidade de 
resposta audível (Ura) e via sms – 
em que o cliente pode consultar os 
seus pedidos, solicitar a segunda via 
de seus boletos e verificar seu limite 
de crédito –, assim como o portal Vc 
Online (vconline.vcimentos.com.br), no 
qual, além das opções anteriores, o 
cliente pode realizar seus pedidos 24 
horas por dia, 7 dias por semana, além 
de poder realizar pagamentos online.

entendemos que isso é uma grande 
mudança de cultura: conhecendo 
melhor cada segmento, nós nos an-
tecipamos às demandas do cliente 
e verificamos o seu planejamento, 
quais produtos ele vai consumir, 
em que etapa e de que forma.

no Brasil, tivemos um 
aumento aproximado 
de 10% em nossa base 
de clientes, composta 
hoje de cerca de 60 mil 
estabelecimentos, sendo 
45 mil ativos.

“Houve uma grande mudança no 
atendimento da Votorantim cimentos. no 
nosso caso, tínhamos uma dificuldade no 
processamento de algumas telhas. a equipe 
da Votorantim cimentos apresentou uma 
solução que agregou valor ao nosso produto.” 

Marco daroz, diretor administrativo da infibra, fabricante 
de telhas onduladas de fibrocimento, cliente da votorantim 
cimentos desde 1970.
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“com o novo atendimento, estamos estabelecendo uma 
relação bem mais madura, em que cada um dos lados tem a 
oportunidade de expor suas necessidades para que, juntos, 
encontremos as soluções. a proximidade tornou possível 
o acréscimo substancial de contratações. a construtora 
teve oportunidade de adquirir materiais industrializados 
que antes fazia no próprio canteiro, obtendo ganhos de 
qualidade e confiabilidade de processo.”

yorki estefan, diretor de engenharia da conx construtora e incorporadora, cliente 
da votorantim cimentos há 23 anos.

Proximidade e satisfação 
[G4-pr5]

mais do que a abordagem comercial, 
investimos em 2014 numa aproxima-
ção com os profissionais da constru-
ção civil. lançamos uma campanha 
de valorização do pedreiro e do 
mestre de obras, que são os prota-
gonistas desse mercado. Treinamos 
pedreiros e demonstramos produtos 
e tecnologias também aos engenhei-
ros e consultores. 

realizamos, em 2014, treinamentos 
com 12.541 profissionais de obras  
em todo o brasil, com o objetivo de 
apresentar nossos produtos e suas 
aplicações. 

passamos a adotar uma nova meto-
dologia de pesquisa de satisfação 
de clientes, o net promoter score 
(nps), que mostra o percentual de 
clientes que recomendam a empre-
sa. nesse tipo de pesquisa, o cliente 
é convidado a atribuir uma nota à 
Votorantim cimentos, numa escala 
de 1 a 10, na qual 0 é “definitivamente 
não recomendaria” e 10 é “definitiva-
mente recomendaria”. clientes com 
notas de 9 ou 10 são considerados 
como promotores. o percentual de 

promotores (notas 9 e 10) é subtraído 
do percentual de detratores (notas 
de 1 a 6) e, assim, chegamos ao nps.

a primeira pesquisa com essa meto-
dologia, no segmento de autocons-
trução, resultou em 44% no brasil, 
para os produtos cimento, argamas-
sa e cal. em 2015, estenderemos a 
pesquisa a todos os demais segmen-
tos de clientes.

além do nps, para os clientes que 
entram em contato com a nossa 
central de relacionamento com o 
cliente (crc) e com o nosso serviço 
de atendimento ao cliente (sac), 
realizamos uma pesquisa de satis-
fação pós-atendimento (ao final da 
ligação, o cliente é transferido para 
a nossa pesquisa automática, pela 
qual responde a duas perguntas: se 
sua solicitação foi resolvida e qual 
nota atribui ao atendimento realiza-
do). com esses resultados, passamos 
a avaliar o índice de soluções no 
primeiro contato (First call resolu-
tion – Fcr) e o grau de satisfação do 
cliente com o atendimento recebido, 
possibilitando a tomada de ações 
corretivas e o fortalecimento do rela-
cionamento com os nossos clientes.

outra forma utilizada para a medição 
da satisfação dos clientes, especifica-
mente com os serviços de concretagem, 
é o envio de mensagem via SmS no dia 
seguinte ao recebimento do produto/
serviço. ao responder à mensagem, o 
cliente atribui uma nota de 0 a 5 para 
expressar a sua satisfação com o serviço 
recebido. em 2014, nossa avaliação foi 
de aproximadamente 4 (o que demons-
tra melhorias consistentes nesse quesi-
to). para 2015, a nossa meta é avançar 
ainda mais, chegando à casa de 4,5.

GEStãO DE FOrNECEDOrES 
[G4-12 e G4-13]

EStrEItANDO PArCErIAS PArA 
EVOluIr
iniciamos, em 2014, uma transformação 
em nossa área de suprimentos. deno-
minado internamente 100 Fronteiras, o 
projeto revisou processos e redesenhou 
a organização da área, revendo a forma 
de abordar o mercado fornecedor. além 
de aumentar o nível de serviço aos 
clientes internos, a meta é aumentar 
a geração de valor para a Votorantim 
cimentos, por meio de melhor rela-
cionamento com seus fornecedores, 
projetos de melhoria contínua, pesquisa 
e desenvolvimento e inovações.
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meta para 
2020 
 
Promover a sustentabilidade 
em nossa cadeia de valor.

Trabalhamos junto com o fornecedor no desenvolvi-
mento de um saco de cimento com menor gramatura, 
consumindo menos papel e demandando menos recur-
sos naturais. como consequência, tivemos redução de 
custo, que foi dividida com nossos fornecedores. 

Menor graMatura 
no saco de ciMento

as categorias de produtos são lide-
radas por gestores capacitados para 
conhecer em detalhes a sua cadeia de 
fornecimento. numa atuação mais 
estratégica, esses gestores definem 
os fornecedores mais adequados 
para cada categoria. esse processo 
inclui avaliação com critérios finan-
ceiros, ambientais e sociais, além da 
checagem das licenças e certidões 
legais. isso compreende a avaliação 
de aproveitamento de materiais e 
logística reversa, bem como melho-
rias e projetos ambientais e sociais 
existentes e a desenvolver.

o objetivo foi tornar o sistema mais 
robusto, obtendo ganhos que vão 
muito além do preço, considerando o 
custo total de fornecimento (in-
cluindo produtividade). ao conhecer 
em profundidade toda a cadeia de 
suprimentos, em nível nacional e 
global, é possível identificar oportuni-
dades e riscos, estabelecer parcerias 
e conseguir melhorias em materiais e 
serviços. conseguimos, por exemplo, 
reduzir o consumo de explosivos nas 
nossas minas de calcário. 
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desenvolvimento de 
fornecedores locais [G4-ec9]
criamos uma estrutura de compras re-
gionais que tem por responsabilidade 
desenvolver fornecedores de serviços 
locais, nas regiões onde temos uni-
dades operacionais. como meta para 
2015, foram selecionadas categorias 
de serviço para as quais serão firma-
dos contratos em cada fábrica.

nossa área de suprimentos, em par-
ceria com o instituto Votorantim, é 
responsável por identificar e desen-
volver fornecedores locais. 

além disso, possuímos o Programa de 
Gestão de Contratos (homologação 
e Avaliação de Fornecedores), com o 
intuito do desenvolver esses parceiros 
comerciais e manter uma relação 
sustentável e de longo prazo.

em 2014, 49,53% do total de com-
pras realizadas pela Votorantim 
cimentos foram realizadas com for-
necedores locais. esse fornecimento 
local para serviços e materiais de re-
posição considera fornecedores que 
estejam no mesmo estado em que 
está situada a unidade operacional 
que recebe os materiais adquiridos. 

ainda em 2014, teve início um 
projeto-piloto nas unidades de 
xambioá (To) e sobral (ce), deno-
minado Programa de Desenvolvi-
mento de Fornecedores (PDF), que 
possui como objetivo prospectar 
fornecedores locais e desenvolvê-los 
com apoio governamental local e de 
entidades associativas comerciais. 
o programa foi continuado em 2015, 
e já foram realizados encontros de 
negócios em ambos os municípios, 
nos quais explicamos os processos 
de compras da empresa e nos reuni-
mos com dezenas de fornecedores 
locais para conhecer os produtos e 
serviços que comercializam.

logística no brasil
Uma categoria importante em 
nossa cadeia de suprimentos é a de 
transportes – 60% de nossos fretes 
são realizados por empresas (pessoa 
jurídica) e 40%, por caminhoneiros 
autônomos.

por meio do aumento da produti-
vidade da frota e implementando 
projetos estruturais, conseguimos 
atingir nossas metas de custos, sem 
repassar a inflação para os custos 
dos fretes, o que nos dá mais com-
petitividade.

realizamos melhorias no processo 
de atendimento aos caminhoneiros 
e o carregamento dos caminhões 
foi automatizado, com o Projeto 
totem. em lugar de pegar senha, 

esperar para ser atendido e depois 
aguardar na fila para carregar, o 
motorista, ao chegar, coloca a 
digital em um totem. devidamente 
identificado, ele é informado, por 
meio de painel na portaria, sobre o 
tempo de espera para carregar. nas 
unidades-piloto, em que o projeto 
já foi implantado, ele pode aguardar 
em nossas instalações, onde há toda 
uma infraestrutura, com banhei-
ros e lanchonete, ou esperar no 
caminhão, sendo avisado da hora de 
carregar por meio de um sms.

Trabalhamos com 5 mil carrega-
mentos por dia, e movimentamos 
29 milhões de toneladas (insumos 
e produto acabado) em 2014. 
depois de resolver a questão da 
fila, tornando-a mais organizada e 
transparente, nosso objetivo agora 
é reduzir o tempo médio de atendi-
mento ao cliente (Tmac), que vai da 
chegada à unidade até a saída com 
o produto. estamos com projetos 
que visam a redução do Tmac. 

ainda em função de custos – o die-
sel representa, hoje, 35% de nossos 
custos de transporte –, aumenta-
mos em 20% o nosso orçamento de 
volume ferroviário para 2015 focado 
nas regiões sul e nordeste. 

homologação de fornecedores 
[G4-en32, G4-la14 e G4-Hr10]
no brasil, incrementamos em 2014 o 
nosso processo de homologação de 
fornecedores. acrescentamos mais 
um critério para essa seleção, que já 
é feita com base em cláusulas como 
proibição do uso de mão de obra 
infantil ou análoga à escrava, além 
de cumprimento das legislações 
ambientais e trabalhistas. 

outro filtro utilizado, a partir de 
agora, é o relatório da controlado-

o leque de oportunidades nesse 
modelo é amplo: é possível identi-
ficar novas tecnologias, antecipar 
pressões de custos e restrições de 
oferta e construir soluções conjun-
tas, com ganhos para os dois lados. 
além disso, conhecendo melhor 
a cadeia, podemos buscar formas 
alternativas de fornecimento para 
diminuir o risco e aumentar o valor 
gerado por ela.

criamos, como parte desse processo, 
um grupo de suprimentos global, 
com representantes da empresa no 
brasil, na europa e na américa do 
norte. é um grupo de benchmark que se 
reúne virtualmente a cada 45 dias para 
identificar melhores práticas na área 
de fornecedores globais. como resulta-
do dessa iniciativa, a equipe brasilei-
ra – por conta de sua experiência no 
projeto de expansão da Votorantim 
cimentos no país – atuou na aquisição 
de equipamentos para a ampliação da 
nossa fábrica na Turquia. 
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ria-Geral da União (cGU), que lista as 
empresas inidôneas e as empresas 
punidas com base na lei 12.846/2013 
(lei anticorrupção).

em 2014, 427 novos fornecedores pas-
saram pelo processo de homologação.

Utilizamos uma matriz de homolo-
gação para identificar os fornecedo-
res críticos sob os diversos aspectos 
e que devem passar pelo processo 
de contratação. diante da análise do 
resultado, optamos por contratar ou 
não determinado fornecedor; caso 
seja aprovada, essa contratação 
tem validade de um ano. além disso, 
se o fornecedor não mantiver seu 
processo em dia, durante a renova-
ção da homologação é analisada sua 
substituição.

em relação aos critérios ambientais, 
a matriz considera os fornecedores 
que são considerados críticos quanto 
à qualidade do produto final. são so-
licitados que estes estejam de acordo 
com a legislação ambiental, a política 
ambiental e as regras Verdes, dentre 
outros documentos.

Quanto à verificação em relação 
aos direitos humanos e a questões 
trabalhistas, são verificados docu-
mentos. adicionalmente, fornecedo-
res com contrato atestam que não 
possuem trabalho infantil, forçado 
ou análogo ao escravo, e 100% de 
nossos fornecedores são verificados 
na lista do ministério do Trabalho de 
empresas identificadas com práti-
cas de trabalho infantil, forçado ou 
análogo ao escravo (e, nesses casos, 
são bloqueadas).

além de incentivar o fornecedor 
a estar em conformidade com os 
aspectos analisados no processo de 
homologação, apenas os fornecedo-
res homologados podem concorrer 

no nosso programa de premiação e 
certificação de fornecedores.

em 2014, foi desenvolvida uma pla-
taforma para automatizar e trazer 
mais confiabilidade à gestão das 
informações do processo de homolo-
gação de fornecedores. essa platafor-
ma será implantada em 2015.

relacionamento com sindicatos 
[G4-11]
a Vc respeita a livre associação dos 
empregados aos sindicatos, orien-
tação expressa em nosso código de 
conduta. mantemos relacionamen-
to próximo e diálogo aberto com as 
entidades sindicais representativas 
do nosso setor de atuação. as nego-
ciações coletivas acontecem sempre 
com a presença de representantes 
dessas entidades, e os resultados 
são divulgados aos nossos empre-
gados por meio de nossos veículos 
de comunicação interna. mesmo 
não sendo uma prática comum, 
a empresa não se opõe a avaliar a 
participação de empregados nas ro-
dadas de negociação, caso esta seja 
uma solicitação do sindicato. em 
assembleias de votação de acordos 
coletivos, a empresa disponibiliza o 
transporte de seus empregados até 
o local e libera a saída antecipada, 
quando necessário.

em 2014, não houve nenhum registro 
de autuação ou advertência de 
órgãos de fiscalização no que diz 
respeito aos processos de associação 
e negociação coletiva. a Votorantim 
cimentos não possui nenhuma ope-
ração em que os direitos dos empre-
gados de exercer a livre associação 
possa estar sob risco. [G4-Hr4]

na empresa, 100% de nossos empre-
gados são cobertos por acordos de 
negociação coletiva.

427 
 
novos fornecedores 
passaram pelo processo 
de homologação em 2014.
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rElACIONAmENtO COm 
órGãOS PúbliCos

nosso relacionamento com todos os 
níveis governamentais é estritamen-
te técnico, ligado a questões estraté-
gicas ou de negócios. 

contamos, na Votorantim cimen-
tos, com um grupo de trabalho 
multidisciplinar – o GT Advocacy –, 
que mapeia e endereça temas que 
tenham potencial impacto no am-
biente de negócios e que demandem 
negociações com o poder público.

no dia a dia, acompanhamos as co-
missões parlamentares e os projetos 
em tramitação no legislativo que 
tenham alguma ligação com o setor 
ou áreas de atuação da Votorantim 
cimentos. mapeamos, também, 
órgãos e entidades que tenham 
relação com projetos ou iniciativas 
da empresa.

mantemos, ainda, relacionamento 
constante com governos e prefei-
turas das regiões em que atuamos, 
para apoiarmos o desenvolvimento 
das comunidades.

participamos de fóruns em diversas 
esferas governamentais (ministé-
rios, secretarias e outros órgãos pú-
blicos), para debater e encaminhar 
demandas ou regulamentações que 
tenham alguma ligação com nossas 
atividades.

Conduta em processos 
eleitorais 
nosso relacionamento com os 
candidatos a cargos públicos em 
eleições majoritárias é orientado 
pelo manual de Conduta para Pro-
cessos Eleitorais. 

distribuído a todos os gestores da 
empresa, o documento traz infor-

mações e recomendações sobre a 
conduta corporativa da Votorantim 
cimentos nos processos eleitorais. 
como ocorre periodicamente, o do-
cumento foi atualizado, para balizar 
nossa conduta nas eleições de 2014.

contamos, também, com a Política 
Corporativa de Doações Eleitorais, 
que tem como objetivo estabelecer 
as diretrizes corporativas para a par-
ticipação da empresa no processo de 
doações para campanhas eleitorais. 
a política está disponível em nosso 
site (www.votorantim.com).

nas eleições de  2014, efetuamos  
contribuições no valor de r$ 9,71 
milhões, as quais foram realizadas 
de acordo com a legislação vigente e 
as políticas da empresa. Todas as do-
ações estão registradas no Tribunal 
superior eleitoral (Tse).

Link: http://inter01.tse.jus.br/
spceweb.consulta.receitasdespe-
sas2014.

PArtICIPAçãO Em FóruNs e 
ASSOCIAçÕES [G4-16]  

participamos de vários fóruns e 
entidades do setor de cimentos, nos 
diferentes países em que estamos 
presentes, contribuindo para a 
discussão sobre os caminhos para a 
sustentabilidade na indústria. 

entre as principais participações, po-
demos destacar as descritas a seguir.
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associação brasileira de cimento portland (abcp) discussões setoriais relativas a meio ambiente, mudanças 
climáticas e energia

sindicato nacional da indústria de cimento (snic) discussões setoriais relativas a meio ambiente, mudanças 
climáticas e energia

Cement Sustainability Initiative (CSI) ações da indústria cimenteira para acelerar o progresso 
rumo ao desenvolvimento sustentável em nível global

sociedade brasileira de espeleologia e reserva da 
biosfera da mata atlântica (sbe/rbma)

parceria com o intuito de elaborar normas de conservação 
de ecossistemas em áreas cársticas e de mata atlântica no 
brasil

World Business Council for Sustainable Development 
(WBCSD)

participação da iniciativa empresarial pelo 
desenvolvimento sustentável em nível global

Durham Region Roundtable on Climate Change (DRRCC) iniciativas relativas a mudanças climáticas em parceria 
com o governo

Portland Cement Association & Cement Association of 
Canada

debates e alinhamentos no setor cimenteiro sobre 
mudanças climáticas e temas gerais

Ontario Stone, Sand & Gravel Association (OSSGA) debates e alinhamentos sobre sustentabilidade no setor de 
agregados, em Ontário

Ready Mixed Concrete Association of Ontario (RMCAO) debates e alinhamentos sobre sustentabilidade no setor de 
concreto, em Ontário

European Cement Research Academy (Ecra) estratégia de redução de emissões de co2 e inovação

instituto brasileiro de mineração (ibram) debates de alinhamentos sobre sustentabilidade no setor 
de mineração

Spanish Association of Cement Manufacters (Oficemen) debates do setor em relação a meio ambiente, mudanças 
climáticas e energia

Andalusian Association of Cement Manufacters (AFCA) debates do setor em relação a meio ambiente, mudanças 
climáticas e energia

Labour Foundation for Cement and Environment (Cema) debates sobre cimento para promover desenvolvimentos 
sustentável dentro do setor
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Andalusian Labour Foundation for Cement and 
Environment (Flacema)

debates sobre cimento para promover desenvolvimento 
sustentável dentro do setor

Spanish National Association of Aggregate Manufacturers 
(Anefa)

debates sobre agregados para trazer novas ideias em 
cursos centrais, formando a base para desenvolvimento 
sustentável para negócios e indústria

Spanish Aggregate Federation (FDA)
debates sobre agregados para trazer novas ideias em 
cursos centrais, formando a base para desenvolvimento 
sustentável para negócios e indústria

Association Professionnelle des Cimentiers – Morocco 
(APC)

debates no setor em relação a meio ambiente, mudanças 
climáticas e energia

Turkish Cement Manufacturers’ Association (TCMA) debates no setor em relação a meio ambiente, mudanças 
climáticas e energia

Indian Cement Manufacturing Association (CMA) debates no setor em relação a meio ambiente, mudanças 
climáticas e energia

Indian Cement Sustainability Initiative (CSI) similar ao csi, porém com foco na Índia

COmuNICAçãO ExtErNA E 
mArCA [G4-26]

começamos a trabalhar em uma 
plataforma de reputação, com 
ações que englobam o estreitamento 
de relacionamento com stakeholders 
e a definição de estruturas para o uso 
da marca institucional Votorantim 
cimentos em nível global.

na frente de relacionamento com 
stakeholders, atuamos na reestrutu-
ração das atividades de assessoria de 
imprensa no brasil, com o objetivo de 
estarmos mais próximos de formado-
res de opinião locais e regionais, ga-
rantindo maior agilidade no diálogo 
com eles. iniciamos, também, uma 
aproximação com veículos globais 

de comunicação especializados no 
mercado de materiais de construção, 
com o intuito de reforçar a imagem 
da Votorantim cimentos como um 
dos principais players globais do setor.

na frente de marca, iniciamos o 
projeto de posicionamento corpora-
tivo, com o objetivo de traduzir nossa 
visão em um propósito inspirador. o 
posicionamento será lançado no brasil 
em 2015 e, globalmente, em 2016, 
direcionando toda a comunicação da 
marca institucional com stakeholders 
internos e externos. Trabalhamos 
ainda a arquitetura de marca, com 
o objetivo de definir a arquitetura 
que melhor traduza a filosofia one 
Team, one company, estabelecendo 
diretrizes para a relação entre a marca 

institucional, as marcas de nossas 
subsidiárias globalmente e as mar-
cas de produtos da companhia. essa 
arquitetura começará a ser implantada 
em 2015, nos mais diversos pontos de 
contato da Votorantim cimentos com 
seus públicos de relacionamento. 

no brasil, definimos os indicadores de 
reputação que serão mensurados anual-
mente a partir de 2016. o passo seguinte 
será definir os Kpis (indicadores de 
desempenho) de reputação nas outras 
geografias em que operamos. o objetivo 
é compreender como somos percebidos 
pelos principais grupos de stakeholders 
internos e externos e, a partir dessas 
percepções, definir planos de ação para 
aproximar a imagem percebida da ima-
gem desejada pela organização.
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obtivemos, em 2014, 
resultados positivos e 
consistentes, em termos 
globais.

deseMPenho  
econôMico-financeiro 
[G4-ec1, G4-2 e G4-17]

resultados de uma boa 
gestão [G4-ec1]

a diversificação geográfica, o portfólio 
de produtos e serviços, a boa gestão 
de custos, a eficiência comercial e ope-
racional e uma precificação adequada 
foram alguns dos fatores que nos 
permitram obter resultados positivos, 
em nível global, em 2014.

