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Palavra do Presidente
(102-14)

 2020 foi um dos anos de maior aprendizado 
para todos nós profissionais do Complexo do Pecém 
(CIPP S/A). No ano em que o terminal portuário do 
Pecém completou 18 anos de operação, a pandemia nos 
desafiou e continua nos desafiando, isso é fato. Mas 
esse novo cenário também testou a nossa capacidade 
de reinvenção enquanto profissionais de logística. 
Tivemos que nos reinventar e agir rapidamente. No dia 
13 de março desse difícil ano, somente dois dias depois 
da OMS ter declarado estado de pandemia, já estávamos 
com nosso Comitê de Gestão de Crises em plena ação.

 Reunimos representantes de áreas estratégicas da empresa para enfrentar o até então 
desconhecido Covid-19. O nosso desafio era: como seguir operando com segurança diante de 
algo extremamente novo para a humanidade? Nosso foco estava nos trabalhadores da área 
operacional, precisávamos centrar atenção neles naquele momento, até porque o Porto do Pecém 
e a ZPE Ceará não podiam parar.
 Foi então que nos aproximamos ainda mais do Settaport, o Sindicato dos Empregados 
Terrestres em Transportes Aquaviários, Operadores Portuários e Entidades Afins do Estado do 
Ceará. Unimos esforços com o objetivo de garantir a integridade dos trabalhadores, indispensáveis 
para as nossas operações.
 O abastecimento de alimentos, remédios e equipamentos médico-hospitalares para o 
Ceará e estados vizinhos dependia e depende diariamente do trabalho desses profissionais. 
E para que esses trabalhadores se sentissem seguros ao vir trabalhar foi necessário repensar 
nossa infraestrutura, construir novas soluções e nos comunicar mais e melhor com eles. Naquele 
momento passamos a reduzir o risco de desabastecimento.
 Assim, mesmo em meio a uma pandemia, conseguimos conquistar alguns bons resultados 
nesse ano tão desafiador. Vejamos, por exemplo, a nossa movimentação acumulada (janeiro a 
novembro de 2020) de contêineres. Registramos a marca de 339.500 TEU´s (206.047 unidades), 
crescimento de 9% em relação ao resultado obtido no mesmo período de 2019.
 A cabotagem respondeu por 296.339 TEU’s, crescimento de 5% em relação ao mesmo 
período do ano passado. No longo curso, o crescimento foi de 44%, de 29.978 TEU’s em 2019 para 
43.161 TEU’s em 2020. Em toneladas, a movimentação de cargas conteinerizadas apresentou um 
crescimento de 4% no comparativo com o ano passado, totalizando 4.361.105 toneladas.
 E foi um navio conteineiro que fez história 
no Pecém, ou melhor, fez história no Estado do 
Ceará. Em agosto desse ano recebemos o maior 
navio a já ter atracado num porto cearense, 
um gigante com 330 metros de comprimento. 
Essa atracação foi possível porque também 
conseguimos concluir as obras do nosso novo 
berço de atracação (berço 10).
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 Finalizamos ainda a nossa segunda ponte de acesso aos píeres (Ponte 2) e o nosso segundo 
portão de acesso (Gate 2) ao terminal. Todas essas obras fazem parte do conjunto de obras da 
segunda expansão do Porto do Pecém, que passa a ter a capacidade de movimentar até 28 
milhões de toneladas de cargas por ano.
 Estamos no caminho certo. Nesse último mês do ano ganhamos a sétima e nova linha 
regular de cabotagem do Pecém, operando entre o Ceará e o Espírito Santo para ampliar a 
movimentação de cargas entre o sudeste e o nordeste do Brasil. Agora, possuímos sete linhas 
de cabotagem e três linhas de longo curso. São, ao todo, 10 linhas conectando regularmente o 
Pecém com o Brasil e o mundo. Nossa localização faz e continuará fazendo a diferença. É como 
pontua o Governador Camilo Santana, nosso principal incentivador, o Pecém está na “esquina do 
Atlântico”. E foi também em dezembro de 2020 que o Porto do Pecém conquistou o 2º lugar na 
Categoria Especial: Combate ao Lixo no Mar no 8° Prêmio Melhores Práticas de Sustentabilidade, 
realizado bienalmente pelo Programa Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P, do 
Ministério do Meio Ambiente.
 Acreditamos na sustentabilidade das nossas operações. Não à toa, passamos a conceder 
descontos para navios sustentáveis e nos tornamos o primeiro porto brasileiro reconhecido pela 
fundação holandesa Gree Award.
 E quando falamos da Holanda, é preciso deixar registrado que no último mês de 2020 
completamos dois anos de parceria com o Porto de Roterdã, o maior porto da Europa e um dos 
maiores do mundo. Uma alegria tê-los conosco nessa missão em busca do desenvolvimento.
 O Pecém é pioneiro, mas é também estratégico. Nesse ano, nosso terminal portuário 
atingiu a marca de 10 milhões de placas de aço embarcadas para destinos no Brasil e no mundo. 
As placas foram produzidas na siderúrgica instalada na nossa ZPE Ceará, que nesse ano bateu as 
50 milhões de toneladas de cargas movimentadas, desde o início de sua operação em 2016.
 2020 foi também o ano em que a ZPE Ceará passou a fazer parte da WFZO – Organização 
Mundial das Zonas Francas. E o desempenho da única zona de processamento de exportação 
em operação hoje no Brasil, fez a ZPE Ceará vencer quatro categorias em premiação da fDi 
Magazine, publicação vinculada ao renomado periódico britânico Financial Times, que reconhece 
as melhores zonas francas do mundo.
 É por isso que lançamos o Setor II da ZPE Ceará, uma ampliação dessa zona que está 
chegando ao fim desse ano com 60% das obras concluídas. Nossa preparação para 2021 já 
começou há alguns meses.
 Mas antes que esse ano chegue ao fim, preciso ser grato ao Comitê de Gestão de Crises 
do Complexo do Pecém, mas acima de tudo preciso agradecer a todos os nossos trabalhadores 
portuários. Nessa pandemia eles mostraram, ou melhor, ainda estão mostrando o quanto são 
peça-chave no desenvolvimento econômico e social do Estado do Ceará.

Danilo Serpa
Presidente do Complexo do Pecém

(CIPP S/A)
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1. Informações Gerais

1.
Informações
Gerais
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1.1 O COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM
 Antes de nos debruçarmos de forma mais detalhada no conteúdo do Relatório de 
sustentabilidade ciclo 2020, faz-se importante um resumo do que representa hoje o Complexo do 
Pecém, seus serviços e escopo de atuação. 
 O Complexo do Pecém – CIPP S/A tem mais de 13.000 hectares de área. Com o acordo 
de acionistas firmado entre o Governo do Estado do Ceará e o Porto de Roterdã, o Governo do 
Ceará cedeu à CIPP S/A um total 3.613,30 hectares, incluindo a área de Zona de Processamento 
de Exportação do Ceará (ZPE Ceará), para a Companhia arrendar, alugar e utilizar os espaços, 
conforme a lei estadual nº 16.564/2018. 
 Com características de porto indústria, o CIPP S/A oferece para o mercado 3 (três) soluções 
para negócios: investimentos em área industrial, investimentos em área de livre comércio com o 
exterior (ZPE Ceará) e movimentação de cargas no Terminal Portuário do Pecém, dinamizando-se 
assim a prospecção de novas indústrias, novas empresas de serviços logísticos e novas cargas 
portuárias para a região. 

Área Industrial 
 O Complexo do Pecém tem localização geográfica estratégica - estando mais próximo 
dos principais mercados consumidores mundiais (Estados Unidos, Europa e Norte da África) - e 
infraestrutura completa, pronta para receber a instalação de novas empresas dos segmentos 
industrial e logístico. Tendo como objetivo viabilizar a operação de atividades industriais e 
portuárias integradas, contribuindo diretamente para o desenvolvimento industrial, econômico 
e social do Ceará, o Complexo do Pecém conta com cerca aproximadamente 30 empresas, entre 
indústrias, empresas de serviços logísticos e prestadoras de serviços operacionais do terminal 
portuário.

Indústrias
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Serviços Logísticos e Depots

Prestadoras de Serviços Operacionais (Terminal Portuário)

Terminal Portuário do Pecém 
O Terminal Portuário do Pecém é do tipo “off shore”, estando os o Piers de atracação 

protegidos da ação das ondas e correntes por um quebra-mar de berma, na forma de “L” com 
2.770 m de extensão. Os 3 (três) Piers são ligados ao continente por duas pontes rodoviárias que 
interliga o Pátio de Armazenagem às instalações de atracação de navios (10 berços). 

