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Mensagem
da Presidência
(GRI 102-14)

Em 2020, encontramos em nossos valores as fortalezas

Como nossa atividade é considerada essencial, não

para lidar com grandes desafios. Respondemos à

paramos nossas obras em nenhum momento. Por isso, a

pandemia da Covid-19 com o cuidado genuíno das

série de medidas tomadas para garantir a saúde e a

pessoas, desde os nossos profissionais até as

segurança das pessoas, além da eficiência das nossas

comunidades que nos acolhem diariamente. Do ponto de

operações, foi vital. Tais iniciativas fizeram com que os

vista de negócio, ampliamos nosso portfólio de projetos

índices de contágio se mantivessem baixos em nossas

comprometidos com a excelência em Engenharia,

unidades, preservando a saúde e a vida e reduzindo o

traduzida em entregas com qualidade, inovação e

impacto no nosso desempenho operacional. Buscamos

segurança frente às demandas dos nossos clientes.

também estar ainda mais próximos da nossa cadeia de

Aqui na Barbosa Mello, seguimos trabalhando com foco
nas nossas três premissas: a preservação da saúde de
colaboradores, parceiros e comunidades; o compromisso
de apoiar toda a cadeia de valor; e a responsabilidade de
entregar à sociedade obras fundamentais.

valor, dando suporte para que fornecedores e parceiros
atravessassem o momento de maneira sólida e segura.
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Para honrar uma história de mais
de seis décadas, nos lançamos ao
Dentro das possibilidades em um cenário tão difícil para

ampliamos nossa Ponta é Centro, com grande conexão

todos, conseguimos nos reinventar e colher frutos

entre colaboradores de diversas áreas e unidades para

positivos. 2020 foi mais um ano de reconhecimentos dos

trazer soluções inovadoras; e focamos em nossa

nossos processos e da inovação contínua que aplicamos

Excelência Operacional, automatizando e padronizando

no mercado de construção, e que trouxe importantes

atividades a fim de evoluir nossos sistemas de gestão e

avanços para a Barbosa Mello.

garantir os melhores resultados e desempenho dos

Evoluímos na nossa Engenharia de Gente, com mudanças

nossos projetos.

de processos que tornam os colaboradores os principais

Com o Jeito CBM de Ser, atualizamos nossos valores e a

protagonistas da nossa evolução cultural; ampliamos

forma como expressamos a nossa cultura, centrada em

nosso Crescimento Sustentável, com fortalecimento da

gente transformadora que faz acontecer garantindo a

nossa atuação social e construção de um legado nas

sustentabilidade. Para honrar uma história de mais de seis

comunidades onde estamos inseridos; demos ainda mais

décadas, nos lançamos ao desafio de desenvolver no

luz para nossa Transformação Digital, com implantação de

presente as bases da Engenharia do futuro.

tecnologias que traduzem novas formas de pensar e fazer;

desafio de desenvolver no

presente as bases da Engenharia
do futuro.
Ao longo deste relatório, você conhecerá grandes
projetos realizados pelo nosso time, que não mediu
esforços para fortalecer nosso negócio e realizar nosso
propósito de Construir o Bem para o Mundo.
Boa leitura!

Guilherme Teixeira
Diretor-Presidente
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Sobre este relatório
(GRI 102-21, 102-40, 102-43, 102-44, 102-46, 102-47, 102-54)

NOSSOS TEMAS MATERIAIS

Este relatório foi desenvolvido em conformidade com as

Normas da Global Reporting Initiative (GRI): opção
Essencial, e traz uma abordagem do nosso desempenho

Compliance

Políticas públicas/
regulamentações do setor
(tributações, trabalhistas,
ambientais, entre outros)

Inovação

Ecoeficiência

Saúde e segurança

Suprimentos

Desenvolvimento sustentável
das comunidades

Direitos humanos nas
obras e cadeia de valor

Qualificação de
mão de obra

em 2020.
Em sua elaboração foram considerados os temas
materiais identificados no processo de materialidade
realizado em 2018, além dos avanços em relação às
iniciativas de sustentabilidade e assuntos relevantes para
o nosso negócio e nossos stakeholders – acionistas,
clientes, colaboradores, fornecedores, governo e
sociedade.
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Compromissos
(GRI 102-12, 102-13)

PACTO GLOBAL DA ONU
Mobiliza internacionalmente práticas de negócios

Participação no Programa Inova2030 - Jovens

voltadas a valores fundamentais de direitos humanos,

Inovadores - A iniciativa oferece às empresas

relações de trabalho, meio ambiente e combate à

participantes da Rede Brasil do Pacto Global a

corrupção.

oportunidade de engajar seus jovens talentos e acelerar

Somos signatários do Pacto e atendemos a 10 dos 17

projetos focados nos ODS.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da

Coordenação da Subcomissão de Engajamento na

Organização das Nações Unidas (ONU), que compreende

Cadeia de Valor, da Plataforma Ação para Comunicar e

um plano de ação para o planeta, para as pessoas e para

Engajar, da Rede Brasil do Pacto Global - Heloísa

as organizações. Ao longo dos capítulos deste relatório

Alvarenga, Coordenadora de Comunicação e

apresentaremos as iniciativas que se correlacionam aos

Sustentabilidade da Barbosa Mello. A subcomissão

ODS atendidos pela empresa.

promove ações de sensibilização e envolvimento da
cadeia de fornecedores das empresas da Rede Brasil.
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Maior rede de empresas para o desenvolvimento

Participamos, também, do Grupo de Trabalho de

sustentável da América Latina, que possibilita espaços de

Integridade, secretariado pelo Instituto ETHOS. Fruto de

diálogo e de construção de políticas públicas nos temas.

Anualmente, o instituto disponibiliza os Indicadores Ethos,
ferramenta de gestão que analisa os temas de ESG e
estratégias de negócios a fim de apoiar as empresas na
internalização dos temas de sustentabilidade e da
responsabilidade social.

Somos signatários do Pacto Empresarial pela Integridade
e contra a Corrupção – Empresa Limpa, onde ampliamos
as discussões para promover um mercado mais íntegro e
ético, e combater o suborno e a corrupção.
Anualmente, por meio do guia temático Integridade,
Prevenção e Combate à Corrupção – um questionário
voltado para os mecanismos de Compliance e combate à

8,5

8,6

2018

2019

8,6

comprovamos o avanço do nosso papel na sociedade.

6,4

2017

corrupção –, que é requisito para permanecer no Pacto,

2020

8

uma ação coletiva, é um espaço de troca de experiências
entre as organizações sobre o tema de Integridade,

envolvendo práticas empresariais e políticas públicas.
Entre suas funções está a de auxiliar na implementação de
políticas de promoção da integridade e combate à
corrupção relacionadas ao Pacto Empresarial.

02. Jeito
C B M
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APRESENTAÇÃO

A CBM
(GRI 102-1, 102-3, 102-5, 102-7)

Somos uma empresa brasileira, com sede em Belo

Horizonte (MG), sociedade anônima de capital fechado,
com uma longa trajetória de movimento e inovação.
Nossa história está estampada nos quatro cantos do
Brasil, com soluções de engenharia em diversos
segmentos.
Há 63 anos, transformamos a infraestrutura do país,
comprometidos com a excelência de nossas obras e a
sustentabilidade de nossas operações. Reconhecidos pela
solidez financeira e robusto sistema de Compliance,
atuamos como protagonistas nas relações com clientes e
parceiros, com gestão de contratos sucessivos por meio
de termos de entrega e qualidade.
Aqui na Construtora Barbosa Mello (CBM), trabalhamos

para transformar vidas, desenvolver comunidades e criar
um país melhor para todos.
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Década de 2010

Década de 1970
1958

MODELO DE GESTÃO
E RESULTADOS

Década de 1990
1989
Atual Presidente,
Guilherme
Teixeira, assume o
comando da CBM

Início da atuação na área de
mineração, com presença no
maior empreendimento de
mineração do mundo

Destaque no setor
viário com obras em
todo o país

Reconhecimento em
rankings nacionais
do segmento e de
melhores empresas
para trabalhar

2018 - 2020
Década de 1960

Década de 1980

Década de 2000

Início do pioneirismo nos
segmentos ferroviário e
rodoviário

Ampliação de portfólio
com obras industriais.
Carlos Elízio Teixeira e
Emil Couri assumem a
gestão da Construtora

Diversificação de
portfólio (obras de
energia) e conquista
da 1ª certificação
internacional

Fortalecimento da cultura
de inovação e excelência, e
consolidação entre as
maiores construtoras do
país, se tornando
referência nacional no
segmento de
infraestrutura
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Propósito e valores
Aqui na Barbosa Mello, vivemos um movimento constante

para construir o nosso futuro. Por isso, em 2020,

de evolução.

revisitamos os pilares da nossa cultura para que

Em 2016, lançamos nossa missão, visão e valores. Naquele
momento, ser agente de transformação do bem-estar da
sociedade, com soluções sustentáveis de engenharia, era
nossa razão de existir.
Ao longo dos últimos cinco anos, solidificamos nossos
valores, fortalecemos nossa missão e consolidamos nossa
visão de nos tornarmos referência nacional no segmento
de infraestrutura. Foram muitos desafios, conquistas e
realizações, amplificadas pelo lançamento do Inova CBM
em 2019 (para saber mais, clique AQUI).
Na CBM, vivemos um dia diferente do outro, nos
adaptando e trabalhando para honrar o nosso passado e

investindo no presente, com ousadia e responsabilidade,

pudessem expressar esse amadurecimento e representar
as bases para desenvolvermos hoje a empresa do
amanhã. Assim, nasceu o Jeito CBM de Ser.
O novo propósito substitui a missão e a visão. Ele é único
e representa, com ainda mais clareza e simplicidade, a
nossa razão de existir. Ele reflete nosso compromisso com
a sociedade de ajudar a fazer um mundo melhor,
construindo o nosso legado de transformação. Juntos,

Queremos impactar positivamente a
sociedade e a vida de todos que se
relacionam conosco
Conectados aos pilares do Inova CBM, eles traduzem o
foco em nossas pessoas, sua obstinação em gerar valor e
os princípios de sustentabilidade da nossa gestão de

negócios.

colaboradores, empresa e sociedade estão unidos por um

Queremos impactar positivamente a sociedade e a vida

mesmo objetivo, o de CONSTRUIR O BEM PARA O

de todos que se relacionam conosco. Por isso, o

MUNDO!

lançamento do Jeito de Ser foi um grande marco para

Nossos novos valores representam a nossa essência, a
forma como pensamos e agimos, as atitudes e

comportamentos que empregamos todos os dias.

amplificar o engajamento do nosso time. Afinal, os
resultados são fruto do trabalho colaborativo da nossa
gente, que é protagonista da nossa história e faz o Inova
CBM acontecer na prática todos os dias.
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Construir o
Bem para o
Mundo
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E MEIO AMBIENTE
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▪ Aprende e ensina o tempo todo

Somos gente

▪ Age com simplicidade e agilidade

TRANSFORMADORA

▪ Valoriza a colaboração para um resultado melhor
▪ É reconhecida pela confiança e inovação que promove

▪ É obstinado a entregar valor para o cliente

Que faz

ACONTECER

▪ Tem ousadia com responsabilidade
▪ É objetivo, direto e sem rodeios
▪ Busca incessantemente a qualidade, produtividade e
segurança, com atitudes e indicadores

▪ Faz o que é certo, com integridade e transparência

Temos orgulho
de ser CBM!

Garantindo a

▪ Atua respeitando o meio ambiente, a ética e a sociedade

SUSTENTABILIDADE

▪ Tem visão sistêmica do negócio

▪ É protagonista da sua vida, junto aos clientes e para a CBM
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Destaques
No último ano, recebemos importantes reconhecimentos

do mercado quanto à nossa performance e capacidade de
entrega, bem como nossa cultura de inovação. Conquistas
que são resultado do trabalho do nosso time, que com
competência e eficiência transforma a realidade de norte

Ranking as 500 maiores Empresas de Engenharia do

Prêmio Metropolitano de Arquitetura, Categoria

a sul do Brasil.

Brasil, revista O Empreiteiro - 9º lugar.

Comercial Corporativo - Sede CBM foi a vencedora, com
o projeto de Helena Rios e Vazio Arquitetura.

RECONHECIMENTOS

Anuário Época Negócios 360°, Revista Época Negócios e
Fundação Dom Cabral - 4ª posição entre as melhores
empresas do setor de Construção, Materiais e Decoração.
Prêmio Valor Inovação 2020 - Barbosa Mello é uma das

Prêmio Fornecedores de Destaque 2020 da Anglo

American - vencedora em três categorias do Pilar de

cinco mais inovadoras do setor de Construção e

Sustentabilidade (Projetos sociais, Contratação de mão de

Engenharia.

obra local e Gasto local) por sua atuação no negócio de
Minério de Ferro.
Prêmio InovaInfra – Case vencedor: Projeto
de Equipamentos Não Tripulados.
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ISO 37001:2016

ISO 19600:2014

ISO 9001:2015

Sistema de Gestão
Antissuborno

Sistema de Gestão de
Compliance

Sistema de Gestão da
Qualidade

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

PBQP-H

Sistema de Gestão
Ambiental

Sistema de Gestão de
Saúde e Segurança no
Trabalho

Programa Brasileiro da
Qualidade e Produtividade
do Habitat
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Participação em eventos
Ao longo do último ano, compartilhamos os aprendizados da

▪ SICEPOT E FIEMG - apresentação do case CBM Cuida

nossa jornada com diversos públicos externos, em eventos de

em evento online sobre a pandemia com outras

inovação; do setor de construção; de sociedades públicas e

empresas do nosso segmento (Ago/2020);

privadas, incluindo instituições de ensino superior; e
relacionados ao nosso mercado de atuação.
▪ SUMMIT CONSTRUTECH - evento sobre tendências
tecnológicas no mercado de construção - case Inovação na
Construção Pesada: Modelagem BIM + Não Tripulados +
ChatBot (Mai/2020) - Veja mais AQUI;
▪ E-MINERAÇÃO 2020 - evento virtual de negócios
promovido pelo IBRAM (Instituto Brasileiro de Mineração)
- case Inovação no Canteiro de Obras: Modelagem BIM +
Não Tripulados + Sistema Accugrade (Jun/2020) - Veja
mais AQUI;
▪ MINING HUB - apresentação para empresas parceiras do

case CBM Cuida e nossa jornada de aprendizagem e
entrega de soluções para o combate à Covid-19 (Jul/2020);

▪ AMCHAM (CÂMARA AMERICANA DE COMÉRCIO) apresentação do case Transformação Digital na
Construção (Set/2020);
▪ 3ª EDIÇÃO DA SEBIM MG, na categoria construtora de
grande porte - case Modelagem BIM (Out/2020);
▪ III CONGRESSO DE INTEGRIDADE, PROMOVIDO PELA
VIA ÉTICA - apoiamos e participamos do evento, que
teve parte das verbas revertidas ao programa social
"Compliance do Futuro", que doou cestas básicas para a
instituição AACD de Uberlândia/MG, que atende
pacientes de 40 municípios (Out/2020).

SAÚDE, SEGURANÇA
E MEIO AMBIENTE

SUMÁRIO
GRI
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Segmentos de atuação CBM
(GRI 102-2, 102-4, 102-6, 102-15, 102-29)

Com uma equipe altamente capacitada, atuamos nos segmentos:

Transporte e
logística

Saneamento
e Recursos
Hídricos

Infraestrutura
Social

Indústria

Energia

Também realizamos projetos do tipo EPC (Engineering,
Procurement and Construction), com atividades de
planejamento, suprimentos e execução das obras.
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Pará
02 PROJETOS
▪

Canaã dos Carajás

▪

Parauapebas

Minas
Gerais

Nossos projetos
Em 2020, mantivemos nossa atuação focada nos
segmentos de mineração, transporte e logística, com

05 PROJETOS

projetos nos estados de Minas Gerais, Pará e Rio

▪

Nova Lima

▪

Itabirito

▪

Conceição do Mato Dentro

▪

Barão de Cocais

Grande do Sul.