 Tivemos uma receita líquida global 
de r$ 12.884 milhões, crescimento de 
6,1% sobre 2013, resultado dos maiores 
preços de cimento em quase todas as 
nossas regiões e do efeito cambial na 
consolidação dos resultados, compen-
sando a queda de volume na europa, 
Ásia e África. o ebitda ficou prati-
camente estável: r$ 3.493 milhões, 
menos 0,6% que o do ano anterior, 
impactado principalmente pelo pior 
desempenho das operações da améri-
ca do norte e do brasil, parcialmente 
compensado pelas operações da euro-
pe, Ásia e África e da américa do sul

 o lucro líquido global foi de r$ 1.141 
milhões, uma redução de 17,9% em 
comparação com 2013, decorrente 
de prêmio de recompra do bond (r$ 
175 milhões), aumento das taxas 
de juros (cdi) sobre empréstimos e 
financiamentos (r$ 176 milhões) e 
pior resultado operacional (r$ 80 
milhões). desconsiderando o efeito 
da recompra do bond, no montante 
de r$ 175 milhões, e mantendo a 
alíquota efetiva do período, o lucro 
líquido teria sido de r$ 1.256 milhões  
(+10,1%) em 2014

notas: 
a) em relação aos custos fixos no Brasil relacionados a pessoas e encargos, houve 
um incremento em relação ao valor do ano anterior, principalmente relacionado à 
estrutura de pessoal (em linha com a adequação de estrutura de pessoal den-
tro do aprimoramento do modelo de governança da votorantim industrial) e à 
adequação da estrutura de vendas. b) observou-se também um incremento dos 
custos de frete das operações da vcna, em decorrência de contingências utilizadas 
para atender o mercado, aumento dos custos de produção na américa do norte 
(principalmente energia) – em função do intenso inverno – e aumento de custos 
de energia na tunísia, em virtude de liberação de preços, anteriormente regulados 
pelo governo. além disso, os custos totais em 2014 foram impactados por itens não 
recorrentes, no montante de r$ 109 milhões (principalmente, ajuste de estoque e 
provisão de contingências no Brasil).
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américa  
do Norte

europa, ásia  
e áfrica

Brasil américa  
do sul

 toneladas de ciMento
 toneladas de agregados 
 M3 de concreto
 toneladas de argaMassa

25,00

4,16

8,02

0,66

12,09

10,72

5,36

0,17

4,28 4,33

0,22

2,371,73

0,05 0,01

volume de veNdas Por tiPo de Produto 
(em milHares de Toneladas)  

EBItDA AJuStADO 
– rS mIlhArES

2012 2013 2014

brasil 2.775.051 2.709.435 2.676.763

américa do sul - 73.978 87.806

europa, Ásia e África - 372.570 425.877

américa do norte 296.873 356.195 302.172

consolidado 3.071.924 3.512.178 3.492.584
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rECEItA líQuIDA POr tIPO DE 
PrODutO – r$ mIlhArES

2013 2014

cimento      8.329.674,00 9.000.085,00 

concreto      2.280.468,00              2.651.101,00 

agregados          754.835,00                 434.521,00 

outros          777.311,00 797.895,00 

Total    12.142.288,00         12.883.602,00 

 ciMento
 concreto
 agregados
 outros

distribuição da reCeita 
líQuida Por Produto (%)

70%

21%

3%
6%

 Benefícios Para funcionÁrios
 Benefícios Para o governo (iMPostos)
 reMuneração de caPitais de terceiros 
 reMuneração de caPitais PróPrios

distribuição do valor  
adiCioNado (dva)

20%

40%

26%

14%

o dva refere-se ao valor econômico direto 
gerado e distribuído pela empresa, incluin-
do receitas, custos operacionais, remune-
ração de funcionários, doações e outros 
investimentos na comunidade, lucros acu-
mulados e pagamentos para provedores 
de capital e governo. a companhia gerou, 
em 2014, r$ 16 milhões de receita e r$ 8,2 
milhões de valor adicionado.
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os resultados Nas regiões

Como evoluímos no brasil
o volume de vendas de cimento foi 
de 25 milhões de toneladas, com uma 
redução de 404 mil toneladas (1,6%) 
em relação a 2013. 

as unidades de agregados e concre-
to apresentaram variações nega-
tivas de 19,2% e de 11,9% no volume 
de vendas na comparação com o 
ano anterior, consequência princi-
palmente da retração do mercado 
imobiliário em grandes centros 
consumidores, como são paulo, rio 
de Janeiro e curitiba. 

apesar do ligeiro recuo no volume de 
cimento, a receita líquida aumentou 
3,3%, fruto do aumento médio de 
preços, de 8%. 

o ebitda ajustado das operações to-
talizou r$ 2.677 milhões, redução de 
1,2% a.a. a margem ebitda ajustada 
foi de 31,4%, o que representa uma 
queda de 1,4 ponto percentual. a re-
dução da margem ebitda se deveu, 

principalmente, ao incremento de 
custos fixos no brasil, em especial os 
relacionados à estrutura de pessoal 
(em linha com o aprimoramento 
do modelo de governança e com a 
adequação da estrutura de vendas), 
e a fatores one off no montante de 
r$ 109 milhões (principalmente 
ajuste de estoque e provisão de 
contingências no último trimestre). 
desconsiderados esses efeitos, o 
ebitda ajustado seria 2,8% maior do 
que em 2013. 

américa do Norte
o volume de vendas de nossa 
unidade de negócio de cimento 
totalizou 4,2 milhões de toneladas, 
com aumento de 7,7% em relação a 
2013. esse crescimento foi influen-
ciado pela recuperação da econo-
mia norte-americana. no último 
trimestre, o mercado foi impulsio-
nado por maiores gastos do gover-
no em pavimentação, registrando 
também maior demanda do setor 
de construção no canadá (condo-
mínios residenciais e comerciais). 
o volume no ano poderia ter sido 

3,3%
 

foi o aumento de nossa 
receita líquida em 2014.
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maior se, no primeiro trimestre, o 
inverno não tivesse sido tão prolon-
gado e rigoroso, principalmente na 
região dos Grandes lagos. 

a unidade de negócio de agregados 
apresentou uma variação negativa 
de 0,6%, equivalente a 65 mil tone-
ladas. o recuo deveu-se também 
ao menor volume de vendas verifi-
cado no primeiro trimestre do ano, 
em função das piores condições 
climáticas. 

as vendas da unidade de negócio de 
concreto totalizaram 4,3 milhões de 
m³, um crescimento de 8,9%. esse 
aumento é decorrente da retomada 
dos mercados onde atuamos (re-
gião dos Grandes lagos e Flórida).

a receita líquida foi de r$ 2.290 
milhões, 14,4% maior que a de 2013. 
o incremento da receita é decorren-
te do maior volume de vendas, por 
conta do melhor desempenho da 
economia americana, além do efeito 
cambial na consolidação dos resulta-
dos (+8,4% Usd x brl). 

o ebitda ajustado foi de r$ 302 
milhões, com uma queda de 15,2%. 
a margem ebitda ajustada ficou em 
13,2%, caindo 4,6 pontos percentuais. 
a variação no ebitda é explicada, prin-
cipalmente, por três fatores: aumento 
dos gastos com energia, em decor-
rência das sucessivas retomadas de 
produção (maior consumo) por conta 
do intenso inverno; aumento dos gas-
tos com frete, em função do abasteci-
mento de determinados mercados por 
contingência; aumento do custo com 
a compra de materiais de terceiros, 
em decorrência da impossibilidade 
de produção motivada pelo intenso 
inverno. esses fatores foram compen-
sados parcialmente pelo aumento do 
volume e pela variação cambial na 
consolidação dos resultados.

europa, ásia e áfrica
o volume de vendas de cimento to-
talizou 8 milhões de toneladas, com 
uma redução de 164 mil toneladas 
(2%) em relação a 2013. 

a queda de volume foi impactada, 
principalmente, pelos mercados da 

Tunísia e do marrocos. o volume 
total da Tunísia apresentou redu-
ção de 16%, em função da maior 
competitividade local e do descon-
gelamento de preços pelo governo, 
compensada pelo bom desempe-
nho das exportações, que cresce-
ram 86%. no marrocos, o volume 
de vendas caiu 8% no ano, consequ-
ência dos menores investimentos 
do governo em infraestrutura. é 
preciso lembrar, também, que o 
mercado doméstico da espanha 
apresentou retração. mas o impac-
to no volume foi compensado com 
o aumento da exportação. 

Já o volume de vendas da Turquia 
cresceu 3%, impulsionado pelas boas 
condições de mercado. na Índia, o 
volume de vendas aumentou 11,8%, 
por conta das ações comerciais e da 
maior eficiência logística, com foco 
de atuação em regiões mais próxi-
mas do nosso raio de ação. 

a unidade de agregados apresen-
tou uma variação positiva de 4,6% 
no volume de vendas, impulsiona-
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preços de vendas em quase todas as 
regiões (exceto espanha) e pela efi-
ciência em custos. esses dois fato-
res compensaram, parcialmente, a 
leve retração dos volumes de vendas 
e o aumento do custo de energia, 
causado pelo descongelamento dos 
preços de energia na Tunísia.

américa do sul
o volume de vendas de cimento foi 
de 656 mil toneladas, com aumento 
de 46 mil toneladas (7,6%) sobre 
2013.  a receita líquida totalizou r$ 
340 milhões, crescimento de 43%. 

o ebitda ajustado das operações foi 
de r$ 88 milhões, o que representa 
uma evolução de 30% em compa-
ração com 2013. a margem ebitda 
ajustada foi de 25,8%, com redução 
de 2,6 pontos percentuais.

da pela demanda do mercado no 
marrocos. na unidade de concreto, 
porém, houve redução de 11,3%, em 
decorrência dos menores volumes 
na espanha e no marrocos. 

nossa receita líquida na região foi 
de r$ 1.716 milhões, crescimento de 
6,5% em relação a 2013, resultado dos 
melhores preços de vendas pratica-
dos em quase todos os países (exceto 
espanha), o que compensou os me-
nores volumes de venda na Tunísia e 
no marrocos. 

em 2014, a Vceaa apresentou 
um ebitda consolidado de r$ 426 
milhões, com aumento de 14,3%. 
a margem ebitda foi de 24,8%, 1,7 
ponto percentual maior que a de 
2013. essa evolução foi impulsiona-
da, principalmente, por melhores 
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em 2014, obtivemos grau 
de investimento nas três 
principais agências de 
classificação de riscos – 
rating BBB da standard & 
Poor’s, Baa3 da Moody’s  
e BBB da fitch ratings.

dezembro. encerramos o ano com 
uma posição de caixa de r$ 2.526 
milhões, montante suficiente para 
amortizar os vencimentos de dívida 
dos próximos 3,5 anos. em dezem-
bro de 2014, o prazo médio de dívida 
era de 9,2 anos.

PolítiCas FiNaNCeiras

implementamos políticas financei-
ras globais ao longo do ano para 
termos um único padrão de apura-
ção da liquidez, exposição a contra-
partes e gerenciamento de risco. 

Tivemos reuniões mensais do co-
mitê de Finanças, responsável por 
assessosar o conselho de adminis-
tração e a diretoria executiva global 
em relação a estratégia de liquidez 
da companhia, e, com isso, conse-
guimos aperfeiçoar a governança 
financeira que, anteriormente, era 
feita pela Votorantim industrial. 

dívida em retração

em 2014, fizemos pela primeira vez 
uma emissão de dívida da Votoran-
tim cimentos no mercado de renda 
fixa, sem a garantia corporativa da 
Votorantim industrial (Vid). 

realizamos uma emissão de bonds 
no mercado europeu, no valor 
de 650 milhões de euros. com os 
recursos da emissão, fizemos a 
recompra de bonds, no valor de 445 
milhões de euros, reduzindo signifi-
cativamente os custos e alongando 
o prazo da dívida.

recompramos papéis de uma opera-
ção que venceria em 2017, lançando 
o prazo para 2021. o rendimento 
(remuneração do papel de renda fixa) 
caiu de 5,25% ao ano em moeda local 
(euro) para 3,25% ao ano.

em 2014, renegociamos ainda mui-
tas operações, tanto no mercado 
nacional quanto no exterior, para 
retirar as garantias Votorantim in-
dustrial e oferecer a esses credores 
a nossa avaliação de crédito numa 
base externa longa, com o aval das 

três principais agências de classifi-
cação de riscos internacionais, re-
forçando nossa disciplina financeira 
dentro da nova governança imple-
mentada. começamos o ano com 
88% da dívida garantida pela holding 
(Votorantim industrial e/ou suas 
subsidiárias) e terminamos 2014 
com cerca de 43%, o que gera mais 
flexibilidade estratégica, bem como 
mais liquidez para a companhia.

a gestão de liquidez e endividamento 
da companhia adota métricas de 
avaliação de créditos comparáveis ao 
grau de investimento bbb estável, ou 
equivalente em escala global, pelas 
agências classificadoras de riscos.

nosso objetivo ao administrar o 
capital é preservar a capacidade de 
continuidade da companhia, por 
meio de uma estrutura de capital 
ideal para otimização de custos, 
oferecendo, assim, maior retorno  
aos acionistas.

nesse contexto, terminamos o 
ano com dívida bruta de r$ 14,4 
bilhões e alavancagem financeira 
(dívida líquida/ebitda  de 3,40x em 
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Mesmo num contexto 
futuro desafiador, temos 
a meta de continuar 
crescendo.

PersPectivas Para o futuro  
[G4-2]

esperadas pressões sobre os custos, 
principalmente de insumos impor-
tantes como energia elétrica, com-
bustíveis fósseis e recursos hídricos. 
mesmo num cenário de demanda 
fraca, novos concorrentes disputarão 
o mercado, impactando os negó-
cios, especialmente nas regiões sul, 
sudeste e nordeste.

ainda assim, temos a meta de 
continuar crescendo, favorecidos 
pela diversidade geográfica, por um 
portfólio amplo de produtos e servi-
ços, por uma nova forma de atendi-
mento aos clientes e por um plano 
robusto de investimentos.

Vários fatores nos dão confiança de 
que vamos atingir nossas metas, 
entre eles o fato de que estamos bem 
posicionados no brasil, em regiões 
que vão continuar a crescer, como 
o norte e o centro-oeste. assim, 
manteremos o ritmo de nossos inves-
timentos, no brasil e fora dele. 

as perspectivas são boas também 
em vários países que fazem parte 
do bloco europa, Ásia e África. além 
da nova fábrica na Turquia, estamos 
analisando um projeto de expansão 
no marrocos e um projeto de produ-
ção de energia para alimentar nossos 
processos na Tunísia. continuamos 
atentos às boas oportunidades de 
aquisições fora do brasil.

como uma empresa perene, inves-
timos e vamos continuar a investir 
com os olhos voltados para o médio e 

o longo prazos, antecipando tendên-
cias e posicionando a empresa para 
aproveitar novas ondas de cresci-
mento. ainda em 2015, discutiremos 
nossa estratégia de longo prazo e 
pretendemos anunciar os próximos 
passos de nosso plano de investimen-
to, em nível global.

com um cenário desafiador no curto 
prazo, vamos reforçar o controle de 
nossos custos e os nossos quatro 
pilares de atuação: foco no cliente, 
excelência operacional, gente com 
autonomia e práticas sustentá-
veis. Uma das nossas prioridades é 
trabalhar fortemente a segurança, 
garantindo um ambiente saudável, 
com taxa zero de acidentes.

a nova governança teve impactos 
muito positivos na companhia e seus 
reflexos continuarão a ser sentidos 
ao longo do tempo. segue nos planos 
da companhia a abertura de capital. 
no entanto, condicionado ao mo-
mento adequado do mercado.

em resumo, todos os esforços 
continuarão a ser feitos para que a 
Votorantim cimentos seja cada vez 
mais percebida pelo mercado e pela 
sociedade como uma empresa sólida, 
perene, com qualidade de produto, 
gestão exemplar e práticas sustentá-
veis, que quer deixar para as gera-
ções futuras um mundo melhor.

disPosição Para CresCer

sabemos que teremos pela frente 
dois anos ainda difíceis, especialmen-
te no brasil, país que concentra um 
volume importante dos negócios da 
Votorantim cimentos. 

num contexto de baixo crescimen-
to do pib, a perspectiva é de que o 
mercado se mantenha estável. são 
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Desempenho

csi Gri 2012 2013 2014

Valor econômico gerado e distribuído G4-ec1

receita – Venda bruta de produtos e serviços,  
outras receitas e provisão de créditos  
(em milhares de reais)

 12.190.637  15.160.055  16.020.805 

insumos adquiridos de terceiros -5.009.488 -7.309.195 -7.743.472 

Valor adicionado bruto  7.181.149  7.850.860  8.277.333 

Valor adicionado líquido produzido  6.636.842  7.077.767  7.471.834 

Valor adicionado total recebido em 
transferência  135.911  1.471.613  792.987 

Valor adicionado total a distribuir  6.772.753  8.549.380  8.264.821 

distribuição no valor adicionado  6.772.753  8.549.380  8.264.821 

receita líquida por produto  
(em milhares de reais) G4-ec1

cimento  6.221.178  8.329.674  9.000.085 

concreto  2.099.121  2.280.468  2.651.101 

agregados  378.932  754.835  434.521 

produtos complementares  706.192  777.311  797.859 

criação de Valor para a VoToranTim e parTes enVolVidas cHaVes

benefícios para empregados (r$ milhares) G4-ec1 1.106.852  1.479.595  1.654.211 

benefícios para o governo (impostos)  
(r$ milhares) 2.709.736  3.444.661  3.290.326 

remuneração de capitais de terceiros  
(r$ milhares) 1.315.682  2.236.289  2.179.492 

remuneração de capitais próprios  
(r$ milhares) 1.640.483  1.388.835  1.140.792 

Vendas de cimentos (milhões de toneladas) 28,12  38,06  37,83 

Vendas de agregados (milhões de toneladas) 26,69  31,17  28,34 

Vendas de concreto (milhões de m3) 8,76  11,76  11,20 

Vendas de produtos complementares 
(milhões de toneladas) 1,72  1,83  1,79 

desempenho econômico
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Desempenho

csi Gri 2012 2013 2014

Fornecedores

proporção de gastos com fornecedores locais 
em localidades significativas de operação* G4-ec9

Valor total gasto com fornecedores (reais) -  4.482.644.388  3.761.621.473 

porcentagem de gastos com fornecedores 
locais - 55% 50%

contratação de fornecedores*

% de novos fornecedores selecionados com 
base em critérios ambientais G4-en32 - 100% 92%

% de novos fornecedores selecionados com 
base em questões de direitos humanos G4-Hr10 - 89% 93%

% de novos fornecedores selecionados com 
base em questões trabalhistas G4-la14 - 89% 93%

*resultados referentes às operações na vcBr.

relações com o GoVerno

contribuições políticas (em reais)* G4-so6 - 0  9.710.000

*as contribuições foram estimadas de acordo com os limites estabelecidos na legislação em vigor e com a Política corporativa 
de doações eleitorais, registrada no 6° ofício de títulos e documentos. disponível em http://www.portalvotorantim.com.br/
sites/vpar/sitecollectiondocuments/Politicas_corporativas/controladoria/Manual_conduta_Processos_eleitorais_2014_voto-
rantim.pdf.

relação com o consUmidor

resultados de pesquisas net promoter score 
(nps) G4-pr5 44%

*resultado referente à pesquisa nPs no Brasil, na trilha de autoconstrução (varejo), para os produtos cimento, argamassa e cal.