No Porto do Pecém são movimentados diversos tipos de cargas dos seguintes segmentos: 
Granéis Sólidos, Granéis Líquidos, Contêineres e Carga Geral. Abaixo são listados alguns produtos 
que são movimentados nas instalações do Terminal Portuário do Pecém: 
– Embarque e desembarque de matérias primas siderúrgicas, como o minério de ferro e o carvão 
mineral; 
– Embarque e desembarque de produtos siderúrgicos acabados, como chapas planas e bobinas, 
e semiacabados, como placas de aço; 
– Embarque e desembarque de fertilizantes e cereais em granel; 
– Embarque e desembarque de contêineres; 
– Embarque e desembarque de graneis líquidos e gasosos; 
– Embarque e desembarque de cargas de projeto e superdimensionadas não conteinerizadas. 
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Zona de Processamento de Exportação - ZPE Ceará 
A ZPE Ceará, única em operações no Brasil desde 2013, caracteriza-se como área de livre 

comércio com o exterior, destinada à instalação de empresas voltadas para a produção de bens 
a serem comercializados no exterior, sendo considerada zona primária para efeito de controle 
aduaneiro, conforme a Lei Federal No. 11.508/2007 que dispõe sobre o regime tributário, cambial 
e administrativo das Zonas de Processamento de Exportação no país. 

O regime de ZPE no país é um importante instrumento de política industrial orientado 
para o aumento do valor agregado das exportações brasileiras, contribuindo para o aumento 
da competitividade das exportações brasileiras, geração de emprego e renda, difusão de novas 
tecnologias e promoção do desenvolvimento econômico e social. 

O tratamento tributário aplicado às empresas instaladas em ZPE no país visa desonerar a 
produção exportável pela suspensão de impostos e contribuições federais para bens de capital 
(máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos) e para insumos (matérias primas, produtos 
intermediários e materiais de embalagem) que sejam adquiridos no mercado interno ou no 
exterior. 

Três indústrias estão instaladas e em operações no Setor 1 da ZPE Ceará: 

Em 2020 iniciaram-se as obras de expansão da ZPE cearense com recursos próprios 
estimados em R$15 milhões. O chamado Setor 2, tem 137ha de área total. Para a Fase 1 da expansão, 
a atual, 23ha de área estarão à disposição para a instalação de novas indústrias de médio e de 
pequeno porte voltadas à exportação.
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Os lotes industriais serão disponibilizados de acordo com a demanda dos novos 
investidores e área industrial contará com toda a infraestrutura constando de vias de acesso e 
vias secundárias, transmissão de energia elétrica, abastecimento de água, esgoto e drenagem, 
iluminação, fibra ótica e CFTV, além da infraestrutura de controle operacional prevista na Lei 
Federal nº 11.508 (Gates).

Características do Complexo do Pecém
O Complexo do Pecém tem mais de 13 mil hectares de área na sua totalidade e é composto 

por uma ampla Área Industrial, um Terminal Portuário de classe mundial e uma Zona de 
Processamento de Exportação, área de livre comércio com o exterior, a ZPE Ceará.

Infraestrutura Portuária (Berços, Píers, Pontes)
O Terminal Portuário do Pecém caracteriza-se por ser um porto offshore, dispondo de um 

quebra-mar em “L”, com comprimento total igual a 2,7km. Tal aspecto permite que o porto ofereça 
maiores profundidades naturais, ou seja, sem a necessidade de manter atividades de dragagem.

Conforme divisão adotada pela Autoridade Portuária, nossas instalações de atracação / 
desatracação estão dispostas da seguinte forma: Píer 1 (Berços 1 e 2); Píer 2 (Berços 3 e 4); e TMUT 
(Berços 5, 6, 7, 8, 9 e 10).

O Píer 1 está posicionado a aproximadamente 1.789m da costa. Já o Píer 2, que dista 300m 
do Píer 1, está posicionado a cerca de 2.143m da costa. Por fim, o TMUT, que dista 350m do Píer 2, 
está localizado a aproximadamente 2.502m da costa.
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1.2 ATUAÇÃO DO COMPLEXO DO PECÉM – PANDEMIA COVID-19 
Em 2020 o mundo vivenciou uma das piores crises sanitárias da Humanidade, a pandemia 

do novo Corona vírus, causado pelo SARS-CoV-2. Diante do cenário, houve a necessidade de 
repensar muitos de nossos hábitos devido ao alarmante número de casos em nosso Estado e 
algumas estratégias foram adotadas com o objetivo de controlar a proliferação do vírus como o 
isolamento social e a paralisação de várias atividades econômicas.

As medidas adotadas impactaram diretamente a esfera da sustentabilidade, afetando 
diretamente nossos públicos de interesse e nossos processos enquanto atividade essencial. O 
Complexo precisava manter seu trabalho e com um grande desafio: preservar a saúde de todos 
os colaboradores, prevenir novos casos da doença no Porto do Pecém, na ZPE Ceará, na Área 
Industrial e, ao mesmo tempo, garantir a realização de suas atividades.  

Em março de 2020 o Comitê de Gestão de Crise e o Programa de Humanização da Gestão 
de Pessoas e Administração foram criados. Com o objetivo de salvar vidas, o Comitê realizou ao 
longo do ano várias atividades e trabalhou incessantemente para que o Complexo do Pecém 
continuasse funcionando 24 horas por dia, sete (7) dias por semana com segurança, humanização, 
ética e transparência. 

Das ações executadas pelo Complexo do Pecém nas áreas de humanização, saúde 
mental e solidariedade podemos destacar: criação de protocolo interno e acompanhamento 
de colaboradores; criação de canal para apoio psicológico on-line 24h; parceria para testagem 
gratuita de colaboradores; folha de ponto eletrônica; palestras e distribuição de máscaras e 
álcool; programa gradual de retorno as atividades seguindo protocolo interno. 

No gráfico abaixo, encontra-se as estatísticas de testagem entre Porto e ZPE em 2020. 

As atividades de saúde mental referem-se aos atendimentos psicológicos e psicossociais 
que, em 2020, contabilizaram 300. 

É importante ressaltar que todo o trabalho realizado foi baseado nas normas estabelecidas 
pelos órgãos responsáveis como: Organização Mundial da Saúde – OMS, Ministério da Saúde, 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária -  ANVISA, Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - 
SESA, e demais Órgãos. Orgulhosamente concluímos o ano de 2020 sem nenhum óbito.
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 SOLIDARIEDADE 
O Complexo do Pecém realizou também, ao longo do ano, ações de solidariedade como a 

distribuição de kit’s de higiene, cestas básicas, álcool, máscaras e outros itens para instituições 
e comunidade local. 

Destacamos que as máscaras distribuídas para a comunidade foram confeccionadas pelas 
integrantes do Projeto Rede Protege com um tecido doado de uma grande máscara utilizada 
anteriormente em uma ação no Porto do Pecém para homenagear os enfermeiros. O projeto 
citado visa a geração de renda e o fomento da economia local para mulheres em situação de risco 
e vulnerabilidade social das colônias de pescadores.

Além disso, através do “Solidariza Pecém”, campanha de arrecadação de alimentos, o 
Complexo do Pecém beneficiou muitas instituições e comunidades locais com a doação de cestas 
básicas.
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1.3 SOBRE O RELATÓRIO E A METODOLOGIA GRI
(102-45 102-50 a 102-54 e 102-56)

Há 4 anos o Complexo do Pecém – CIPP S/A publica para seus públicos e interesse o 
Relatório de Sustentabilidade, com seus principais resultados, temas materiais e estratégicos do 
negócio e informações relevantes da Organização.  

Esta edição de Relatório foi preparada em conformidade com as Normas da Global Reporting 
Initiative - GRI – opção essencial da versão Standards (2016), abordando dados qualitativos e 
quantitativos, respeitando os princípios de conteúdo e qualidade para a elaboração do relato de 
suas operações realizadas entre 1º de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2020. O Relatório é 
publicado anualmente, tendo sua última versão publicada no ano de 2019.

O Relatório de Sustentabilidade 2020 foi elaborado e validado por um Comitê Interno de 
Sustentabilidade, sendo aprovado pela Diretoria Executiva e pela Governança da CIPP S/A, que 
chancelam o conteúdo aqui descrito internamente, não sendo submetido a verificação externa. 

Dividido em 4 etapas distintas, para uma melhor compreensão do leitor, o Relatório segue 
a organização de conteúdo relacionada conforme a seguir: 

•	 1ª etapa: Informações sobre o Relatório e a Metodologia;
•	 2ª etapa: Perfil Organizacional do Complexo do Pecém;
•	 3ª etapa: Temas estratégicos e Materiais do negócio;
•	 4ª etapa: Índice remissivo GRI.

Esta publicação atende aos requisitos da Lei Nº 13.303/2016, que versa sobre o estatuto 
jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias acerca da 
divulgação anual de relatório integrado ou de sustentabilidade.  
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Dúvidas, comentários e sugestões sobre o Relatório de Sustentabilidade 2020 podem ser 
enviados para o e-mail sustentabilidade@complexodopecem.com.br. 

Temas materiais para a gestão em Sustentabilidade do Complexo do 
Pecém
(102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 102-46, 102-47, 102-48 e 102-49)

O Complexo do Pecém – CIPP S/A realiza um processo periódico e estruturado de 
atualização da sua matriz de materialidade. Em 2019, com o advento da integração do Porto 
de Roterdã enquanto Acionista, a ampliação de negócios e respectiva alteração nas questões 
sociais, ambientais e econômicas da região, os temas materiais da Companhia foram revisados.  