Rio Grande
do Sul
01 PROJETO
▪

Porto Alegre
Região metropolitana de
Belo Horizonte/MG: Sede e
Central de Equipamentos
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Inovação
(GRI 203-2)

A sólida experiência da CBM, com uma equipe altamente
qualificada e de excelência, é a base para que possamos
realizar projetos de alta complexidade, com eficiência e
segurança.
Nossos investimentos em inovação vão além de
tecnologia. Queremos transformar o setor da construção
pesada por meio das nossas pessoas, desenvolvendo hoje
as bases da engenharia do futuro. Queremos acompanhar
a evolução do mercado para estar sempre na frente, com
excelência operacional e cuidado com as pessoas.

JEITO
CBM DE SER

NOSSOS
NEGÓCIOS

MODELO DE GESTÃO
E RESULTADOS

GENTE
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Jornada da inovação na CBM

2018

2019

2020

▪ Construção da estratégia de Inovação

▪ Lançamento do Inova CBM – saiba mais

▪ Introdução de novas metodologias

clicando AQUI
▪ Implantação da metodologia BIM (Building
Information Modeling)

(Metodologia Ágil e Design Thinking)
▪ Criação de Tribos e Squads: melhoria da
cadência dos projetos

▪ Implantação do Núcleo de Data Analytics

▪ Capacitação e treinamento do time CBM

▪ Implantação do Núcleo de Automatização

▪ Reconhecimentos do mercado (saiba mais

de Processos
▪ Início das operações com Equipamentos
Não Tripulados (clique AQUI para assistir)

clicando AQUI)
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BIM
Em nossa jornada de implantação da metodologia BIM

inteligência de dados que combina informações

(Building Information Modeling), focamos em pontos-

quantitativas e a virtualização dos projetos, levando a uma

chave do processo construtivo para agregar valor ao uso

visão gerencial mais precisa para a CBM e a um

da modelagem virtual por meio de tecnologias

acompanhamento mais transparente, ágil e detalhado

exponenciais. Demos atenção especial ao método e seus

pelos clientes.

resultados potenciais, o que nos permitiu automatizar o
processo de medição e integrar a captura de realidade
por drone à análise de interferências, práticas ainda pouco

Também no último ano, consolidamos o uso integrado da
aerofotogrametria. A partir de fotografias produzidas via

difundidas no mercado da construção no Brasil.

drone, antes de ir a campo, por meio do ambiente virtual,

No último ano, com as evoluções implantadas pelo nosso

planejamento, evitando retrabalhos e desperdícios,

Núcleo BIM, saímos da fase da inovação para a

otimizando o tempo de execução. Mais um importante

implementação, e o BIM foi levado para uma rotina de

diferencial na entrega de valor para nossos clientes e no

execução nas obras, com aplicação do BIM 3D (Modelo),

fortalecimento do nosso protagonismo em inovação.

nossa equipe consegue antecipar situações e adequar o

4D (Planejamento) e 5D (Medição), ampliando a

confiabilidade e a acuracidade dos dados e agilizando a
apuração de serviços executados.
Outro fator que contribuiu para a evolução da
metodologia foi a inclusão da perspectiva do BIM
Analytics ao trabalho, que permitiu a unificação de todas
as informações em uma mesma base para termos uma

Para conhecer mais sobre o início da
jornada e as principais vantagens da
tecnologia BIM para o nosso negócio,
clique AQUI.
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DESTAQUES
▪ Automatização de rotinas para geração do Take Off e

medição a partir do BIM Analytics;
▪ Medição de terraplenagem baseada na aerofotogrametria;
▪ Acompanhamento via aerofotogrametria em todas as
obras.

FORMAÇÃO
Para difundir a metodologia BIM para todas as nossas obras,
em 2020 foi lançada a Escola BIM, para formação e
qualificação de profissionais em modelagem virtual, por meio
da E-CBM (veja mais AQUI). Os cursos, realizados de forma

100% remota, contemplam desde noções básicas até o
aprimoramento em softwares e ferramentas avançadas, além
da formação de multiplicadores internos na metodologia,
para ampliar a capilaridade do conhecimento sobre BIM na
CBM e fortalecer nosso valor de gente transformadora que
aprende e ensina o tempo todo.
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Não Tripulados
Em 2020, demos importantes passos na consolidação do
projeto de Equipamentos Não Tripulados, com o
fortalecimento da nossa posição estratégica no mercado,
construção de soluções em conjunto com nossos clientes e
desenvolvimento do nosso time para ampliar nossa excelência.
Com equipes multidisciplinares colaborando para buscar
soluções, comprometimento com a proteção à vida dos
colaboradores e o apoio de especialistas de mercado e
parceiros estratégicos, ao longo do último ano o projeto já
estava em pleno funcionamento nas nossas obras,
possibilitando o direcionamento dos nossos esforços para
intensificar os treinamentos e a capacitação das equipes em
campo.
O investimento na nossa gente transformadora foi focado em
treinamentos técnicos e operacionais e na formação de
multiplicadores (conforme perfil mapeado pelo RH), que
acompanham de perto o desenvolvimento dos profissionais
em parceria com a equipe de gestão de pessoas.

Metodologia pioneira e inédita de engenharia,
desenvolvida pela Barbosa Mello para a
execução de serviços de maneira remota,
eliminando a presença humana em zonas de

risco à vida, o projeto integra a metodologia
BIM, tecnologias de drone, sistemas de
automação de máquinas, redes Mesh de alta
conectividade e operação de equipamentos por
controle remoto, e foi concebido com
envolvimento direto dos colaboradores CBM, em
um ciclo que colocou a Engenharia de Gente em
prática ao escolher as pessoas certas para o
lugar certo.
Para saber mais sobre a implantação dos Não
Tripulados na CBM, clique AQUI.

Sensores em equipamento Não
Tripulado para controle à distância

SUMÁRIO
GRI
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Programa Req to Pay
Em 2020, continuamos o trabalho com o Req to Pay,

Ao longo do último ano, a equipe trabalhou na

programa que busca trazer mais eficiência e automação

implantação do Portal do Fornecedor, para cadastro junto

de controles internos para melhorar a governança de

à área de Suprimentos, além de refinamentos na

todo o processo de compras na CBM, desde a requisição

governança de entrada de documentos fiscais e na gestão

até o pagamento de produtos e serviços.

de aquisições.

Integrando diferentes áreas no redesenho de processos,

Com as otimizações desenvolvidas, os processos ficaram

com o programa implementamos novos fluxos e soluções

ainda mais práticos e simples, além de possibilitar aos

tecnológicas para ganhar em padronização, segurança da

gestores e áreas estratégicas o acesso a informações mais

informação e agilidade na tomada de decisão dentro da

detalhadas para serem usadas nas tomadas de decisão.

Construtora, fortalecendo nosso pilar de Transformação
Digital. Para conhecer mais detalhes sobre a implantação
e os objetivos do Req to Pay, clique AQUI.

SAÚDE, SEGURANÇA
E MEIO AMBIENTE
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Gestão de Pessoal
Para otimizar os processos relacionados à gestão do ciclo

Outros processos relacionados a seleção de pessoal,

do colaborador CBM, desde a abertura da vaga até a

admissão e transferência também estão em fase de

rescisão, passando pela captação de profissionais,

desenvolvimento e implantação, para trazer ganhos como

processo seletivo, admissão, treinamentos normativos e

autonomia para colaboradores e gestores, redução de

movimentações internas, a tribo de Gestão de Pessoal

etapas de aprovação, autorizações automáticas pelo

atua de forma sistêmica e com foco no negócio.

sistema, alertas e notificações, cálculos automáticos, entre

Com o objetivo de garantir mais segurança da

outros.

informação, eliminar processos manuais e uso de papéis,

Uma etapa essencial na rotina dos colaboradores, que

e melhorar os controles e padronizações, o projeto

também foi implantada no último ano, é o módulo de

contou com importantes desenvolvimentos no último ano.

treinamentos normativos. Entre os processos desenvolvidos

Entre elas, implantamos melhorias no dossiê do
colaborador, com informações mais detalhadas e todo o
histórico das movimentações atualizadas em tempo real,
trazendo um cenário mais completo para a Administração

de Pessoal e para os gestores da CBM nas tomadas de
decisão.

estão a automatização de pendências, acompanhamento
pelos gestores, envio de alertas para os colaboradores,
agendamento de treinamentos, geração de lista de presença
e certificado digital dentro do próprio sistema, integrando
com o dossiê do colaborador e fornecendo informações
mais precisas e em tempo real.
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Mobilização de Pessoal
Um dos grandes diferenciais competitivos da CBM no

O Portal também conta com um dashboard, que oferece

mercado é a nossa capacidade de mobilização de pessoas

aos gestores uma visão ampla dos perfis dos profissionais

com curto prazo e qualidade. Pensando nisso, o projeto

disponíveis no banco de dados e dos possíveis gargalos

de Mobilização de Pessoal trouxe soluções de tecnologia

na mobilização de colaboradores.

essenciais para a eficiência da nossa operação.

Fechamos 2020 com mais de 40 mil currículos

Você pode conferir em detalhes a implantação do projeto

cadastrados no Portal, que vem facilitando o

clicando AQUI.

recrutamento dos candidatos nas nossas obras em todo o

Hoje, todas as nossas obras contam com o sistema de

país.

captação de colaboradores via Chatbot, um contato

No último ano, entre as melhorias feitas no processo,

inteligente vinculado ao WhatsApp para facilitar o

incluímos uma confirmação de cadastro no Portal de

cadastro e envio de currículos por profissionais da

Currículos em conformidade com a LGPD (Lei Geral de

operação.

Proteção de Dados), para garantir consentimento do

O Chatbot está integrado ao Portal de Currículos,
direcionando para essa plataforma todas as informações
de forma automatizada.

profissional no fornecimento dos dados.
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RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
2020

APRESENTAÇÃO

Desempenho
econômico-financeiro
(GRI 102-7, 201-1)

Devido à pandemia da Covid-19, 2020 foi um ano
desafiador em todo o mundo. Como parte de um setor

essencial, que se manteve ativo no período, na Barbosa
Mello investimos fortemente em adaptações de
infraestrutura e implantação de medidas de prevenção
para garantir a saúde do time.

NOSSOS
NEGÓCIOS

JEITO
CBM DE SER

MODELO DE GESTÃO
E RESULTADOS

GENTE
TRANSFORMADORA

Apesar desse cenário, aumentamos em torno de 44%
nossa receita líquida em relação ao ano de 2019.
Também houve aumento de aproximadamente 106%
na nossa geração de caixa (EBITDA), para um total de

SAÚDE, SEGURANÇA
E MEIO AMBIENTE
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PRINCIPAIS RESULTADOS
DE 2020 (R$ MM)

Receita líquida

*869,378

R$135,435 milhões no último ano.

EBITDA

135,435

Esse crescimento sustentável é fruto da excelência

Ativo total

514,173

Patrimônio líquido

219,436

operacional da Construtora, que combina iniciativas
inovadoras, projetos de simplificação, integração e
automatização de processos, e foco em produtividade. Os

números refletem nossa capacidade de fidelizar e
prospectar clientes, ampliando os projetos em nossa
carteira.

Caixa

90,374

Financiamento

123,090

Dívida líquida

32,716
* Proveniente do setor privado
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2018

2019

2020

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

192.885

352.415

569.849

PESSOAL

130.478

181.814

245.194

REMUNERAÇÃO DIRETA

100.496

136.649

182.173

BENEFÍCIOS

19.734

32.804

48.717

FGTS

10.248

12.361

14.304

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

49.478

92.705

157.264

FEDERAIS

32.746

65.739

113.669

ESTADUAIS

632

621

794

MUNICIPAIS

16.100

26.345

42.801

37.117

52.364

90.295

JUROS

6.430

7.633

7.546

ALUGUÉIS

30.687

44.731

82.749

OUTROS

-

-

-

24.188

25.531

77.096

JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO

-

9.598

8.317

DIVIDENDOS

-

-

20.000

24.188

15.933

48.779

REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS

REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS PRÓPRIOS

LUCROS RETIDOS / PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
2020
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Governança e liderança
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Auditoria interna
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Destaques

(GRI 102-15, 102-18, 102-21, 102-22, 102-27, 102-31, 205-1,205-2, 205-3, 412-1)

Contamos com o comprometimento da alta direção na

Para fortalecer nossa governança, anualmente é realizada

disseminação do Jeito CBM de Ser e na aplicação prática

a auditoria interna dos Sistemas de Gestão de Compliance

Verificações externas: 100%

dos nossos valores e dos pilares do Inova CBM no dia a

(SGCA) e de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e

de aprovação nas avaliações

dia de todos que se relacionam conosco, com os aspectos

Saúde Ocupacional (SGQSMS), com base nas normas e

da nossa agenda de sustentabilidade cada vez mais

certificações externas, e em aspectos econômico-

dos clientes

presentes nas tomadas de decisões.

financeiros.

Juntos, lideranças e colaboradores da CBM fortalecem o

Em 2020, o desempenho dos Sistemas de Gestão foi

nosso propósito de Construir o Bem para o Mundo,

considerado, mais uma vez, excelente em todas as

fazendo sempre o que é certo para manter a

unidades da empresa. Foram registradas oportunidades

sustentabilidade do negócio, garantir a satisfação dos

de melhoria que já estão contribuindo para o

clientes e proporcionar entregas cada vez mais

desenvolvimento dos nossos sistemas e promovendo

transformadoras para a sociedade.

ajustes para melhor acompanhamento de indicadores que

Nossas relações com as partes interessadas são pautadas
pelas melhores práticas de gestão do mercado, pela
transparência e o alto nível de integridade, e nossos
resultados atestam que estamos no caminho certo.

agregam valor para o nosso negócio.

Manutenção das certificações

de QSMS e Compliance:
nenhuma restrição
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Estrutura e instâncias decisórias
(GRI 102-22, 102-23)

DIRETORIA

Guilherme Moreira
Teixeira
Diretor-Presidente

Rodrigo Gorgulho de
Vasconcellos Lanna
Diretor de Engenharia

ASSEMBLEIA DE ACIONISTAS
▪ Alícia Maria Gross Figueiró
▪ Andréa Fátima Campello Coelho Couri
▪ Beatriz Teixeira Siqueira

▪ Bruno Costa Carvalho de Sena
▪ Carlos Moreira Teixeira

Alícia Maria
Gross Figueiró
Vice-Presidente
Corporativa e Diretora
Administrativa
Financeira Interina

▪ Guilherme Moreira Teixeira

Júlio César de
Melo Franco Filho
Diretor de
Operações

▪ Helena Teixeira Rios
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Em 2020, o Comitê teve a participação pontual de
colaboradores de outras áreas, quando houve a

COMITÊ DE ÉTICA
(GRI 102-16, 102-17)

necessidade de alinhamento sobre temas específicos.
Atuando desta forma, reforçamos o cuidado nos
desdobramentos e acompanhamento das ações para

Composto por equipe multidisciplinar que representa a

garantir o accountability.

alta direção, o Comitê reporta executivamente à
Presidência e à Assembleia de Acionistas, e tem foco no
reforço da cultura de integridade e no alinhamento com
os nossos valores e propósito, promovendo a
disseminação e aprimoramento do nosso Código de

COMITÊ COMERCIAL
E DE ENGENHARIA

Conduta, políticas, normas e procedimentos.