ToTal de empreGados QUe receberam TreinamenTo anTicorrUpção

Total de empregados que receberam 
treinamento anticorrupção G4-so4

diretor/presidente 34 32

Gerente/gerente-geral 45 60

coordenador/consultor 2 74

Técnico/analista/supervisor - 98
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Desempenho

csi Gri 2012 2013 2014

Trainee - 1

operacional - 13

estagiário - 8

Total* 81 286

outras regiões 199

Total geral 81 485

*em 2013, 81 empregados receberam treinamentos anticorrupção no Brasil e na américa do norte. em 2014, 485 empregados 
receberam o treinamento, abrangendo as regiões vcBr, vcna, vcsa e vceaa.

número ToTal de ações JUdiciais por concorrência desleal, TrUsTe e prÁTicas  
de monopÓlio, e seUs resUlTados G4-so7

número total de ações 2 0 0

Valores envolvidos nas ações  (em reais) 5.600.046.920 - -

nº de processos e Valor moneTÁrio de mUlTas siGniFicaTiVas pelo não cUmprimenTo  
de leGislações oU reGUlamenTos G4-so8

n° de processos tributários  313 

n° de processos trabalhistas e previdenciários  1.220 

n° de processos cíveis  325 

Valores envolvidos nos processos tributários 
(em reais)  420.390.746 

Valores envolvidos nos processos trabalhistas 
e previdenciários  269.902.515 

Valor envolvido nos processos cíveis (em reais)  355.302.668

nº de casos de discriminação recebidos pela oUVidoria G4-Hr3

raça 4

cor 0

Faixa etária 1

sexo 3

religião 2

opinião política 0

nacionalidade 0

origem social 2

outras formas relevantes de discriminação 
envolvendo stakeholders internos e/ou 
externos nas operações

0
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Desempenho

csi Gri 2012 2013 2014

assédio e abuso de poder 0

outros casos (discriminação) 1

analisados e considerados improcedentes 11

em análise 1

procedentes* 1

*no caso de discriminação considerado procedente, o colaborador foi desligado da empresa.

oUVidoria

relatos registrados 

relatos relacionados a impactos ambientais G4-en34 16

relatos relacionados a questões trabalhistas G4-la16 371

relatos relacionados a impactos na sociedade G4-so11 400

relatos endereçados

relatos relacionados a impactos ambientais G4-en34 16

relatos relacionados a questões trabalhistas G4-la16 371

relatos relacionados a impactos na sociedade G4-so11 400

relatos solucionados

relatos relacionados a impactos ambientais G4-en34 0

relatos relacionados a questões trabalhistas G4-la16 107

relatos relacionados a impactos na sociedade G4-so11 115

nota: g4-hr12. Para esse indicador, a vc considera os temas trabalho infantil e trabalho escravo, não havendo queixas dessa 
natureza em 2014. os demais temas envolvendo direitos humanos são computados no indicador g4-hr3.
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Desempenho

csi Gri 2012 2013 2014

número de Unidades inclUÍdas na aValiação

cimento 30 32 33

agregados 15 16 13

concreto 92 92 90

inVesTimenTos ambienTais e COMPLIANCE ambienTal

Total de capex e opex ambiental, por tipo G4-en31

investimento ambiental (capex, em reais)  31.690.068  79.070.976  67.804.164 

despesas relacionadas ao meio ambiente 
(opex, em reais)  27.787.572  51.242.110  41.629.016 

disposição de resíduos, tratamentos de 
emissões e custos de remediação   31.826.306  48.132.668  37.875.439 

custos de prevenção e gestão ambiental   24.880.414  64.692.581  62.082.463 

outras despesas ambientais  2.770.920  17.487.837  9.475.277 

Valor monetário de multas G4-en29  2.012  2.013  2014* 

n° de medidas judiciais ajuizadas  
contra a empresa no ano  2  2  -   

n° de sanções administrativas  
recebidas no ano  16  27  17 

n° de Tacs ou Tcs recebidos no ano  5  4  -   

Valor total das ações (reais)  3.565.945  6.953.481  447.049 

*resultados de 2014 correspondem apenas às multas recebidas na vcBr.

redUção de emissão de co2

cimento

emissão de co2 absoluta bruta  
(milhões de toneladas) x G4-en15 26,7 28,5 28,1

emissão absoluta líquida de co2  
(milhões de toneladas) x 26,4 28,1 27,7

emissão de co2 específica bruta 
(kg co2/t materiais cimentícios) x G4-en18 644,6 657,2 653,3

emissão específica líquida de co2  
(kg co2/t materiais cimentícios) x 637,1 649,7 642,5

% de redução de co2 com base em 1990  
(kg co2/t materiais cimentícios) x G4-en19 16,5 14,8 15,8

desempenho ambiental
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Desempenho

csi Gri 2012 2013 2014

agregados

emissão absoluta bruta de co2  
(milhões de toneladas) G4-en15 0,017 0,019 0,013

emissão específica líquida de co2  
(kg co2/t de produto) G4-en18 1,99

concreto

emissão absoluta bruta de co2  
(milhões de toneladas) G4-en15 0,058 0,052  0,024 

emissão específica bruta de co2 (kg co2/m3) G4-en18 0,0022

emissão indireTa de co2

co2 indireto da compra de energia (milhões de 
toneladas)

cimento G4-en16  1,13  1,28  1,37 

outras emissões indiretas de gases de efeito 
estufa – escopo 3 (tco2e)

Transporte de insumos e produtos finais* G4-en17  410.172  432.112  427.969 

*estão inclusas emissões de gee escopo 3 das 
unidades de cimento, concreto e agregados.

enerGia

Mix de energia térmica da produção de 
clínquer (%) G4-en3

carvão 13% 12% 19%

coque de petróleo 75% 78% 72%

Óleo pesado 0,52% 0,39% 0,17%

Óleo diesel 0,29% 0,37% 0,35%

outros combustíveis 0,00% 0,01% 0,01%

Gás natural 0,62% 1,00% 0,73%

Gasolina 0,02% 0,01% 0,01%

xisto e lignite 2,31% 0,84% 0,09%

combustíveis fósseis alternativos 3,4% 3,3% 4,9%

biomassa x 3,8% 3,3% 2,7%

Taxa de substituição térmica (% energia 
térmica provinda de combustíveis alternativos 
e biomassa)

7,2% 6,6% 7,6%

eficiência térmica (mJ/toneladas de clínquer) x  3.478  3.542  3.513 
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Desempenho

csi Gri 2012 2013 2014

Tipos de resíduos usados como combustíveis alternativos (%)

resíduos de óleo 2,5% 1,8% 1,6%

pneus 26,1% 31,5% 26,8%

plásticos 3,7% 2,2% 9,2%

solventes 0,001% 0,0% 0,0%

serragem contaminada 0,0% 0,0% 7,2%

mistura de resíduos industriais 13,0% 14,6% 15,4%

outros resíduos de combustíveis fósseis e 
misturas 6,7% 5,8% 10,3%

lama seca de tratamento 0,04% 0,0% 0,0%

serragem não impregnada 2,1% 1,7% 2,5%

agricultura, orgânico e outros 32,0% 3,1% 1,1%

outras biomassas 13,9% 39,3% 25,9%

Fator clínquer (média % de clínquer no 
cimento) x 74,2% 76,1% 74,7%

consumo de combustível G4-en5

cimento (mJ/tonelada de produto cimentício) 2,66

agregados (mJ/tonelada de produto) 0,03

concreto (mJ/tonelada de produto) 0,00003

consumo de combustível (total TJ/ano) G4-en5

cimento  114.496 

agregados  166 

concreto  297 

consumo de energia (específico) kWh/t

cimento (kWh/t de produto cimentício) x 109,96

agregados 2,70

concreto (kWh/m3) 0,0019

consumo de energia (total milhões kWh/ano)

cimento x 4.462 4.598 4.658

agregados  28,881 

concreto  8,01 

consumo de energia dentro da organização (GJ) G4-en3

cimentos  117.327.217 

agregados  270.324 
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Desempenho

csi Gri 2012 2013 2014

concreto  296.911 

consumo de energia fora da organização (GJ) G4-en4

Transportes e distribuição  5.544.162 

impacTos ambienTais G4-en30

dados quantitativos para fins logísticos:

consumo de energia (GJ)  9.096.332  9.422.545  5.595.184 

emissões de Gee (tonelada de co2)  482.003  499.299  427.780 

*o transporte logístico é o principal impactante, por meio da da emissão de gases de efeito estufa e do consumo de energia 
térmica, consequência da queima de combustíveis. 

maTeriais UTilizados (Toneladas) G4 - en1

cimentos  41.415.553  55.689.684  54.912.189 

outros negócios  30.525.691  34.167.696  58.293.440 

Total de materiais não renováveis  71.941.244  89.857.380  113.205.629 

oUTras emissões aTmosFéricas

nox

número de fornos reportados G4-en21 51 52 48

Total de emissões (tonelada/ano) x  47.951  70.596  62.128 

concentração média específica  
(g/tonelada clínquer) x  1.599 2.249  1.977 

% de redução de nox em relação ao ano anterior 12,1%

so2

número de fornos reportados G4-en21 51 52 48

Total de emissões (tonelada/ano) x  23.759 29.921  21.461 

concentração média específica  
(g/tonelada clínquer) x  792 953  683 

% de redução de so2 em relação  
ao ano anterior 28,4%

mp

número de fornos reportados G4-en21 51 52 48

Total de emissões (tonelada/ano) x  4.301 3.567  3.385 

concentração média específica  
(g/tonelada clínquer) x  143  114  108 

% de redução de mp em relação ao ano anterior 5,2%
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csi Gri 2012 2013 2014

mercúrio

número de fornos reportados G4-en21 51 52 48

Total de emissões (kg/ano) x  341  538 272

concentração média específica  
(mg/tonelada clínquer) x  11,4  17,1 8,6

% de redução de mercúrio em relação  
ao ano anterior 49,6%

orgânicos

número de fornos reportados G4-en21 51 52 48

Total de emissões (tonelada/ano) x  339  590  706 

concentração média específica  
(g/tonelada clínquer) x  11,3  18,8  22,5 

% de redução de orgânicos em relação  
ao ano anterior -19,5%

dioxinas/furanos

número de fornos reportados G4-en21 51 52 48

Total de emissões (mg/ano) x  789  596 431

concentração média específica  
(mg/tonelada clínquer) x  26,3  19,0 13,7

% de redução de dioxinas e furanos em relação 
ao ano anterior 28%

Hm1 (cádmio + tálio)

número de fornos reportados G4-en21 51 52 48

Total de emissões (kg/ano) x  566  717  636 

concentração média específica  
(mg/tonelada clínquer) x  18,9  22,8  20,2 

% de redução de Hm1 em relação ao ano anterior 11%

Hm2 (antimônio + arsênio + chumbo + cromo + cobalto + cobre + manganês + níquel + vanádio)

número de fornos reportados G4-en21 51 52 48

Total de emissões (kg/ano) x  23.607  16.098  14.716 

concentração média específica  
(mg/tonelada clínquer) x  787,0  512,0  468,2 

% de redução de Hm2 em relação ao ano anterior 9%

dados de monitoramento

Taxa de cobertura total de monitoramento 
(Kp1) – taxa de cobertura total* x G4-en21 65% 65% 57%

Taxa de cobertura de monitoramento 
contínuo (Kp2) – mp, nox e so2

x 80% 84% 88%

*Porcentagem de clínquer produzido pelos fornos cobertos pelo sistema de monitoramento de material particulado, nox , so2, 
voc/thc, metais pesados (hg, cd, tl, sb, as, Pb, cr, co, cu, Mn, ni e v) e Pcdd/f.
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conserVação de biodiVersidade e recUrsos

número total de minas

cimento e agregados 81 119 120

número de áreas de alto valor de 
biodiversidade* G4-en11

cimento e agregados x 47 62 70

número de áreas de alto valor de 
biodiversidade com planos de gestão de 
biodiversidade (pGb) vigente*

G4-mm2

cimento e agregados x 2 4 4

% de minas em locais de alto valor de 
biodiversidade com planos de recuperação de 
áreas degradadas *

G4-mm10

cimento e agregados x 49 78 78

*indicador que considera vcBr (cimento e agregado), vcna (cimento e agregado) e vceaa (cimento).

GesTão e reciclaGem 

resíduo gerado e descartado (toneladas)

cimento

produção de resíduos G4-en23

Total de resíduos não perigosos (toneladas)

resíduos não perigosos produzidos 
internamente e coprocessados  1.331 

resíduos não perigosos enviados para aterro 
sanitário  343.456 

resíduos não perigosos enviados para 
recuperação  1.368 

resíduos não perigosos enviados para 
reutilização/reciclagem  1.148.268 

resíduos não perigosos enviados para 
compostagem  845 

Total de resíduos não perigosos destinados  1.495.269 

Total de resíduos perigosos (toneladas)

resíduos perigosos produzidos internamente 
e coprocessados  54.493 

resíduos perigosos enviados para aterro 
sanitário  4.821 

resíduos perigosos enviados para 
recuperação  141.145 

resíduos perigosos enviados  
para reutilização/reciclagem  37.406 

Total de resíduos perigosos destinados  237.865 

*foram considerados apenas os dados de vceaa e vcBr. dados de vcna estão em processo de integralização.
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empregados por região G4-10

brasil 9.759 9.920 9.994

américa do sul - 306 307

américa do norte 3.128 3.552 3.293

europa, Ásia e África - 2.978 2.185

roTaTiVidade de FUncionÁrios (%) (TURNOvER) G4-la1

por região

brasil 25% 17,5%

outros países - 4,5%

por gênero G4-la1

Feminino 3% 3%

masculino 22% 19%

por faixa etária G4-la1

menores de 30 anos 9% 7%

entre 30 e 50 anos 14% 12%

maiores de 50 anos 2% 3%

Taxa de noVas conTraTações G4-la1

por região

brasil 21% 16,85%

outros países 3,15%

por gênero G4-la1

Feminino 2,20% 2,60%

masculino 19,00% 17,40%

por faixa etária G4-la1

menores de 30 anos 10% 9%

entre 30 e 50 anos 11% 10%

maiores de 50 anos 1% 1%

desempenho social
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% mão de obra Feminina G4-la12

% cargos de gestão e coordenação 0,81% 1,38%

% cargos operacionais 10,90% 9,15%

% total de mão de obra feminina 11,71% 10,53%

% de empreGados acima de 50 anos  G4-la12

% cargos de gestão e coordenação 0,82% 1,36%

% cargos operacionais 9,03% 16,57%

% total de empregados acima de 50 anos 9,88% 17,93%

TreinamenTo

calculo do n° médio de horas de treinamento por empregado G4-la9

Homens

diretor/presidente 4 5

Gerente/gerente-geral 73 35

coordenador/consultor 49 54

Técnico/analista/supervisor 61 75

Trainee 165 144

operacional 72 39

mulheres

diretor/presidente 8 27

Gerente/gerente-geral 68 35

coordenador/consultor 65 61

Técnico/analista/supervisor 129 84

Trainee 185 100

operacional 54 21

média de horas de treinamento  
(homens e mulheres) 64 38



114 VOTORANTIM CIMENTOS114

Desempenho

csi Gri 2012 2013 2014

ToTal de empreGados coberTos por acordos de neGociação coleTiVa G4-11

empregados cobertos por acordos de 
negociação coletiva. 12.210

número total de funcionários 15.779

percentual de empregados cobertos 77%

conTraTação local e proporção de membros de alTa Gerência recrUTados na comUnidade local em 
Unidades operacionais imporTanTes* G4-ec6

porcentagem de membros de alta gerência 
provenientes de comunidades locais 95%

porcentagem de empregados provenientes de 
comunidades locais 99,86%

*compreendem a alta gerência os cargos de gerente-geral, diretor e presidente.

saúde e seGUrança ocUpacional

número de fatalidades – cimento, agregados e concreto* G4-la6

Funcionários (on-site) x 2 1 2

Funcionários (off-site) x 0 1 1

contratados (on-site) x 2 3 1

contratados (off-site) x 6 6 0

Terceira parte x 5 8 7

*considerando on-site e off-site.

Taxa de Horas perdidas com aFasTamenTo  (lTi FreQUencY raTe ) G4-la6

Funcionários x 1,06 1,28 1,14

contratados x 0,47 0,90 0,77

Total – funcionários + contratados 2,19 1,09 0,94

dias perdidos por acidenTes (calendar daYs) G4-la6

Funcionários x 2.927 3.195 3.108

contratados x 515 1.548 543

em 2014, houve reclassificação dos óbitos por correção de leitura, considerando critério do csi. 
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Desempenho

csi Gri 2012 2013 2014

enGaJamenTo com as parTes inTeressadas em nÍVel local G4-so1

distribuição do investimento social (%)

 programa redes  47

Gestão pública 9

 Qualificação para o trabalho 7

projetos de fomento 6

educação 5

cultura 5

programa Votorantim pela educação (pVe) 5

 esporte 4

direitos da infância e da juventude 4

engajamento comunitário 2

Qualificação de organizações sociais (onGs) 2

Grupo de participação comunitária 4
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conTeúdo-padrão Geral pÁGina/resposTa VeriFicação exTerna

estratégia e análise

G4-1 declaração do decisor mais graduado da 
organização (p. ex.: seu diretor-presidente, presidente 
do conselho de administração ou cargo equivalente) 
sobre a relevância da sustentabilidade para a 
organização e sua estratégia de sustentabilidade

página 8 não, página 118

G4-2 descrição dos principais impactos, riscos e 
oportunidades: enfocar os principais impactos da 
organização sobre a sustentabilidade e seus efeitos 
para stakeholders

páginas 8, 25, 35, 93 e 100 não, página 118.

perfil organizacional

G4-3 nome da organização página 12 não, página 118.