Este processo envolveu novamente a consulta aos seus principais stakeholders, como 
públicos estratégicos para o negócio e operação da CIPP S/A, sobre os temas que refletem os 
impactos significativos da Organização com foco em sustentabilidade nas áreas econômica, 
social e ambiental e que influenciam, de forma substancial, as avaliações e decisões destes 
stakeholders.

Mantendo-se a metodologia GRI na opção essencial e versão standards, os dados abaixo 
apresentados foram mantidos para o ciclo 2020 que é o de informações constantes neste relato, 
com as devidas atualizações ocorridas durante o ano.  

Mapa de Stakeholders priorizados do Complexo do Pecém 

Os stakeholders presentes no mapa acima foram priorizados seguindo os princípios de 
Inclusão dos Stakeholders, em que além da priorização considerando os critérios de impacto 
nas áreas ambiental, econômica e social recebidos por estes públicos, por parte da Organização, 
influenciam significativamente a organização em seu desempenho nas mesmas áreas.

Acesse mais informações

www.complexodopecem.com.br
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Para a efetividade da escuta de stakeholders foram realizados os seguintes passos: 

Após a análide de similaridade realizada pelo Comitê de Sustentabilidade dos temas 
levantados no processo da escuta de stakeholders, mediante as preocupações levantadas, 
foi elaborada uma listagem com 33 temas para realização da dinâmica de definição de temas 
materiais relevantes. 

Essa metodologia foi aplicada para chancelar o cumprimento dos princípios de Inclusão 
de Stakeholders, Materialidade e Contexto da Sustentabilidade. Diante do levantamento geral, 
obteve-se o seguinte resultado por nuvem de palavras:

Visão da Consulta de Stakeholders

Etapas para a definição de Temas materiais 

A definição da abrangência e escopo do relatório seguiu as orientações da metodologia 
de definição de Aspectos Materiais e Limites da GRI. Os aspectos materiais são aqueles que tem 
maior impacto na perspectiva dos stakeholders em sua tomada de decisão frente as questões 
de sustentabilidade e os influenciam, da mesma forma em que impactam a Organização em 
sua estratégia, voltadas as questões ambientais, sociais e econômicas de forma positiva e/ou 
negativa. 
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Para a efetivação da identificação, tomaram-se por base os materiais especificados abaixo 
em dois eixos distintos, resultando na identificação e análise dos temas materiais:

Após a verificação e análise dos temas na dinâmica utilizada para definição da matriz, os 
temas que obtiveram maior relevância e pontuação no eixo da empresa e no eixo do stakeholder, 
foram validados pelo Comitê para prosseguir com o levantamento dos respectivos indicadores 
GRI de correlação. A imagem a seguir detalha como cada um dos 16 temas ficou disposto no 
gráfico da Matriz de Materialidade. 
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Para cada tema material identificado envolvendo a consideração dos impactos significativos 
relacionados a todas as atividades, produtos, serviços e relacionamentos prioritários da 
organização, tem como ponto posterior a análise de onde ocorrem estes impactos e quais 
públicos são impactados dentro ou fora da organização. Tal processo refere-se à análise dos 
limites, explicitados na tabela a seguir: 

Dada a continuidade do processo de relato, cada tema material terá sua forma de gestão 
relatada junto aos limites, principais resultados e desafios nos eixos econômico, social e 
ambiental. 
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Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS são parte de uma agenda global 
criada pela Organização das Nações Unidas – ONU em 2015, colaborando para a implementação 
de políticas públicas e guiando a humanidade na construção de um mundo mais justo, humano, 
sustentável e igualitário até 2030. Os ODS substituíram os Objetivos do Desenvolvimento do 
Milênio – ODM, que vigoraram de 2000 a 2015 e que apoiaram as nações a enfrentarem os principais 
desafios sociais no início do século XXI no mundo.

Elencada em 5 perspectivas (pessoas, planeta, prosperidade, parceria e paz), a Agenda 2030 
envolve ações em um plano de ação internacional mas com atuação local, para o atendimento aos 
17 ODS, desdobrados em 169 metas, de forma que cada localidade e organização, independente 
de setor,  possa através de ações simples contribuir para o desenvolvimento sustentável e o 
atendimento a estes objetivos.

ÁREA TEMA ODS RELACIONADO META

EC
ON

ÔM
IC

O

Sustentabilidade econômica 8, 9, 11 e 12 9.4; 11.6, 11.a; 12.2

Novas linhas de rotas marítimas 

9 e 11 9.2, 9.4; 11.6, 11.a
Capacidade de crescimento e investimentos no porto

Desenvolvimento Econômico do complexo portuário

Investimentos nas operações 

Transparência e ética
16 16.5, 16.6, 16.7, 16.10

Conformidade com leis e regulamentos

AM
BI

EN
TA

L

Ações de compensação ambiental realizadas pelo CIPP 6, 7, 11, 12, 13, 14 e 16 6.3; 7.2; 11.6 e 11.a; 12.2 e 12.5; 13.3; 
14.2, 14.b e 14.c; 16.6

Conformidade ambiental (desenvolvimento de forma susten-
tável) 16 16.5; 16.6;

SO
CI

AL

Emprego 5, 8, 10 5.5; 8.5, 8.7 e 8.8; 10.4

Segurança patrimonial (equipamentos e acesso de pessoas) 8, 9, 11 e 12 8.8; 9.1; 11.4; 12.7

Ações de Segurança, Saúde e Meio ambiente 3, 8 3.4, 3.5 e 3.d; 8.4 e 8.8

Ouvidoria
16 16.5, 16.6, 16.7, 16.10

Regulamentação

Investimentos do CIPP SA na comunidade 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 
14, 15

3.d; 4.4 e 4.7;6.b;8.3 e 8.9; 10.3;11.6 e 
11.a;12.8 e 12.b;13.3;14.2 e 14.b; 15.c

Produtividade das operações 9 e 12 9.1, 9.2 e 9.4; 12.1, 12.6 e 12.7

O Complexo do Pecém – CIPP S/A, também contribui com os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS).
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2. Perfil Organizacional
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2.
Perfil
Organizacional

2.1 INFORMAÇÕES GERAIS DE PERFIL ORGANIZACIONAL 
(102-1 A 102-7)

O Complexo do Pecém – CIPP S/A é organizado sob forma de sociedade anônima e economia 
mista criada com base na Lei Estadual nº 12.536, de 22 de dezembro de 1995 e modificadas pela 
Lei Estadual nº 16.372, de 11 de outubro de 2017. É regida pela legislação relativa às sociedades 
por ações, no que lhe for aplicável, e pelo seu Estatuto Social. 

Localizado no município de São Gonçalo do Amarante – Ceará e com operações apenas 
neste local, é uma Organização com participação acionária do Governo do Estado do Ceará e 
Porto de Rotterdam, tem por objetivo a exploração econômica da área industrial e da área de ZPE, 
bem como, do Terminal Portuário do Pecém, onde movimenta mercadorias dos quatro grandes 
grupos de cargas: granéis sólidos, granéis líquidos, containers e carga geral.

Com condições de atender a todo o mercado global, o Complexo do Pecém proporciona 
com sua localização estratégica a partida de navios para um grande número de locais no mundo 
inteiro, bem como, a chegada das mais diversas partes do globo também, sendo os principais 
mercados: Brasil, Estados Unidos, Canadá, México, Europa e Ásia. 

Os serviços são todos prestados em território brasileiro, mais especificamente no Terminal 
Portuário do Pecém, atendendo a uma grande gama de países ao enviarmos e recebermos os 
produtos embarcados e desembarcados com o suporte da infraestrutura existente.

Entre as mercadorias que são movimentadas no complexo do Pecém, as principais são os 
produtos siderúrgicos e suas matérias-primas como carvão mineral e minério de ferro; produtos 
alimentícios em geral e frutas; equipamentos utilizados nos setores de energias renováveis; 
os combustíveis (petróleo e seus derivados); plásticos e suas obras; granitos; sal; máquinas e 
equipamentos em geral; papel e celulose; adubos e fertilizantes; produtos químicos; dentre 
outros etc.