Composto por gestores das diretorias Comercial e de

Também é função do Comitê avaliar sistematicamente o

encontros semanais o Comitê realiza o alinhamento

desempenho do SGCA e da função compliance, buscando

estratégico dos nossos planos de negócios, novos

a melhoria contínua e a garantia da conformidade dos

projetos e aspectos de Compliance; e avalia o mercado

nossos processos internos com os requisitos legais, dos

com visões administrativas, estratégicas e operacionais,

clientes e com as prioridades estratégicas da Construtora.

realizando um balanço ampliado do setor para estudar o

Engenharia, com liderança da Presidência, por meio de

posicionamento competitivo da Construtora.
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Compliance
(GRI 102-29)

O compliance está no nosso DNA desde o início das
nossas atividades e, desde 2014, contamos com uma área

dedicada e independente. Entre os principais resultados já
alcançados estão a conquista das certificações ISO

O SGCA TEM COMO OBJETIVOS PREVENIR, DETECTAR E CORRIGIR OS DESVIOS DE CONDUTA EM

19600:2014 e ISO 37001:2016; a seleção como finalista do

RELAÇÃO AO PROPÓSITO E OS VALORES DA EMPRESA, E É DETALHADO EM OITO SUBSISTEMAS:

prêmio do Pacto Global em 2019; e o reconhecimento
contínuo da eficácia do nosso sistema de Compliance
pelos clientes. Tudo isso nos destaca no mercado e
comprova a força da nossa gente transformadora, que
sempre faz o que é certo.
Nossas ações de compliance estão alinhadas ao pilar de
Crescimento Sustentável e contempladas pelo nosso
Sistema de Gestão de Compliance e Antissuborno (SGCA),
um dos primeiros do segmento de Engenharia e
Construção a ser certificado por organismo independente
e multinacional.

Gestão de

Comprometimento

Estrutura interna

Riscos

da alta direção

de integridade

Comunicação e

Integridade de

Acompanhamento

Denúncias e práticas

capacitação

terceiros

contínuo

disciplinares

Leis internas

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
2020

APRESENTAÇÃO

Queremos que todos os nossos colaboradores e demais
partes interessadas sejam referência quando o assunto é
respeito às pessoas, à vida, ao meio ambiente, às leis, às
normas e aos procedimentos.
Por isso, fomentamos os temas diariamente nas atividades
em campo, de forma preventiva e constante em nossa
comunicação interna e externa, na postura dos nossos
líderes e parceiros, e por meio de planos de
desenvolvimento individual, vinculando o assunto aos
princípios e diretrizes do nosso Código de Conduta e das
políticas de Compliance e Antissuborno para garantirmos
a aderência ao Jeito CBM de Ser.
Para disseminar as ações do SGCA, contamos em 2020

com cerca de 30 Facilitadores de Compliance,
colaboradores convidados pela Gerência de cada obra
que participam de treinamento e acompanhamento com
a equipe de Compliance Corporativo, e são reconhecidos
periodicamente pelo importante apoio sistemático ao
fortalecimento da nossa cultura de integridade.
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Código de Conduta
(GRI 102-16)

O Código de Conduta, as políticas, normas e
procedimentos constituem as nossas leis internas. Alinhado
ao Jeito CBM de Ser, o Código é um desdobramento do
nosso propósito e dos nossos valores, para aplicação
prática no dia a dia das nossas partes interessadas.
O Código, que também fortalece nossos pilares de
Crescimento Sustentável e Excelência Operacional, tem

influência ampla e alcança colaboradores, clientes,
fornecedores, comunidades e outros parceiros, reforçando
as boas práticas de governança corporativa recomendadas
por instituições de referência quando o assunto é
Sustentabilidade e Compliance.

Para conhecer nosso Código de
Conduta, clique AQUI.
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Denúncias e práticas
disciplinares
Em 2020, modernizamos a ferramenta de canal de

Por ser operado por uma empresa independente e

denúncias utilizada pela CBM, com a substituição do

especializada, o Canal de Ética possibilita uma

nome para Canal de Ética e implantação de uma

comunicação segura e, se desejada, anônima, mantendo a

ferramenta mais moderna e aderente às práticas atuais do

premissa da garantia do sigilo dos denunciantes e a não

mercado.

retaliação àqueles que realizam os relatos de boa-fé, com

A nova plataforma, que inclui uso de inteligência artificial
na captação de relatos, está disponível para acesso de

o intuito de manter um ambiente ético e íntegro nas
relações com a Barbosa Mello.

todos que se relacionam conosco: clientes, acionistas,
colaboradores, fornecedores, parceiros de negócios,
governos e sociedade, e os relatos podem ser feitos de
forma online ou por telefone.

Canal de Ética: está disponível para todas as partes
interessadas da CBM para relatos de atitudes que
violem nosso Código de Conduta, os requisitos legais
ou dos nossos clientes:
▪ ouvidordigital.com.br/canaldeeticacbm/
▪ 0800 591 2031

SAÚDE, SEGURANÇA
E MEIO AMBIENTE

SUMÁRIO
GRI

37

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
2020

APRESENTAÇÃO

JEITO
CBM DE SER

NOSSOS
NEGÓCIOS

MODELO DE GESTÃO
E RESULTADOS
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208 relatos no Canal de Ética.
Em um constante trabalho de conscientização, entre as

GENTE
TRANSFORMADORA

RELACIONAMENTO

32

INTERPESSOAL

tratativas realizadas sobre as denúncias estão:

advertências, reforços de orientação, treinamentos,

2020

campanhas, adequações de processos, acionamento das
autoridades competentes, planos de desenvolvimento
individual, notificações a fornecedores, revisões de
procedimentos, afastamento e desligamento de

para verificação de conformidade aos requisitos das
normas ISO 19600 e ISO 37001, o que nos garante ainda
mais segurança quanto à transparência dos processos e à
busca pela melhoria contínua.

DE REGRAS

104
MÁ INTENÇÃO /
ILÍCITO

colaboradores.
Importante ressaltar que o canal é auditado externamente

INFRAÇÃO

60

DÚVIDAS, SUGESTÕES.
RECLAMAÇÕES E ELOGIOS

38

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
2020

APRESENTAÇÃO

Práticas concorrenciais
e conformidade

NOSSOS
NEGÓCIOS

JEITO
CBM DE SER

MODELO DE GESTÃO
E RESULTADOS

GENTE
TRANSFORMADORA

SAÚDE, SEGURANÇA
E MEIO AMBIENTE

SUMÁRIO
GRI

Gestão de
risco
(GRI 102-30)

Respeitamos nossos concorrentes e não praticamos ações

Os riscos associados às nossas atividades e ao nosso setor

que possam ser interpretadas como anticompetitivas,

de atuação, incluindo os aspectos relacionados a

como abuso de posição dominante e cartelização.

Compliance, são periodicamente revisados pelos gestores

▪ Relacionamento com o poder público

de processos e pela alta direção.

▪ Procurações e poderes concedidos a

políticas e regras de conduta que asseguram a

No último ano, devido à pandemia da Covid-19, que

integridade nas relações com terceiros. Além disso,

mudou a forma de trabalho na empresa para manter os

▪ Gestão de contenciosos

realizamos avaliações de compliance (due diligence) dos

protocolos de saúde e ampliou nossa participação em

terceiros que pretendemos nos relacionar e daqueles que

iniciativas de apoio a comunidades, alguns aspectos

▪ Relacionamentos comerciais

já se relacionam conosco, identificando os riscos e

foram avaliados com maior critério: doações, gestão de

▪ Licitações, aquisições e contratações -

determinando as recomendações e controles que

mútuos, segurança da informação e privacidade de dados.

Em todos os relacionamentos externos, reforçamos nossas

viabilizem as parcerias garantindo a ética e a integridade
nas relações de negócios.

Além destas categorias, outros riscos e controles que

Cabe aos nossos colaboradores e partes interessadas agir

aspectos:

também foram revisados dizem respeito aos seguintes

representantes legais

▪ Gestão de fundo fixo

medições de serviços
▪ Recebimento de clientes e pagamentos a
fornecedores
▪ Qualidade

com integridade nas negociações, observando os

▪ Saúde e segurança ocupacional

princípios da livre concorrência, cumprindo as regras do

▪ Meio ambiente

nosso Código de Conduta e as demais recomendações
oriundas das avaliações de compliance.
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CBM DE SER
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TRANSFORMADORA

Segurança da informação
e privacidade de dados
No segundo semestre de 2020, iniciamos a implantação

Com a implementação, esperamos aperfeiçoar nosso

do Programa de Governança da Informação na CBM,

crescimento sustentável; impulsionar a inovação

estruturado conforme o direcionamento estratégico do

tecnológica da CBM, com novos controles de tecnologia

Inova CBM e impulsionado pela LGPD - Lei Geral de

da informação; aprimorar a governança e a transparência

Proteção de Dados (Lei 13.709/2018), que entrou em vigor

dos nossos processos para garantir o cumprimento das

em 18 de setembro de 2020.

obrigações e possibilitar maior competitividade para a

O programa visa a ampliar a nossa governança da
informação e privacidade não apenas para dados
pessoais, mas também englobar informações sigilosas do
nosso negócio e fomentar uma mudança de cultura na
Construtora, reforçando a competência do nosso time de
fazer o que é certo, com integridade e transparência, e

garantindo a sustentabilidade também quanto à
governança da informação.

Barbosa Mello; e aumentar nossa maturidade na
mitigação e contingenciamento de riscos de segurança da
informação e privacidade de dados.

SAÚDE, SEGURANÇA
E MEIO AMBIENTE

SUMÁRIO
GRI
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A jornada começou em setembro com a 1ª fase

Em seguida foi iniciada a 2ª fase (Desenho do programa),

(Diagnóstico), que contou com o apoio técnico de uma

ainda em andamento. Com o apoio de um escritório de

consultoria externa especializada no tema para a

advocacia especializado no tema, a equipe envolvida está

realização do mapeamento de dados pessoais utilizados

elaborando o Programa de Governança e implementando

em todas as áreas da empresa e de um treinamento inicial

as ações previstas no relatório de diagnóstico.

para a alta direção, gestores e pontos focais de
governança da informação definidos em todas as nossas
unidades.
A entrega detalhada do diagnóstico foi concluída em

A 3ª fase será iniciada no segundo

dezembro de 2020, com apresentação dos 149 processos

semestre de 2021.

que usam dados pessoais e sensíveis na CBM para
definição dos planos de ação de revisão e adequação.
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05. Gente
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Nossas pessoas
(GRI 102-8, 102-15, 102-21, 102-29, 102-31, 203-2, 404-2)

Uma das prioridades da alta direção em 2020, o projeto

Formalização da cultura CBM: para possibilitar imersão

Gente Inova (saiba mais AQUI) fomentou um olhar

no tema, foram realizadas entrevistas de profundidade e

sistematizado para a gestão de pessoas e diretamente

coleta de relatos com cerca de 80 profissionais. Em

alinhado à estratégia de negócio. Com foco no pilar de

seguida, gestores e colaboradores de diferentes áreas

Engenharia de Gente, a iniciativa engajou o público interno

participaram de workshops para cocriação e discussão

em um processo de evolução cultural e transformação

sobre propósito e valores. Após conclusão da iniciativa, foi

digital, por meio de pessoas preparadas, conectadas e

realizada a construção do Jeito CBM de Ser e as etapas de

protagonistas.

lançamento e disseminação da evolução da nossa cultura

Ao longo do ano, as principais fases do projeto foram
concluídas:

1.

Diagnóstico para entender o momento vivido pela
empresa nos pilares de gestão de gente, cultura e
estratégia; e definição das oportunidades de melhorias
de processos, sistemas e modelos de gestão.

2.

3.

Modelo de atuação do RH: redesenho dos papéis e

AMBIENTE E
COMUNICAÇÃO

com reorganização interna e estruturação de novos
formatos de trabalho. Na construção deste processo,
foram realizados benchmarkings para entender as
melhores práticas do mercado e nos auxiliar no avanço da

com seleção de 35 iniciativas para serem

de RH, foi estruturado o ciclo de Gestão de Gente, com

desenvolvidas em um ciclo de 3 anos.

definição de metas, orçamento e calendário de
desenvolvimento das demais iniciativas priorizadas e
movimentos de melhoria que foram derivados delas.

Estratégia

PLANEJAMENTO
DE PESSOAS

CULTURA E
LIDERANÇA

responsabilidades da área de Gente e Sustentabilidade,

iniciativa. Após a conclusão e definição dos subsistemas

foram as bases do projeto:

REPUTAÇÃO

(clique AQUI e saiba mais).

Definição das prioridades e das estratégias de gente,

Redesenho e implementação das duas iniciativas que

FECHANDO
O CICLO

CARREIRA E
DESEMPENHO

REMUNERAÇÃO

ATRAÇÃO E
SELEÇÃO

APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
2020

APRESENTAÇÃO

9 iniciativas
desenvolvidas
e/ou em
andamento

JEITO
CBM DE SER

NOSSOS
NEGÓCIOS

MODELO DE GESTÃO
E RESULTADOS

GENTE
TRANSFORMADORA

SAÚDE, SEGURANÇA
E MEIO AMBIENTE

Formalizar o que é

Construção do

a cultura CBM

Jeito CBM de Ser

Definição do ciclo de

Gestão de Gente

Comitê de Gente

SUMÁRIO
GRI

Definição do modelo

de atuação de Gente e
Sustentabilidade

Desenvolvimento

de líderes

Outras 26 iniciativas estão no
backlog para 2021 e 2022
Programa Jovens

Adequação do

E-CBM | Escola de

Profissionais

processo e política

formação CBM

de atração e seleção
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Perfil dos colaboradores
TOTAL DE COLABORADORES

GÊNERO

IDADE 51+
PCD

Próprios

Terceiros

Homem

Mulher

Homem

Mulher

2.765

398

2.492

273

376

25

*Número médio de colaboradores da sede e de todas as obras próprias da CBM em 2020. Todos os
colaboradores próprios da Construtora Barbosa Mello são vinculados a sindicatos, de acordo com cada
região onde a empresa atua.

111

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
2020

APRESENTAÇÃO

Colaboradores
por filial
LOCALIDADE

NOSSOS
NEGÓCIOS

MODELO DE GESTÃO
E RESULTADOS

GENTE
TRANSFORMADORA

Lideranças
CBM
MÉDIA
ANUAL

Belo Horizonte (MG)

404

Canaã dos Carajás (PA)

290

Conceição do Mato Dentro (MG)

961

Nova Lima (MG)

697

Parauapebas (PA)

411

São Paulo (SP)

2

TOTAL GERAL

2.765

*Número médio de colaboradores da sede e de
todas as obras próprias da CBM em 2020.

