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

Mesmo com os fatores externos que 
contribuíram com os resultados posi-
tivos, acredito que nossas decisões es-
tratégicas, pautadas pelo positivismo e 
por uma visão a longo prazo, foram de-
cisivas para acompanharmos essa evo-
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lução, sem perder qualidade nos produ-
tos e preservando a vida e a saúde das 
pessoas. 

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

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

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

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

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

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

Jose Eduardo Ramos
CEO - Diretor Presidente
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Destaques do ano

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

nativas na unidade de Sete Lagoas/MG.

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

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

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

CO2 /t abaixo que a média do setor.

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

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

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

quidos para coprocessamento na unidade de Sete Lagoas.

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

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

Capital humano
 � R$ 400 mil investidos em capacitação.

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

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

Capital financeiro 
 � 38% de aumento em receita em comparação 

a 2019.

 � 3,4 vezes mais valor gerado e distribuído.

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

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

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

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

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

2020
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MOINHO DE 
CIMENTO

SILOS DE
CIMENTO

BRITADOR

ESTOCAGEM E 
EXPEDIÇÃO

MINERAÇÃO

ESTOCAGEM
DE PRODUTOS 

INTERMEDIÁRIOS

FORNO

TORRE DE
PRÉ AQUECIMENTO

MOAGEM DE
FARINHA

ESTOCAGEM DE COM-
BUSTÍVEIS E RESÍDUOS

LOGÍSTICA

Operação de 
classe mundial

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

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

Desempenho 
social

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

Indicador
Colaboradores Contratados

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

Desempenho 
ambiental

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

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

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

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

GRI-302-3, 301-1. 305-7, 306-3, 303-3, 305-1, 305-3, 103-2 e 103-3- Mitigação de emissões 
atmosféricas, Mitigação de mudanças climáticas, Eficiência de recursos hídricos 
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Saúde, segurança e bem-estar dos 
colaboradores

Por meio de treinamentos, projetos de desenvolvi-
mento, investimento em tecnologias e processos, 
respeito à legislação, normas e uma relação pró-
xima por meio de comunicação contínua, fomen-
tamos um ambiente próspero, seguro e saudável 
para os nossos colaboradores e parceiros, para que 
eles atinjam os seus potenciais em um ambiente 
digno.
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Trabalhamos em busca da melhoria 
contínua e do desenvolvimento susten-
tável. Por isso, reconhecemos a impor-
tância dos esforços das comunidades 
nacional e internacional na contribuição 
aos 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). Portanto, já nesse 
primeiro relatório, buscamos avaliar as 
nossas ações sob a perspectiva de quais 
objetivos conseguimos contribuir. As-
sim, em uma análise preliminar, identifi-

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

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

Engajamento e relacionamento com 
as partes interessadas
 

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

Economia circular e estratégia 
climática

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

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

Capital humano
712 colaboradores.

Estratégia e 
alocação de 

recursos
Riscos e 

oportunidades

Desempenho Panorama

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

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

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

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

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

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

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

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

Capital financeiro 
R$ 820,4 milhões em receita.

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

Ambiente externo

Missão, Visão e Valores

Modelo de negócios

GRI-102-15

Saídas

Atividades 
de negócios

Saídas 
(positivas e 
negativas 
no curto, 

médio 
e longo 
prazos)

Entradas
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Engajamento com a comunidade

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

2020
6
Encontros com a 
comunidade

12 
Cursos e 

capacitações

3
Projetos Culturais 
(Leis de incentivo e 
investimento direto)

3
Projetos Esportivos 
(Leis de incentivo e 

investimento direto)

5
Patrocínios via 

Leis Federais

28 
Instituições 
contempladas com 
parcerias sociais

1514  



Visão de 
longo prazo – 
perspectivas

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

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

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

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

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

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

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

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

GRI-102-15
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