G4-4 principais marcas, produtos e serviços páginas 12 e 16 não, página 118.

G4-5 localização da sede da organização página 12 não, página 118.

G4-6 número de países nos quais a organização opera e 
nome dos países nos quais as suas principais operações 
estão localizadas ou que são especificamente 
relevantes para os tópicos de sustentabilidade 
abordados no relatório

página 12 não, página 118.

G4-7 natureza da propriedade e forma jurídica da 
organização

página 12 não, página 118.

G4-8 mercados em que a organização atua (com 
discriminação geográfica, setores cobertos e tipos de 
clientes e beneficiários)

páginas 12, 16 e 35 não, página 118.

G4-9 porte da organização página 12 não, página 118.

G4-10 número total de empregados UnGc páginas 75, 77 e 112 não, página 118.

G4-11 percentual do total de empregados cobertos por 
acordos de negociação coletiva UnGc

páginas 88 e 114 não, página 118.

G4-12 descrição da cadeia de fornecedores da 
organização

página 85 não, página 118.

G4-13 mudanças significativas ocorridas no decorrer 
do período coberto pelo relatório em relação a 
porte, estrutura, participação acionária ou cadeia de 
fornecedores da organização

páginas 8, 38 e 85 não, página 118.

G4-14 se e como a organização adota a abordagem ou o 
princípio da precaução

página 49 não, página 118.

G4-15 lista de cartas, princípios ou outras iniciativas 
desenvolvidas externamente de caráter econômico, 
ambiental e social que a organização subscreve ou endossa

página 20 não, página 118.

suMÁrio de conteúdo do gri Para a 
oPção “de acordo” – essencial  [G4-32]
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Índice Remissivo/GRi

conTeúdo-padrão Geral pÁGina/resposTa VeriFicação exTerna

G4-16 lista da participação em associações (p. ex.: 
associações setoriais) e organizações nacionais ou 
internacionais de defesa

páginas 12 e 89 não, página 118.

aspectos materiais identificados e limites

G4-17 lista de todas as entidades incluídas nas 
demonstrações financeiras consolidadas ou 
documentos equivalentes da organização

páginas 4, 12 e 93 não, página 118.

G4-18 explicação de como é o processo adotado para 
definir o conteúdo do relatório e os limites dos aspectos

página 150 não, página 118.

G4-19 lista de todos os aspectos materiais identificados 
no processo de definição do conteúdo do relatório

página 30 não, página 118.

G4-20 para cada aspecto material, relate o limite do 
aspecto dentro da organização

páginas 30 e 145 não, página 118.

G4-21 para cada aspecto material, relate seu limite fora 
da organização

páginas 30 e 145 não, página 118.

G4-22 efeito de quaisquer reformulações de 
informações fornecidas em relatórios anteriores e as 
razões para essas reformulações

não há pontos a serem 
salientados

não, página 118.

G4-23 alterações significativas em relação a períodos 
cobertos por relatórios anteriores em escopo e limites 
de aspecto

páginas 4, 30 e 150 não, página 118.

engajamento de stakeholders

G4-24 lista de grupos de stakeholders engajados pela 
organização

páginas 30 e 35 sim, página 151.

G4-25 base usada para a identificação e seleção de 
stakeholders para engajamento

página 43 sim, página 151.

G4-26 abordagem adotada pela organização para 
envolver os stakeholders, inclusive a frequência do 
seu engajamento, discriminada por tipo e grupo, 
com uma indicação de que algum engajamento foi 
especificamente promovido como parte do processo de 
preparação do relatório

páginas 35 e 91 sim, página 151.

G4-27 principais tópicos e preocupações levantadas 
durante o engajamento de stakeholders e as medidas 
adotadas pela organização para abordar esses tópicos 
e preocupações, inclusive no processo de relatá-las. 
relate os grupos de stakeholders que levantaram cada 
uma das questões e preocupações mencionadas

página 35 sim, página 151.

perfil do relatório

G4-28 período coberto pelo relatório (p. ex.: ano fiscal 
ou civil) para as informações apresentadas

página 150 sim, página 151.

G4-29 data do relatório anterior mais recente (se 
houver)

página 150 sim, página 151.

G4-30 ciclo de emissão de relatórios (anual, bienal etc.) página 150 não

G4-31 ponto de contato para perguntas sobre o 
relatório ou seu conteúdo

páginas 4 e 150 não
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Índice Remissivo/GRi

conTeúdo-padrão Geral pÁGina/resposTa VeriFicação exTerna

G4-32 opção “de acordo” escolhida pela organização página 150 não, página 118.

Governança

G4-33 política e prática corrente adotadas pela 
organização para submeter o relatório a uma 
verificação externa

Páginas  150 
Os indicadores assegurados 
foram determinados 
considerando o nível de 
asseguração, a materialidade 
da votorantim Cimentos e 
os estudos internos sobre 
materialidade em setores 
específicos da PwC. Um 
processo de amostragem foi 
utilizado como base para 
definição dos indicadores a 
serem auditados, por esse 
motivo alguns indicadores não 
fizeram parte desse escopo. 
A asseguração foi elaborada 
totalmente de acordo com a 
norma NBCTO 3000, base 
do processo da PwC para 
asseguração limitada

não, página 118.

G4-34 estrutura de governança da organização, 
incluindo os comitês do mais alto órgão de governança. 
identifique todos os comitês responsáveis pelo 
assessoramento do conselho na tomada de decisões que 
possuam impactos econômicos, ambientais e sociais

página 38 não, página 118.

G4-35 processo usado para a delegação de autoridade 
sobre tópicos econômicos, ambientais e sociais 
pelo mais alto órgão de governança para executivos 
seniores e outros empregados

O Conselho de Administração 
é responsável por definir as 
macroestratégias de longo 
prazo da Empresa, o que inclui 
os aspectos econômicos, 
ambientais e sociais. Todos os 
cargos da Diretoria e acima são 
aprovados pelo conselho, bem 
como as metas de curto, médio 
e longo prazos atrelados a esses 
profissionais que envolvem tais 
aspectos

não, página 118.

G4-36 se a organização designou um ou mais cargos 
e funções de nível executivo como responsável pelos 
tópicos econômicos, ambientais e sociais e se esses 
responsáveis se reportam diretamente ao mais alto 
órgão de governança

página 38 não, página 118.

G4-37 processos de consulta usados entre os 
stakeholders e o mais alto órgão de governança em 
relação aos tópicos econômicos, ambientais e sociais. 
se a consulta for delegada a outras estruturas, órgãos 
ou pessoas, indique a quem e os processos existentes 
de feedback para o mais alto órgão de governança

página 30 não, página 118.

G4-38 composição do mais alto órgão de governança e 
dos seus comitês

página 38 não, página 118.
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conTeúdo-padrão Geral pÁGina/resposTa VeriFicação exTerna

G4-39 se o presidente do mais alto órgão de 
governança é também um diretor executivo (e, nesse 
caso, sua função na gestão da organização e as razões 
para esse acúmulo)

página 38 não, página 118.

G4-40 processos de seleção e nomeação para o mais 
alto órgão de governança e seus comitês, bem como 
os critérios adotados para selecionar e nomear os 
membros do mais alto órgão de governança

página 38 não, página 118.

G4-41 processos usados pelo mais alto órgão de 
governança para garantir a prevenção e administração 
de conflitos de interesse. relate se conflitos de 
interesse são revelados aos stakeholders

páginas 38 e 47 não, página 118.

G4-42 papéis desempenhados pelo mais alto 
órgão de governança e pelos executivos seniores 
no desenvolvimento, aprovação e atualização de 
propósito, declaração de missão, visão e valores, e 
definição de estratégias, políticas e metas relacionadas 
a impactos econômicos, ambientais e sociais da 
organização

Os altos executivos da Empresa 
podem propor, a qualquer 
momento, aprimoramentos 
ao modelo de gestão, os quais 
sempre são aprovados pelo 
Conselho de Administração

não, página 118.

G4-43 medidas tomadas para desenvolver e aprimorar o 
conhecimento do mais alto órgão de governança sobre 
tópicos econômicos, ambientais e sociais

Além de treinamentos 
específicos, os conselheiros 
recebem, periodicamente, 
materiais analíticos preparados 
pelos departamentos 
responsáveis da votorantim 
Cimentos, para balizarem suas 
decisões

não, página 118.

G4-44 processos de avaliação do desempenho do 
mais alto órgão de governança no que diz respeito 
à governança de tópicos econômicos, ambientais e 
sociais. relate se essa avaliação é independente ou não 
e com que frequência ela é realizada. relate se essa 
avaliação é uma autoavaliação

O Conselho de Administração 
efetua processo de 
autoavaliação em todas as suas 
reuniões

não, página 118.

G4-45 papel desempenhado pelo mais alto órgão de 
governança na identificação e gestão de impactos, 
riscos e oportunidades derivados de questões 
econômicas, ambientais e sociais. mencione o papel 
desempenhado pelo mais alto órgão de governança na 
implementação de processos de due dilligence

página 38 não, página 118.

G4-46 papel desempenhado pelo mais alto órgão 
de governança na análise da eficácia dos processos 
de gestão de risco da organização para tópicos 
econômicos, ambientais e sociais

A gestão de riscos é um item 
relevante constante da pauta 
do Conselho de Administração, 
seja na análise dos processos 
existentes, seja na avaliação de 
novos investimentos

não, página 118.

G4-47 Frequência com que o mais alto órgão de 
governança analisa impactos, riscos e oportunidades 
derivados de questões econômicas, ambientais e 
sociais

página 38 não, página 118.
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conTeúdo-padrão Geral pÁGina/resposTa VeriFicação exTerna

G4-48 Órgão ou o cargo de mais alto nível que analisa e 
aprova formalmente o relatório de sustentabilidade da 
organização e garante que todos os aspectos materiais 
sejam abordados

página 38 não, página 118.

G4-49 processo adotado para comunicar preocupações 
críticas ao mais alto órgão de governança

página 38 não, página 118.

G4-50 natureza e número total de preocupações 
críticas comunicadas ao mais alto órgão de governança 
e o(s) mecanismo(s) adotado(s) para abordá-las e 
resolvê-las

Todas as questões críticas 
relacionadas à estratégia e 
à expansão de negócios ou 
de atuação da Empresa são 
tratadas no Conselho de 
Administração

não, página 118.

G4-51 políticas de remuneração aplicadas ao mais alto 
órgão de governança e a executivos seniores

Não divulgamos esse tipo 
de informação, por se ratar 
de assunto estratégico, com 
tratamento apenas interno, em 
nossa empresa

não, página 118.

G4-52 processo adotado para a determinação da 
remuneração. relate se consultores de remuneração 
são envolvidos na determinação de remunerações e 
se eles são independentes da administração. relate 
quaisquer outras relações entre os consultores de 
remuneração e a organização

Não divulgamos esse tipo 
de informação, por se tratar 
de assunto estratégico, com 
tratamento apenas interno, em 
nossa empresa

não, página 118.

G4-53 como opiniões dos stakeholders são solicitadas e 
levadas em conta em relação à remuneração, incluindo 
os resultados de votações sobre políticas e propostas 
de remuneração, se aplicável

Não divulgamos esse tipo 
de informação, por se tratar 
de assunto estratégico, com 
tratamento apenas interno, em 
nossa empresa

não, página 118.

G4-54 proporção entre a remuneração anual total do 
indivíduo mais bem pago da organização em cada país 
em que a organização possua operações significativas e a 
remuneração média anual total de todos os empregados 
(excluindo o mais bem pago) no mesmo país

Não divulgamos esse tipo 
de informação, por se tratar 
de assunto estratégico, com 
tratamento apenas interno, em 
nossa empresa

não, página 118.

G4-55 proporção entre o aumento percentual da 
remuneração total anual do indivíduo mais bem 
pago da organização em cada país em que possua 
operações significativas e o aumento percentual médio 
da remuneração anual total de todos os empregados 
(excluindo o mais bem pago) no mesmo país

Não divulgamos esse tipo 
de informação, por se tratar 
de assunto estratégico, com 
tratamento apenas interno, em 
nossa empresa

não, página 118.

ética e integridade

G4-56 Valores, princípios, padrões e normas de 
comportamento da organização, como códigos de 
conduta e de ética

páginas 28 e 37 não, página 118.

G4-57 mecanismos internos e externos adotados 
pela organização para solicitar orientações  
sobre comportamentos éticos e em conformidade  
com a legislação, como canais de relacionamento  
(p. ex.: ouvidoria)

páginas 12 e 28 não, página 118.
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conTeúdo-padrão Geral pÁGina/resposTa VeriFicação exTerna

G4-58 mecanismos internos e externos adotados pela 
organização para comunicar preocupações em torno 
de comportamentos não éticos ou incompatíveis com 
a legislação e questões relacionadas à integridade 
organizacional, como encaminhamento de 
preocupações pelas vias hierárquicas, mecanismos 
para denúncias de irregularidades e canais de 
denúncias

página 28 não, página 118.

aspecTos  
maTeriais

descrição pÁGina/resposTa omissão VeriFicação 
exTerna

CONtEÚDO-PADrãO ESPECíFICO
Categoria econômica

Desempenho 
econômico
uNGC

G4-dma Forma de 
gestão

A votorantim Cimentos é uma empresa 
de capital fechado que adota as práticas 
contábeis e de governança das empresas 
listadas. Isso inclui um conselho da 
Companhia que direciona os rumos 
de longo prazo e preserva os valores e 
as crenças de gestão. As políticas de 
investimento e de endividamento são 
corporativas e visam à manutenção do 
grau de investimento da Companhia. Os 
planos de longo prazo são baseados em 
cenários macroeconômicos, demanda 
e disponibilidade de matérias-primas 
e energia. O ciclo de planejamento 
estratégico engloba todos os aspectos 
materiais de sustentabilidade, como 
parâmetros direcionadores.

Os orçamentos são realizados com 
base no “ano 1” do planejamento 
estratégico e metas de curto e médio 
prazos estabelecidas para todos os 
executivos da Empresa. Os demais 
empregados também têm metas ligadas 
ao desdobramento dentro de sua unidade 
de operação. O monitoramento de 
toda execução orçamentária inclui a 
análise do DvA, em que se verificam os 
impostos e valores envolvidos em relação 
aos diversos públicos de interesse da 
Empresa.

No planejamento estratégico estão 
incluídas as análises de riscos de 
todas as categorias, com as questões 
relacionadas às mudanças climáticas. 
Seguros também fazem parte do processo 
de gestão, principalmente os relacionados 
às questões diretamente associadas à 
operação fabril e ao fornecimento de 
matérias-primas

sim, página 151.

G4-ec1 Valor 
econômico 
direto gerado e 
distribuído

Vcbr/Vcna/Vceaa
páginas: 93 e 102

sim, página 152
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aspecTos  
maTeriais

descrição pÁGina/resposTa omissão VeriFicação 
exTerna

Presença no 
mercado

G4-dma Forma de 
gestão

Nos processos de licenciamento, 
tipicamente são indicadas questões 
relacionadas ao investimento nas 
comunidades impactadas. A votorantim 
Cimentos adota como prática a 
avaliação ampla desse processo, 
buscando incorporar, aos itens a serem 
desenvolvidos, questões relacionadas 
ao desenvolvimento da comunidade em 
relação às possibilidades geradas com 
a implantação do negócio, seja com 
aspectos diretos (como em relação à 
contratação de fornecedores e de mão 
de obra local) ou indiretos (relacionados 
ao fomento à melhoria da qualidade 
educacional das crianças nos primeiros 
anos de instrução).

Nas operações consolidadas, existe uma 
meta corporativa de desenvolvimento 
das comunidades priorizadas, em que 
planos de fomento à melhoria da gestão 
pública e outras iniciativas para o 
desenvolvimento econômico e social da 
comunidade são desenvolvidos

não, página 118.

G4-ec6 proporção 
de membros 
da alta direção 
contratados na 
comunidade local 
em unidades 
operacionais 
importantes

Vcbr
páginas 79 e 114

não, página 118.

Impactos 
econômicos 
indiretos

G4-dma Forma de 
gestão

Nos processos de licenciamento, 
tipicamente são indicadas questões 
relacionadas ao investimento nas 
comunidades impactadas. A votorantim 
Cimentos adota como prática a 
avaliação ampla desse processo, 
buscando incorporar, aos itens a serem 
desenvolvidos, questões relacionadas 
ao desenvolvimento da comunidade em 
relação às possibilidades geradas com 
a implantação do negócio, seja com 
aspectos diretos (como em relação à 
contratação de fornecedores e de mão 
de obra local) ou indiretos (relacionados 
ao fomento à melhoria da qualidade 
educacional das crianças nos primeiros 
anos de instrução).

Nas operações consolidadas, existe uma 
meta corporativa de desenvolvimento 
das comunidades priorizadas, em que 
planos de fomento à melhoria da gestão 
pública e outras iniciativas para o 
desenvolvimento econômico e social da 
comunidade são desenvolvidos

não, página 118.
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aspecTos  
maTeriais

descrição pÁGina/resposTa omissão VeriFicação 
exTerna

Impactos 
econômicos 
indiretos

G4-ec7 
desenvolvimento 
e impacto de 
investimentos em 
infraestrutura e 
serviços oferecidos

Vcbr
página 75

não, página 118.

Práticas de 
compras

G4-dma Forma de 
gestão

Foi estabelecida uma política corporativa 
para desenvolvimento e compra com 
fornecedores locais, em 2012. Em 2013, 
foram iniciados alguns projetos-piloto 
em unidades da votorantim Cimentos, e 
o processo está em fase de consolidação 
da gestão

não, página 118.

G4-ec9 proporção 
de gastos com 
fornecedores 
locais em unidades 
operacionais 
importantes

Vcbr
páginas 87 e 103

não, página 118.

Categoria ambiental uNGC

materiais G4-dma Forma de 
gestão

Todas as matérias-primas da votorantim 
Cimentos são gerenciadas por meio 
de previsão da demanda de 5 anos 
(planejamento estratégico), estoques 
disponíveis dos recursos (renováveis e não 
renováveis), gerenciamento das licenças 
de extração e produção e capacidades 
produtivas. Anualmente, no orçamento 
são refinados os consumos para o 
próximo ano e, ao longo do ano vigente, 
é realizado o planejamento de vendas e 
produção mensalmente, para administrar 
os fluxos de materiais

sim, página 151.

G4-en1 materiais 
usados, 
discriminados por 
peso ou volume

Vcbr, Vcna e Vceaa
página 109

sim, página 151.

Energia G4-dma Forma de 
gestão

No planejamento estratégico, é definida 
a necessidade energética e são definidos 
os planos de atuação, visando atender 
a essa necessidade com contratos de 
médio e longo prazos. Na gestão do dia 
a dia, as unidades possuem programas 
de eficiência energética, visando 
otimizar o uso dos insumos, e as áreas de 
tecnologia e desenvolvimento estudam 
possibilidades de novos processos e novos 
energéticos.
Os dados de energia (GJ) reportados nos 
indicadores EN3 e EN4 são consolidados 
na votorantim Cimentos por meio de um 
protocolo de energia e emissões

sim, página 151.
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descrição pÁGina/resposTa omissão VeriFicação 
exTerna

Energia G4-en3 consumo 
de energia dentro 
da organização

Vcbr, Vcna e Vceaa
páginas 107 e 108

sim, página 151.

G4-en4 consumo 
de energia fora da 
organização

Vcbr, Vcna e Vceaa
página 108

sim, página 151.

G4-en5 
intensidade 
energética

Vcbr, Vcna e Vceaa
página 109

sim, página 151.

água G4-dma Forma de 
gestão

não respondido sim, página 151.