JEITO
CBM DE SER

LOCALIDADE

LIDERANÇAS
FEMININAS

LIDERANÇAS
MASCULINAS

Obras

15

263

Sede

18

55

TOTAL

33 (9%)

318 (91%)

SAÚDE, SEGURANÇA
E MEIO AMBIENTE

SUMÁRIO
GRI
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E MEIO AMBIENTE
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Treinamentos
(GRI 404-1 ,404-2)

Na CBM, acreditamos que o conhecimento é fator de
transformação, impulsionando o crescimento de nossos
profissionais a partir do protagonismo e da busca pelo

aprendizado.
Para oferecer ao nosso time capacitação de qualidade e
formação orientada para o negócio, como uma iniciativa
do Gente Inova, criamos a E-CBM, escola de formação
fundamentada nos pilares do Inova CBM. A escola está
estruturada no modelo de trilhas, em que diferentes cursos
podem ser combinados para formar jornadas de
aprendizagens específicas, alinhados às necessidades do

HORAS DE TREINAMENTO
Número de horas de treinamento

HORAS DE TREINAMENTO POR GÊNERO
171.407,50

Homem

Mulher

163.702,50

7.705,00

Efetivo treinado*

4.720

Núm. de horas de treinamento

Média de horas de treinamento

36,32

Efetivo treinado

4.334

386

Média de horas de
treinamento

37,77

19,96

*O número referente ao efetivo treinado é diferente do total de
colaboradores devido às admissões e desligamentos ao longo de 2020.

nosso negócio:
HORAS DE TREINAMENTO POR CATEGORIA FUNCIONAL

▪ Trilha Jeito CBM de Ser

Estratégico

Estratégico empresarial

Empresarial
operacional

Operacional

Número de horas de treinamento

87

437,5

3.214,00

40.942,00

Efetivo treinado

7

36

1.201

3.476

12,43

12,15

2,68

11,78

▪ Trilha de Formação Técnica
▪ Trilha do Líder CBM
▪ Trilha de Excelência Operacional
▪ Trilha da Inovação
▪ Trilha de Saúde e Segurança

Média de horas de treinamento

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
2020

APRESENTAÇÃO

JEITO
CBM DE SER

NOSSOS
NEGÓCIOS

MODELO DE GESTÃO
E RESULTADOS

GENTE
TRANSFORMADORA

Desenvolvimento
de carreira
Uma importante iniciativa priorizada e iniciada em 2020 foi

Após ser reformatado dentro do ciclo do Gente Inova, em

o Comitê de Gente, um espaço para fomentar a pauta de

2020 o Programa de Estágio passou a contar com

gestão de pessoas e feedback dentro da empresa e que

rodadas mensais de formação técnica e comportamental

busca gerar possibilidades estratégicas de

para desenvolvimento da carreira dos estagiários.

desenvolvimento focadas no nosso Jeito CBM de Ser.

Além disso, com acompanhamento de tutores e das

O Comitê é uma instância de discussão de pessoas com

Business Partners, eles são envolvidos em atividades de

visão de futuro, dentro do qual são realizadas análises de

troca de experiência com outras áreas e apresentam

carreira, movimentações e promoções, além de avaliações

resultados das atividades realizadas, implementando os

de desempenho, processos de feedback e planos de

valores CBM na prática e fomentando a visão de

desenvolvimento individual.

indicadores.

SAÚDE, SEGURANÇA
E MEIO AMBIENTE

SUMÁRIO
GRI
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Turnover
Em 2020, o turnover geral em nossas unidades foi de

O cuidado com nossas pessoas é ponto de atenção

14,01%, maior se comparado ao ano anterior devido à

também no momento do desligamento. Por isso, nossos

mobilização e desmobilização de pessoal de acordo com

gestores recebem treinamento de desligamento

finalizações de contratos e início de novos projetos.

humanizado, assegurando o tratamento respeitoso do
colaborador e espaço para escuta, de forma que seu
feedback retroalimenta os processos de gestão de
pessoas. Para o seu reposicionamento no mercado, ele

2020
LOCAL

ADMITIDOS

DEMITIDOS

MÉDIA
TURNOVER

OBRAS

3.952

1.784

14,85%

SEDE

67

46

4,95%

recebe orientações para elaboração de currículo e busca
de vagas.

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
2020

APRESENTAÇÃO

NOSSOS
NEGÓCIOS

JEITO
CBM DE SER

MODELO DE GESTÃO
E RESULTADOS

GENTE
TRANSFORMADORA

Comunicação
e reputação

SAÚDE, SEGURANÇA
E MEIO AMBIENTE

SUMÁRIO
GRI

CRESCIMENTO DAS REDES SOCIAIS
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

FACEBOOK – Siga a CBM!

Dentro do nosso ciclo de Gestão de Gente, queremos

Para expressar aos diversos públicos (comunidades,

fortalecer a comunicação entre os colaboradores gerando

parceiros, clientes e fornecedores) o Jeito CBM de Ser, a

movimento e engajamento, encorajando os líderes a

principal estratégia foi dar visibilidade aos projetos e

serem porta-vozes e corresponsáveis. Para isso, nossas

iniciativas que representam na prática os nossos valores.

áreas de Comunicação e Recursos Humanos atuam em

CBM Cuida, projeto de Equipamentos Não Tripulados,

conjunto, orientadas por uma estratégia de engajamento

modelagem BIM, premiações e reconhecimentos externos

INSTAGRAM – Siga a CBM!

do time entorno dos objetivos do nosso negócio,

foram apenas alguns dos pilares ativados.

1.038% de crescimento do perfil

disseminação da cultura – que se traduz no Jeito CBM de

38,03% de crescimento do perfil
+1.495 seguidores
18.566 reações

+2.107 seguidores

Ser – e fortalecimento do orgulho de pertencer.

No último ano, intensificamos nossa presença em nossas

Em 2020, reforçamos nossas ações de posicionamento da

tornou mais significativa (para conhecer mais, clique

CBM junto aos nossos stakeholders especialmente a partir

AQUI), resultados do fortalecimento do nosso time como

LINKEDIN – Siga a CBM!

de ações coordenadas pela área de Comunicação e

embaixadores da marca, da preparação de porta-vozes

44,32% de crescimento do perfil

Sustentabilidade e articuladas junto às equipes Comercial,

para nos representar externamente e da internalização do

+22.433 seguidores

de Engenharia, Operações e Inovação.

propósito e valores no dia a dia de todos os processos da

54.227 reações

redes sociais e nossa participação em eventos externos se

empresa.

11.620 reações
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Desenvolvimento sustentável
das comunidades
(GRI 203-1, 413-1)

No último ano, a CBM que cuida, lidera, direciona, facilita e
compartilha fez-se ainda mais presente, reforçando nosso
propósito de Construir o Bem para o Mundo por meio de
ações sociais que colaboram para a transformação das
comunidades onde estamos inseridos, deixando um
importante legado para além das nossas obras.

No último ano, direcionamos grande parte do
nosso investimento social para o
fortalecimento do sistema de saúde em Minas

Gerais, contribuindo para maior robustez do
atendimento à população do estado na fase

Por isso, além de direcionar esforços para a preservação da

inicial da pandemia.

saúde dos nossos colaboradores e apoiar a cadeia de valor

Nas comunidades próximas às nossas obras,

(saiba mais AQUI), estamos também focados no nosso

realizamos um movimento de presença ativa

compromisso social com o país.

com as famílias dos nossos colaboradores e

Em função da criticidade do cenário social no contexto da
pandemia, convergimos esforços em 2020 para o cuidado
com as comunidades para o enfrentamento da Covid-19.
Por isso, nosso Programa de Desenvolvimento Comunitário
- Transformar (saiba mais AQUI) se tornou um braço do

CBM Cuida, focando em iniciativas de combate ao
coronavírus.

demais moradores, com visitas às residências

para orientações de prevenção à transmissão
da Covid-19 e doação de itens de primeira
necessidade.
Para conhecer melhor as principais ações
realizadas em 2020, clique AQUI.
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2020
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Doações
Em 2020, o apoio a famílias que estão passando
dificuldade no país tornou-se questão prioritária para nós.
Por isso, entre as doações realizadas, 52% foram
direcionadas para o apoio à superação dos prejuízos
causados pela pandemia, incluindo doação de cestas
básicas para pessoas em situação de risco.
Nossas contribuições também foram essenciais para que
projetos sociais em diversas áreas pudessem continuar
suas atividades, mesmo diante do cenário da pandemia,

fomentando o desenvolvimento econômico, social e
ambiental das regiões em que atuamos.
Nossas doações e patrocínios são feitos via recursos
próprios e incentivados, sendo esses últimos vinculados
aos resultados financeiros de cada ano.

JEITO
CBM DE SER

NOSSOS
NEGÓCIOS

MODELO DE GESTÃO
E RESULTADOS

GENTE
TRANSFORMADORA

SAÚDE, SEGURANÇA
E MEIO AMBIENTE
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Doações em 2020
VALORES EM R$

DOAÇÕES DIVERSAS
Associação de Promoção Humana Divina
Providência
Associação Cultural Arautos do Gueto*
Associação das Voluntárias da Santa Casa AVOSC
Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas
de Belo Horizonte - ADCE
Associação de Proteção à Infância e de
Assistência Social de Santa Luzia (Instituto São
Jerônimo)

APOIO À PANDEMIA
300.400,00
3.300,00
12.000,00
7.000,00
24.000,00

Conselho Escolar da Escola Municipal Jorge
Amado*

12.115,68

Creche Municipal Maria Matutina de Jesus*

1.440,00

Fundação Inimá de Paula

13.200,00

Agência de Desenvolvimento Econômico
e Social de Canaã dos Carajás*
Associação Comunitária dos Produtores Rurais
da Área de Proteção Ambiental – APROAPA*
Associação de Enfermagem de Parauapebas*
Estímulo 2020

12.000,00

6.210,00
44.168,70
500.000,00

Associação Ajudôu
Associação Casa do Caminho (ACASA)

Grupo Corpo

339.000,00

Fundação Benjamin Guimarães (Hospital da
Baleia)

Casa de Apoio Semeando*

1.500,00

Associação Junior Achievement de Minas Gerais

GEMAVE - Grupo Escoteiro Mata Verde*
Hospital da Baleia
Hospital de Campanha de Conceição do Mato
Dentro*
Obra Social Nossa Senhora da Gloria Fazenda
da Esperança*
Associação dos Moradores da Zona Rural
Parque das Cachoeiras I e II (AMZRPC)*
Associação Projeto Só Por Amor*

110.000,00

45.000,00
200.000,00

3.500,00

Associação de Promoção Humana Divina
Providência
Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais (FIEMG)

135.000,00

Instituto Cultural Filarmônica

Associação de Mulheres Camponesas Filhas da
Terra*

IVECAN - Instituto Vencendo o Câncer*

* Doações feitas em bens físicos e os valores referentes
convertidos em reais.

LEIS DE INCENTIVO

Associação Ser Parte

45.000,00
135.000,00
45.000,00

500.000,00
4.200,00
20.000,00
217.076,04
50.578,90
1.200,00

6.123,75
3.014,90

Valor total doado em 2020:
R$2.797.027,97
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Incentivo

Programa Viva!

Em 2020, apoiamos iniciativas por meio de leis de

Com o Programa Viva!, promovemos o desenvolvimento

incentivo para execução em 2021 e 2022:
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humano dos colaboradores e parceiros por meio de
atividades focadas na qualidade de vida e sobre temas
sensíveis ao nosso negócio, com realização de ações lúdicas
e educativas como palestras, jogos e campanhas.

Programa Conectado com o Futuro: realizado pela

Projeto Ações Educativas: patrocinamos a orquestra

Nas campanhas internas de conscientização, convidamos os

ONG Junior Achievement, o programa conta com

Filarmônica no projeto, por meio do qual compartilhará

colaboradores de todas as unidades da empresa para

voluntários de empresas parceiras para promover

conhecimento teórico e técnico em aulas, palestras e

discussão de temas essenciais como trabalho escravo;

aprendizagem prática a estudantes de escolas públicas

bate-papos com integrantes de bandas, grupos

assédio moral; trabalho infantil; corrupção; entre outros.

em Belo Horizonte (MG).

musicais e orquestras.

Além disso, o programa também prevê a difusão de
informações e boas práticas junto à nossa cadeia de valor por
meio de divulgações em nossas redes sociais, participação

Projeto Ipon Social (Ajudôu): o projeto, apoiado pela

Projeto Corpo Escola Online: patrocinamos a Corpo

CBM, irá contribuir para o desenvolvimento de valores

Escola de Dança, que irá ofertar oficinas gratuitas de

de cidadania, responsabilidade social, noções de

dança e capacitação para profissionais da área.

disciplina, organização e coletividade através da prática
de judô para alunos de escolas públicas.

em eventos e compartilhamento da newsletter Rede de
Valor, informativo bimestral enviado para clientes e para a
cadeia produtiva com detalhamento das ações realizadas
pela CBM para fortalecer os eixos social e de governança,
além de contribuir com a consolidação da cultura ética nas
empresas, difundindo conhecimentos e promovendo um
ambiente de negócios respeitoso.
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CBM perto de você
Além dos esforços direcionados para combater a

Aliado ao nosso compromisso com a agenda 2030, desde

pandemia, seguimos levantando as necessidades das

2013 realizamos o Avance - Programa de Aceleração de

comunidades onde estão nossas obras e fomentando

Escolaridade, que tem por objetivo oferecer aos

diálogo e fortalecimento das relações com os moradores

colaboradores oportunidade de alfabetização e de

por meio do Programa CBM perto de você.

concluírem seus estudos no Ensino Fundamental.

Nessas localidades, temos a oportunidade de contribuir

Em 2020, mais uma turma iniciou seus estudos por meio

para o desenvolvimento humano das pessoas com as

do Avance, em Parauapebas (PA). Desde a implantação do

quais nos relacionamos. Uma das principais formas de

programa, já formamos mais de 50 alunos nos estados do

fazer isso é por meio da educação, que acreditamos ser a

Pará e Minas Gerais, deixando um legado atemporal e que

melhor ferramenta para uma transformação social efetiva.

permanece mesmo após nossa saída das comunidades
com a finalização das obras.

SAÚDE, SEGURANÇA
E MEIO AMBIENTE
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Jovem aprendiz da sede,
em Belo Horizonte/MG
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Programa
Integrar

Programa
Jovem Aprendiz

Para garantir a inclusão e capacitação de pessoas com

Nosso Programa de Aprendiz, no qual recebemos jovens

deficiência e jovens iniciando a vida no mercado de

de 16 a 24 anos, que estejam estudando ou que tenham

trabalho, mantivemos em 2020 nosso Programa Integrar.

concluído o ensino médio, também teve continuidade no

Em parceria com o Instituto Ester Assumpção, criamos

último ano.

estratégias e colocamos em prática ações para a inclusão,

Esses jovens compõem nosso quadro de colaboradores e

retenção e desenvolvimento de Pessoas com Deficiência

para além do atendimento de cotas, buscamos prepará-los

(PCDs) nas nossas unidades.

para a vida profissional. Por isso, eles são acompanhados
por tutores, que direcionam as atividades e acompanham
as entregas feitas pelos aprendizes.
Em 2020, contamos com 64 jovens aprendizes em nosso
time.

Aprendizes da obra de
Canaã dos Carajás/PA
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Gestão da
Cadeia de Valor
(GRI 102-9, 102-10, 204-1, 409-1, 414-1, 414-2)

Ao longo de 2020, não medimos esforços para apoiar

O movimento, que é solidário e sem fins lucrativos, reúne

nossos parceiros e fornecedores. A pandemia da Covid-19

empresas, cidadãos, organizações do terceiro setor e

trouxe grandes impactos para todos os negócios do Brasil

outras instituições para oferecer capacitação para melhor

e do mundo, e os pequenos e médios empreendedores

gestão do negócio e crédito com condições diferenciadas,

foram ainda mais afetados.

juros reduzidos, carência para o pagamento e até 15

Com isso, continuamos avançando na nossa jornada de
empresa cidadã e com atuação sustentável nas ações de

parcelas para o retorno do empréstimo aos micros e
pequenos empreendedores.

fortalecimento da cadeia de valor para a superação dos

Além disso, antecipamos recebíveis e ampliamos o limite

desafios atuais. Clique AQUI e confira as principais ações

da linha de crédito dos nossos fornecedores;

realizadas.

compartilhamos materiais educativos e estendemos todas

Uma das principais iniciativas que reforça nosso

compromisso social com a cadeia foi o apoio ao Estímulo
2020, com direcionamento de R$1 milhão (com parte do
valor direcionada pelos nossos acionistas).

as ações aplicadas aos colaboradores de prevenção à
Covid-19 para prestadores de serviços das obras.

