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Nos últimos 20 anos, o mundo passou por três 
crises que impactaram as pessoas e os negócios: 
11 de setembro de 2001 (atentado terrorista aos 
Estados Unidos), setembro de 2008 (crise imobiliária 
americana) e 2020 (início da pandemia do novo 
coronavírus). A crise causada pela Covid-19 é a 
mais longa das três e teve maior impacto sobre a 
economia e a vida das pessoas. No entanto, sempre 
há aprendizados e oportunidades durante os                              
períodos adversos. 

Na CBMM, pudemos reforçar a importância da 
segurança e da saúde em primeiro lugar, operar 
com menor número de pessoas possível na planta 
e nos escritórios, flexibilizar o modelo de trabalho, 
melhorar o sistema de gestão priorizando a redução 
de impactos ambientais, custos e despesas, aumentar 
a produtividade e, mesmo a distância, fortalecer o 
relacionamento com nossos clientes. 

Acreditamos no poder da colaboração e não hesitamos 
em colocar em prática ações de enfrentamento 
à Covid-19, em favor do bem-estar e da saúde de 
nossos colaboradores e das comunidades em que 
estamos inseridos. Durante o ano, apoiamos iniciativas 
de combate ao coronavírus e reforçamos nossos 
compromissos com a cidade de Araxá, com o estado 
de Minas Gerais e com o Brasil.  

Mantivemos nossos investimentos em pesquisas e 
desenvolvimento de novas aplicações para tecnologias 
do nióbio, capazes de transformar materiais em 
soluções mais inteligentes, sustentáveis e eficientes. 
Firmamos parcerias relevantes na frente de inovação, 

Mensagem da liderança 
começamos a obter resultados com a participação 
na 2DM, empresa de Singapura referência mundial 
no desenvolvimento de grafeno, além dos avanços 
com as primeiras baterias de nióbio disponíveis no 
mercado (segmento  de micromobilidade, com meios 
de transportes leves e individuais).  

Para manter tudo isso, continuamos nossos planos 
de expansão da capacidade produtiva para 150 mil 
toneladas de produtos de nióbio, finalizando as obras 
em nossa planta industrial em Araxá. 

Seguimos trabalhando nossos principais focos, 
por meio de um estruturado diálogo que envolveu 
stakeholders internos e externos.  Esse processo é 
importante porque nos ajuda a compreender como 
os públicos veem os impactos e a gestão da CBMM. 
Os temas materiais identificados, assim como as 
respectivas metas estabelecidas para cada um deles, 
têm conexão com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) das Nações Unidas e com os fatores 
ambiental, social e de governança (ESG, na sigla em 
inglês).  

Acreditamos e prezamos por relacionamentos 
baseados no diálogo franco e no respeito. 
Compreendemos que somente dessa forma podemos 
aprimorar nossas ações, enfrentar desafios e 
contribuir com impactos positivos para a sociedade. 
A seguir,  compartilhamos os principais destaques 
do trabalho que desenvolvemos em 2020 e a nossa                       
visão de futuro.  

Boa leitura! 

Eduardo A. Ayroza Galvão Ribeiro
Diretor-Presidente da CBMM



Estamos superando as dificuldades impostas 
pela pandemia por meio da interação respeitosa 
e colaborativa com as partes interessadas. 
Durante 2020, várias ações foram implantadas 
para preservar a saúde e o bem-estar de nossos 
colaboradores. 

Em parceria com a Federação das Indústrias 
do Estado de Minas Gerais (FIEMG), 
disponibilizamos R$ 5,5 milhões para a compra 

Juntos somos mais fortes

“Separados e mais juntos 
do que nunca” é a nossa 
campanha. Ela reflete o que 
acreditamos

de respiradores e outros equipamentos para 
hospitais mineiros. A cidade de Araxá recebeu 
24 unidades e outras seis foram destinadas 
para três cidades vizinhas. Nacionalmente, 
aderimos ao movimento Todos pela Saúde, com 
doação de R$ 5 milhões. Apoiamos o Instituto 
de Responsabilidade Social Sírio-Libanês 
para melhorar a capacidade de atendimento 
do Hospital Geral do Grajaú, em São Paulo, e 
destinamos equipamentos de proteção à Santa 
Casa de Misericórdia, também na capital paulista. 