G4-en8 Total  
de água retirada 
por fonte

não respondido Informação não 
disponível. Com a 
expansão das operações 
para Europa, Ásia e 
África (vCEAA) em 2013, 
estamos levantando as 
áreas de maior estresse 
e de consumo de água 
em nossas unidades. 
Sendo assim, não temos 
disponível para este ciclo 
de relato informações 
detalhadas sobre o total 
de água retirada por 
fonte. Esses resultados 
serão reportados nos 
próximos anos

sim, página 151.

Biodiversidade G4-dma Forma de 
gestão

A votorantim Cimentos utiliza uma 
ferramenta denominada Ibat para 
avaliação de sobreposição de suas 
áreas e entornos em áreas de alta 
relevância de biodiversidade. Todos os 
parâmetros legais relativos às demandas 
de biodiversidade em processos de 
licenciamento de operações são 
administrados via sistema centralizado. 
Além disso, as empresas votorantim, em 
função de suas atividades minerárias, 
apresentam relação de impacto/
dependência dos serviços ecossistêmicos 
e da biodiversidade  

sim, página 151.

z G4-en11 Unidades 
operacionais 
próprias, 
arrendadas ou 
administradas 
dentro ou nas 
adjacências de 
áreas protegidas e 
áreas de alto índice 
de biodiversidade 
situadas fora de 
áreas protegidas

Vcbr/Vcna/Vceaa
páginas 66 e 111

sim, página 151.
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Emissões G4-dma Forma de 
gestão

Todos os parâmetros legais relativos 
às autorizações para emissões de 
gases e materiais particulados seguem 
minimamente os aspectos legais e os 
valores indicados em seus processos de 
licenciamento.

Existe a meta corporativa de buscar 
reduzir as emissões por tonelada 
produzida em todos os processos, 
principalmente os relacionados aos gases 
de efeito estufa.

A votorantim Cimentos monitora 
continuamente as emissões de seus 
poluentes maiores (material particulado, 
Nox e SO2) e, de forma descontínua, por 
meio de medições isocinéticas de terceira 
parte, as emissões dos poluentes maiores 
e menores (metais, dioxinas e furanos, 
THC etc.)

sim, página 151.

G4-en15 emissões 
diretas de gases de 
efeito estufa (Gee) 
(escopo 1) 

Vcbr, Vcna e Vceaa
páginas 106 e 107

sim, página 151.

G4-en16 emissões 
indiretas de gases 
de efeito estufa 
(Gee) provenientes 
da aquisição de 
energia (escopo 2)

Vcbr, Vcna e Vceaa
página 107

sim, página 151.

G4-en17 outras 
emissões indiretas 
de gases de efeito 
estufa (Gee) 
(escopo 3)

Vcbr
página 107

sim, página 151.

G4-en18 
intensidade de 
emissões de gases 
de efeito estufa 
(Gee)

Vcbr, Vcna e Vceaa
páginas 106 e 107

sim, página 151.

G4-en19 redução 
de emissões de 
gases de efeito 
estufa (Gee)

Vcbr, Vcna e Vceaa
página 106

sim, página 151.

G4-en21 emissões 
de nox, sox e 
outras emissões 
atmosféricas 
significativas

Vcbr, Vcna e Vceaa
páginas 109 e 110

sim, página 151.
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Efluentes e 
resíduos

G4-dma Forma de 
gestão

Todos os parâmetros legais relativos 
a efluentes e resíduos seguem 
minimamente os aspectos legais e os 
valores indicados em seus processos de 
licenciamento

sim, página 151.

G4-en23 peso 
total de resíduos, 
discriminado por 
tipo e método de 
disposição

Vcbr/Vcna/Vceaa
página 111

sim, página 151.

Produtos e 
serviços

G4-dma Forma de 
gestão

Seguimos todos os critérios demandados 
pelos clientes relacionados a essas 
questões. 

Para os produtos de consumo direto, 
como o cimento para construção civil, 
são desenvolvidos manuais de melhores 
práticas de utilização

não, página 118.

G4-en27 extensão 
da mitigação 
de impactos 
ambientais de 
produtos e serviços 

Vcbr/Vcna
página 51

não, página 118.

Conformidade G4-dma Forma de 
gestão

A votorantim Cimentos possui um 
sistema centralizado de gestão de 
licenças de operação, com controle de 
prazos e orçamento das questões legais e 
de licenciamento das operações.

Na ocorrência de multas, é feita a 
análise técnica e se recorre às instâncias 
judiciárias adequadas, quando 
necessário. Além disso, as políticas 
internas da Empresa indicam que as 
multas e os demais processos devem ser 
quantificados e, os respectivos valores, 
alocados no balanço, seguindo os 
critérios contáveis das IFRS, de acordo 
com os critérios de possível/provável ou 
remota perda na ação

sim, página 151.

G4-en29 Valor 
monetário 
de multas 
significativas e 
número total 
de sanções não 
monetárias 
aplicadas em 
decorrência da não 
conformidade com 
leis e regulamentos 
ambientais

Vcbr
página 106

sim, página 151.

transportes G4-dma Forma de 
gestão

A votorantim Cimentos, por meio de sua 
área de logística e suprimentos, incentiva 
os seus fornecedores a aderir aos 
princípios da nossa Política Ambiental 
Global e às Regras verdes

não, página 118.
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exTerna

transportes G4-en30 impactos 
ambientais 
significativos 
decorrentes 
do transporte 
de produtos e 
outros bens e 
materiais usados 
nas operações 
da organização, 
bem como do 
transporte de seus 
empregados

Vcbr
página 109

não, página 118.

Geral G4-dma Forma de 
gestão

O orçamento relacionado ao meio 
ambiente, bem como os projetos 
de Capex, são decididos durante o 
planejamento estratégico, que define a 
alocação de recursos para os próximos 
cinco anos. O próximo passo do 
processo de gestão é a realização do 
orçamento anual, em que o investimento 
é detalhado e aprovado para execução. 
O acompanhamento do orçamento 
é realizado mensalmente através de 
dados disponíveis no SAP e é levado 
em consideração em reuniões internas 
realizadas por cada unidade. Os projetos 
Capex são acompanhados mensalmente 
por meio de reuniões de engenharia, 
conforme manual de Capex

não, página 118.

G4-en31 Total de 
investimentos 
e gastos com 
proteção ambiental, 
discriminado  
por tipo

Vcbr/Vcna/Vceaa
 páginas 54 e 106

não, página 118.

Avaliação 
ambiental de 
fornecedores

G4-dma Forma de 
gestão

A avaliação dos fornecedores ocorre em 
relação a critérios ambientais acerca 
de habilitação, cadastro e qualificação. 
Na fase de habilitação e cadastro, 100% 
dos novos fornecedores são submetidos 
a uma avaliação de certidões negativas 
(tributos federais, INSS e FGTS). A 
qualificação caracteriza outro momento 
em que os fornecedores são avaliados por 
critérios ambientais pertinentes. Porém, 
a qualificação somente ocorre para 
fornecedores da cesta de fornecedores ou 
sob demanda

sim, página 151.

G4-en32 
percentual de 
novos fornecedores 
selecionados com 
base em critérios 
ambientais 

Vcbr
páginas 87 e 103

sim, página 151.
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mecanismos 
de queixas e 
reclamações 
relativas a 
impactos 
ambientais

G4-dma Forma de 
gestão

Disponível no Brasil e no exterior, em 
oito idiomas, nosso canal de ouvidoria 
pode ser acessado por empregados, 
clientes, fornecedores e demais públicos 
de relacionamento para tirar dúvidas ou 
fazer relatos relacionados à (suspeita 
de) violação do Código de Conduta. 
Dentre outros, podemos destacar temas 
como assédio, discriminação, abuso 
de poder, corrupção e qualquer outro 
comportamento antiético. 
As questões apresentadas são tratadas 
pela Ouvidoria, que, com imparcialidade 
e confidencialidade, realiza a análise dos 
relatos e dissemina-os para solução. É 
compromisso da Empresa apurar todos 
os relatos recebidos, tempestivamente, 
e gerar ações corretivas e educativas, 
quando aplicável.
A Empresa compromete-se com a 
resolução dos casos em tempo adequado, 
buscando aprimorar e abreviar esse 
prazo o máximo possível. Também 
disponibiliza a consulta aos relatos a 
qualquer momento, pelo relator, que 
dispõe de código específico e único para 
preservação de sua identidade.
Os processos de capacitação e 
treinamento dos ouvidores são 
realizados presencialmente, por meio de 
ferramentas de treinamento eletrônicas 
com base em técnicas de e-learning e em 
vários idiomas.
Altamente preocupada com os 
aspectos relacionados à privacidade e à 
proteção de dados em suas atividades, 
a  Ouvidoria está estruturada para o 
cumprimento rigoroso das exigências 
legais de data privacy e data protection 
nos países em que a votorantim Cimentos 
opera, iniciativa equiparável às melhores 
práticas de mercado

não, página 118.

G4-en34 número 
de queixas e 
reclamações 
relacionadas 
a impactos 
ambientais 
registradas, 
processadas e 
solucionadas 
por meio de 
mecanismo formal

Vcbr, Vcna e Vceaa
página 105

não, página 118.
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Categoria social – práticas trabalhistas e trabalho decente uNGC

Emprego G4-dma Forma de 
gestão

Diretrizes ep Políticas de recursos 
humanos da votorantim Cimentos 
incluem:

1) Na contratação: valorização da 
competência, com oportunidades justas e 
equânimes a todos os grupos

2) Na gestão da carreira: valorização 
da meritocracia, pragmatismo, 
excelência, diálogo aberto em relação a 
todas as questões e senso de pertencer. 
A gestão da carreira inclui metas de 
curto e longo prazos, gestão do pipeline 
de oportunidades e treinamento dos 
profissionais, incluindo a universidade 
corporativa (Academia votorantim)

3) No desligamento: é realizada 
pesquisa de satisfação/motivos, tanto 
para desligamentos involuntários como 
para voluntários, a fim de compreender e 
aprimorar a gestão do tema

não, página 118.

G4-la1 número 
total e taxas de 
novas contratações 
de empregados 
e rotatividade de 
empregados por 
faixa etária, gênero 
e região

Vcbr/Vcna/Vceaa
página 112

não, página 118.

Saúde e 
segurança no 
trabalho

G4-dma Forma de 
gestão

A votorantim Cimentos busca as 
melhores práticas para a gestão eficiente 
da segurança e da saúde de seus 
empregados e dos terceiros. Em 2014, 
para disseminar a Política Global de 
Saúde e Segurança e as Regras pela vida, 
mobilizamos nossa população interna no 
Global safety day, iniciativa que passa 
a fazer parte do calendário anual de 
eventos da Companhia

sim, página 151.

G4-la6 Tipos 
e taxas de 
lesões, doenças 
ocupacionais, 
dias perdidos e 
absenteísmo e 
número de óbitos 
relacionados 
ao trabalho, 
discriminados por 
região e gênero

Vcbr/Vcna/Vceaa
página 114

sim, página 151.
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treinamento e 
educação

G4-dma Forma de 
gestão

Cada unidade desenvolve os planos de 
treinamento baseados nas necessidades 
técnicas e de gestão de sua operação. 
Para os cargos de liderança, existe a 
universidade corporativa (Academia 
votorantim), onde são ministrados 
cursos para desenvolvimento dos líderes 
e preservação dos valores e crenças da 
Organização. 

A avaliação de desempenho é feita 
uma vez ao ano. São definidos os 
objetivos para cada posição e as metas 
a serem alcançadas durante o período 
atual e, no mês de janeiro de cada ano, 
os resultados são avaliados, por meio 
de um formato estabelecido. Obtém-
se uma percentagem (%) de acordo 
com a classificação de consenso entre 
o gestor da área e o empregado e, 
consequentemente, é estabelecido o 
bônus

não, página 118.

G4-la9 número 
médio de horas 
de treinamento 
por ano por 
empregado, 
discriminado por 
gênero e categoria 
funcional

Vcbr/Vcna/Vceaa
página 113

não, página 118.

G4-la11 percentual 
de empregados 
que recebem 
regularmente 
análises de 
desempenho e de 
desenvolvimento 
de carreira, 
discriminado por 
gênero e categoria 
funcional

página 78 não, página 118.

Diversidade e 
igualdade de 
oportunidades

G4-dma Forma de 
gestão

As contratações na votorantim Cimentos 
seguem premissas de competência, não 
havendo nenhuma questão de distinção 
entre gêneros, faixa etária, minorias, 
etnias e outros. Em algumas empresas, 
comitês específicos de diversidade 
procuram ampliar a compreensão sobre o 
tema, ampliando oportunidades

não, página 118.
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Diversidade e 
igualdade de 
oportunidades

G4-la12 
composição 
dos grupos 
responsáveis pela 
governança e 
discriminação de 
empregados por 
categoria funcional, 
de acordo com 
gênero, faixa etária, 
minorias e outros 
indicadores de 
diversidade 

Vcbr/Vcna/Vceaa
páginas 82 e 113

não, página 118.

Igualdade de 
remuneração 
entre mulheres 
e homens

G4-dma Forma de 
gestão

não reportado não, página 118.

G4-la13 razão 
matemática 
do salário e 
remuneração 
entre mulheres 
e homens, 
discriminada por 
categoria funcional 
e unidades 
operacionais 
relevantes

não respondido Não aplicável. Não 
fazemos a gestão de 
salário por gênero, 
portanto esse item se 
torna não aplicável 
para o nosso negócio. A 
votorantim Cimentos 
não possui diferenciação 
de salários entre 
homens e mulheres. 
O que praticamos é a 
descrição e avaliação de 
cargos, classificando-os 
em grupos salariais 
(GS) conforme as 
responsabilidades 
operacionais, técnicas, 
gerenciais e financeiras, 
sem nenhuma relação ou 
distinção com o sexo do 
empregado que ocupe ou 
venha a ocupar o cargo

Avaliação de 
fornecedores 
em práticas 
trabalhistas

G4-dma Forma de 
gestão

A avaliação dos fornecedores ocorre em 
relação a critérios trabalhistas acerca de 
habilitação, cadastro e qualificação. Na 
fase de habilitação e cadastro, 100% dos 
novos fornecedores são submetidos a uma 
avaliação de certidões negativas (tributos 
federais, INSS e FGTS). A qualificação 
caracteriza outro momento em que os 
fornecedores são avaliados por critérios 
trabalhistas. Porém, a qualificação 
somente ocorre para fornecedores da cesta 
de fornecedores ou sob demanda

sim, página 151.

G4-la14 percentual 
de novos 
fornecedores 
selecionados com 
base em critérios 
relativos a práticas 
trabalhistas

Vcbr
páginas 87 e 103

sim, página 151..
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mecanismos 
de queixas e 
reclamações 
relacionadas 
a práticas 
trabalhistas

G4-dma Forma de 
gestão

Disponível no Brasil e exterior, em oito 
idiomas, nosso canal de ouvidoria pode 
ser acessado por empregados, clientes, 
fornecedores e demais públicos de 
relacionamento para tirar dúvidas ou 
fazer relatos relacionados à (suspeita 
de) violação do Código de Conduta. 
Dentre outros, podemos destacar temas 
como assédio, discriminação, abuso 
de poder, corrupção e qualquer outro 
comportamento antiético. 
As questões apresentadas são tratadas 
pela Ouvidoria, que, com imparcialidade 
e confidencialidade, realiza a análise dos 
relatos e dissemina-os para solução. É 
compromisso da Empresa apurar todos 
os relatos recebidos, tempestivamente, 
e gerar ações corretivas e educativas, 
quando aplicável.
A Empresa compromete-se com a 
resolução dos casos em tempo adequado, 
buscando aprimorar e abreviar esse 
prazo o máximo possível. Também 
disponibiliza a consulta aos relatos a 
qualquer momento, pelo relator, que 
dispõe de código específico e único para 
preservação de sua identidade.
Os processos de capacitação e 
treinamento dos ouvidores são 
realizados presencialmente, por meio de 
ferramentas de treinamento eletrônicas 
com base em técnicas de e-learning e em 
vários idiomas.
Altamente preocupada com os 
aspectos relacionados à privacidade e à 
proteção de dados em suas atividades, 
a  Ouvidoria está estruturada para o 
cumprimento rigoroso das exigências 
legais de data privacy e data protection 
nos países em que a votorantim Cimentos 
opera, iniciativa equiparável às melhores 
práticas de mercado

não, página 118.

G4-la16 número 
de queixas e 
reclamações 
relacionadas 
a práticas 
trabalhistas 
registradas, 
processadas e 
solucionadas 
por meio de 
mecanismo formal

Vcbr, Vcna e Vceaa
página 105

não, página 118.
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Categoria social – direitos humanos uNGC

Não 
discriminação
UnGc

G4-dma Forma de 
gestão

A votorantim realiza o acompanhamento 
diário dos dados gerados no Sistema 
de Ouvidoria. Essas informações são 
reportadas mensamente para o Comitê 
de Auditoria e, bimestralmente, para 
o Comitê de Conduta, com o objetivo 
de discutir as estratégias a serem 
adotadas. Os casos associados a assédio 
e abuso de poder são direcionados para 
a área de Desenvolvimento Humano e 
Organizacional, que é responsável pela 
aplicação de treinamentos aos gestores. 
Esses treinamentos têm o objetivo 
de melhorar o clima organizacional e 
diminuir as reclamações/denúncias 
recebidas

sim, página 151.

G4-Hr3 número 
total de casos de 
discriminação e 
medidas corretivas 
tomadas

Vcbr, Vcna e Vceaa
páginas 49 e 105

sim, página 151.

liberdade de 
associação e 
negociação 
coletiva  
UnGc

G4-dma Forma de 
gestão

A votorantim possui um Código de 
Conduta que respeita a livre associação, 
reconhece as entidades sindicais como 
representantes legais dos empregados 
e busca, por meio de seus valores e 
crenças de gestão, incentivar o diálogo 
aberto entre Empresa, empregados e 
seus representantes sindicais. Realiza 
negociações diretas com o sindicato, 
nas quais, além da participação 
dos dirigentes sindicais na mesa de 
negociação, ocorre a participação dos 
empregados

não, página 118.

G4-Hr4 operações 
e fornecedores 
identificados em 
que o direito de 
exercer a liberdade 
de associação 
e a negociação 
coletiva possa 
estar sendo violado 
ou haja risco 
significativo, e as 
medidas tomadas 
para apoiar esse 
direito

Vcbr, Vcna e Vceaa
página 88

não, página 118.
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trabalho 
infantil  
UnGc

G4-dma Forma de 
gestão

Não é admitido trabalho escravo e 
infantil. Questões relacionadas são 
tratadas no Código de Conduta e também 
por meio de auditorias de controle 
operacional. É possível fazer a denúncia 
desses casos na Ouvidoria

não, página 118.

G4-Hr5 operações 
e fornecedores 
identificados como 
de risco para a 
ocorrência de casos 
de trabalho infantil 
e medidas tomadas 
para contribuir 
para a efetiva 
erradicação do 
trabalho infantil

Vcbr/Vcna
página 50

não, página 118.

trabalho 
forçado ou 
análogo ao 
escravo 
UnGc

G4-dma Forma de 
gestão

Não é admitido o trabalho escravo e 
infantil. Questões relacionadas são 
tratadas no Código de Conduta e também 
por meio das auditorias de controle 
operacional. É possível fazer a denúncia 
desses casos na Ouvidoria

não, página 118.

G4-Hr6 operações 
e fornecedores 
identificados 
como de risco 
significativo para 
a ocorrência de 
trabalho forçado 
ou análogo ao 
escravo e medidas 
tomadas para 
contribuir para 
a eliminação de 
todas as formas de 
trabalho forçado 
ou análogo ao 
escravo

Vcbr/Vcna
página 50

não, página 118.