SAÚDE, SEGURANÇA
E MEIO AMBIENTE

SUMÁRIO
GRI
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Fornecedores
por estado
Minas Gerais

74,42%

NOSSOS
NEGÓCIOS

JEITO
CBM DE SER

MODELO DE GESTÃO
E RESULTADOS

GENTE
TRANSFORMADORA

Relação com
fornecedores
Pará

10,45%

10,38%

Distrito Federal

1,52%

3,23%

De um total de R$361 milhões em
compras e contratações em 2020, 37%

e a promoção do desenvolvimento sustentável orientam a

foram destinados à empresas locais,

condução das nossas obras e as parcerias com confiança

contribuindo com o desenvolvimento

Para alcançar nosso propósito de Construir o Bem para o
Mundo, fortalecendo as comunidades onde
desenvolvemos nossos projetos, adotamos a premissa de
priorizar a contratação de empresas das regiões em que

Outros estados

SUMÁRIO
GRI

Qualidade, inovação, segurança, cumprimento dos prazos

que estabelecemos com nossa cadeia de valor.

São Paulo

SAÚDE, SEGURANÇA
E MEIO AMBIENTE

econômico e a geração de emprego e
renda dessas localidades:
▪ R$114 milhões destinados a
compras de serviços;

atuamos.

▪ R$43 milhões em locações;

Em 2020, contamos com 1.862 fornecedores diretos.

▪ R$204 milhões em materiais e
insumos.
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Na gestão da nossa cadeia de fornecedores, trabalhamos
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▪ Rescisão automática de contrato no caso de violação

na promoção de um ambiente de negócios íntegro e

das cláusulas de trabalho escravo e/ou exploração

mantemos as ações relacionadas ao respeito às leis

infantil.

vigentes, aos valores fundamentais de direitos humanos, à
ética e à sustentabilidade, de acordo com nosso Código de

SAÚDE, SEGURANÇA
E MEIO AMBIENTE

SUMÁRIO
GRI

Nossa cadeia
de fornecedores

▪ Exigência mensal de documentações trabalhistas dos

Parceiros:

contratados, estando o pagamento dos serviços

▪ Avaliação de integridade antes e durante a celebração

trabalhistas.

atrelado ao cumprimento das regulamentações

▪ SERVIÇOS: terraplenagem, estacas,
contenções, estruturas metálicas e pré-

de contratos com clientes, parceiros comerciais,

moldadas, perfurações, drenagens, locações

instituições donatárias ou patrocinadas e com

de equipamentos, transportes municipais e

fornecedores de acordo com a matriz de Riscos e
Oportunidades de Compliance e Antissuborno da CBM.
▪ Comparação da nossa base de dados de fornecedores
e parceiros comerciais com a Lista Suja do Ministério
do Trabalho e Emprego.

▪ 70 Avaliações de due diligence realizadas.
▪ 138 fornecedores da sede e das obras
passaram por avaliações com base em
práticas trabalhistas e direitos humanos.

▪ Desse total, 2 tiveram restrições em função

intermunicipais de pessoal.
▪ MATERIAIS E INSUMOS: combustíveis,
metais ferrosos, peças, aglomerantes,
agregados, lubrificantes, peças pré-moldadas

e aditivos.
▪ LOCAÇÃO: equipamentos pesados, ônibus

de apontamentos em relação à Governança,

urbanos e rodoviários, automóveis,

direcionado a grupos mais críticos, como

não havendo apontamentos no quesito de

caminhões e formas/andaimes/

subempreiteiros, com foco no combate ao trabalho

práticas trabalhistas.

cimbramentos.

▪ Questionário de qualificação de fornecedores

análogo ao escravo.
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Critérios
para concorrência
▪ Maior número possível de concorrentes
qualificados;
▪ Parcerias estratégicas de valor;

▪ Melhor custo/benefício;
▪ Inovação;
▪ Qualificação de Compliance, Qualidade, Meio
Ambiente e Técnica dos fornecedores;
▪ Aderência às diretrizes do Código de Ética e
Conduta de Parceiros de Negócios CBM;

▪ Conformidade com as legislações vigentes;
▪ Conformidade com os requisitos da CBM e
de seus clientes;
▪ Prazo de entrega e condições
de pagamento.
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06. Saúde,

Segurança e

E MEIO AMBIENTE
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CBM Cuida
O contexto desafiador da Covid-19 fortaleceu, ainda mais,
nosso cuidado com as pessoas. Por isso, permanecemos
100% comprometidos em garantir um ambiente seguro e
saudável para todos.
Desde o início da pandemia, por meio do Programa CBM
Cuida, implementamos inúmeras ações com foco no
combate à transmissão do vírus em todas as nossas
unidades, que incluíram: mudanças de protocolos; criação
de comitê estratégico corporativo e um comitê em cada
obra, responsáveis por gerir e monitorar questões ligadas
à pandemia; campanha educativa para reforço dos
protocolos de forma constante entre os colaboradores;
estruturação de equipe dedicada ao apoio e cuidado de
colaboradores e suas famílias; suporte de consultoria
especializada com médico referência na área de
infectologia; monitoramento e orientação a colaboradores
com sintomas ou testes positivos para Covid-19 e apoio
no tratamento de colaboradores infectados. Você também
pode conhecer outras ações clicando AQUI.

SAÚDE, SEGURANÇA
E MEIO AMBIENTE

SUMÁRIO
GRI

Para garantir o sucesso das medidas de prevenção, o
empenho do nosso time tem sido essencial. É cada um
dos nossos colaboradores que coloca o Programa CBM
Cuida em prática todos os dias, com a missão de não só
se proteger, mas difundir a prevenção para suas famílias e
as comunidades.

▪ Atualização das Regras do CONVIVA,
implantadas no início da pandemia programa interno para engajamento dos
colaboradores em ações de prevenção
obrigatórias, com campanha de reforço às
medidas.

Sempre levando em conta o cenário de evolução da
pandemia e as recomendações de autoridades e
especialistas em saúde, ampliamos nossas medidas e
implementamos novas ações para fortalecer ainda mais o
cuidado com o time:

▪ Criação do programa Agentes da Covid em
todas as unidades, com atuação de
colaboradores de diversas áreas para reforçar
as principais orientações de prevenção entre
os colegas, trazendo a responsabilidade
coletiva para o foco do time.

▪ Implantação de aplicativo para a Gestão da
Covid-19, com dashboard pelo Power BI,
para monitoramento de sintomas (checklist
diário), testagens e controle da vacinação de
colaboradores da sede e das obras, com
informações mais precisas e em tempo real.

▪ Implantação de um sistema de contador de
pessoas nas obras de Conceição do Mato
Dentro (MG) e Parauapebas (PA), com sensor
de barreira infravermelho, controlando
automaticamente a capacidade dos
ambientes de acordo com as regras de
distanciamento.
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▪ Realização de campanha massiva de
vacinação contra a gripe H1N1, com o
intuito de ampliar a imunidade da nossa
equipe e extensão para os familiares.

▪ Implantação de escala para os
colaboradores da sede, com atuação
limitada em nossas instalações de acordo
com recomendações de distanciamento.
Além disso, foi implementado o ponto
eletrônico via aplicativo para os profissionais
em trabalho remoto, também auxiliando a
Administração de Pessoal com métricas mais
precisas sobre as horas registradas.
▪ Realização de evento online para todo o
time CBM (Paradão Covid-19), com
transmissão via Youtube, com participação
da alta liderança, depoimentos de
colaboradores que se recuperaram da
doença e reforço à importância das ações
individuais e coletivas de cuidado.
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▪ Criação da gincana CBM Cuida, jogo lúdico
que desafiou colaboradores das obras e seus
familiares a mostrarem os conhecimentos
das medidas de prevenção ao coronavírus.
Além de reforçar importantes conhecimentos
em relação à pandemia, a gincana online
também fomentou no time o espírito de
cuidado coletivo e trouxe respostas às
principais dúvidas sobre o tema.
▪ Criação de informativos de sensibilização
direcionados para os filhos dos
colaboradores, com informações essenciais
de prevenção de forma lúdica e direta.

▪ Ampliação da campanha informativa entre
os colaboradores, com criação de materiais
orientativos em sintonia com a realidade de
cada obra e da evolução da pandemia no
país. Além disso, criamos uma playlist na
nossa página do Youtube com os principais
vídeos sobre o tema, que pode ser
acessada AQUI.

SAÚDE, SEGURANÇA
E MEIO AMBIENTE
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Proteção da vida
(GRI 403-2)

Aqui na Barbosa Mello, a proteção da vida vem sempre em
primeiro lugar. Essa premissa ganhou novos contornos em
2020, com o contexto da pandemia, que demandou

Nos últimos onze anos, não registramos ocorrências de

Mantivemos, também, nossos investimentos em

acidentes fatais, e em 2020 somamos 5.568.247,14 de

equipamentos de ponta e na capacitação dos

horas trabalhadas sem incidente com afastamento em

colaboradores, que contam com um acompanhamento

nossas obras.

próximo de suas atividades pelas lideranças diretas e pela
área de QSMS, fomentando discussões e reflexões

medidas inéditas de combate ao coronavírus, para mitigar
riscos para nossos colaboradores e as comunidades em

constantes sobre o valor da segurança no nosso dia a dia,

TAXA DE ACIDENTES

dentro e fora da empresa.

que atuamos.
Classificação

2017

2018

2019

2020

Acidentes sem
afastamento

0

0,73

0,26

0,86

cumprimento dos requisitos legais e contratuais.

Acidentes com
afastamento

0,42

0,24

0

0,51

No último ano, continuamos investindo no aprimoramento

Acidentes com
fatalidade

0

0

0

0

Nosso pilar de Crescimento Sustentável reforça o
comprometimento da alta gestão, e de todo o time CBM,
com o nosso objetivo de zero acidente, por meio dos mais
altos padrões de segurança em nossas operações e

do nosso Sistema de Gestão de Segurança e Saúde
Ocupacional, que é certificado pela norma internacional
ISO 45001:2018, com destaque para as auditorias
realizadas pelos nossos clientes, todas com percentuais
extremamente positivos de performance da CBM.

¹Taxa de frequência de lesões com afastamento multiplicada por 1 milhão
de horas, dividida pelo total de horas trabalhadas no período. Inclui as
lesões que geraram afastamento do trabalhador (não inclui atendimento
de primeiros socorros, casos de tratamento médico e trabalhos restritos).
Empregados de subempreiteiras não são contabilizados nos dados
estatísticos da CBM.

ABSENTEÍSMO
OBRAS

2020
SEM COVID (%)

COM COVID (%)

Conceição do Mato
Dentro (MG)

0,06

0,53

Nova Lima (MG)

0,32

0,59

Parauapebas (PA)

0,44

0,36

Itabirito (MG)

0,32

0,71

Canaã dos Carajás
(PA)

0,26

0,71

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
2020

APRESENTAÇÃO

Destaques
▪ 8.355 condições inseguras mapeadas e resolvidas por
meio do Programa Gerenciamento de Rotina,
impactando positivamente nos indicadores de
incidentes.
▪ Implantação de aplicativo de Gestão de Incidente,
possibilitando melhora no controle das informações em
todas as obras.
▪ Implantação de sistema de bloqueio em
equipamentos, com liberação de funcionamento
somente após leitura do crachá autorizado ou por
biometria.
▪ Implantação de QRCode para acesso aos
procedimentos de QSMS nas frentes de trabalho.
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Programas de gestão
de segurança
MATRIZ DE COMPROMETIMENTO

MATRIZ DE COMPROMETIMENTO

Programa que prevê o envolvimento das lideranças na

Conceição do
Mato Dentro
(MG)

Nova Lima
(MG)

Parauapebas
(PA)

Itabirito (MG)

Canaã dos
Carajás (PA)

Consolidado
2019

Consolidado
2020

Ações
realizadas

2.280

1.470

3.768

4.778

394

3.697

12.690

Ações
planejadas

2.327

1.473

3.768

5.136

643

3.773

13.347

Meta 95%

97,98%

99,80%

100,00%

93,03%

61,28%

98,52%

95,08%

avaliação do comportamento seguro e do
comprometimento do time com a proteção à vida, por
meio da participação de gerentes, engenheiros,
encarregados e supervisores nas rotinas de prevenção.
Em 2020, para otimizar o registro dos riscos percebidos
pelos líderes, foi implantado o aplicativo da Matriz de
Comprometimento, fortalecendo nosso pilar de
Transformação Digital ao combinar soluções de tecnologia
à eficiência da operação.
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SISTEMA ALERTA

Aqui na CBM, o papel de identificar e tratar as condições
Conceição do
Mato Dentro
(MG)

Nova Lima
(MG)

Parauapebas
(PA)

Itabirito (MG)

Canaã dos
Carajás (PA)

Incidente grave

0

0

0

0

0

0

0

Incidente leve

12

2

1

1

1

2

17

Incidente material

0

17

10

8

5

6

40

Quase acidente

0

36

5

10

5

16

56

Condições
insegura/desvios

32.570

8.860

5.514

2.125

2.373

31.367

51.442

Total de alertas
registrados (consolidado
12 meses)

11.458

5.562

4.843

3.533

3.321

14.390

28.717

Meta de dois alertas por
trabalhador

100%

96%

94%

77%

88%

100%

91%

inseguras para o trabalho e para o meio ambiente é de
todos. Por isso, o programa desenvolve a percepção de
riscos no nosso time em campo e incentiva os
colaboradores a exercerem o protagonismo na avaliação
e mitigação de perigos.
Em 2020, mais de 50 mil condições inseguras foram
identificadas e solucionadas por meio do Sistema Alerta,
trazendo a colaboração da nossa gente transformadora
para melhores resultados e menos incidentes.

Consolidado Consolidado
2019
2020
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2020
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GENTE
TRANSFORMADORA
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E MEIO AMBIENTE

SUMÁRIO
GRI
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ORDEM UNIDA
Por meio do ritual, realizado diariamente nas obras antes
do início das tarefas, os encarregados de frente de serviço
realizam uma avaliação comportamental do time, alinham
as atividades do dia e realizam a análise de risco da tarefa

(ART) e a inspeção de itens de segurança, trazendo para
cada colaborador a responsabilidade individual pelo
compromisso de todos: zero acidente.
ORDEM UNIDA
Conceição do
Mato Dentro
(MG)

Nova Lima
(MG)

Parauapebas
(PA)

Itabirito (MG)

Canaã dos
Carajás (PA)

Consolidado
2019

Consolidado
2020

Ordem Unida

9.539

7.702

4.349

2.576

2.605

11.397

26.771

Equipes
cadastradas

460

310

201

104

104

43

1.179

Dias trabalhados

250

289

253

124

101

439

1.017

Meta: 95%

99%

100%

100%

100%

100%

99,85%

100%
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EQUIPE SEGURA
Auditoria mensal para verificar o desempenho e

reconhecer os encarregados e suas equipes no
cumprimento às medidas de prevenção de acidentes e

EQUIPE SEGURA

atendimento à legislação, incluindo o critério de
manutenção do índice de zero incidentes (com ou sem

Conceição do
Mato Dentro
(MG)

Nova Lima
(MG)

Parauapebas
(PA)

Itabirito (MG)

Canaã dos
Carajás (PA)

Equipes cadastradas

460

206

178

82

105

397

1.031

Equipes avaliadas

460

206

178

82

105

397

1.031

Equipes ≥ 85
pontos

100%

100%

100%

100%

100%

77%

100%

afastamento).