Com uma gama de clientes diversificada incluindo importadores, exportadores, agências 
de navegação, agentes de carga, NVOCCs, armadores, despachantes aduaneiros, etc., o Complexo 
do Pecém vai realizando uma de suas linhas estratégicas de atuação em fomentar a Economia do 
Estado do Ceará incluindo os eixos Industrial e Social, promovendo o desenvolvimento Portuário 
e Industrial para o aumento da competitividade no mercado internacional.
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INFRAESTRUTURA DO PORTO 

 O Complexo do Pecém, possui um pátio de armazenagem de 380.000 m², com 02 armazéns 
com área total de 16.250 m² (armazém 1 – 6.250 m² e armazém 2 – 10.000 m²), 800 tomadas para 
plugagem de contêineres refrigerados e mais 108 power packs.
 Para acostagem o Porto possui 03 (três) piers marítimos em estruturas offshore e 09 
berços em operação, interligadas à retroárea por 02 (duas) pontes rodoviárias. Sobre a Ponte 
1 estão dispostos também esteiras para granéis sólidos e tubulações para granéis líquidos. As 
estruturas são listadas a seguir conforme divisão adotada pela Autoridade Portuária:

 Por se tratar de um terminal “off shore”, os Piers de atracação estão protegidos da ação 
das ondas e correntes por um quebra-mar de berma, na forma de “L” com 2.770 m de extensão.
 O Porto também dispõe de edificações destinadas a administração do Porto e às 
autoridades Estaduais e Federais e uma infraestrutura adequada para instalação de novas 
empresas e investimentos (estrada, água, efluentes, gás, energia, telecomunicações e rede de 
dados).
 Possui também áreas segregadas: export, import, cabotagem, IMO e carga geral, 10 balanças 
rodoviárias (6 nos gates e 4 no pátio), portaria de acesso ferroviário, rodoviário, scanner e 2 
(duas) correias transportadoras de granéis sólidos, sendo a primeira (TC-1) com extensão total 
de 7km e a segunda (TC-2) com 8,7km interligando, respectivamente, o Berço Interno e Externo 
do Píer 1 ao Ponto de Entrega na CIPP S/A.
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PRINCIPAIS NÚMEROS DE 2020
Apesar de um ano conturbado devido a epidemia da Covid-19 (Sars-cov-2) no mundo, o 

Complexo Industrial e Portuário do Pecém teve vários destaques. Alguns foram: 

     Granel sólido – 7.761.958 ton
1º tipo de carga mais movimentada

     Mercadorias transportadas em
conteiners – 4.818.581 ton
Sendo o segundo tipo de carga mais
movimentada em 2020

     Aumento de 11% da movimentação de conteiners;
     Aumento de 7% da movimentação por cabotagem 
em comparação a outros Portos Brasileiros;
     Movimentação de cargas conteineirizadas
aumento de 5%, considerando o peso;

     Conteiners representam 30% do fluxo de cargas que 
passam pelo Terminal;
     Cabotagem entre Portos Braileiros cresceu 47%, com 
49,6 mil TEU’s;

     Embarque cargas conteineirizadas – 2.466.444 ton;
     Desembarque cargas conteineirizadas – 2.352.137 ton;

     Porto do Pecém recebe o maior Navio do mundo em 
seu berço de atracagem!
O conteineiro MSC Shuba B de 330 metros de
comprimento por 48 metros de largura.
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PESSOAS E ORGANIZAÇÃO
(102-7, 102-8 e 102-10)

Em 2020, a CIPP S/A contou com o trabalho de 95 colaboradores próprios (sendo 74 homens e 21 
mulheres) e 04 jovens aprendiz totalizando 99 colaboradores, todos concentrados nas atividades 
de desenvolvimento do Porto no Pecém. Junto a nossos colaboradores concursados, existem 
245 colaboradores terceirizados (sendo 178 homens e 67 mulheres) de empresas diversas que 
contribuem de maneira relevante com a constante expansão do complexo portuário. Totalizando 
344 colaboradores no geral.

Efetivos
61

Efetivos
Comissionados

6
Colaboradores

Próprios

Colaboradores
Terceirizados

99

245

ColaboradoresTOTAL: 344
216 17 12

Diretoria
8

Aprendizes
4

Comissionados
20

2020

Colaboradores
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Colaboradores
Terceirizados

99 245

74
homens

2
homens
aprendizes aprendizes

178
homens

21
mulheres

2
mulheres

67
mulheres

+

+ +

++ + =
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ACORDOS COLETIVOS
(102-41)

100% do quadro de funcionários são regidos por Acordo Coletivo de Trabalho – (ACT), 
exceto os cargos comissionados que recebem a extensão dos benefícios dos empregados efetivos 
através de deliberação da Diretoria Executiva – DIREX.

Os colaboradores terceirizados são regidos por Convenções Coletivos de Trabalho – CCT 
próprias de suas respectivas categorias (Asseio e Conservação / Motoristas / Processamento de 
Dados).

CADEIA DE FORNECIMENTO
(102-9 E 102-10)

A relação de compra entre o poder público e o fornecedor deve ser sempre baseada 
nas leis, regulamentos, transparência e na ética. Desta forma, para ser tornar fornecedor do 
Complexo do Pecém – CIPP S/A e participar de processos licitatórios são necessários o cadastro 
no portal oficial de compras do Governo do Ceará e, após aprovada a documentação, é emitido o 
Certificado de Registro Cadastral (CRC) tornando-o apto a fornecer produtos e serviços no âmbito 
da Administração Pública Estadual.

Conforme essas diretrizes, o complexo do Pecém sempre busca também agilidade e 
eficiência nos seus processos licitatórios. Em 2020, mesmo com o contexto da pandemia, os 
processos de licitação continuaram ininterruptamente e através das diversas modalidades de 
aquisição de bens e serviços, 43 (quarenta e três) contratos foram emitidos entre a CIPP S/A e 
seus diversos fornecedores. 

Essa eficiência também é demonstrada na economia proporcionada nas diversas aquisições 
conforme demonstrativo abaixo: 

  Os bens e serviços adquiridos pelo Complexo do Pecém – CIPP S/A são diversificados, 
desde a compra de material de consumo (expediente, limpeza, etc) aos serviços de infraestrutura 
portuária. Nesse cenário destacam-se principalmente os serviços de engenharia (obra e 
manutenção) que mantêm a CIPP S/A sempre estruturada para atender seus clientes e parceiros.

Ressalta-se que a CIPP S/A mantém seus processos de compras alinhados aos objetivos 
estratégicos da Companhia, desta forma, em 2020, foram revisados os manuais de compras e 
licitações e de gestão de material visando sempre melhorar seus processos de aquisição, para 
garantir aos fornecedores toda informação necessária para fornecer produtos e serviços e 
qualidade.



Relatório de Sustentabilidade 2020 25

Ainda em 2020, houve a ampliação da infraestrutura portuária em vária vertentes, dentre 
elas o novo GATE, possibilitando um fluxo maior de veículos no terminal. Ocorreu também a 
inauguração da nova ponte de acesso aos Piers de atracação com extenção de 1520m, viabilizando 
a expansão do volume movimentado no terminal. Um novo berço de atracação também 
foi inaugurado no TMUT, o berço 10 possibilitando a atracação de uma quantidade maior de 
embarcações em nosso terminal.

GESTÃO DE RISCOS – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO
(102-11)

No Complexo do Pecém – CIPP S/A, o Gerenciamento de riscos das atividades operacionais 
inclui a garantia do meio ambiente e da segurança do trabalho, visando reduzir as consequências 
de incidentes e acidentes ocorridos durante as operações, elevando o nível de segurança 
operacional e ambiental, abordados especialmente dentro do documento intitulado Programa 
de Gerenciamento de Riscos. Através da identificação e do gerenciamento os riscos, é possível 
promover ações preventivas de atendimento de emergência dos cenários considerados na Análise 
de Riscos Ambientais. 

Neste sentido dentro do Programa de Gerenciamento de Risco foi elaborada uma Análise 
Preliminar de Perigos – APP realizada previamente a este Programa. Tal análise subsidiou 
a visualização de 41 cenários acidentais hipotéticos com base nas operações realizadas pelo 
Terminal Portuário do Pecém.  Através dessas hipóteses e com apoio dos seguintes elementos: 
• Plano de Gestão Ambiental (PGA);
• Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos;
• Programa de Monitoramento de Emissões Atmosféricas;
• Programa de Monitoramento da Biota Aquática
• Programa de Monitoramento da Qualidade dos Sedimentos;
• Programa de Monitoramento da Qualidade da Água
• Matriz de Aspecto e Impactos
• Programa de Gerenciamento de Risco (PGR);
• Plano de Ação de Emergência (PAE);
• Plano de Emergência Individual (PEI).
• Procedimentos Operacionais Padrão

É possível mapear os riscos envolvidos, elaborar os aspectos e possíveis impactos das 
operações com intuito de mapear e propor mediadas de controle. Sempre que uma nova operação 
é prevista, programas como PGR e em alguns casos o PEI, no caso quando há risco de acidentes 
envolvendo óleo ou derivado de petróleo, são verificados e revisados visando uma adequação 
a realidade vivida no momento. Desta forma, podemos dizer que estes programas são usados 
como uma ferramenta de controle da gestão de riscos de acidentes pessoais e ambientais, e suas 
indicações devem ser seguidas para um maior controle dos processos.

Todas as alterações de processos de trabalho, inclusão de novas atividades, modernização 
das instalações e equipamentos são mudanças esperadas e para isso devemos estar preparados. 
Portanto, os processos não podem ser tão rígidos ao ponto de não permitir que mudanças sejam 
introduzidas, ao contrário, devem ser maleáveis, de forma a avaliar os benefícios e os impactos 
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dessas mudanças. Sempre que há alterações significativas nas ferramentas de gestão de riscos 
utilizadas pelo Porto ou no período máximo de 2 anos, após a realização de auditoria ambiental, 
o Programa de Gerenciamento de Risco passará por revisão e atualização.