Avaliação G4-dma Forma de 
gestão

 Na votorantim Cimentos, os resultados 
da auditoria interna são apresentados 
tempestivamente ao Comitê de 
Auditoria, comtemplando o status 
dos trabalhos, conforme o plano anual 
de auditoria interna, os principais 
pontos identificados e o status dos 
planos de ação preparados pelas áreas 
auditadas. Na mesma reunião também 
são apresentados quantos casos foram 
recebidos pelo canal de denúncias, 
contendo sua classificação quanto ao 
atendimento/encerramento. O prazo 
para atendimento dos relatos está 
vinculado a metas da área de ouvidoria e 
auditoria

não, página 118.
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Índice Remissivo/GRi

aspecTos  
maTeriais

descrição pÁGina/resposTa omissão VeriFicação 
exTerna

Avaliação G4-Hr9 número 
total e percentual 
de operações 
submetidas 
a análises ou 
avaliações de 
direitos humanos 
e impactos 
relacionados a 
direitos humanos 

Vcbr/Vcna/Vceaa
página 47

não, página 118.

Avaliação de 
fornecedores 
em direitos 
humanos

G4-dma Forma de 
gestão

Para inclusão no cadastro de 
fornecedores da votorantim, os 
mesmos são avaliados para verificar 
pendências de ordem financeira, fiscal e 
previdenciária. Além disso, é solicitada a 
certidão negativa de débitos trabalhistas. 
Nos contratos efetuados, existe cláusula 
específica definindo responsabilidade 
quanto a recolhimento de encargos e não 
uso de mão de obra infantil e análoga à 
escrava. Periodicamente, são realizadas 
auditorias em prestadores de serviços 
que estejam exercendo suas atividades 
no interior das unidades da votorantim e, 
quando necessário, são realizadas visitas 
às instalações dos fornecedores.

No Brasil, fornecedores constantes na 
lista negra do Ministério de Trabalho 
são bloqueados automaticamente via 
sistema

sim, página 151.

G4-Hr10 
percentual 
de novos 
fornecedores 
selecionados com 
base em critérios 
relacionados a 
direitos humanos

Vcbr
páginas 87 e 103

sim, página 151.
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Índice Remissivo/GRi

aspecTos  
maTeriais

descrição pÁGina/resposTa omissão VeriFicação 
exTerna

mecanismos 
de queixas e 
reclamações 
relacionadas 
a direitos 
humanos

G4-dma Forma de 
gestão

Disponível no Brasil e no exterior, em 
oito idiomas, nosso canal de ouvidoria 
pode ser acessado por empregados, 
clientes, fornecedores e demais públicos 
de relacionamento para tirar dúvidas ou 
fazer relatos relacionados à (suspeita 
de) violação do Código de Conduta. 
Dentre outros, podemos destacar temas 
como assédio, discriminação, abuso 
de poder, corrupção e qualquer outro 
comportamento antiético. 
As questões apresentadas são tratadas 
pela Ouvidoria, que, com imparcialidade 
e confidencialidade, realiza a análise dos 
relatos e dissemina-os para solução. É 
compromisso da Empresa apurar todos 
os relatos recebidos, tempestivamente, 
e gerar ações corretivas e educativas, 
quando aplicável.
A Empresa compromete-se com a 
resolução dos casos em tempo adequado, 
buscando aprimorar e abreviar esse 
prazo o máximo possível. Também 
disponibiliza a consulta aos relatos a 
qualquer momento, pelo relator, que 
dispõe de código específico e único para 
preservação de sua identidade.
Os processos de capacitação e 
treinamento dos ouvidores são 
realizados presencialmente, por meio de 
ferramentas de treinamento eletrônicas 
com base em técnicas de e-learning e em 
vários idiomas.
Altamente preocupada com os 
aspectos relacionados à privacidade e à 
proteção de dados em suas atividades, 
a  Ouvidoria está estruturada para o 
cumprimento rigoroso das exigências 
legais de data privacy e data protection 
nos países em que a votorantim Cimentos 
opera, iniciativa equiparável às melhores 
práticas de mercado

não, página 118.

G4-Hr12 número 
de queixas e 
reclamações 
relacionadas a 
impactos em 
direitos humanos 
registradas, 
processadas e 
solucionadas 
por meio de 
mecanismo formal

Vcbr, Vcna e Vceaa
página 105

não, página 118.
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Índice Remissivo/GRi

aspecTos  
maTeriais

descrição pÁGina/resposTa omissão VeriFicação 
exTerna

Categoria social – sociedade 

Comunidades 
locais UnGc

G4-dma Forma de 
gestão

A votorantim possui como princípio de 
sustentabilidade o engajamento nas 
comunidades onde opera. Possui um 
Manual de Engajamento com Partes 
Interessadas e uma metodologia de 
Avaliação de Riscos Sociais.
Anualmente, são realizadas avaliações 
do relacionamento e dos projetos a serem 
desenvolvidos em cada comunidade e é 
definida a priorização de atuação

sim, página 151.

G4-so1 percentual 
de operações 
com programas 
implementados 
de engajamento 
da comunidade 
local, avaliação 
de impactos e 
desenvolvimento 
local

páginas 72 e 115 sim, página 151.

Combate à 
corrupção 
UnGc

G4-dma Forma de 
gestão

A governança de combate à corrupção 
inclui Ouvidoria, Política Anticorrupção, 
Política de Transações com Partes 
Interessadas, auditoria interna, controles 
internos e compliance.

Treinamentos são ministrados 
anualmente para os executivos a 
respeito dos detalhes da política e, de 
forma ampla, a todos os públicos da 
votorantim, por meio do Código de 
Conduta.

Lançamos as Políticas Globais 
Anticorrupção e de Compliance, 
deixando transparentes as regras no 
relacionamento com funcionários 
públicos e nosso compromisso com 
a aderência à legislação. Fizemos 
campanhas internas para divulgar essas 
regras entre nossos colaboradores.

Houve desdobramento de projetos 
específicos sobre conformidade, 
anticorrupção e conformidade de direito 
concorrencial.

Também implantamos projetos na área 
concorrencial

sim, página 151.

G4-so3 número 
total e percentual 
de operações 
submetidas a 
avaliações de riscos 
relacionados à 
corrupção e os 
riscos significativos 
identificados

Vcbr/Vcna
página 47

sim, página 151.
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Índice Remissivo/GRi

aspecTos  
maTeriais

descrição pÁGina/resposTa omissão VeriFicação 
exTerna

Combate à 
corrupção 
UnGc

G4-so4 
comunicação 
e treinamento 
em políticas e 
procedimentos 
de combate à 
corrupção

Vcbr
página 104

não, página 118.

G4-so5 casos 
confirmados 
de corrupção e 
medidas tomadas

Vcbr/Vcna/Vceaa

A vC não recebeu reclamações 
relacionadas a casos de corrupção por 
meio do canal de ouvidoria

não, página 118.

Políticas 
públicas UnGc

G4-dma Forma de 
gestão

Nosso relacionamento com os 
candidatos a cargos públicos em eleições 
majoritárias é orientado pelo Manual de 
Conduta para Processos Eleitorais. 

Distribuído a todos os gestores da 
Empresa, o documento traz informações 
e recomendações sobre a conduta 
corporativa da votorantim Cimentos 
nos processos eleitorais. Como ocorre 
periodicamente, o documento foi 
atualizado, para balizar nossa conduta 
nas eleições de 2014.

Contamos, também, com a Política 
Corporativa de Doações Eleitorais, 
que tem como objetivo estabelecer 
as diretrizes corporativas para a 
participação da Empresa no processo 
de doações para campanhas eleitorais. 
A política está disponível em nosso site 
(www.votorantim.com)

sim, página 151.

G4-so6 Valor total 
de contribuições 
para partidos 
políticos e 
políticos, 
discriminado por 
país e destinatário/
beneficiário

Vcbr
página 103

sim, página 151.

Concorrência 
desleal

G4-dma Forma de 
gestão

Lançamos as Políticas Globais 
Anticorrupção e de Compliance, 
deixando transparentes as regras no 
relacionamento com funcionários 
públicos e nosso compromisso com 
a aderência à legislação. Fizemos 
campanhas internas para divulgar essas 
regras entre nossos colaboradores.

Houve desdobramento de projetos 
específicos sobre conformidade, 
anticorrupção e conformidade de direito 
concorrencial.

Também implantamos projetos na área 
concorrencial

sim, página 151.
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Índice Remissivo/GRi

aspecTos  
maTeriais

descrição pÁGina/resposTa omissão VeriFicação 
exTerna

Concorrência 
desleal

G4-so7 número 
total de ações 
judiciais movidas 
por concorrência 
desleal, práticas de 
truste e monopólio 
e seus resultados

Vcbr/Vcna/Vceaa
página 104

sim, página 151.

Conformidade G4-dma Forma de 
gestão

Na ocorrência de multas, é feita a 
análise técnica e se recorre às instâncias 
judiciárias adequadas, quando 
necessário. Além disso, as políticas 
internas da Empresa indicam que as 
multas e os demais processos devem ser 
quantificados e, os respectivos valores, 
alocados no balanço, seguindo os 
critérios contáveis das IFRS, de acordo 
com os critérios de possível/provável ou 
remota perda na ação

não, página 118.

G4-so8 Valor 
monetário 
de multas 
significativas e 
número total 
de sanções não 
monetárias 
aplicadas em 
decorrência da não 
conformidade com 
leis e regulamentos

Vcbr/Vcna
página 104

não, página 118.

Avaliação de 
fornecedores 
em impactos 
na sociedade

G4-dma Forma de 
gestão

não respondido não, página 118.

G4-so9 percentual 
de novos 
fornecedores 
selecionados 
com base em 
critérios relativos 
a impactos na 
sociedade

não respondido A vC não possui dados 
disponíveis para reportar 
esse indicador, já que 
está sob análise a forma 
adequada de medir e 
fazer gestão desse amplo 
aspecto envolvendo os 
fornecedores

sim, página 151.
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Índice Remissivo/GRi

aspecTos  
maTeriais

descrição pÁGina/resposTa omissão VeriFicação 
exTerna

mecanismos 
de queixas e 
reclamações 
relacionadas 
a impactos na 
sociedade

G4-dma Forma de 
gestão

Disponível no Brasil e no exterior, em 
oito idiomas, nosso canal de ouvidoria 
pode ser acessado por empregados, 
clientes, fornecedores e demais públicos 
de relacionamento para tirar dúvidas ou 
fazer relatos relacionados à (suspeita 
de) violação do Código de Conduta. 
Dentre outros, podemos destacar temas 
como assédio, discriminação, abuso 
de poder, corrupção e qualquer outro 
comportamento antiético. 
As questões apresentadas são tratadas 
pela Ouvidoria, que, com imparcialidade 
e confidencialidade, realiza a análise dos 
relatos e dissemina-os para solução. É 
compromisso da Empresa apurar todos 
os relatos recebidos, tempestivamente, 
e gerar ações corretivas e educativas, 
quando aplicável.
A Empresa compromete-se com a 
resolução dos casos em tempo adequado, 
buscando aprimorar e abreviar esse 
prazo o máximo possível. Também 
disponibiliza a consulta aos relatos a 
qualquer momento, pelo relator, que 
dispõe de código específico e único para 
preservação de sua identidade.
Os processos de capacitação e 
treinamento dos ouvidores são 
realizados presencialmente, por meio de 
ferramentas de treinamento eletrônicas 
com base em técnicas de e-learning e em 
vários idiomas.
Altamente preocupada com os 
aspectos relacionados à privacidade e à 
proteção de dados em suas atividades, 
a  Ouvidoria está estruturada para o 
cumprimento rigoroso das exigências 
legais de data privacy e data protection 
nos países em que a votorantim Cimentos 
opera, iniciativa equiparável às melhores 
práticas de mercado

não, página 118.

G4-so11 número 
de queixas e 
reclamações 
relacionadas 
a impactos 
na sociedade 
registradas, 
processadas e 
solucionadas 
por meio de 
mecanismo formal

Vcbr, Vcna e Vceaa
página 105

não, página 118.
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Índice Remissivo/GRi

aspecTos  
maTeriais

descrição pÁGina/resposTa omissão VeriFicação 
exTerna

Categoria social – responsabilidade pelo produto 

rotulagem 
de produtos e 
serviços

G4-dma Forma de 
gestão

Passamos a adotar uma nova 
metodologia de pesquisa de satisfação 
de clientes, o Net Promoter Score (NPS), 
que mostra o percentual de clientes que 
recomendam a Empresa. Nesse tipo de 
pesquisa, o cliente é convidado a atribuir 
uma nota à votorantim Cimentos, 
numa escala de 1 a 10, na qual 0 é 
“definitivamente não recomendaria” e 10 é 
“definitivamente recomendaria”. Clientes 
com notas de 9 ou 10 são considerados 
como promotores. O percentual de 
promotores (notas 9 e 10) é subtraído do 
percentual de detratores (notas de 1 a 6) 
e, assim, chegamos ao NPS

não, página 118.

G4-pr5 
resultados de 
pesquisas de 
satisfação do 
cliente

Vcbr
página 85 e 103

não, página 118.

Categoria Suplemento Setorial – mineração e metais

Biodiversidade G4-dma Forma de 
gestão

Utilizamos a ferramenta Ibat para 
avaliar as nossas operações que estão 
sobrepostas em áreas de alta relevância 
de biodiversidade e estabelecemos 
planos de gestão de biodiversidade de 
tais áreas

sim, página 151.

G4-mm2 número 
e percentual 
de unidades 
operacionais que 
necessitam de 
planos de gestão 
da biodiversidade 
de acordo
com critérios 
estabelecidos 
e número 
(percentual) dessas 
unidades com  
planos em vigência

Vcbr/Vcna/Vceaa
 páginas 66 e 111

sim, página 151.
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Índice Remissivo/GRi

aspecTos  
maTeriais

descrição pÁGina/resposTa omissão VeriFicação 
exTerna

Comunidade G4-dma Forma de 
gestão

Disponível no Brasil e no exterior, em 
oito idiomas, nosso canal de ouvidoria 
pode ser acessado por empregados, 
clientes, fornecedores e demais públicos 
de relacionamento para tirar dúvidas ou 
fazer relatos relacionados à (suspeita 
de) violação do Código de Conduta. 
Dentre outros, podemos destacar temas 
como assédio, discriminação, abuso 
de poder, corrupção e qualquer outro 
comportamento antiético. 
As questões apresentadas são tratadas 
pela Ouvidoria, que, com imparcialidade 
e confidencialidade, realiza a análise dos 
relatos e dissemina-os para solução. É 
compromisso da Empresa apurar todos 
os relatos recebidos, tempestivamente, 
e gerar ações corretivas e educativas, 
quando aplicável.
A Empresa compromete-se com a 
resolução dos casos em tempo adequado, 
buscando aprimorar e abreviar esse 
prazo o máximo possível. Também 
disponibiliza a consulta aos relatos a 
qualquer momento, pelo relator, que 
dispõe de código específico e único para 
preservação de sua identidade.
Os processos de capacitação e 
treinamento dos ouvidores são 
realizados presencialmente, por meio de 
ferramentas de treinamento eletrônicas 
com base em técnicas de e-learning e em 
vários idiomas.
Altamente preocupada com os 
aspectos relacionados à privacidade e à 
proteção de dados em suas atividades, 
a  Ouvidoria está estruturada para o 
cumprimento rigoroso das exigências 
legais de data privacy e data protection 
nos países em que a votorantim Cimentos 
opera, iniciativa equiparável às melhores 
práticas de mercado

não, página 118.

G4-mm7  até 
que ponto 
mecanismos para 
encaminhamento 
de demandas e 
queixas foram 
usados para 
resolver conflitos
relativos a uso da 
terra e direitos 
consuetudinários 
de comunidades 
locais e povos 
indígenas, e os 
resultados

Vcbr/Vcna/Vceaa

A vC não registrou queixas relacionadas 
ao tema no período

Informação não 
disponível. A votorantim 
Cimentos monitora 
o número de queixas 
e reclamações em 
sua Ouvidoria. 
Entretanto, essas 
queixas e reclamações 
estão consolidadas 
e, portanto, não há 
subcategorização que 
nos permita a indicação 
individual para o ano 
2013. A partir do relatório 
vC 2015, a Empresa 
reportará os eventos 
categorizados

não, página 118.
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Índice Remissivo/GRi

aspecTos  
maTeriais

descrição pÁGina/resposTa omissão VeriFicação 
exTerna

Conformidade G4-dma Forma de 
gestão

A votorantim Cimentos adota prática de 
acordo com a legislação nos países onde 
atua e as melhores práticas pertinentes 
à operação. Fazemos provisionamento 
dos custos relacionados a tais operações 
(ARO) segundo as diretrizes IFRS

sim, página 151.

G4-mm10 número 
e percentual de 
operações com 
planos para o 
encerramento das 
atividades

Vcbr/Vcna/Vceaa
páginas 68 e 111

sim, página 151.
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Correlações

teMas Materiais e asPectos do gri

 ética, transparência e integridade
 saúde e segurança do trabalho 
 emissões de co2
 praticas anticorrupção e de conformidade ao direito 

concorrencial
 riscos regulatórios
 Gestão da cadeia de fornecedores
 contribuição para o desenvolvimento local 
 desempenho econômico: valor econômico gerado e 

distribuído
 relacionamento com a comunidade
 relacionamento com o governo
 eficiência energética
 Fontes alternativas de energia e combustíveis alterna-

tivos
 emissões atmosféricas (particulados, nox e sox)
 Gestão e reutilização de resíduos da construção civil e 

logística reversa do saco de cimento
 consumo de água

 preservação da biodiversidade
 relacionamento e satisfação dos clientes
 Gestão de riscos de negócios
 políticas, avaliações, auditorias, licenciamentos e certi-

ficações de sistemas
 multas e conformidade legal
 emprego e relações de trabalho
 Treinamento, capacitação e desenvolvimento de em-

pregados
 respeito aos direitos humanos nas operações e na 

cadeia de fornecedores
 parcerias e alianças estratégicas
 Fontes alternativas de recursos e matérias-primas
 produtos de baixo carbono
 ciclo de vida do produto e impactos socioambientais 

do produto
 inovação, pesquisa e desenvolvimento 
 adaptação responsável e combate às mudanças climá-

ticas
 sustentabilidade do concreto
 construção sustentável e inclusiva
 processos relativos ao ciclo da mineração
 Gestão da água e efluentes

 certificações adquiridas e adequação a padrões inter-
nacionais  

 engajamento interno com o tema sustentabilidade
 diálogo social e liberdade de associação
 direitos indígenas
 diversidade e inclusão
 declaração ambiental do produto

 Muito alta Materialidade
 alta Materialidade
 MÉdia Materialidade 
 BaiXa Materialidade 
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Correlações

Correlação dos temas materiais e asPeCtos gri [G4-21 e G4-20]

assUnTo aspecTo Gri indicador
públicos  

impacTados

se
gu

ra
nç

a

saúde e segurança 
do trabalho la – saúde e segurança do trabalho

G4-la5

empregados
acionistas

G4-la6

G4-la7

G4-la8

ét
ic

a 
e 

co
m

pl
ia

nc
e

ética, 
transparência e 
integridade

conteúdo geral – ética e integridade

G4-56
empregados
acionistas
sociedade

G4-57

G4-58

riscos regulatórios nenhum nenhum

praticas 
anticorrupção e 
de conformidade 
ao direito 
concorrencial

so – combate à corrupção

G4-so3

empregados
sociedadeG4-so4

G4-so5

so – concorrência desleal G4-so7
concorrentes
acionistas
sociedade

Gestão da cadeia 
de fornecedores 
(inclui: avaliação 
e gestão dos 
fornecedores, 
auditoria etc.) 