Consolidado Consolidado
2019
2020
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OPERAÇÃO SEGURA
Mensalmente também são verificados os indicadores da

OPERAÇÃO SEGURA

operação de máquinas e condução de caminhões em
atividades de terraplenagem. Os motoristas e operadores

Conceição do
Mato Dentro
(MG)

Nova Lima
(MG)

Parauapebas
(PA)

Itabirito (MG)

Canaã dos
Carajás (PA)

Consolidado
2020

Quantidade de
operadores/motoristas
participantes do programa

2.075

415

166

940

469

4.065

Quantidade de
operadores/motoristas
avaliados

2.054

415

129

526

395

3.519

Meta 90%

99%

100%

93%

74%

87%

91%

que se destacam no cumprimento dos critérios - que
envolvem o cumprimento de padrões dos fabricantes,
normas técnicas, requisitos legais, exigências contratuais e
procedimentos internos - recebem um reconhecimento ao
final de cada ciclo.

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
2020

APRESENTAÇÃO
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VIAGEM SEGURA
Programa que monitora a condução de veículos (ônibus e
micro-ônibus) nas viagens de transporte dos
VIAGEM SEGURA

colaboradores. São verificados itens como uso do cinto de
segurança, velocidade da condução, entre outros.

Conceição do
Mato Dentro
(MG)

Nova Lima
(MG)

Parauapebas
(PA)

Itabirito (MG)

Canaã dos
Carajás (PA)

Consolidado
2019

Consolidado
2020

Participantes do
programa

NA

117

129

40

110

124

396

Avaliados

NA

112

121

32

108

112

373

Meta 90%

NA

95,73%

93,80%

80,00%

98,18%

90,32%

94,19%
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FREIO FRIO

PITSTOP E FREIO FRIO
Ao longo dos acessos das nossas obras, existem postos de
parada para os caminhões, nos quais é realizado o
monitoramento da temperatura dos sistemas de freio pelo
menos uma vez a cada turno.
Nestes mesmos postos de parada, também acontece o
PitStop dos motoristas, espaço onde podem fazer uma

Monitoramento de
temperatura
(cubo/rodas/pneu)

Conceição do
Mato Dentro
(MG)

Nova Lima
(MG)

Parauapebas
(PA)

Itabirito (MG)

Canaã dos
Carajás (PA)

Consolidado
2020

Avaliados

8.720

2.353

186

513

NA

11.772

Abaixo de 70° (aprovados)

8.719

2.353

186

491

NA

11.749

Acima de 70° (reprovados)

1

0

0

22

NA

23

pausa e precisam realizar uma caminhada por um trajeto
sinalizado, para controle da fadiga por sono.
PITSTOP

Quantidade de avaliações de
operadores e motoristas
(teste de fadiga)

Conceição do
Mato Dentro
(MG)

Nova Lima
(MG)

Parauapebas
(PA)

Itabirito (MG)

Canaã dos
Carajás (PA)

Consolidado
2020

8.720

2.353

186

513

NA

11.772

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
2020

APRESENTAÇÃO

JEITO
CBM DE SER

NOSSOS
NEGÓCIOS

MODELO DE GESTÃO
E RESULTADOS

GENTE
TRANSFORMADORA

PRÊMIO CBM DE BOAS PRÁTICAS
Para fortalecer nosso pilar de Engenharia de Gente e
reconhecer nossos colaboradores baseado no alinhamento

REGRAS DE OURO

com o Jeito CBM de Ser e a performance em resultados,
anualmente premiamos iniciativas inovadoras do nosso

Revisadas em 2020 em um processo de melhoria contínua e

time em QSMS (Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e

simplificação de processos, as regras são diretrizes para o

Saúde Ocupacional) em três diferentes categorias:

trabalho seguro em toda a CBM, e incluem normas que

Métodos Criativos de Saúde e Segurança do Trabalho,

devem ser respeitadas para que todos trabalhem com

Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho e

segurança e respeitando o meio ambiente.

Desenvolvimento Sustentável.

O não cumprimento das regras pode acarretar medidas

Em 2020, as melhores práticas nas obras foram

disciplinares e os temas relacionados são constantemente

reconhecidas em um evento online realizado com os

trabalhados em treinamentos e campanhas educativas na

gestores, equipe de QSMS e profissionais responsáveis

nossa sede e obras.

pelas inovações, fortalecendo o pilar Ponta é Centro ao
favorecer a troca de experiências e conhecimento entre
obras e sede.
Além das boas práticas premiadas, ao longo de todo o ano
fomentamos o pensamento criativo no time CBM, que
implementa melhorias de processos, criações de
dispositivos e mudanças em atividades para otimizar a
produtividade e reduzir riscos.

SAÚDE, SEGURANÇA
E MEIO AMBIENTE

SUMÁRIO
GRI
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RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
2020

APRESENTAÇÃO

Saúde e segurança
em pauta
No último ano, além dos riscos ocupacionais
acompanhados por meio do Programa de Controle

Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e das ações
relacionadas à prevenção da contaminação da Covid-19,
mantivemos nosso plano anual de campanhas de
promoção à saúde e prevenção de acidentes em todas as
nossas obras, com destaque para os temas:

JEITO
CBM DE SER

NOSSOS
NEGÓCIOS

MODELO DE GESTÃO
E RESULTADOS

GENTE
TRANSFORMADORA

SAÚDE, SEGURANÇA
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▪ Prevenção ao câncer de mama e próstata
- com mobilização de sede e obras em
eventos virtuais e presenciais com palestras
de médicos especialistas.
▪ Segurança no trânsito – com destaque

para as ações do Maio Amarelo, que
contou com ações educativas e de
monitoramento nas operações.
▪ Prevenção de riscos cardíacos,
hipertensão, diabetes, entre outros incluindo ações focadas em alimentação
saudável, realizadas em conjunto com os

▪ Ergonomia - com campanhas de
conscientização; orientações para

fornecedores de refeição nas obras.
▪ Prevenção ao uso de álcool, drogas e

alongamentos e postura; equipamentos e

cigarro – com realização de 142.560

mobiliários ergonômicos; e implantação de

etilotestes e 935 testes toxicológicos,

melhorias como um carrinho ergonômico

reduzindo o risco de trabalhadores sob

para transporte e manuseio de ferramentas

efeito de álcool e drogas ilícitas no

nas frentes de serviço.

ambiente de trabalho.

Anualmente, a Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA) também realiza a SIPAT (Semana Interna
de Prevenção de Acidentes do Trabalho), com enfoque na
conscientização dos colaboradores em saúde e segurança.
Em 2020, o tema da SIPAT corporativa foi “Novo Normal”,
com palestras online transmitidas para todas as obras e
sede sobre os desafios para a sociedade e riscos para a
saúde com a pandemia.

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
2020

APRESENTAÇÃO

NOSSOS
NEGÓCIOS

JEITO
CBM DE SER

MODELO DE GESTÃO
E RESULTADOS

GENTE
TRANSFORMADORA

Gestão
ambiental
(GRI 102-11, 102-29, 102-31, 102-15)

Possuímos um Sistema de Gestão Ambiental que, há 14

Somos amplamente reconhecidos pelos nossos clientes

anos, conta com a certificação ISO 14001:2015 e reforça

pelas boas práticas de educação ambiental; performance

nossa gestão sistêmica para atendimento aos requisitos

positiva nas auditorias internas ambientais; contribuições

legais ambientais e às melhores práticas globais e o nosso

para o patrimônio ecológico, no atendimento às

comprometimento com a geração de valor para a

condicionantes ambientais, nas ações de conservação e na

sociedade.

proteção dos corpos d'água, flora e fauna local; pela

Cada vez mais, o pilar ambiental da nossa estratégia de
sustentabilidade passa a ter destaque no planejamento e
na tomada de decisões internas, com o aprimoramento
constante dos nossos processos operacionais e
investimentos específicos em tecnologias para controles

gestão sistemática dos aspectos e impactos ambientais;
pela influência nos nossos fornecedores e criação de uma
cultura interna de preservação do meio ambiente, para
que possamos, cada vez mais, construir o bem para o
mundo.

ambientais e sistemas de monitoramento e gestão para

Em 2020, não tivemos registros de sanções ligadas à área

eliminar ou minimizar os impactos inerentes ao nosso

de meio ambiente.

negócio.

SAÚDE, SEGURANÇA
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DESTAQUES
▪ Criação de painel ambiental para monitoramento das
iniciativas das obras.
▪ Campanhas de conscientização internas, como:
DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE - com ações de
prevenção, plantio de mudas, palestras e gincanas.
DIA MUNDIAL DA ÁGUA - com ações e palestras
educativas contra o desperdício, incluindo reavaliação e
adequação dos pontos de captação de água pelo time
de Meio Ambiente, aumento da eficiência das ETA e
dos sistemas de reaproveitamento de água.
DIA MUNDIAL DA ÁRVORE - com distribuição de
mudas, sementes e conscientização das equipes para a
importância da preservação das matas.
DIA DO CONSUMO CONSCIENTE - voltada ao

consumo consciente de insumos em geral, promoção
de reciclagem e reaproveitamento de materiais, além
da diminuição de consumo, promovendo processos
mais limpos e sustentáveis.

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
2020

APRESENTAÇÃO

JEITO
CBM DE SER

NOSSOS
NEGÓCIOS

MODELO DE GESTÃO
E RESULTADOS

GENTE
TRANSFORMADORA

Gestão
de resíduos
Trabalhamos pela melhor gestão dos resíduos gerados em

▪ Coleta seletiva em todas as frentes de serviço,

nossas obras, seguindo diretrizes operacionais para

com destinação de resíduos recicláveis, sensibilização do

minimizar a geração, assegurar a rastreabilidade e efetuar

time por meio de oficinas educativas, jogos e dinâmicas

a medição quantitativa e qualitativa dos resíduos.

sobre a segregação correta dos resíduos.

BOAS PRÁTICAS

▪ Produção de compostagem a partir de resíduos
orgânicos, com destinação para prefeituras e
comunidades.
▪ Logística reversa, quando aplicável, em cadeias
produtivas aderentes (ex. toners, pilhas, pneus, baterias
e agrotóxicos).

▪ Uso de óleo sintético (não mineral) no processo de
desforma.
▪ Destinação adequada de óleo usado ou contaminado,
itens contaminados com graxa e óleo, lâmpadas
fluorescentes, sucatas metálicas, madeiras e pneus.
▪ Implantação de cobertura em banheiros químicos com
madeira reaproveitada na obra de Canaã dos Carajás (PA).
Em 2020, foram segregadas, coletadas e destinadas
1.724.734 toneladas de resíduos.

SAÚDE, SEGURANÇA
E MEIO AMBIENTE
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GRI
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Gestão de sedimento
GERAÇÃO DE RESÍDUOS (KG) E MÉTODOS DE DISPOSIÇÃO

(GRI 306-2)

Em nossas obras, implementamos controles ambientais
para carreamento de sedimentos por meio da adoção de

RESÍDUOS
POR CLASSE

EXEMPLOS

Classe I

Substâncias perigosas não oleosas,
pilhas, baterias, resíduos
contaminados com óleo e graxa,
óleo usado

sistemas de drenagem superficial bem dimensionados,
com acumuladores que propiciam a decantação destes
sedimentos, enrocamentos capazes de diminuir a
velocidade de escoamento para auxiliar na decantação e
paliçadas que promovem a retenção de partículas

menores que possam ter passado pelos sistemas
anteriores.

Classe II A

BOAS PRÁTICAS
▪ Contenção de sedimentos com estruturas com telas de
aço em todas as obras.

▪ Implantação de sistema de mantas anti-turbidez no
leito do Rio Mata Porcos, um afluente do principal rio
da região de Itabirito (MG), localidade em que a CBM
atua em consórcio, que ajudou a entregar para a
comunidade um corpo hídrico 20% mais limpo após os
monitoramentos realizados.

Classe II B

2019 (KG)

2020 (KG)

DESTINAÇÃO

73.450

86.144

Empresas ambientalmente
regularizadas de acordo com as leis
e obrigações vigentes para os
tratamentos finais adequados

Papel

8.160

23.113

Central de materiais descartáveis

Lixo comum

56.580

258.511

Gerenciadora de resíduos

Resíduo orgânico

115.565

80.777

Entulho

1.384.560

881.255

Vidro

770

180

Pneu

18.390

9.420

Sucata de ferro

12.000

84.940

Madeira

283.210

268.547

Plástico

5.830

31.847

*A diferença entre o quantitativo dos anos se refere ao escopo e à quantidade de projetos em andamento.
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Uso de
materiais
(GRI 301-1)

Incentivamos o uso racional de materiais em nossas
unidades e buscamos reduzir o descarte de materiais
poluentes, realizando o encaminhamento para a
reutilização e reciclagem sempre que possível, para que

voltem ao ciclo produtivo ao invés de serem desprezados.

MATERIAIS RENOVÁVEIS

Madeira (m³)

Nova Lima (MG)

Conceição do Mato
Dentro (MG)

Parauapebas (MG)

Itabirito (MG)

Canaã dos Carajás
(PA)

Consolidado 2019

Consolidado 2020

14,35

260

0

0

43,23

86.405,586

317,58

MATERIAIS NÃO RENOVÁVEIS
Agregados, concreto usinado e prémoldados (t)

12.310

1.663

11.997

18.281

14.781

4.064,8

59.032

Metais, polímeros (Kg)

29.960

0

0

0

132.871

117.923,6

162.831

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
2020

APRESENTAÇÃO

Recursos
hídricos
(GRI 303-5)

Nas nossas obras, o consumo de água está diretamente
relacionado à limpeza e à manutenção dos equipamentos
e à umectação de vias por onde trafegam nossos
caminhões, ação realizada para combater a geração de
poeira e reduzir o desconforto dos moradores das
comunidades onde atuamos, fortalecendo o nosso
Crescimento Sustentável.
A redução do consumo e a reutilização de água em toda a
cadeia produtiva são questões essenciais para a CBM, por
isso, temos a gestão hídrica como parte importante do

nosso Sistema de Gestão de Meio Ambiente.
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RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
2020

APRESENTAÇÃO

JEITO
CBM DE SER

NOSSOS
NEGÓCIOS

MODELO DE GESTÃO
E RESULTADOS

GENTE
TRANSFORMADORA

SAÚDE, SEGURANÇA
E MEIO AMBIENTE

SUMÁRIO
GRI

81

BOAS PRÁTICAS
▪ Economia de 180.000 litros com a adoção de sistema
de reutilização de água proveniente de arcondicionado nas obras.

▪ Economia de 3.060.000 litros com a recirculação/

Com estas e outras ações implantadas,
totalizamos o reuso de 6,5 milhões de
litros de água nas obras em 2020.

reaproveitamento do efluente do “bate lastro” das
Usinas de Concreto das obras, com reutilização de
255 m³/mês para umectação dos agregados.
▪ Economia de 2.900.000 litros com o reaproveitamento
do efluente proveniente de ETE das obras, com

CONSUMO DE ÁGUA 2020 (m³)
LOCALIDADE

POTÁVEL

BRUTA

TOTAL

Itabirito (MG)

1.835

45.450

47.285

18.580

121.721

140.301

1.740

214.550

216.290

Nova Lima (MG)

2.554

36.706

39.260

Canaã dos Carajás
(PA)

0

15.960

15.960

reutilização de 243 m³/mês para umectação de vias e
hidrossemeadura.
▪ Economia de 8.400.000 litros com a recirculação do
efluente do lavador de equipamentos das obras.
700 m³/mês são reutilizados no próprio sistema de
lavagem, além da eliminação de contaminação do solo.

▪ Implantação de sistema de reaproveitamento de
efluente proveniente da higienização das mãos para
reutilização nos mictórios na obra de Parauapebas (PA).