A implementação destes Planos e Programas tem como objetivo efetivar a integração dos 
monitoramentos, planos e programas ambientais realizados na área do Terminal Portuário do 
Pecém e entorno, estabelecendo um conjunto de medidas que assegurem, por meio de ações 
concretas, a boa qualidade ambiental da área de influência do empreendimento, durante toda a 
sua fase de instalação e operação.

Ao longo de todos os anos ocorrem exercícios, reuniões, treinamentos teóricos, práticos 
e simulados com toda a equipe envolvida na EOR (estrutura organizacional de resposta) da CIPP 
S/A e suas subcontratas para o melhor cumprimento do Plano de Ação de Emergência, sobre 
diferentes assuntos técnicos relacionados com as operações de emergência para resposta aos 
cenários acidentais passíveis de ocorrerem nas áreas de interesse do plano. Vale destacar que o 
terminal dispõe em regime de plantão, ou seja, 24 horas a presença de uma equipe para operar 
nos atendimentos a emergências ambientais, com prontidão operacional, assim como também 
02 ambulâncias com equipe medica. 

No ano de 2020, foram registrados 23 treinamentos, com participação direta de 558 
colaboradores, desenvolvendo habilidades de modo a prevenir, direta ou indiretamente danos 
ambientais, pessoais e sociais. Estes treinamentos e simulados periódicos, são realizados 
envolvendo as hipóteses acidentais elencadas na APP do Programa de Gerenciamento de Risco e 
avaliados de acordo com a metodologia de gestão - PDCA, de modo que a execução dos mesmos 
auxiliará no aperfeiçoamento do atendimento a situações emergenciais e promoverá maior 
integração entre CIPP S/A e subcontratadas, sempre após uma ocorrência de qualquer tipo de 
acidente no porto.

 Outro instrumento de avaliação é a auditoria ambiental, pois permite avaliar o grau 
de implementação e a eficiência dos planos e programas no controle da poluição ambiental 
realizadas a cada dois anos por auditores credenciados, registrados, certificados, qualificados, 
habilitados, com experiência e treinamento específico. Neste sentido a evolução positiva tem 
sido evidenciada pelo progresso das não conformidades detectadas nas auditorias, quando 
comparamos a partir de 2016 as quantidades encontradas: 2016 – 15, 2018 – 08 e 2020 – 02.
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INICIATIVAS EXTERNAS
(102-12)

O Complexo do Pecém apoia ações e pactos externos que reforçam o comprometimento do 
Porto com iniciativas que tenham o alcance da sustentabilidade ambiental, social e econômica 
como meta. Como exemplo da atuação em 2020, destacamos:

PROGRAMA AGENDA AMBIENTAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - A3P
A partir de 2020 o Porto aderiu ao Programa Agenda Ambiental da Administração Pública 

(A3P), esperando minimizar, e, quem sabe, até eliminar impactos negativos ocasionados por suas 
atividades. A partir dos seis eixos desenvolvidos pela A3P (Uso racional dos recursos naturais 
e bens públicos; Gestão adequada dos resíduos gerados; Qualidade de vida no ambiente de 
trabalho; Sensibilização e capacitação dos servidores Licitações sustentáveis e Construções 
e reformas sustentáveis), o Porto do Pecém estabeleceu objetivos, campanhas, indicadores e 
metas, os quais balizaram suas ações dentro desse Programa. 
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CAMPANHA DE SUBSTITUIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS POR COPOS 
PERMANENTES.
  

Além das ações e participações elencadas, o Complexo do Pecém integra outros Comitês, 
Fóruns, Conselhos e Reuniões, conforme lista:

AMBIENTAL
•	 Comitê de agentes de responsabilidade social da FIEC;
•	 Conselho Gestor da APA do Cauipe;
•	 Conselho Gestor da APA das Dunas do Litoral Oeste;
•	 Conselho Gestor da Estação Ecológica do Pecém;
•	 Fórum de meio ambiente da AECIPP;
•	 Fórum de saúde e segurança da AECIPP;
•	 Comitê estadual de proteção as tartarugas marinhas;
•	 Seminário Nacional sobre Indústria Marítima e Meio Ambiente.

SOCIAL
•	 Reuniões e encontros do Núcleo Comunitário das comunidades da pesca 

de Pecém, Taíba e Cumbuco; 
•	 CGPEA, Comitê de Governança do Programa de Ed. Ambiental do Porto do 

Pecém.

ECONÔMICO
•	 Reunião do Conselho Fiscal;
•	 Reunião do Conselho de Administração;
•	 Assembleias Gerais de Acionistas (AGO/AGE);
•	 Fórum de Controle Interno Preventivo (CGE);
•	 Comissão de Gestão por Resultados (SEINFRA/SEPLAG);
•	 Elaboração Orçamento Estadual (SEPLAG);
•	 Elaboração PPA (SEPLAG);
•	 Reunião de Acompanhamento MAPP.
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PARTICIPAÇÕES EM ASSOCIAÇÕES
(102-13)

 A CIPP S/A tem engajamento em diversas associações, entidades e organizações, com 
participação ativa. 

Ressalta-se ainda a participação na Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará – 
ADECE, tendo a CIPP S/A colaboração como presidente na Câmaras Setoriais de Comércio Exterior 
e Investimento Estrangeiro e como entidade participante na Câmara Setorial de Logística. Tais 
câmeras Setoriais são órgãos de caráter consultivo e propositivo, compostas por representantes 
das entidades privadas, organizações não governamentais e órgãos públicos relacionados aos 
respectivos segmentos produtivos, tendo como foco o desenvolvimento econômico sustentável 
das atividades produtivas no Ceará.

No âmbito da sustentabilidade ambiental a CIPP S/A tem sua participação no Conselho 
Gestor das Unidades de Conservação e das Áreas de Preservação Ambientais - APA’s do Litoral 
Oeste e Lagamar do Cauípe.

Ainda como parte dos esforços para o fomento do 
desenvolvimento sustentável, a CIPP S/A implementou, 
a partir de 10 de março de 2020, incentivos para navios 
com bom desempenho ambiental em termos de emissão 
de gases atmosféricos poluentes e CO2. 

Com descontos na taxa de instalação da 
utilização do berço de atracação de 5% e 10% para 
navios certificados com pontuação Environmental Ship 
Index (ESI) maior ou igual a 30 pontos e menores que 
40 pontos, e maior que 40 pontos respectivamente. 
Colocando o Porto do Pecém na lista de portos com 
incentivos da organização internacional Green Award.
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2.2 - Estratégia
(102-14)

2.2 ESTRATÉGIA
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2.3 ÉTICA E INTEGRIDADE 
PRINCÍPIOS, PADRÕES E NORMAS DE COMPORTAMENTO
(102-16)

O Complexo do Pecém – CIPP S/A atualizou 
em 2020 seu Código de Conduta, de forma 
a proporcionar a compreensão e repassar a 
devida orientação de como cada colaborador, 
independente da esfera de atuação na CIPP S/A, 
deve portar-se, além de fornecer informações 
sobre os recursos e instâncias acessíveis sempre 
que necessário. O Código tem como objetivo a 
manutenção e desenvolvimento de um ambiente 
de trabalho marcado por respeito mútuo e 
compreensão. 

Em termos normativos, também se destaca 
outro importante documento: o Código de ética. 
Este documento é de responsabilidade da 
Comissão Setorial de Ética Pública e vem sendo 
constantemente atualizado de acordo com os 

processos de modernização. Os dois documentos supracitados continuam a serem distribuídos 
para todos os colaboradores com a devida assinatura no Termo de recebimento. 

As pessoas abrangidas pelo Código de Ética deverão pautar-se pelos padrões da ética, 
com foco à integridade, à moralidade, à clareza de posições e ao decoro, objetivando promover 
o respeito e a confiança do público em geral. Os padrões éticos são exigidos no exercício e na 
relação entre suas atividades públicas e privadas, de modo a prevenir eventuais conflitos de 
interesses. 

Além destes dois Normativos que regulamentam as condutas pessoais e profissionais, a 
Companhia possui outros documentos que regulamentam as atividades setoriais desenvolvidas 
com objetivo de garantir uma operação correta, eficiente e produtiva que possibilite um alcance 
nos resultados e objetivos traçados em planejamento. 

O processo de criação e atualização de Normativos resultou em 47 documentos validados 
e aprovados em diretoria que regulamentam e delimitam as operações setoriais. Todos os 
documentos normativos são divulgados internamente e facilmente acessados por todos os 
colaboradores.

2.2 ESTRATÉGIA
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Outro ponto a ressaltar é a Gestão por Processos, vinculada à Assessoria de Controle Interno 
da CIPP S/A que permanece buscando gerar grandes impactos positivos para a Companhia com 
o mapeamento dos processos das áreas. Em 2020, foram 16 processos mapeados, segregados por 
diretoria da seguinte forma:

Deste processo, ocorreu a atualização do Plano Estratégico e do Mapa Estratégico, 
onde foram validados os novos princípios, valores e a missão, com o foco na contribuição no 
Desenvolvimento do Estado do Ceará.