Promovemos webinars abertos ao público sobre 
temas de interesse geral, com a participação 
de especialistas. Criamos uma campanha de 
conscientização, ressaltando a importância 
do conceito “distância salva” e da utilização de 
máscaras. “Separados e mais juntos do que 
nunca” é o slogan da campanha que reflete 
perfeitamente o que acreditamos. 
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2020 EM DESTAQUE

SAÚDE E 
SEGURANÇA

Zero é o índice de doenças ocupacionais

SOCIAL

1.923 fornecedores 
contratados

5.055 empregos 
diretos e indiretos

1.796  
colaboradores

DISPOSIÇÃO  
DE REJEITOS

Planejamento da construção da  
Estrutura de Disposição  
de Rejeitos – EDR 9  
e respectivo licenciamento ambiental

ÁGUA

27,4 m3 de água nova são consumidos para cada tonelada  
de ferronióbio produzida

24,7 m3 de água nova são consumidos para cada tonelada  
de produtos de nióbio1 produzida

96,1% de recirculação de água
1 Principalmente, óxidos de nióbio, ligas de alta pureza e nióbio metálico.
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EMISSÕES

ENERGIA

73% de energia consumida vem de fontes renováveis

24,49 GJ  de energia 
consumida por tonelada 
de produtos de nióbio 
produzida

23,16 GJ  
de energia consumida 
por tonelada de 
ferronióbio produzida

0,75 tCO2e/t 
de ferronióbio 
corresponde à 
emissão de GEE2

0,51 tCO2e/t 
de ferronióbio 
corresponde à 
emissão de GEE com 
base na opção de 
escolha de compra

0,60 tCO2e/t de 
produtos de nióbio 
corresponde à 
emissão de GEE com 
base na opção de 
escolha de compra

0,84 tCO2e/t de 
produtos de nióbio 
corresponde à emissão 
de GEE

11%  de redução de emissão  
(CO2e/t de produtos de nióbio de 2018 a 2020)

A CBMM integra o  Programa Brasileiro GHG Protocol   
desde 2013, com inventário público disponível para consulta

2 Gases de efeito estufa.

As intensidades de energia e de emissões são calculadas considerando os Escopos 1 e 2.
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FINANCEIRO

PRODUÇÃO A capacidade produtiva é de   
150 mil toneladas/ano   
de ferronióbio

R$ 2,1 bi  
de patrimônio 
líquido

R$ 7 bi   
de receita 
líquida

R$ 2,5 bi   
de lucro  
líquido

GERAL

Zero não conformidade em relação a leis  
e/ou regulamentos nas áreas social e econômica

R$ 3,5 milhões em ações para  
o desenvolvimento das habilidades dos colaboradores

P&D de   
1,8% da receita líquida consolidada 

2a edição do Prêmio CBMM de Ciência  
e Tecnologia, que valoriza o legado de profissionais  
brasileiros e incentiva jovens pesquisadores a  
contribuírem com o desenvolvimento do país 

SUMÁRIO EXECUTIVO 2020

6



Investimos na inovação como caminho para o 
desenvolvimento de novos produtos e soluções, 
com o envolvimento de diversos parceiros. 
Conquistamos certificações em sistemas de 
gestão e nos dedicamos a aplicar boas práticas em 
nossos processos.

INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DE SOLUÇÕES E PRODUTOS

Temos uma cultura de trabalho que valoriza 
o desenvolvimento, a saúde e o bem-estar 
dos colaboradores. Aprimoramos talentos, 
incentivamos desafios e oferecemos 
oportunidades de carreira aos nossos profissionais.

GESTÃO DE PESSOAS, PRÁTICAS 
E ESTRATÉGIAS

ÉTICA, GOVERNANÇA 
E TRANSPARÊNCIA

Atuamos na conservação da biodiversidade do 
Cerrado, na otimização dos recursos naturais e na 
gestão de águas, emissões, barragens e resíduos. 
Para nós, fundamental é desenvolver atividades, 
produtos e serviços ambientalmente corretos, 
socialmente justos e economicamente viáveis.

MEIO AMBIENTE COMO COMPROMISSO

Acreditamos na disseminação da cultura da ética 
como instrumento para a transparência e para as 
melhores práticas de governança, essenciais para 
a competitividade no mercado e a sustentabilidade 
no longo prazo.

Engajamos o público com o qual nos relacionamos 
(clientes, fornecedores, acionistas, governos, 
órgãos regulamentadores, instituições diversas, 
colaboradores e comunidade), pois acreditamos 
na geração de valor mútuo. Contribuímos para o 
desenvolvimento econômico e social de Araxá, 
nossa comunidade local.

RELACIONAMENTO E DIÁLOGO ABERTO 
COM AS PARTES INTERESSADAS 
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CBMM   
www.cbmm.com

Informações corporativas

Subsidiárias
CBMM Technology Suisse 

CBMM Asia Pte Ltd. 

CBMM Europe BV 

CBMM North America, Inc.

Acesse nossos canais digitais:

Sede e Parque Industrial
Córrego da Mata, s/n  
CEP 38183-903
Araxá (MG) – Brasil
+55 (34) 3669-3000

Escritórios Representativos
CBMM Pequim

CBMM Xangai
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Vendas e aplicações da tecnologia
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.285,  
9o andar, CEP 04538-133
São Paulo (SP) – Brasil
+55 (11) 3371-9222/ +55 (11) 2107-9222

Conheça mais sobre os temas 
importantes para nós e para a  

nossa atuação:
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