Conceição do
Mato Dentro
(MG)
Parauapebas
(MG)
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CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS E ENERGIA (2020)

Gestão
de energia
(GRI 302-1, 302-4))

Localidade

Nova Lima (MG)

No ano de 2020, consumimos 6.838,40 m³ de diesel e
225,45 m³ de gasolina em nossas obras. Por serem
insumos vitais devido às características das nossas
operações, realizamos monitoramento constante do

Conceição do
Mato Dentro (MG)

consumo médio e trabalhamos medidas de economia do
gasto energético em nossos equipamentos e máquinas.
BOA PRÁTICA

Canaã dos
Carajás (PA)

▪ Implantação de 600 lâmpadas de led na obra de
Conceição do Mato Dentro (MG), gerando 43% de
redução no consumo de energia e aumento de 300%

Itabirito (MG)

da vida útil.

Parauapebas (PA)

Combustível

Consumo

Un. Medida

Diesel-B5/6/7

1.978.765,228

litros

Gasolina

157.617,09

litros

Energia Elétrica

99,013

MWh

Diesel-B5/6/7

3.055.498,8

litros

Gasolina

15.914,41

litros

Energia Elétrica

34,632

MWh

Diesel-B5/6/7

232.149,191

litros

Gasolina

22.059,032

litros

Energia Elétrica

17,51

MWh

Diesel-B5/6/7

371.083,66

litros

Gasolina

4.788,65

litros

Energia Elétrica

Não quantificado

MWh

Diesel-B5/6/7

1.200.900,73

litros

Gasolina

25.067,44

litros

Energia Elétrica

61,90473

MWh

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
2020

APRESENTAÇÃO

Emissão GEE
(GRI 305-1, 305-2, 305-3, 305-5))

Em nossa atuação sustentável, destacamos a atenção à

JEITO
CBM DE SER

NOSSOS
NEGÓCIOS

MODELO DE GESTÃO
E RESULTADOS

RESULTADO CONSOLIDADO DE
EMISSÕES DE GEE | INVENTÁRIO 2020
(em toneladas de co₂ equivalente)
Escopo 1

17.421,17

planeta.

Escopo 2

17,53

Para conhecer os métodos usados para a elaboração do

Escopo 3

13.885,45

emissão de gases de efeito estufa (GEE) na atmosfera, a
fim de minimizar o impacto nos padrões climáticos do

nosso inventário de GEE, realizado desde 2012, clique
AQUI.
BOA PRÁTICA
▪ Utilização do reagente Arla 32 no processo de
abastecimento dos equipamentos a diesel, contribuindo
para a redução de até 80% na emissão de óxido de

nitrogênio e aumento da vida útil dos equipamentos.

GENTE
TRANSFORMADORA

SAÚDE, SEGURANÇA
E MEIO AMBIENTE

SUMÁRIO
GRI

83

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
2020

APRESENTAÇÃO

JEITO
CBM DE SER

NOSSOS
NEGÓCIOS

MODELO DE GESTÃO
E RESULTADOS

CO₂ equivalentes
renováveis
CO₂ equivalentes
de emissões
provenientes de
queima de
biodiesel e etanol

2018

2019

2020

762

28.667

1.019
(escopo 1)

28.611

159
(escopo 3)

600

*Esta categoria considera a parcela de combustível renovável exigida por
Lei e as emissões de CO₂ biogênicas geradas pela decomposição da
matéria orgânica (resíduos enviados para tratamento por terceiros).

SUMÁRIO
GRI

84

GEE

2018

2019

2020

CO₂eq

13.027

519.183

17.421

CO₂

12.956

517.028

17.314

CH4

1

33

1

N₂O

0

4

0

HFC

0

0

0

SF6

0

0

0

*Gases incluídos no cálculo: CO₂ / CH⁴ / N₂O/ HFCs/ SF6, todos expressos como CO₂ eq.

OUTRAS EMISSÕES INDIRETAS DE GEE
(escopo 3, em toneladas de CO₂ equivalente)*
2018
2019

EMISSÕES INDIRETAS DE GEE PROVENIENTES DA
AQUISIÇÃO DE ENERGIA
(escopo 2, em toneladas de CO₂ equivalente)*
2018

2019

2020

Indiretas de
CO₂
equivalente*

25

13

17,53

(Escopo 1 +
Escopo 2)

13.052

519.196

SAÚDE, SEGURANÇA
E MEIO AMBIENTE

EMISSÕES DIRETAS GEE
(escopo 1, em toneladas de CO₂ equivalente)*

EMISSÕES BIOGÊNICAS DE CO2
(em toneladas de CO₂ equivalente)*
GEE

GENTE
TRANSFORMADORA

17.439

*Emissões indiretas decorrentes da aquisição de energia elétrica.

2020

CO₂ eq

8.557

110.918

13.885

CO₂

1.359

110.916

3.841

CH4

0

2

1

N₂O

0

0

0

*Fontes de terceiros – Escopo 3: CO₂/NH4/N₂O, todos expressos como CO₂ equivalente.

07. Sumário GRI

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
2020

APRESENTAÇÃO

GRI STANDARD

JEITO
CBM DE SER

NOSSOS
NEGÓCIOS

DIVULGAÇÃO

MODELO DE GESTÃO
E RESULTADOS

GENTE
TRANSFORMADORA

SAÚDE, SEGURANÇA
E MEIO AMBIENTE

RESPOSTA DIRETA OU INDICAÇÃO DE CAPÍTULO /
TÓPICO DE CAPÍTULO

GRI 100: DIVULGAÇÕES GERAIS
Perfil organizacional
102-1

Nome da organização

Construtora Barbosa Mello

102-2

Atividades, marcas, produtos e serviços

Nossos negócios

102-3

Localização da sede

Rua Paraíba, 1124, Savassi, Belo Horizonte (MG),
CEP 30.130-145

102-4

Localização das operações

Nossos negócios

102-5

Natureza da propriedade e forma jurídica

Jeito CBM de Ser

102-6

Mercados atendidos

Nossos negócios

102-7

Porte da organização

Jeito CBM de Ser; Modelo de Gestão e Resultados (Desempenho
econômico e financeiro)

102-8

Informações sobre empregados e trabalhadores

Gente Transformadora

102-9

Cadeia de fornecedores

Gente Transformadora (Gestão da cadeia de valor)

102-10

Mudanças significativas na organização e na sua cadeia de
fornecedores

Gente Transformadora (Gestão da cadeia de valor)

102-11

Abordagem ou princípio da precaução

Saúde, Segurança e Meio Ambiente (Gestão ambiental)

102-12

Iniciativas desenvolvidas externamente

Apresentação (Compromissos)

102-13

Participação em associações

Apresentação (Compromissos)

OMISSÃO

SUMÁRIO
GRI

PACTO
GLOBAL

86

ODS

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
2020

APRESENTAÇÃO

GRI STANDARD

JEITO
CBM DE SER

NOSSOS
NEGÓCIOS

DIVULGAÇÃO

MODELO DE GESTÃO
E RESULTADOS

GENTE
TRANSFORMADORA

SAÚDE, SEGURANÇA
E MEIO AMBIENTE

RESPOSTA DIRETA OU INDICAÇÃO DE CAPÍTULO /
TÓPICO DE CAPÍTULO

OMISSÃO

SUMÁRIO
GRI

87

PACTO
GLOBAL

ODS

Estratégia
102-14

Declaração do tomador de decisão sênior

Apresentação (Mensagem da presidência)

Principais impactos, riscos e oportunidades

Modelo de Gestão e Resultados (Desempenho econômicofinanceiro); Governança (Compliance; Segurança da informação e
privacidade de dados); Gente Transformadora (Desenvolvimento
sustentável nas comunidades); Saúde, Segurança e Meio Ambiente

102-16

Valores, princípios, padrões e normas de conduta

Modelo de Gestão e Resultados (Compliance)

1, 2, 4, 5, 6, 10

16

102-17

Mecanismos de aconselhamento e preocupações éticas

Modelo de Gestão e Resultados (Compliance)

10

16

102-18

Estrutura da governança

Modelo de Gestão e Resultados (Governança e liderança)

102-21

Consulta a partes interessadas sobre tópicos econômicos,
ambientais e sociais

Apresentação (Sobre este relatório); Gente Transformadora
(Desenvolvimento sustentável das comunidades, Gestão da cadeia de
valor); Modelo de Gestão e Resultados (Compliance)

102-22

Composição do mais alto grau de governança e
seus comitês

Modelo de Gestão e Resultados (Governança e liderança)

102-23

Presidente do mais alto grau de governança

Modelo de Gestão e Resultados (Governança e liderança)

102-15

Ética e integridade

Governança

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
2020

APRESENTAÇÃO

GRI STANDARD

JEITO
CBM DE SER

NOSSOS
NEGÓCIOS

DIVULGAÇÃO

MODELO DE GESTÃO
E RESULTADOS

GENTE
TRANSFORMADORA

SAÚDE, SEGURANÇA
E MEIO AMBIENTE

RESPOSTA DIRETA OU INDICAÇÃO DE CAPÍTULO /
TÓPICO DE CAPÍTULO

102-27

Medidas para aprimorar conhecimento do mais
alto órgão de governança

Modelo de Gestão e Resultados (Governança e liderança)

102-29

Identificação e gestão de impactos econômicos, ambientais e
sociais

Nossos Negócios (Desempenho econômico-financeiro); Governança
(Compliance ); Gente Transformadora (Desenvolvimento sustentável
nas comunidades; Gestão da cadeia de valor); Saúde, Segurança e
Meio Ambiente (Gestão Ambiental)

102-30

Eficácia dos processos de gestão de riscos

Modelo de Gestão e Resultados (Compliance)

102-31

Análise de tópicos econômicos, ambientais e
sociais

Modelo de Gestão e Resultados; Gente Transformadora; Saúde,
Segurança e Meio Ambiente

OMISSÃO

SUMÁRIO
GRI

88

PACTO
GLOBAL

Engajamento partes interessadas
102-40

Lista de grupos de stakeholders

Apresentação (Sobre este relatório)

102-41

Acordos coletivos

Percentual de empregados cobertos em acordos de negociação
coletiva: 100%

102-42

Identificação e seleção de stakeholders

As partes interessadas da CBM - acionistas, clientes, colaboradores,
fornecedores, governo e sociedade - foram definidas a partir de seus
sistemas de gestão. A intenção da empresa é avançar na
caracterização desses segmentos e intensificar o diálogo e o
engajamento com esses públicos.

102-43

Abordagem no engajamento dos stakeholders

102-44

Principais tópicos e preocupações levantados

Apresentação (Sobre este relatório) - não damos detalhes sobre a
consulta aos stakeholders
Apresentação (Sobre este relatório) - não damos detalhes sobre a
consulta aos stakeholders

3

ODS

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
2020

APRESENTAÇÃO

GRI STANDARD

JEITO
CBM DE SER

NOSSOS
NEGÓCIOS

MODELO DE GESTÃO
E RESULTADOS

GENTE
TRANSFORMADORA

SAÚDE, SEGURANÇA
E MEIO AMBIENTE

RESPOSTA DIRETA OU INDICAÇÃO DE CAPÍTULO /
TÓPICO DE CAPÍTULO

DIVULGAÇÃO

102-45

Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas
Construtora Barbosa Mello
ou documentos equivalentes

102-46

Definição do conteúdo do relatório e limites

Apresentação (Sobre este relatório)

102-47

Lista dos tópicos materiais

Apresentação (Sobre este relatório)

102-48

Reformulações de informações

Não houve

102-49

Mudanças no relato

Quaisquer alterações significativas em relação a períodos anteriores
estão indicadas nos próprios itens de divulgação.

102-50

Período do relatório

1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020

102-51

Data do relatório mais recente

Relatório de Sustentabilidade Construtora Barbosa Mello 2019

102-52

Periodicidade dos ciclos de relato

Anual

102-53

Contato para perguntas sobre o relatório

Dúvidas ou sugestões podem ser enviadas para o e-mail:
faleconosco@cbmsa.com.br. Sua contribuição é
sempre bem-vinda para aprimorarmos nossas ações e mantermos o
diálogo transparente com o nosso público de relacionamento

102-54

Relato da opção “de acordo” escolhida pela organização

Apresentação (Sobre este relatório)

GRI 200: TÓPICOS ECONÔMICOS
GRI 201: DESEMPENHO ECONÔMICO

OMISSÃO

SUMÁRIO
GRI

PACTO
GLOBAL

89

ODS

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
2020

GRI STANDARD

APRESENTAÇÃO

JEITO
CBM DE SER

DIVULGAÇÃO

NOSSOS
NEGÓCIOS

MODELO DE GESTÃO
E RESULTADOS

GENTE
TRANSFORMADORA

SAÚDE, SEGURANÇA
E MEIO AMBIENTE

RESPOSTA DIRETA OU INDICAÇÃO DE CAPÍTULO /
TÓPICO DE CAPÍTULO

OMISSÃO

SUMÁRIO
GRI

90

PACTO
GLOBAL

103-1

Explicação do tema material e seus limites

Modelo de Gestão e Resultados (Desempenho econômico-financeiro)

103-2

Abordagem de gestão e seus componentes

Modelo de Gestão e Resultados (Desempenho econômico-financeiro)

103-3

Evolução da abordagem de gestão

Modelo de Gestão e Resultados (Desempenho econômico-financeiro)

201-1

Valor econômico direto gerado e distribuído

Modelo de Gestão e Resultados (Desempenho econômico-financeiro)

8

201-4

Assistência financeira recebida do governo

No período relatado, não houve

10

GRI 202: PRESENÇA DE MERCADO

103-1

103-2

103-3

Explicação do tema material e seus limites

Nossos negócios (Segmentos de atuação CBM; Nossos projetos;
Inovação); Modelo de Gestão e Resultados (Desempenho
econômico-financeiro); Gente Transformadora (Nossas pessoas;
Desenvolvimento sustentável nas comunidades)

A forma de gestão e seus componentes

Nossos negócios (Segmentos de atuação CBM; Nossos projetos;
Inovação); Modelo de Gestão e Resultados (Desempenho
econômico-financeiro); Gente Transformadora (Nossas pessoas;
Desenvolvimento sustentável nas comunidades)

Avaliação da forma de gestão

Nossos negócios (Segmentos de atuação CBM; Nossos projetos;
Inovação); Modelo de Gestão e Resultados (Desempenho
econômico-financeiro); Gente Transformadora (Nossas pessoas;
Desenvolvimento sustentável nas comunidades)

ODS

16

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
2020

APRESENTAÇÃO

GRI STANDARD

202-1

JEITO
CBM DE SER

DIVULGAÇÃO
Proporção entre o salário mais baixo da
organização e o salário mínimo local, por gênero

NOSSOS
NEGÓCIOS

MODELO DE GESTÃO
E RESULTADOS

GENTE
TRANSFORMADORA

SAÚDE, SEGURANÇA
E MEIO AMBIENTE

RESPOSTA DIRETA OU INDICAÇÃO DE CAPÍTULO /
TÓPICO DE CAPÍTULO
Modelo de Gestão e Resultados (Desempenho econômico-financeiro)

OMISSÃO

SUMÁRIO
GRI

91

PACTO
GLOBAL
1 ,6

ODS

1, 5, 8

GRI 203: IMPACTOS ECONÔMICOS INDIRETOS
103-1

Explicação sobre o tópico material e seus limites

Gente Transformadora (Desenvolvimento sustentável nas
comunidades)

103-2

Abordagem de gestão e seus componentes

Gente Transformadora (Desenvolvimento sustentável nas
comunidades)

103-3

Avaliação da forma de gestão

Gente Transformadora (Desenvolvimento sustentável nas
comunidades)

203-1

Investimentos em infraestrutura e serviços
oferecidos

Gente Transformadora (Desenvolvimento sustentável nas
comunidades)