Destaca-se que a Companhia tem suas operações observadas e monitoradas por diversas 
instâncias de controle, em âmbito público, como: a referida Controladoria e Ouvidoria Geral do 
Estado do Ceará – CGE; o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE; a Assembleia Legislativa 
do Estado do Ceará; além do monitoramento através de todas as vinculadas da Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Estado do Ceará – SEDET. 
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2.4 GOVERNANÇA 
ESTRUTURA DE GOVERNANÇA 
(102-18)

A estrutura de Governança Corporativa do Complexo do Pecém – CIPP S/A é incorporada à 
Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, que possui informações relevantes 
sobre a identificação Geral da Companhia, Políticas e práticas, recursos, atividades, entre outras, 
em conformidade com o art. 8º, inciso I e VIII, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016. 

O Conselho de Administração subscreve a Carta Anual de Governança Corporativa da 
Companhia de Desenvolvimento do Complexo do Pecém – CIPP S/A, referente ao exercício social 
de 2020, disponibilizada no site a Companhia.
 Conselheiros de Administração subscritores da Carta Anual de Políticas Públicas: José 
Sérgio Fontenele de Azevedo – Presidente; Felipe Barros Leal Rocha; Cristiano Marcelo Peres; Luís 
Eduardo Fontenelle Barros; Teije George Smitennar; René Adriaan Bernard Van Der Plas.  

ADMINISTRADORES SUBSCRITORES DA CARTA ANUAL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA: 

A composição acionária é distribuída da seguinte forma:
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Os instrumentos que fornecem as diretrizes da Governança e que foram aprovados são: 
Regimento Interno do Conselho de Administração, Regimento Interno da Companhia, Regimento 
Interno Comitê Estatutário de Auditoria, Regimento Interno Comitê Estatutário de Elegibilidade, 
Política de Transação com Partes Relacionadas, Código de Ética e Conduta, Plano e Estratégia de 
Longo Prazo, Gestão de Riscos e Controles Internos. 

Além disso, visando as boas práticas de mercado e a conformidade normativa, também 
foram editadas novas normas internas, as quais são disponibilizadas a todos os colaboradores 
da Companhia.

Para promover a transparência ativa na sua atuação e facilitar o acesso aos dados gerados, 
a CIPP S/A lançou em 2020 seu novo portal institucional (www.complexodopecem.com.br). A ação 
seguiu tendências de modernização da comunicação digital, apresentando um layout limpo e 
intuitivo na distribuição de conteúdo.

A CIPP S/A está sempre preocupada com o bom relacionamento de seus clientes, 
colaboradores, prestadores de serviços e partes interessadas. Por isso, uma área essencial para 
o alcance desse bom relacionamento é através da Ouvidoria, que fortalece a participação da 
sociedade dentro do Complexo e garante o exercício do controle social, assegurando a cidadania 
e a transparência dos serviços prestados pela Companhia. 

A Ouvidoria recebe, analisa e articula as demandas recebidas e faz a relação com as com as 
áreas demandadas envolvidas, no intuito de responder, sempre em tempo hábil, as manifestações, 
críticas, denúncias, reclamações, sugestões e elogios. A disponibilização dos canais de ouvidoria, 
de transparência e de acesso à informação como instrumentos de controle social consolida 
uma gestão ética, democrática e participativa. As emissões de relatórios gerenciais de ouvidoria 
auxiliam na tomada de decisão da diretoria, bem como emiti relatórios quando demandado dos 
órgãos intervenientes. 

Outro braço da Companhia é a Auditoria Interna, unidade com atividade autônoma, 
vinculada ao Conselho de Administração, a qual visa elaborar e fazer cumprir o plano de auditoria 
anual da Empresa; Cumprir as obrigações e procedimentos de auditoria indicados nas normas 
aplicáveis, em especial a Lei 13.303/2016 e o Estatuto Social da Companhia; Realizar auditorias 
específicas para apurar possíveis irregularidades contábeis ou nos procedimentos internos da 
empresa; Subsidiar a Diretoria e o Conselho de Administração com informações ou relatórios 
padrões ou específicos; entre outras funções. 

As áreas de Gestão de Riscos e Controles Internos são responsáveis possuem inúmeras 
funções, dentre elas, a de gerenciar e monitorar riscos, controles internos e conformidades 
auxiliar o desenvolvimento e monitoração dos controles da Companhia. Trimestralmente os riscos 
passam pela avaliação do Conselho de Administração, que indicam ou não medidas a serem 
implementadas para sanar esses riscos assim como decisões estratégicas para o desenvolvimento 
do negócio. 
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

O Núcleo de Governança Corporativa da Companhia de Desenvolvimento do Complexo 
do Pecém – CIPP S/A é constituído pela Assembleia Geral, Conselho de Administração, Diretoria 
Executiva, Conselho Fiscal, Auditoria (Interna e Independente), Ouvidoria e Comitês de 
Assessoramento ao Conselho de Administração; e, como componentes da estrutura de gestão 
dos processos da empresa – a Presidência. 
 As atribuições de cada colegiado estão definidas no Estatuto Social da Companhia, nos 
respectivos Regimentos Internos, nas Políticas e demais normativos internos da Companhia.
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Relativo aos comitês/comissões da CIPP S/A quanto aos tópicos econômicos, ambientais 
e sociais:

1. TÓPICOS ECONÔMICOS
Em relação aos comitês que realizam decisões no campo econômico da CIPP S/A , 

podemos elencar o Conselho de Administração e Conselho Fiscal, ambos com suas atribuições 
e competências definidas pelo estatuto da Companhia. Segue a composição dos conselhos em 
dezembro/2020.

2. TÓPICOS AMBIENTAIS
Quanto às comissões que atuam no campo ambiental, a CIPP S/A tem o Comitê de 

Sustentabilidade e a Comissão gestora do Projeto Agenda Ambiental na Administração Pública - 
A3P. 

3. TÓPICOS SOCIAIS
Em relação aos comitês que atuam no campo social, podemos citar o Comitê de Ética da 

Companhia, o qual atua conforme previsto pelo Decreto nº 29.887/2009. 

CONSELHO FISCAL
Janaína Carla Farias
Cesar Augusto Ribeiro
Carmen Silva Castro Cavalcante
Francisco de Queiroz Maia Júnior
Francisco José Moura Cavalcante

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Cristiano Marcelo Peres
Felipe Barros Leal Rocha
José Sergio Fontenele de Azevedo
Luis Eduardo Fontenelle Barros
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3.
Conteúdos 
Especificos
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3.1 ECONÔMICO

3.1.
Ecônomico
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3.1.1 SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA
(201, 201-1) 

Dentre as questões de relevância do tema Sustentabilidade Econômica, destaca-se a 
rentabilidade e a lucratividade, pois em sendo economicamente sustentável, gera-se lucro e 
impactos positivos na cadeia de valor do negócio. Em empresas de economia mista a relevância 
torna-se maior, devido a sociedade precisar perceber, que o imposto pago por ela foi bem gerido 
e aplicado.

Neste sentido, toda a organização é diretamente impactada e externamente, os demais 
públicos impactados são: Clientes, Sociedade, Fornecedores, Órgãos Reguladores, Prestadores de 
Serviços, Comunidade do Entorno e Caminhoneiros.

A gestão do tema Sustentabilidade Econômica é realizada de várias formas dentro do 
Complexo do Pecém – CIPP S/A. Além das auditorias internas e externas, constantemente são 
realizadas reuniões com os Conselhos de Administração e Fiscal da Companhia e Assembleias 
Gerais de Acionistas. Além disso, os órgãos de controle externo, como TCE, CGE e SEDET, fiscalizam 
e acompanham os indicadores de desempenho financeiro. Também, a Controladoria da CIPP 
realiza o acompanhamento mensal do orçamento financeiro e edita normas internas, como p.ex. 
de gestão patrimonial e de contratos.

A verificação da eficácia do tema sustentabilidade econômica é avaliada através do Conselho 
de Administração e Conselho Fiscal da Companhia e de relatórios mensais de acompanhamento 
dos indicadores setoriais da CIPP S/A (Margem Líquida e Retorno sobre o Capital do Acionista 
(ROE).

Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS), declarou uma pandemia causada 
pelo novo coronavírus, causando a grave doença chamada Covid-19. O mundo, incluindo o Brasil, 
passou então a adotar medidas restritivas, como o distanciamento social, e as aglomerações se 
tornaram proibidas. Como consequência, a atividade micro e macroeconômica apresentou uma 
forte retração, como o fechamento do comércio, redução das atividades industriais, queda na 
renda das famílias, e incertezas trazidas por este inesperado cenário.

Contudo, mesmo com esse momento ruim da economia, a CIPP S/A teve um bom ano, 
tanto de movimentação de cargas como no aspecto financeiro, fazendo com que o desempenho 
econômico da companhia não fosse tão impactado negativamente. Medidas de controle de gastos 
e a eficiência operacional do Porto contribuíram para que 2020 fosse superavitário.

A movimentação acumulada de containers em 2020 registrou a marca de 377.726 TEU, um 
aumento de 11% em relação ao ano de 2019. Na cabotagem, o crescimento foi de 7% e no longo 
curso, 47%. A movimentação de cargas em containers apresentou um aumento de 5% frente ao 
ano de 2019, no total de 4.818.581 toneladas. 