conteúdo geral – perfil organizacional G4-12 Fornecedores

en – avaliação ambiental de fornecedores 

G4-en32 empregados
Fornecedores
clientes
sociedade
meio ambiente

G4-en33

la – avaliação de fornecedores de práticas 
trabalhistas G4-la15

empregados
Fornecedores
clientes
sociedade

Hr – avaliação de fornecedores em direitos 
humanos G4-Hr11

empregados
Fornecedores
clientes
sociedade

so – avaliação de fornecedores em impactos 
na sociedade

G4-so9 empregados
Fornecedores
clientes
sociedadeG4-so10
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Correlações

assUnTo aspecTo Gri indicador
públicos  

impacTados

ec
oe

fic
iê

nc
ia

 e
 in

ov
aç

ão

consumo de água en – Água

G4-en8

meio ambienteG4-en9

G4-en10

eficiência 
energética (fontes 
alternativas de 
energia)

en – energia 

G4-en3

meio ambiente
clientes

G4-en4

G4-en5

G4-en6

G4-en7

emissões 
atmosféricas 
(particulado, nox 
e sox)

en – emissões 
G4-en20 meio ambiente

sociedadeG4-en21

en – Transporte G4-en30 meio ambiente
empregados

emissões de co2 en – emissões 

G4-en15

meio ambiente
sociedade

G4-en16

G4-en17

G4-en18

G4-en19

Gestão e 
reutilização 
de resíduos da 
construção civil e 
logística reversa do 
saco de cimento

en – materiais
G4-en1 meio ambiente

sociedade
FornecedoresG4-en2

en – efluentes e resíduos G4-en23 meio ambiente

en – produtos e serviços
G4-en27 meio ambiente

clientesG4-en28

preservação da 
biodiversidade en – biodiversidade

G4-en11

meio ambiente
G4-en12

G4-en13

G4-en14
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Correlações

assUnTo aspecTo Gri indicador
públicos  

impacTados

en
ga

ja
m

en
to

 c
om

 a
 c

om
un

id
ad

e

contribuição para 
o desenvolvimento 
local

ec – presença de mercado
G4-ec5 empregados

acionistas
sociedadeG4-ec6

ec – impactos econômicos indiretos
G4-ec7

sociedade
G4-ec8

ec – práticas de compra G4-ec9 empregados
Fornecedores

so – comunidades locais
G4-so1

sociedade
G4-so2

relacionamento 
com stakeholders 
(governo, clientes 
e comunidade)

conteúdo geral – engajamento de stakeholders

G4-24

empregados
clientes
Fornecedores
sociedade 
Governo

G4-25

G4-26

G4-27

en – mecanismos de queixas e reclamações 
relativas a impactos ambientais G4-en34 sociedade

meio ambiente

la – mecanismos de queixas e reclamações  
relacionadas a práticas trabalhistas G4-la16 empregados

Hr – mecanismos de queixas e reclamações 
relacionadas a direitos humanos G4-Hr12

empregados
Fornecedores
clientes

so – comunidades locais mm7 sociedade

so – políticas públicas G4-so6 sociedade
Governo

so – mecanismos de queixas e reclamações 
relacionadas a impactos na sociedade G4-so11 sociedade

desempenho 
econômico: valor 
econômico gerado 
e distribuído

ec – desempenho econômico G4-ec1

empregados
Fornecedores
acionistas
Governo
sociedade

satisfação dos 
clientes pr – rotulagem de produtos e serviços G4-pr5 clientes
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Correlações

PrincíPios do Pacto gloBal

princÍpios do pacTo Global das nações Unidas

direiTos HUmanos

1. apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos

2. Garantir a não participação em abusos de direitos humanos

mão de obra

3. preservar a liberdade de associação e o direito de negociação coletiva

4. eliminar todas as formas de mão de obra compulsória e forçada

5. abolir efetivamente o trabalho infantil nas cadeias de produção

6. eliminar a discriminação em respeito ao trabalho e à ocupação

meio ambienTe

7. apoiar uma aproximação de precaução a desafios ambientais

8. assumir iniciativas para promover grande responsabilidade ambiental

9. incentivar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis

anTicorrUpção

10. Trabalhar contra todas as formas de corrupção, incluindo extorsão e propina
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Correlações

correlações
caPitais iirc
ItENS mAtErIAIS tIPO DE CAPItAl
ética, transparência e integridade capital social e de relacionamento
saúde e segurança do trabalho capital humano
emissões de co2 capital natural
praticas anticorrupção e de conformidade ao direito concorrencial capital social e de relacionamento
riscos regulatórios capital social e de relacionamento 
Gestão da cadeia de fornecedores capital social e de relacionamento

contribuição para o desenvolvimento local capital social e de relacionamento

desempenho econômico: valor econômico gerado e distribuído capital financeiro

relacionamento com a comunidade capital social e de relacionamento

relacionamento com o governo capital social e de relacionamento

eficiência energética capital natural

Fontes alternativas de energia e combustíveis alternativos capital natural

emissões atmosféricas (particulados, nox e sox) capital natural

Gestão e reutilização de resíduos da construção civil e logística 
reversa do saco de cimento

capital natural

consumo de água capital natural

satisfação dos clientes capital social e de relacionamento

 preservação da biodiversidade capital natural
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soBre o relatório
[G4-18, G4-23, G4-28, G4-29, G4-30, G4-31, G4-32 e G4-33]

com o objetivo de prestar contas 
com transparência e responsabi-
lidade, de maneira estruturada e 
divulgando nosso modelo de gestão, 
nossas estratégias de negócio, 
nosso direcionamento, nossa 
materialidade e nossos projetos, 
iniciativas aos públicos de relacio-
namento e à sociedade em geral, 
estamos divulgando, pela primeira 
vez, nosso relatório no formato de 
relatório integrado, o qual estamos 
denominando relatório Integrado 
Votorantim Cimentos 2014.

isso quer dizer que este relatório foi 
elaborado com base nas diretrizes 
da versão mais atual (G4) da Global 
Reporting Initiative (Gri), na opção 
essencial, e também de acordo com as 
premissas e diretrizes da international 
integrated reporting council (iirc).

por isso, reunimos neste relató-
rio informações financeiras e não 
financeiras em uma narrativa única, 
permeada também por outras ques-
tões relevantes para a Votorantim 
cimentos, como a nossa identidade 
corporativa, a governança e a susten-
tabilidade como parte da estratégia, o 
direcionamento estratégico dos negó-
cios e os resultados da organização. 

assim, nosso relatório integrado 
abrange estratégias, projetos, inicia-
tivas, produtos, serviços, operações 
e negócios da Votorantim cimentos, 
com foco principal nas informações 

de 2014. informações relacionadas 
aos indicadores Gri, bem como 
limitações específicas quanto a 
escopo ou limites estão mencionadas 
na tabela de indicadores Gri ou ao 
longo do relatório, em formato de 
comentários. o relatório é emitido 
anualmente, e o relatório anterior 
compreendeu as informações refe-
rentes a 2013.

nosso relatório integrado passou 
por asseguração externa limitada da 
pricewaterhousecoopers (pwc), tan-
to para os dados financeiros quanto 
para os dados não financeiros, além 
da avaliação da própria Global repor-
ting initiative (Gri) referente ao ma-
teriality disclosures service. apesar 
de não estar em políticas internas, 
o processo de verificação externa foi 
uma exigência da alta administração.

o relatório integrado Votorantim 
cimentos é publicado em português 
e inglês, em versões impressa e pdF. 

o relatório, em sua versão pdF, está 
disponível em www.votorantimci-
mentos.com.

sua opinião é muito importante  
para nós. mande seu feedback, co-
mentário ou dúvida para ri@vcimen-
tos.com.

as informações financeiras e não 
financeiras apresentadas neste rela-
tório abrangem as unidades locali-
zadas no brasil (Vcbr), Vcna (eUa e 
canadá), Vceaa (espanha, marrocos, 
Tunísia, Turquia, Índia e china) e na 
américa do sul (argentina, bolívia, 
chile, peru e Uruguai).

estão englobados nossos quatro 
negócios: cimentos, concretos, agre-
gados, argamassa e calcário agrícola.
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relatório de asseguração limitada

rElAtórIO DE ASSEGurAçãO lImItADA DOS AuDItOrES INDEPENDENtES 
rElACIONADO COm INFOrmAçÕES SOBrE SuStENtABIlIDADE CONtIDAS 
NO rElAtórIO INtEGrADO 2014

aos administradores 
Votorantim cimentos s.a.
são paulo- sp

introdução 
Fomos contratados pela Votorantim cimentos s.a. (“companhia”) para apresentar 
nosso relatório de asseguração limitada sobre a compilação das informações rela-
cionadas com sustentabilidade contidas no relatório integrado 2014 da compa-
nhia, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014.

responsabilidades da administração sobre o relatório integrado 2014
a administração da companhia é responsável pela elaboração e adequada apre-
sentação das informações de sustentabilidade contidas no relatório integrado 
2014, de acordo com as diretrizes do Global Reporting Initiative (Gri-G4) e pelos con-
troles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
dessas informações livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro.

responsabilidade dos auditores independentes  
nossa responsabilidade é expressar conclusão sobre as informações de sustentabi-
lidade contidas no relatório integrado 2014, com base no trabalho de asseguração 
limitada conduzido de acordo com o comunicado Técnico cTo 01 – “emissão de 
relatório de asseguração 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 financial 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 2014, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorções relevantes.
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relatório de asseguração limitada

152 VoToranTim cimenTos152

andré pannunzio  
candido oliveira

contador crc 1sp-196603/o-1

Um trabalho de asseguração limitada conduzido de acordo com 
a nbc To 3000 e a isae 3000 consiste, principalmente, em 
indagações à administração e a outros profissionais da com-
panhia que estão envolvidos na elaboração das informações, 
assim como na aplicação de procedimentos analíticos para 
obter evidência que possibilite concluir na forma de assegura-
ção limitada sobre as informações tomadas em conjunto. Um 
trabalho de asseguração limitada requer, também, a execução 
de procedimentos adicionais, quando o auditor independente 
toma conhecimento de assuntos que o leve a acreditar que as 
informações, tomadas em conjunto, podem apresentar distor-
ções relevantes. 

os procedimentos selecionados basearam-se na nossa com-
preensão dos aspectos relativos à compilação e apresentação 
das informações de sustentabilidade contidas no relatório 
integrado 2014, de outras circunstâncias do trabalho e da 
nossa consideração sobre áreas onde distorções relevantes 
poderiam existir. os procedimentos compreenderam:  

(a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância, 
o volume de informações quantitativas e qualitativas e os sis-
temas operacionais e de controles internos que serviram de 
base para a elaboração das informações de sustentabilidade 
contidas no relatório integrado 2014 da companhia; 

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

(c) entrevistas com os gestores responsáveis pelas informa-
ções dos corporativos da Votorantim cimentos em são paulo 
e em curitiba, çorum (Turquia) e rio branco (indicadores 
referentes a Votorantim cimentos); 

(d) aplicação de procedimentos analíticos sobre as infor-
mações quantitativas e indagações sobre as informações 
qualitativas e sua correlação com os indicadores divulgados 
nas informações de sustentabilidade contidas no relatório 
integrado 2014; 

(e) obtenção de evidências dos indicadores do Gri - G4, 
selecionados com base na relevância, contidos no relatório 
integrado 2014 e apresentados no “Índice Gri”; e 

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

os trabalhos de asseguração limitada compreenderam, 
também, testes para observar a aderência às diretrizes e aos 
critérios da estrutura de elaboração aplicável na elaboração 
das informações de sustentabilidade contidas no relatório 
integrado 2014. 

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

alcance e limitações 
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 2014. 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 tivéssemos 
executado um trabalho com o objetivo de emitir uma opinião, 
poderíamos ter identificado outros assuntos e eventuais 
distorções que podem existir nas informações de sustentabili-
dade contidas no relatório integrado 2014. dessa forma, não 
expressamos uma opinião sobre essas informações. 

os dados não financeiros estão sujeitos a mais limitações 
inerentes do que os dados financeiros, dada a natureza e a di-
versidade dos métodos utilizados para determinar, calcular ou 
estimar esses dados. interpretações qualitativas de materiali-
dade, relevância e precisão dos dados estão sujeitas a pressu-
postos 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 
com base nos procedimentos realizados, descritos neste 
relatório, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a 
acreditar que as informações de sustentabilidade contidas no 
relatório integrado 2014 da Votorantim cimentos s.a. não fo-
ram compiladas, em todos os aspectos relevantes, de acordo 
com as diretrizes do Global Reporting Initiative (Gri-G4).

são paulo, 29 de maio de 2015

pricewaterhousecoopers  
 contadores públicos ltda
crc 2sp023.173/o-4
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demonstrações financeiras

investimentos  12.204.889  13.283.863  1.677.115  1.553.893 

imobilizado  4.982.531  4.945.756  10.647.488  10.384.454 

intangível  828.571  765.548  5.267.054  5.156.829 

 18.015.991  18.995.167  17.591.657  17.095.176 

total do ativo  21.127.798  21.642.221  25.626.375  23.910.826 

conTroladora consolidado

aTiVo 2014 2013 2014 2013

circUlanTe

caixa e equivalentes de caixa  188.676  14.218  955.327  665.588 

aplicações financeiras  1.456.432  1.027.785  1.570.713  1.274.323 

instrumentos financeiros derivativos      15.010      17.526 

contas a receber de clientes  305.571  302.390  1.148.809  1.096.596 

estoques  432.225  484.343  1.302.235  1.305.655 

Tributos a recuperar  107.497  86.900  196.346  179.448 

imposto de renda e contribuição social  28.694  95.826  75.212  161.686 

adiantamentos a fornecedores  29.314  31.239  82.826  74.401 

dividendos a receber  42.741  143.974  31.224  24.555 

outros ativos  33.427  61.122  149.678  154.578 

 2.624.577  2.262.807  5.512.370  4.954.356 

 ativos classificados como mantidos para venda  36.509   1.285.785  787.981 

 2.661.086  2.262.807  6.798.155  5.742.337 

 não circUlanTe 

realizÁVel a lonGo prazo

instrumentos financeiros derivativos   91.156      91.156     

partes relacionadas  23.983  17.833  135.687  103.767 

depósitos judiciais  126.603  132.369  196.153  206.779 

imposto de renda e contribuição social diferidos           421.662  320.080 

Tributos a recuperar  155.904  172.802  247.500  269.802 

outros ativos  53.075  61.243  144.405  172.885 

 450.721  384.247  1.236.563  1.073.313 

balaNço PatrimoNial
exercícios fiNdos em 31 de dezemBro
em milhares de reais

deMonstrações 
financeiras
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demonstrações financeiras

 passivos relacionados a ativos mantidos para venda  895.235  390.305 

 1.740.433  1.405.313  4.054.749  3.077.056 

 não circUlanTe 

empréstimos e financiamentos  12.623.807  11.326.447  13.652.822  12.779.596 

instrumentos financeiros derivativos      3.826      3.826 

partes relacionadas  459.311  2.860.017  71.445  151.623 

provisões  424.874  582.960  776.102  913.990 

imposto de renda e contribuição social diferidos  43.154  107.518  510.947  498.318 

obrigações a pagar com investidas  31.563  26.407 

Uso do bem público - Ubp              398.525 

plano de pensão          154.314  140.897 

outros passivos  84.114  169.379  242.287  334.163 

 13.666.823  15.076.554  15.407.917  15.220.938 

total do passivo  15.407.256  16.481.867  19.462.666  18.297.994 

conTroladora consolidado

passiVo e paTrimônio lÍQUido 2014 2013 2014 2013

circUlanTe

empréstimos e financiamentos  617.046  552.526  772.368  721.745 

instrumentos financeiros derivativos  76.386  182  76.386  2.450 

Fornecedores  373.041  351.961  1.232.301  910.705 

contas a pagar - Trading  116.240  112.445  116.240  112.445 

salários e encargos sociais  166.997  159.981  316.668  292.606 

imposto de renda e contribuição social          14.138  68.618 

Tributos a recolher  137.044  99.489  220.417  205.783 

dividendos a pagar  116.722  1.880  122.100  45.664 

adiantamento de clientes  5.013  6.990  25.491  69.957 

Uso do bem público - Ubp              24.859 

 outros passivos  131.944  119.859  263.405  231.919 

 1.740.433  1.405.313  3.159.514  2.686.751 

balaNço PatrimoNial
exercícios fiNdos em 31 de dezemBro
em milhares de reais



155 RELATÓRIO INTEGRADO 2014 155 

demonstrações financeiras

demoNstração do resultado 
exercícios fiNdos em 31 de dezemBro
em milhares de reais

conTroladora consolidado

2014 2013 2014 2013

operações conTinUadas 

receita líquida dos produtos vendidos e dos serviços prestados  6.642.445  6.330.908  12.883.566  12.142.288 

custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados  (3.767.944)  (3.664.506)  (8.568.924)  (8.102.841)

lucro bruto  2.874.501  2.666.402  4.314.642  4.039.447

receiTas (despesas) operacionais 

com vendas  (721.169)  (592.665)  (1.061.881)  (893.711)

Gerais e administrativas  (563.168)  (506.255)  (885.999)  (790.373)

outras receitas operacionais, líquidas  62.814  59.784  234.093  326.125 

 (1.221.523)  (1.039.136)  (1.713.787)  (1.357.959)
lucro operacional antes das  
participações societárias e do resultado financeiro  1.652.978  1.627.266  2.600.855  2.681.488 

resUlTado de parTicipações socieTÁrias 

equivalência patrimonial  743.025  774.123  187.687  96.863 

realização de outros resultados abrangentes na  
alienação de investimentos      31.045  31.045 

 743.025  805.168  187.687  127.908 

conTroladora consolidado

passiVo e paTrimônio lÍQUido 2014 2013 2014 2013

paTrimônio lÍQUido 

capital social  2.730.875  2.731.375  2.730.875  2.731.375 

reservas de lucros  2.254.332  1.761.803  2.254.332  1.761.803 

 ajustes de avaliação patrimonial  735.335  667.176  735.335  667.176 

Patrimônio líquido atribuído aos acionistas controladores  5.720.542  5.160.354  5.720.542  5.160.354

Participação dos acionistas não controladores  443.167  452.478

total do patrimônio líquido  5.720.542  5.160.354  6.163.709  5.612.832

total do passivo e patrimônio líquido  21.127.798  21.642.221  25.626.375  23.910.826
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conTroladora consolidado

2014 2013 2014 2013

resUlTado Financeiro lÍQUido 

receitas financeiras  254.263  186.330  319.888  376.101 

despesas financeiras  (1.423.027)  (925.452)  (1.679.281)  (1.072.152)

Variações cambiais, líquidas  (60.604)  (42.241)  (82.282)  (89.745)

 (1.229.368)  (781.363)  (1.441.675)  (785.796)

lucro antes do imposto de renda e da contribuição social  1.166.635  1.651.071  1.346.867  2.023.600 

imposTo de renda e conTribUição social 

correntes  8.502  (304.079)  (231.789)  (551.810)

diferidos  (91.906)  (19.168)  9.493  (34.098)
lucro líquido do exercício proveniente  
de operações continuadas  1.083.231  1.327.824  1.124.571  1.437.692 

operações desconTinUadas 

lucro (prejuízo) das operações descontinuadas  16.221  (48.857)

lucro líquido do exercício  1.083.231  1.327.824  1.140.792  1.388.835 

lucro líquido atribuído aos acionistas controladores  1.083.231  1.327.824  1.083.231  1.327.824 

lucro líquido atribuído aos acionistas não controladores          57.561  61.011 

lucro líquido do exercício  1.083.231  1.327.824  1.140.792  1.388.835 

 Quantidade total de ações - milhares  5.421.511  5.422.032  5.421.511  5.422.032 

 lucro líquido básico e diluído por ação - r$  0,1998  0,2449  0,1998  0,2449 
 das operações continuadas: 
      lucro líquido básico e diluído por ação - r$   0,1998  0,2449  0,1968  0,2539 

das operações descontinuadas: 
     prejuízo básico e diluído por ação - r$ 0,0030 (0,0090)

demoNstração do resultado
exercícios fiNdos em 31 de dezemBro
em milhares de reais
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demonstrações financeiras

demoNstração dos resultados abraNgeNtes 
exercícios fiNdos em 31 de dezemBro
em milhares de reais

conTroladora consolidado

2014 2013 2014 2013

lucro líquido do exercício  1.083.231  1.327.824  1.140.792  1.388.835 

oUTros componenTes do resUlTado abranGenTe lÍQUido de imposTo de renda e conTribUição 
social do exercÍcio  a serem posTeriormenTe reclassiFicados para o resUlTado

participação nos outros resultados abrangentes das investidas  (1.396)  (7.361)  (21.926)  17.216 