203-2

Impactos econômicos indiretos significativos

Nossos negócios (Inovação); Gente Transformadora
(Desenvolvimento sustentável nas comunidades; Gestão da cadeia de
valor); Saúde, Segurança e Meio Ambiente (CBM Cuida)

3, 8
8

GRI 204: PRÁTICAS DE COMPRAS
103-1

Explicação sobre o tópico material e seus limites

Gente Transformadora (Gestão da cadeia de valor)

103-2

Abordagem de gestão e seus componentes

Gente Transformadora (Gestão da cadeia de valor)

103-3

Avaliação da forma de gestão

Gente Transformadora (Gestão da cadeia de valor)

204-1

Proporção de gastos com fornecedores locais

Gente Transformadora (Gestão da cadeia de valor)

1, 2, 4, 5, 8

8, 12

12

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
2020

GRI STANDARD

APRESENTAÇÃO

JEITO
CBM DE SER

NOSSOS
NEGÓCIOS

DIVULGAÇÃO

MODELO DE GESTÃO
E RESULTADOS

GENTE
TRANSFORMADORA

SAÚDE, SEGURANÇA
E MEIO AMBIENTE

RESPOSTA DIRETA OU INDICAÇÃO DE CAPÍTULO /
TÓPICO DE CAPÍTULO

OMISSÃO

SUMÁRIO
GRI

92

PACTO
GLOBAL

ODS

10

16

GRI 205: ANTICORRUPÇÃO
103-1

Explicação sobre o tópico material e seus limites

Apresentação (Compromissos); Modelo de Gestão
e Resultados; Gente Transformadora (Gestão da cadeia de valor)

103-2

Abordagem de gestão e seus componentes

Apresentação (Compromissos); Modelo de Gestão
e Resultados; Gente Transformadora (Gestão da cadeia de valor)

103-3

Avaliação da forma de gestão

Apresentação (Compromissos); Modelo de Gestão
e Resultados; Gente Transformadora (Gestão da cadeia de valor)

205-1

Operações avaliadas quanto a riscos relacionados
à corrupção

Modelo de Gestão e Resultados (Compliance)

10

16

205-2

Comunicação e treinamento em políticas e procedimentos
anticorrupção

Modelo de Gestão e Resultados (Compliance)

10

16

205-3

Casos confirmados de corrupção e ações tomadas

Modelo de Gestão e Resultados (Compliance)

GRI 206: CONCORRÊNCIA DESLEAL
103-1

Explicação sobre o tópico material e seus limites

Modelo de Gestão e Resultados (Compliance)

103-2

Abordagem de gestão e seus componentes

Modelo de Gestão e Resultados (Compliance)

103-3

Avaliação da forma de gestão

Modelo de Gestão e Resultados (Compliance)

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
2020

GRI STANDARD

206-1

APRESENTAÇÃO

JEITO
CBM DE SER

NOSSOS
NEGÓCIOS

DIVULGAÇÃO

Ações judiciais movidas por concorrência desleal, práticas de
truste e monopólio

MODELO DE GESTÃO
E RESULTADOS

GENTE
TRANSFORMADORA

SAÚDE, SEGURANÇA
E MEIO AMBIENTE

RESPOSTA DIRETA OU INDICAÇÃO DE CAPÍTULO /
TÓPICO DE CAPÍTULO
A CBM não responde por ações relativas a concorrência desleal e
violação de leis antitruste e de regulamentação de monopólio no
período de referência deste relatório.

OMISSÃO

SUMÁRIO
GRI

93

PACTO
GLOBAL

ODS

10

16

7, 8

12

GRI 300: TÓPICOS AMBIENTAIS
GRI 301: MATERIAIS
103-1

Explicação sobre o tópico material e seus limites

Saúde, Segurança e Meio Ambiente (Gestão ambiental)

103-2

Abordagem de gestão e seus componentes

Saúde, Segurança e Meio Ambiente (Gestão ambiental

103-3

Avaliação da forma de gestão

Saúde, Segurança e Meio Ambiente (Gestão ambiental

301-1

Materiais usados por peso ou volume

Saúde, Segurança e Meio Ambiente (Gestão ambiental

103-1

Explicação sobre o tópico material e seus limites

Saúde, Segurança e Meio Ambiente (Gestão ambiental)

103-2

Abordagem de gestão e seus componentes

Saúde, Segurança e Meio Ambiente (Gestão ambiental)

103-3

Avaliação da forma de gestão

Saúde, Segurança e Meio Ambiente (Gestão ambiental)

302-1

Consumo de energia dentro da organização

Saúde, Segurança e Meio Ambiente (Gestão ambiental)

7, 8

12

302-4

Redução do consumo de energia

Saúde, Segurança e Meio Ambiente (Gestão ambiental)

7, 8

12

GRI 302: ENERGIA

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
2020

GRI STANDARD

APRESENTAÇÃO

JEITO
CBM DE SER

DIVULGAÇÃO

NOSSOS
NEGÓCIOS

MODELO DE GESTÃO
E RESULTADOS

GENTE
TRANSFORMADORA

SAÚDE, SEGURANÇA
E MEIO AMBIENTE

RESPOSTA DIRETA OU INDICAÇÃO DE CAPÍTULO /
TÓPICO DE CAPÍTULO

OMISSÃO

SUMÁRIO
GRI

94

PACTO
GLOBAL

ODS

7, 8

6, 12

GRI 303: ÁGUA
103-1

Explicação sobre o tópico material e seus limites

Saúde, Segurança e Meio Ambiente (Gestão ambiental)

103-2

Abordagem de gestão e seus componentes

Saúde, Segurança e Meio Ambiente (Gestão ambiental)

103-3

Avaliação da forma de gestão

Saúde, Segurança e Meio Ambiente (Gestão ambiental)

303-5

Consumo de água por fonte

Saúde, Segurança e Meio Ambiente (Gestão ambiental)

103-1

Explicação sobre o tópico material e seus limites

Saúde, Segurança e Meio Ambiente (Gestão ambiental)

103-2

Abordagem de gestão e seus componentes

Saúde, Segurança e Meio Ambiente (Gestão ambiental)

103-3

Avaliação da forma de gestão

Saúde, Segurança e Meio Ambiente (Gestão ambiental)

305-1

Emissões indiretas de gases de efeito estufa
(Escopo 1)

Saúde, Segurança e Meio Ambiente (Gestão ambiental)

7, 8

12, 13

305-2

Emissões indiretas de gases de efeito estufa
(Escopo 2)

Saúde, Segurança e Meio Ambiente (Gestão ambiental)

7, 8

12, 13

305-3

Outras emissões indiretas de gases de efeito
estufa (Escopo 3)

Saúde, Segurança e Meio Ambiente (Gestão ambiental)

7, 8

12, 13

305-5

Redução de emissões de gases de efeito estufa

Saúde, Segurança e Meio Ambiente (Gestão ambiental)

7, 8

12, 13

GRI 305: EMISSÕES

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
2020

APRESENTAÇÃO

GRI STANDARD

JEITO
CBM DE SER

DIVULGAÇÃO

NOSSOS
NEGÓCIOS

MODELO DE GESTÃO
E RESULTADOS

GENTE
TRANSFORMADORA

SAÚDE, SEGURANÇA
E MEIO AMBIENTE

RESPOSTA DIRETA OU INDICAÇÃO DE CAPÍTULO /
TÓPICO DE CAPÍTULO

OMISSÃO

SUMÁRIO
GRI

95

PACTO
GLOBAL

ODS

GRI 306: EFLUENTES E RESÍDUOS
103-1

Explicação sobre o tópico material e seus limites

Saúde, Segurança e Meio Ambiente (Gestão ambiental)

103-2

Abordagem de gestão e seus componentes

Saúde, Segurança e Meio Ambiente (Gestão ambiental)

103-3

Avaliação da forma de gestão

Saúde, Segurança e Meio Ambiente (Gestão ambiental)

306-2

Resíduos por tipo e método de disposição

Saúde, Segurança e Meio Ambiente (Gestão ambiental)

7, 8

12

A CBM não foi condenada ao pagamento de multas significativas
nem sofreu sanções não monetárias em decorrência de não
conformidade com leis e regulamentos ambientais no período a que
se refere este relatório.

7, 8

12

GRI 307: CONFORMIDADE AMBIENTAL (TEMA NÃO MATERIAL)

307-7

Não conformidade com leis e regulamentos ambientais

GRI 400: TÓPICOS SOCIAIS
GRI 403: SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

103-1

Explicação sobre o tópico material e seus limites

Saúde, Segurança e Meio Ambiente (Proteção da vida)

103-2

Abordagem de gestão e seus componentes

Saúde, Segurança e Meio Ambiente (Proteção da vida)

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
2020

GRI STANDARD

APRESENTAÇÃO

JEITO
CBM DE SER

NOSSOS
NEGÓCIOS

DIVULGAÇÃO

MODELO DE GESTÃO
E RESULTADOS

GENTE
TRANSFORMADORA

SAÚDE, SEGURANÇA
E MEIO AMBIENTE

RESPOSTA DIRETA OU INDICAÇÃO DE CAPÍTULO /
TÓPICO DE CAPÍTULO

103-3

Avaliação da forma de gestão

Saúde, Segurança e Meio Ambiente (Proteção da vida)

403-2

Tipos de lesões e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias
perdidos e absenteísmo e
número de fatalidades

Saúde, Segurança e Meio Ambiente (Proteção da vida)

OMISSÃO

SUMÁRIO
GRI

96

PACTO
GLOBAL

1, 2

ODS

3, 8

GRI 404: TREINAMENTO E EDUCAÇÃO
103-1

Explicação sobre o tópico material e seus limites

Gente Transformadora (Nossas pessoas)

103-2

Abordagem de gestão e seus componentes

Gente Transformadora (Nossas pessoas)

103-3

Avaliação da forma de gestão

Gente Transformadora (Nossas pessoas)

404-1

Média de horas de capacitação por ano, por empregado

Gente Transformadora (Nossas pessoas)

4, 5, 8

404-2

Programas para o aperfeiçoamento de
competências dos empregados e de assistência
para transição de carreira

Gente Transformadora (Nossas pessoas)

4, 5, 8

GRI 409: TRABALHO FORÇADO OU ANÁLOGO AO ESCRAVO

103-1

Explicação sobre o tópico material e seus limites

Modelo de Gestão e Resultados (Compliance); Gente Transformadora
(Desenvolvimento sustentável da comunidades; Gestão da cadeia de
valor)

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
2020

APRESENTAÇÃO

GRI STANDARD

JEITO
CBM DE SER

NOSSOS
NEGÓCIOS

DIVULGAÇÃO

MODELO DE GESTÃO
E RESULTADOS

GENTE
TRANSFORMADORA

SAÚDE, SEGURANÇA
E MEIO AMBIENTE

RESPOSTA DIRETA OU INDICAÇÃO DE CAPÍTULO /
TÓPICO DE CAPÍTULO

103-2

Abordagem de gestão e seus componentes

Modelo de Gestão e Resultados (Compliance); Gente Transformadora
(Desenvolvimento sustentável da comunidades; Gestão da cadeia de
valor)

103-3

Avaliação da forma de gestão

Modelo de Gestão e Resultados (Compliance); Gente Transformadora
(Desenvolvimento sustentável da comunidades; Gestão da cadeia de
valor)

409-1

Operações e fornecedores com risco significativo
de ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao escravo

Gente Transformadora (Gestão da cadeia de valor)

OMISSÃO

SUMÁRIO
GRI

PACTO
GLOBAL

97

ODS

1, 2, 4

8, 16

1, 2, 4, 5

8, 16

GRI 412: AVALIAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS
103-1

Explicação sobre o tópico material e seus limites

Apresentação (Compromissos); Modelo de Gestão e Resultados
(Compliance); Gente Transformadora (Gestão da cadeia de valor)

103-2

Abordagem de gestão e seus componentes

Apresentação (Compromissos); Modelo de Gestão e Resultados
(Compliance); Gente Transformadora (Gestão da cadeia de valor)

103-3

Avaliação da forma de gestão

Apresentação (Compromissos); Modelo de Gestão e Resultados
(Compliance); Gente Transformadora (Gestão da cadeia de valor)

412-1

Operações sujeitas a análises de direitos
humanos ou avaliações de impacto

Modelo de Gestão e Resultados (Governança e liderança;
Compliance)

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
2020

APRESENTAÇÃO

GRI STANDARD

JEITO
CBM DE SER

NOSSOS
NEGÓCIOS

DIVULGAÇÃO

MODELO DE GESTÃO
E RESULTADOS

GENTE
TRANSFORMADORA

SAÚDE, SEGURANÇA
E MEIO AMBIENTE

RESPOSTA DIRETA OU INDICAÇÃO DE CAPÍTULO /
TÓPICO DE CAPÍTULO

OMISSÃO

SUMÁRIO
GRI

PACTO
GLOBAL

98

ODS

GRI 413: COMUNIDADES LOCAIS

103-1

Explicação sobre o tópico material e seus limites

Gente transformadora (Desenvolvimento sustentável
das comunidades)

103-2

Abordagem de gestão e seus componentes

Gente transformadora (Desenvolvimento sustentável
das comunidades)

103-3

Avaliação da forma de gestão

Gente transformadora (Desenvolvimento sustentável
das comunidades)

413-1

Operações com engajamento da comunidade
local, avaliações de impacto e programas de desenvolvimento

Gente transformadora (Desenvolvimento sustentável
das comunidades)

1, 2, 4, 5, 8

8, 12

GRI 414: AVALIAÇÃO SOCIAL DE FORNECEDORES

103-1

Explicação sobre o tópico material e seus limites

Gente Transformadora (Gestão da cadeia de valor)

103-2

Abordagem de gestão e seus componentes

Gente Transformadora (Gestão da cadeia de valor)

103-3

Avaliação da forma de gestão

Gente Transformadora (Gestão da cadeia de valor)

414-1

Novos fornecedores avaliados usando critérios sociais

Gente Transformadora (Gestão da cadeia de valor)

1, 2, 4, 5

8, 12

414-2

Impactos sociais negativos na cadeia de fornecedores e ações
tomadas

Gente Transformadora (Gestão da cadeia de valor)

1, 2, 4, 5, 8

8, 12, 16

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE
2020

APRESENTAÇÃO

GRI STANDARD

JEITO
CBM DE SER

NOSSOS
NEGÓCIOS

DIVULGAÇÃO

MODELO DE GESTÃO
E RESULTADOS

GENTE
TRANSFORMADORA

SAÚDE, SEGURANÇA
E MEIO AMBIENTE

RESPOSTA DIRETA OU INDICAÇÃO DE CAPÍTULO /
TÓPICO DE CAPÍTULO

OMISSÃO

SUMÁRIO
GRI

99

PACTO
GLOBAL

ODS

GRI 415: POLÍTICAS PÚBLICAS

103-1

Explicação sobre o tópico material e seus limites

Governança (Compliance)

103-2

Abordagem de gestão e seus componentes

Governança (Compliance)

103-3

Avaliação da forma de gestão

Governança (Compliance)

415-1

Contribuições políticas

A legislação vigente não mais permite contribuições financeiras e em
espécies de empresas a políticos ou a partidos políticos.

10

16

GRI 419: CONFORMIDADE SOCIOECONÔMICA
103-1

Explicação sobre o tópico material e seus limites

Modelo de Gestão e Resultados (Compliance)

103-2

Abordagem de gestão e seus componentes

Modelo de Gestão e Resultados (Compliance)

103-3

Avaliação da forma de gestão

Modelo de Gestão e Resultados (Compliance)

419-1

Não conformidade com leis e regulamentos nas áreas social e
econômica

A CBM não foi condenada ao pagamento de multas significativas,
nem sofreu sanções não monetárias em decorrência de não
conformidade com leis e regulamentos socioeconômicos no período
abrangido por este relatório.
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