Em 2020, a receita líquida foi 9% menor em relação a 2019, atingindo a cifra de R$ 154,4 
milhões. Entretanto, superior ao ano de 2018 em 7%. O lucro líquido foi de R$ 31,5 milhões, 
redução de 24% em relação ao ano de 2019. O Ebitda, indicador da capacidade da empresa de 
gerar caixa das atividades operacionais, foi de R$ 58,2 milhões, possibilitando a manutenção das 
suas atividades e ainda gerando retorno ao Estado.

Para 2021, há boas expectativas de novos negócios para o Complexo do Pecém, como o 
programa estadual do hub do hidrogênio verde, apontado como a nova energia do futuro, sendo 
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o Porto do Pecém o protagonista na exportação desse importante combustível. Também, será 
retomada pela Petrobras a operação de transbordo de combustíveis (ship to ship) no Terminal 
Portuário do Pecém, de forma regular e contínua. Além disso, o projeto governamental BR do Mar 
prevê ampliar o volume de containers transportados através da cabotagem.

Em 2020, a Receita Líquida foi de R$ 154,36 

milhões, representando uma redução de 9% em 

relação ao ano de 2019.

O importante indicador da margem de lucro da 

empresa, foi de 20% em 2020, enquanto que no 

ano de 2019 foi de 24%. Dessa forma, os acionis-

tas obtiveram um bom retorno financeiro.

O Lucro Líquido foi reduzido de R$ 41,26 milhões 

em 2019 para R$ 31,46 milhões em 2020, represen-

tando uma queda de 23,7%.

Mede a capacidade da empresa de gerar caixa das 

atividades operacionais, alcançou R$ 58,24 mi-

lhões em 2020 (38% da Receita Líquida), apresen-

tando uma diminuição de 28% em relação a 2019.
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202-1: VALOR ECONÔMICO DIRETO GERADO E DISTRIBUÍDO 

(a) Receitas: compostas por todas as receitas operacionais, financeiras e outras receitas 
operacionais, equivalência patrimonial, aluguéis, doações, concessões, variações monetárias e 
cambiais ativas e receitas relativas à construção de ativos.
(b) Custos Operacionais: compostos por custos e despesas operacionais, tais como: materiais, 
serviços, treinamento de empregados.
(c) Salários e benefícios a empregados e administradores: compostos por salários e encargos 
sociais, benefícios, participação nos lucros e valores pagos a instituições do Governo (encargos 
e taxação de empregados).
(d) Pagamento para provedores de capital: composto por despesas financeiras pagas como juros, 
multas e outras despesas financeiras, como descontos concedidos, despesas bancárias, variações 
monetárias e variações cambiais pagas.
(e) Pagamento para Governos: composto por PIS/COFINS sobre a receita operacional e outras 
receitas operacionais, despesas fiscais, IRPJ, CSLL, imposto de renda sobre remessa ao exterior e 
despesas tributárias.
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3.1.2 NOVAS LINHAS DE ROTAS MARÍTIMAS
(103-1 a 103-3) 

A busca por novas linhas é um trabalho de prospecção comercial que é realizado de 
maneira ininterrupta pelo Setor Comercial do Complexo do Pecém. Quando falamos sobre “linhas 
de navegação” ou “rotas marítimas” de um terminal portuário, vale destacar o caráter regular 
e frequente de tais rotas. Desta forma, não estamos tratando de todo e qualquer navio que 
eventualmente seja operado através das instalações portuárias do Pecém. Por ter este caráter 
regular e frequente, geralmente em dias e horas determinados para sua operação acontecer no 
terminal, as rotas marítimas de conteiners são as que possuem essa característica, portanto, são 
o maior alvo deste tipo de abordagem comercial. Este trabalho é fundamental pois somente com 
uma regularidade de rotas, o bom desenvolvimento dos fluxos de importação e exportação são 
realizados de modo mais constante e previsível.

Para que o porto possa se preparar para realizar novos investimentos tanto em infraestrutura 
quanto em superestrutura, é necessário ter uma previsibilidade de qual será o faturamento, que 
é baseado na movimentação de carga gerada através do equipamento portuário. Sendo assim, 
esta atividade se torna mais realista nas projeções e análises de faturamento e de carga quando 
existem linhas e fluxos de movimentações regulares operando no porto.

Esse trabalho gera um grande impacto tanto internamente quanto externamente. 
Internamente considerando-se que para o setor comercial do Complexo do Pecém ser bem 
sucedido, suas atividades estão interligadas a outros setores da Companhia, apenas para citar 
alguns exemplos: jurídico, operações, financeiro, engenharia, meio ambiente, etc, que são 
importantes e desempenham papéis fundamentais, cada um dentro do seu limite e escopo de 
atuação, para que o objetivo comum seja alcançado, ou seja, para que mais rotas marítimas 
cheguem ao Pecém. 

Como mencionado anteriormente, esse trabalho também reflete de forma positiva para o 
público externo, pois com mais rotas e mais cargas sendo movimentadas pelo Terminal Portuário, 
todos os stakeholders são diretamente afetados, toda a cadeia logística é impactada de maneira 
positiva, gerando mais trabalho e desenvolvimento a todos os envolvidos, apenas para citar alguns 
exemplos: exportadores, importadores, transportadores, despachantes aduaneiros, consultores, 
assessorias, prestadores de serviço, etc.

Algumas das principais ferramentas de trabalho utilizadas para a prospecção comercial para 
novas rotas marítimas são: o constante contato com os clientes, os estudos e acompanhamento 
dos setores da economia que possuem relação com a atividade, as participações em feiras e 
eventos para fortalecimento do networking e busca por novos clientes, uma boa relação 
interpessoal com os stakeholders, conhecer as necessidades do cliente e o que ele espera do 
seu parceiro comercial e a busca pela melhoria contínua dos processos internos no sentido de 
facilitar a aproximação comercial.

Neste sentido, o trabalho do Setor Comercial do Complexo do Pecém é atrair as empresas 
(armadores) e apresentá-los a infraestrutura portuária e sua capacidade operacional, sempre 
em sintonia com a atual demanda de carga da região, pois, apesar de trabalhar de maneira ativa 
nesta busca e prospecção, a decisão final acerca da linha/rota pertence ao armador, empresa que 
é a dona do navio e dos contêineres e que faz toda a gestão da rota, ou seja, para onde o navio 
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vai (portos) e qual é a rotação total daquele “sling”*, perfazendo o total de alguns portos da costa 
brasileira. 

Assim como o Complexo do Pecém, os armadores também fazem as análises dos dados 
e possuem toda uma estrutura para estudar as demandas globais de cargas, ou seja, onde está 
sendo mais interessante fixar uma rota, onde as cargas pagam melhor pelo frete ofertado ao 
mercado e se há sustentabilidade em manter a referida rota, portanto, uma mudança na rota, 
um novo porto de escala ou alguma outra alteração “orgânica” pelo lado do armador, sempre é 
uma decisão tomada com muita análise e cautela, para que também seja uma decisão acertada, 
comercialmente falando. 

O Complexo do Pecém busca atrair tais clientes apresentando a excelente infraestrutura 
existente e todo o potencial de crescimento da região, bem como, também ofertando condições 
comerciais atrativas, que devem ser compensadas com o compromisso de quantidade de 
movimentações mínimas dos armadores através dos píeres do Porto do Pecém. Regulando toda 
essa sistemática, existem normas (internas) da área comercial que orientam como essa negociação 
pode acontecer, bem como, todo o acompanhamento das referidas metas estabelecidas com os 
clientes.

Estas negociações podem ser firmadas através de Contratos Operacionais com os referidos 
clientes (armadores), todos protegidos pelo sigilo e confidencialidade das informações, onde 
como qualquer outro contrato os interesses de ambas as partes sempre são discutidos de forma 
a que ambos os lados estejam protegidos e satisfeitos nas condições ora estabelecidas, visando 
sempre o crescimento e desenvolvimento da região através de condições comerciais atrativas 
para os clientes, que estão nesse processo alinhados como parceiros comerciais do Complexo do 
Pecém.

Essa dinâmica comercial de vantagens competitivas através de compromissos mínimos de 
movimentação por parte dos clientes, possibilitou o crescente número de linhas (rotas) regulares 
de navegação no Porto do Pecém (segmento de conteiners), especialmente para o setor do 
transporte marítimo de cabotagem, fazendo com que o Porto do Pecém atingisse o número de 
6 (seis) linhas regulares das quais, temos em nosso escopo todas as três empresas que atuam 
nesse setor no país (Aliança, Login e Mercosul-line) ofertando serviços regulares conosco além 
de outras três linhas adicionais de longo curso, através dos armadores HamburgSüd e MSC, que 
realizam o transporte internacional de cargas conteinerizadas para os mercados dos Estados 
Unidos e da Europa.