 “Hedge accounting” de investimentos líquidos no exterior  (336.912)  (563.681)  (336.912)  (563.681)
realização de outros resultados abrangentes 
na alienação de investimentos na Vila      (31.045)      (31.045)

realização de outros resultados abrangentes 
na baixa de investimentos  (15.720)  (15.720)

Variação cambial de investidas localizadas no exterior  425.028  665.051  444.351  660.475 

 86.720  47.244  85.513  67.245

oUTros componenTes do resUlTado abranGenTe lÍQUido de imposTo de renda e conTribUição 
social do exercÍcio QUe não serão reclassiFicados para o resUlTado

remensurações com benefícios de aponsentadoria  (18.561)  42.207  (18.561)  42.207 
outros componentes do resultado abrangente do exercício,  
líquido dos efeitos tributários  68.159  89.451  66.952  109.452 

total do resultado abrangente do exercício  1.151.390  1.417.275  1.207.744  1.498.287 

resUlTado abranGenTe aTribUÍVel aos acionisTas  

operações continuadas  1.151.390  1.417.275  1.191.523  1.547.144

operações descontinuadas  16.221  (48.857)

 1.151.390  1.417.275  1.207.744  1.498.287 

resUlTado abranGenTe aTribUÍVel aos acionisTas  

controladores  1.151.390  1.417.275 

não controladores  56.354  81.012 

 1.207.744  1.498.287 
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demonstrações financeiras

atribuível aos acionistas controladores

reservas de lucros

capital
social

de incentivos 
fiscais legal retenção lucros

acumulados

ajustes de 
avaliação 

patrimonial
Total

participação dos 
acionistas não 
controladores

patrimônio
líquido

Em 1º de janeiro de 2013  2.746.024  544.441  353.070  436.711  577.725  4.657.971  252.279  4.910.250 

 ToTal do resUlTado abranGenTe do exercÍcio 

lucro líquido do exercício  1.327.824  1.327.824  61.011  1.388.835 
outros componentes do resultado  
abrangente do exercício  89.451  89.451  20.001  109.452 

total do resultado abrangente do exercício        1.327.824  89.451  1.417.275  81.012  1.498.287 

ToTal de conTribUições dos acionisTas e disTribUições aos acionisTas 

redução de participação de acionistas não  
controladores macau  (9.600)  (9.600)  (27.900)  (37.500)

 aumento de participação de acionistas não  
controladores artigas  224.795  224.795

aumento de participação de acionistas não 
controladores antequera  6.120  6.120

redução de capital social - cisão parcial de ativos  (46.881)  (46.881)  (46.881)

 aquisição de ações de minoritarios Vcnne  (52.670)  (52.670)  (83.828)  (136.498)

aumento de capital social  32.232  32.232  32.232

reversão de dividendos prescritos e não reclamados  62.027  62.027  62.027

desTinação do lUcro lÍQUido do exercÍcio 

constituição de reserva para incentivos fiscais  207.982  (207.982)

constituição de reserva legal  66.391  (66.391)

dividendos deliberados (r$ 0,17 por ação)  (900.000)  (900.000)  (900.000)

retenção de lucros  153.451  (153.451)
total de contribuições dos acionistas  
e distribuições aos acionistas  (14.649)  207.982  66.391  153.208  (1.327.824)  (914.892)  119.187  (795.705)

Em 31 de dezembro de 2013  2.731.375  752.423  419.461  589.919  667.176  5.160.354  452.478  5.612.832

demoNstração das mutações do PatrimôNio 
exercícios fiNdos em 31 de dezemBro
em milhares de reais
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demonstrações financeiras

atribuível aos acionistas controladores

reservas de lucros

capital
social

de incentivos 
fiscais legal retenção lucros

acumulados

ajustes de 
avaliação 

patrimonial
Total

participação dos 
acionistas não 
controladores

patrimônio
líquido

Em 1º de janeiro de 2013  2.746.024  544.441  353.070  436.711  577.725  4.657.971  252.279  4.910.250 

 ToTal do resUlTado abranGenTe do exercÍcio 

lucro líquido do exercício  1.327.824  1.327.824  61.011  1.388.835 
outros componentes do resultado  
abrangente do exercício  89.451  89.451  20.001  109.452 

total do resultado abrangente do exercício        1.327.824  89.451  1.417.275  81.012  1.498.287 

ToTal de conTribUições dos acionisTas e disTribUições aos acionisTas 

redução de participação de acionistas não  
controladores macau  (9.600)  (9.600)  (27.900)  (37.500)

 aumento de participação de acionistas não  
controladores artigas  224.795  224.795

aumento de participação de acionistas não 
controladores antequera  6.120  6.120

redução de capital social - cisão parcial de ativos  (46.881)  (46.881)  (46.881)

 aquisição de ações de minoritarios Vcnne  (52.670)  (52.670)  (83.828)  (136.498)

aumento de capital social  32.232  32.232  32.232

reversão de dividendos prescritos e não reclamados  62.027  62.027  62.027

desTinação do lUcro lÍQUido do exercÍcio 

constituição de reserva para incentivos fiscais  207.982  (207.982)

constituição de reserva legal  66.391  (66.391)

dividendos deliberados (r$ 0,17 por ação)  (900.000)  (900.000)  (900.000)

retenção de lucros  153.451  (153.451)
total de contribuições dos acionistas  
e distribuições aos acionistas  (14.649)  207.982  66.391  153.208  (1.327.824)  (914.892)  119.187  (795.705)

Em 31 de dezembro de 2013  2.731.375  752.423  419.461  589.919  667.176  5.160.354  452.478  5.612.832
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demonstrações financeiras

demoNstração das mutações No PatrimôNio líQuido
exercícios fiNdos em 31 de dezemBro
em milhares de reais

atribuível aos acionistas controladores

reservas de lucros

capital
social

de incentivos 
fiscais legal retenção lucros

acumulados

ajustes de 
avaliação 

patrimonial
Total

participação dos 
acionistas não 
controladores

patrimônio
líquido

Em 1º de janeiro de 2014  2.731.375  752.423  419.461  589.919   667.176  5.160.354  452.478  5.612.832 

ToTal do resUlTado abranGenTe do exercÍcio 

lucro líquido do exercício  1.083.231  1.083.231  57.561  1.140.792

outros componentes do resultado abrangente do exercício   68.159  68.159  (1.207)  66.952

total do resultado abrangente do exercício    1.083.231  68.159  1.151.390  56.354  1.207.744

ToTal de conTribUições dos acionisTas e disTribUições aos acionisTas 

 aquisição de participação de não controladores Vcnne   (38.206)  (38.206)  (100.102)  (138.308)

 aumento de participação de acionistas não controladores Yacuces  47.745  47.745

 aumento de participação de acionistas não controladores itacamba  13.385  13.385

 redução do capital social - cisão parcial de ativos  (500)  (500)  (500)

 reclassificação de não controladores para reserva de lucros  (42.774)  (42.774)  42.774

desTinação do lUcro lÍQUido do exercÍcio 

constituição de reserva para incentivos fiscais  200.614  (200.614)

constituição de reserva legal  54.162  (54.162)

dividendos deliberados (r$ 0,09 por ação)  (244.000)  (116.722)  (360.722)  (69.467)  (430.189)

 Juros sobre capital próprio (r$ 0,03 por ação) (i)  (149.000)  (149.000)  (149.000)

retenção de lucros  562.733  (562.733)
total de contribuições dos acionistas e  
distribuições aos acionistas  (500)  200.614  54.162  237.753  (1.083.231)  (591.202)  (65.665)  (656.867)

Em 31 de dezembro de 2014  2.730.875  953.037  473.623  827.672  735.335  5.720.542  443.167  6.163.709
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demonstrações financeiras

atribuível aos acionistas controladores

reservas de lucros

capital
social

de incentivos 
fiscais legal retenção lucros

acumulados

ajustes de 
avaliação 

patrimonial
Total

participação dos 
acionistas não 
controladores

patrimônio
líquido

Em 1º de janeiro de 2014  2.731.375  752.423  419.461  589.919   667.176  5.160.354  452.478  5.612.832 

ToTal do resUlTado abranGenTe do exercÍcio 

lucro líquido do exercício  1.083.231  1.083.231  57.561  1.140.792

outros componentes do resultado abrangente do exercício   68.159  68.159  (1.207)  66.952

total do resultado abrangente do exercício    1.083.231  68.159  1.151.390  56.354  1.207.744

ToTal de conTribUições dos acionisTas e disTribUições aos acionisTas 

 aquisição de participação de não controladores Vcnne   (38.206)  (38.206)  (100.102)  (138.308)

 aumento de participação de acionistas não controladores Yacuces  47.745  47.745

 aumento de participação de acionistas não controladores itacamba  13.385  13.385

 redução do capital social - cisão parcial de ativos  (500)  (500)  (500)

 reclassificação de não controladores para reserva de lucros  (42.774)  (42.774)  42.774

desTinação do lUcro lÍQUido do exercÍcio 

constituição de reserva para incentivos fiscais  200.614  (200.614)

constituição de reserva legal  54.162  (54.162)

dividendos deliberados (r$ 0,09 por ação)  (244.000)  (116.722)  (360.722)  (69.467)  (430.189)

 Juros sobre capital próprio (r$ 0,03 por ação) (i)  (149.000)  (149.000)  (149.000)

retenção de lucros  562.733  (562.733)
total de contribuições dos acionistas e  
distribuições aos acionistas  (500)  200.614  54.162  237.753  (1.083.231)  (591.202)  (65.665)  (656.867)

Em 31 de dezembro de 2014  2.730.875  953.037  473.623  827.672  735.335  5.720.542  443.167  6.163.709
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demonstrações financeiras

 decréscimo (acréscimo) em aTiVos 

 aplicações financeiras  (286.925)  306.914  (147.034)  758.116 

contas a receber de clientes  (22.579)  (51.675)  (88.699)  (139.480)

estoques  36.780  (88.481)  (30.149)  (82.685)

Tributos a recuperar  75.936  (48.287)  85.141  (24.472)

partes relacionadas  10.878  (56.500)  (27.436)  18.264 

outros ativos  39.905  (16.077)  (50.241)  (210.428)

 acréscimo (decréscimo) em passiVos 

Fornecedores  21.080  (31.606)  311.596  46.929 

Tributos a recolher   114.249  183.707  (49.428)  60.796 

salários e encargos sociais  7.016  25.696  24.062  59.590 

 adiantamento de clientes  (1.977)  (4.338)  (44.466)  45.796 

contas a pagar e outros passivos  (188.596)  (274.861)  (69.887)  (434.211)

Caixa proveniente das operações  1.604.198  2.036.687  3.236.531  4.002.799 

Juros pagos  (980.990)  (792.532)  (1.055.672)  (872.761)

prêmio pago na recompra parcial do Bond  (147.301)  (175.436)

Imposto de renda e contribuição social pagos  (1.060)  (28.626)  (135.733)  (234.549)

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais  474.847  1.215.529  1.869.690  2.895.489 

demoNstração do Fluxo de Caixa 
exercícios fiNdos em 31 de dezemBro
em milhares de reais

conTroladora consolidado

FlUxo de caixa das aTiVidades operacionais 2014 2013 2014 2013
lucro antes do imposto de renda e  
da contribuição social  1.166.635  1.651.071  1.346.867  2.023.600 

lucro (prejuízo) das operações descontinuadas  16.221  (48.857)

 aJUsTes para reconciliar o lUcro ao caixa lÍQUido proVenienTe das aTiVidades operacionais  

 depreciação, amortização e exaustão  291.668  269.319  805.499  773.093 
Impairment de adiantamentos a fornecedores,  
imobilizado e intangível  17.287  28.943  96.191  37.168 

perda (ganho) na venda de ativo imobilizado e intangível  30.824  (6.897)  (31.258)  (20.478)
realização de outros resultados abrangentes na  
alienação de investimentos  (31.045)  (31.045)

perda (ganho) na alienação de outros investimentos  609  (596)  (1.446)  (1.853)

Ganho na alienação de investimentos c+pa  (34.904)

equivalência patrimonial  (743.025)  (774.123)  (187.687)  (96.863)

provisão para créditos de liquidação duvidosa  12.549  15.167  35.489  41.351 

provisão (reversão) para perdas de estoques  15.338  (3.501)  30.701  (16.257)

reversão de contraprestação contingente não realizada  (35.700)

Juros, variações monetárias e cambiais  1.086.171  857.132  1.376.458  1.101.344 

 ajuste pelo valor justo dos instrumentos derivativos  (3.768)  (6.336)  (2.325)  (9.823)

Complemento (reversão) de provisões  (75.857)  93.061  (125.938)  188.108 

 1.798.431  2.092.195  3.323.072  3.904.584 



163 RELATÓRIO INTEGRADO 2014 163 

demonstrações financeiras

conTroladora consolidado

 FlUxo de caixa das aTiVidades de FinanciamenTo 2014 2013 2014 2013

 aquisição participação de não controladores macau  (37.500)

 captações de recursos  3.472.003  754.253  4.280.971  1.435.420 

 instrumentos financeiros derivativos  (2.840)  (346)  (3.074)  (3.095)

 liquidação de empréstimos e financiamentos  (2.671.371)  (681.836)  
(4.038.008)  (2.206.930)

 partes relacionadas, líquidas  (63.178)  655.749  (84.662)  (65.882)

 recebimento na redução de capital Vceaa  15.887 

 parcela de caixa aporte de capital Voto iV  52.294 

 aquisição de participação de não controladores Vcnne   (138.308)  (136.498)

 aumento de participação de acionistas não controladores Yacuces  47.745 

 aumento de participação de acionistas não controladores itacamba  13.385 

 aumento de capital em investidas Voto iV  (158.532)

 Juros pagos sobre capital próprio  (150.880)  (150.880)

 dividendos pagos  (244.000)  (986.092)  (351.826)  (986.563)

conTroladora consolidado

FlUxo de caixa das aTiVidades  
de inVesTimenTo 2014 2013 2014 2013

 caixa proveniente da aquisição da controlada artigas   91.034 

 aumento de participação na bio bio  (14.699)

 aumento de capital em investidas  (11.064)  (69.320)  (10.191)  (14.102)

 aquisição de investimento c+pa  (27.900)

 aquisição de investimento cementos artigas  (50.795)

 aquisição de investimento cementos avellaneda  (121.909)

 aquisição de investimento Vceaa      (155.946)  (155.946)

 aquisição de investimento (líquido do caixa obtido) antequera  (12.728)

 aquisição de imobilizado  (545.861)  (780.962)  (1.275.915)  (1.282.118)

 aquisição de intangível  (1.152)  (2.116)  (64.475)  (20.848)

 recebimento pela venda de imobilizado e intangível  12.449  8.427  119.204  40.721 
 recebimento pela venda de ativo não circulante mantido para venda 
c+pa  60.200 

 recebimento alienação investimentos  112.600 

 recebimento de dividendos  48.150  51.313  50.628  61.704 

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento  (497.478)  (948.604)  (1.180.749)  (1.334.786)
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demonstrações financeiras

principais Transações QUe não aFeTaram  
o caixa 

 compensação de dividendos a receber com partes relacionadas 
(passivo)  655.491 

 redução de capital social da investida Vcnne compensando partes 
relacionadas (passivo)  1.421.333 

 doação em pagamento de investimentos compensando partes 
relacionadas (passivo)  268.236 

 pagamento de reFis e art 33 da mp 651/14 com tributo diferido sobre 
prejuízo fiscal e base negativa  17.290  35.247 

 captações de Finame para aquisição de imobilizado  49.133  53.701  61.093  53.785 

 alienação de investimento na Vila  682.155  682.155 

 aquisição da investida Voto iV  32.232  32.232 

conTroladora consolidado

2014 2013 2014 2013

receiTas

Vendas de produtos e serviços   8.851.542  8.366.561  15.822.201  14.875.281 

outras receitas operacionais  62.814  59.784  234.093  326.125 

provisão para créditos de liquidação duvidosa  (12.549)  (15.167)  (35.489)  (41.351)

 8.901.807  8.411.178 16.020.805  15.160.055 

insUmos adQUiridos de Terceiros  

matérias-primas e outros insumos de produção  (2.362.083)  (2.294.864)  (5.213.503)  (5.014.286)

materiais, energia, serviços de terceiros e outros   (1.343.121)  (1.248.190)  (2.529.969)  (2.294.909)

(3.705.204) (3.543.054)  (7.743.472)  (7.309.195)

 Valor adicionado bruto   5.196.603  4.868.124  8.277.333  7.850.860 

demoNstração do valor adiCioNado 
exercícios fiNdos em 31 de dezemBro
em milhares de reais

demoNstração dos Fluxos de Caixa
exercícios fiNdos em 31 de dezemBro
em milhares de reais

conTroladora consolidado

FlUxo de caixa das aTiVidades de FinanciamenTo 2014 2013 2014 2013

Caixa líquido (aplicado nas) proveniente das atividades de 
financiamentos  197.089  (258.272)  (424.657)  (1.948.754)

Variação cambial de caixa e equivalentes de caixa de empresas  
no exterior  25.455  117.385 

 acréscimo (decréscimo) em caixa e equivalentes de caixa  174.458  8.653  264.284  (388.051)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  14.218  5.565  665.588  936.254 

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício  188.676  14.218  955.327  665.588 
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demonstrações financeiras

imposTos, encarGos sociais 

Federais  726.172  977.648  1.166.253  1.434.708 

estaduais  1.515.504  1.410.183  2.103.078  1.940.548 

municipais  27.579  31.586  30.488  35.307 

diferidos  91.906  19.168  (9.493)  34.098 

 2.361.161  2.438.585  3.290.326  3.444.661 

remUneração de capiTais de Terceiros

despesas financeiras  1.671.823  1.859.207  2.046.975  2.129.501 

aluguéis  76.383  59.212  132.517  106.788 

 1.748.206  1.918.419  2.179.492  2.236.289 

remUneração de capiTais prÓprios

participação dos acionistas não controladores  57.561  61.011 

dividendos  116.722  900.000  186.189  900.000 

Juros sobre capital próprio  149.000  149.000 

lucros retidos  817.509  427.824  731.821  476.681 

prejuízo das operações descontinuadas          16.221  (48.857)

 1.083.231  1.327.824  1.140.792  1.388.835 

Valor adicionado distribuído  6.090.415  6.481.817  8.264.821  8.549.380 

conTroladora consolidado

2014 2013 2014 2013

depreciação, amortização e exaustão  (291.668)  (269.319)  (805.499)  (773.093)

 Valor adicionado líquido produzido   4.904.935  4.598.805  7.471.834  7.077.767 

Valor adicionado recebido em TransFerência 

resultado de participações societárias  743.025  805.168  187.687  127.908 

receitas financeiras e variações cambiais ativas  442.455  1.077.844  605.300  1.343.705 

 1.185.480  1.883.012  792.987  1.471.613 

 Valor adicionado total a distribuir   6.090.415  6.481.817  8.264.821  8.549.380 

disTribUição do Valor adicionado 

pessoal e encarGos  

remuneração direta  486.724  434.365  1.029.316  910.791 

plano de aposentadoria e plano de pensão  14.914  18.198 

encargos sociais  266.201  237.974  385.651  350.102 

benefícios  144.892  124.650  224.330  200.504 

 897.817  796.989  1.654.211  1.479.595 
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