No ano de 2020 foi registrada a movimentação total acumulada de 15.930.483 toneladas, 
sendo que deste total tivemos a movimentação acumulada de contêineres registrando a marca de 
377.726 TEUs (228.362 unidades), o que representa um crescimento de 11% em relação ao resultado 
obtido no mesmo período de 2019. A cabotagem respondeu por 328.086 TEU, crescimento de 7% 
em relação ao mesmo período de 2019. No longo curso, o crescimento foi de 47%, de 33.820 TEU 
em 2019 para 49.640 TEU em 2020. Em toneladas, a movimentação de cargas conteinerizadas 
apresentou um crescimento de 5% ante o ano de 2019, totalizando 4.818.581 toneladas, destacando-
se a exportação de frutas brasileiras com destino ao continente europeu e, em especial, a atração 
do navio conteneiro MSC Shuba B em 29 de agosto de 2020, marcando o início da safra de frutas.
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Movimentação por tipo de carga
Unidade: Milhão de toneladas

Ainda que a movimentação portuária tenha diminuído em relação ao ano anterior em 
função da pandemia covid-19, a movimentação de contêineres no Porto do Pecém atingiu um 
novo patamar, o maior registrado até então.

Movimentação em unidades de contêiner
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Rotas de Contêineres
Falar de um terminal portuário é falar de suas rotas marítimas, de sua conectividade. E 

com as imagens a seguir nós  ilustramos  as rotas regulares (contêineres) atualmente existentes 
através do Complexo do Pecém, com destaque para nossa localização estratégica e o curto transit 
time para os principais mercados consumidores:

Rotas de Cabotagem

ALCT - SLING 1 - NB

ALCT - SLING 6

ALCT - SLING 1 - SB

BRACO / AMAZONAS

ALCT - SLING 2

NWC-1
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Rotas de Longo Curso

É importante destacar, contudo, que além das linhas regulares citadas anteriormente, 
temos inúmeras outras rotas (não regulares) que efetuam o transporte das mercadorias dos 
outros segmentos de cargas (granéis sólidos, granéis líquidos e carga geral) que chegam e 
saem do Complexo do Pecém para mais de 20 países distintos, através de nossa insfraestrutura, 
movimentando as mais diversas mercadorias, com média de 52 atracações de navios por mês 
durante o ano de 2020. 

Por fim, é com muita satisfação que o Complexo do Pecém informa que no Dia Mundial do 
Meio Ambiente em  2020, o Porto do Pecém ingressou na rede Green Award, como Fornecedor de 
Incentivos ao decidir recompensar navios certificados pela Fundação Green Award, com sede em 
Roterdã, na Holanda. O Porto do Pecém se tornou, assim, o primeiro terminal portuário do Brasil 
a fazer parte da rede Green Award. 

Com o objetivo de proteger a comunidade local e o ambiente marinho, o porto passa a 
fortalecer o apoio e a promoção contínua de movimentações mais seguras e limpas, usando 
o Green Award como ferramenta. O porto passou a oferecer até 10% de desconto na taxa de 
utilização das instalações de atracação para os navios que possuem um certificado de navio 
Green Award que contribuam com uma menor emissão de CO2 na atmosfera. 

O Setor Comercial do Complexo do Pecém, portanto,  está sempre atento e pensando em 
potencializar as questões que envolvem a sustentabilidade em seu escopo de atução, inclusive, 
atendendo critérios dos Objetivos Sustentáveis Sustentpaveis (ODS) da Organização das Nações 
Unidas (ONU) como exposto anteriormente, contribuindo, assim, para a defesa do meio ambiente 
e para o desenvolvimento sustentável 
 

SAS - PLATA TANGO WMED
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 “Ao celebrarmos o Dia Mundial do 
Meio Ambiente no dia 5 de junho, o 
Porto de Pecém tem imenso orgulho 
de fazer parte da rede de portos 
Green Award, incentivando os navios 
certificados pelo Green Award. Pecém 
está comprometido com práticas 
ambientalmente sustentáveis e hoje 
está entre os 5 principais portos 
do Brasil no chamado “Índice de 
Desempenho Ambiental” (IDA), usado 
pelo regulador portuário brasileiro 
Antaq, para monitorar a gestão 
ambiental nos portos brasileiros. 
Pecém gostaria de incentivar as 
linhas de navegação a investir cada 
vez mais em navios sustentáveis, 
bem como incentivar outros portos 
brasileiros a oferecer incentivos 
semelhantes e a participar da rede 

Green Award, para que juntos, possamos ter um impacto positivo maior no transporte aquático 
sustentável”, Duna Uribe, Diretora Executiva Comercial do Porto de Pecém.
 
“O porto de Pecém é o primeiro do 
Brasil a ingressar no Green Award 
como fornecedor de incentivos. O 
Brasil é o maior país da América do 
Sul em população e tem um enorme 
impacto no comércio global por 
enquanto e ainda mais no futuro. O 
ingresso do Pecém no Green Award 
mostra seu compromisso de apoiar 
a melhoria contínua na segurança 
de movimentações portuárias, 
proteção ambiental e proteção de 
tripulantes. Todos esses tópicos são 
mais importantes do que nunca no 
presente momento e precisamos resolver isso juntos. Desde o alcance global do Ceará, Brasil e 
Green Award, acreditamos que podemos causar um impacto”, Jan Fransen, Diretor Executivo da 
Green Award Foundation.
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3.1.3 CAPACIDADE DE CRESCIMENTO E INVESTIMENTO NO PORTO 
(103-1 a 103-3)

Através do conhecimento de nossa capacidade de crescimento e investimento no Porto 
é que obtemos resultados de curto/médio e longo prazo em consonância com o nosso Mapa 
Estratégico e o Planejamento Estratégico da Companhia, dado este motivo o tema é relevante 
para o negócio da Organização.

A gestão do tema é feita baseada no Plano de Negócios da Companhia, devidamente 
estruturado para o acompanhamento e monitoramento da capacidade de crescimento através 
do Comitê de Projetos Estratégicos (que possui suas diretrizes definidas e aprovadas no Conselho 
de Administração - CONSAD e em relação aos Investimentos do Porto, estão baseados em fluxos 
já definidos e aprovados pela Diretoria.

O monitoramento e acompanhamento da CAPACIDADE DE CRESCIMENTO E INVESTIMENTO 
NO PORTO dos Projetos Estratégicos é feito pelo Comitê de Projetos Estratégicos da Companhia, 
o qual realiza reuniões semanais de acompanhamento de indicadores estruturados, bem como 
de planos de ação.

A CIPP S/A reforça seu compromisso em buscar a integração entre seu plano de negócios 
elaborado para os anos de 2020 a 2023, e seu planejamento estratégico, de modo a cumprir suas 
metas de investimentos, alcançando o retorno esperado pelos Acionistas, o fortalecimento da 
cadeia logística e a expansão de negócios empresariais no Complexo Industrial e Portuário do 
Pecém. 

Em 2020, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o Brasil 
sofreu uma forte retração em sua economia, com PIB negativo de 4,1%. Ainda assim, a companhia 
alcançou desempenho positivo, mantendo seu equilíbrio econômico-financeiro. 

Nessa perspectiva, foco na melhoria da gestão de custos, planejamento e otimização de 
investimentos e, ainda, a busca de parcerias e  prospecção de novos negócios, tem se mostrado 
o caminho a ser seguido pela administração, de modo a possibilitar o cumprimento das metas de 
crescimento e resultado estabelecidas.

Vinculados a projetos governamentais como o Ceará 2050 e o próprio Plano Plurianual 
do Estado do Ceará 2020-2023, estima-se a realiação de gastos da ordem de R$200 milhões em 
investimentos de expansão das atividades da companhia entre os anos de 2020 a 2023. Ressalte-
se que desde o final do ano de 2018, quando o Estado negociou 30% de sua participação acionária 
com Port of Pecém Participations, empresa vinculada a Autoridade Portuária de Roterdã, os novos 
investimentos necessariamente deverão ser realizados por meio da utilização da capacidade de 
investimento e recursos de caixa da própria CIPP S/A. 

Em 2020, a companhia consolidou sua maturidade no modelo de negócios que monitora 
e acompanha o alcance de seus indicadores estratégicos, aliado a sua capacidade de geração de 
caixa, possibilitando não apenas a manutenção do equilíbrio em seu resultado empresarial, mas 
também, o avanço no tocante a investimentos voltados para a recuperação da infraestrutura já 
existente no Terminal Portuário do Pecém, gastos que denominamos going concern, iniciados no 
ano anterior. 

O objetivo de utilizar e manter sua infraestrutura com maior nível de produtividade foi 
atingido quase que completamente, uma vez que todos os segmentos empresariais reduziram 
sua velocidade de expansão e continuidade de obras em função da pandemia COVID-19. Assim 
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é que a Companhia realizou gastos da ordem de R$22 milhões em projetos como: construção e 
readequação de infraestrutura e superestruturas, inclusive ponte, píeres e TMUT, construção de 
guindastes de eletroímã, implantação de novo sistema de CFTV, entre outros.

Todos os projetos colimam para que a companhia possa ampliar seu core business ao longo 
dos próximos anos, com a certeza de que terá um constante crescimento em seus indicadores de 
perfomance empresarial, necessários ao financiamento da expansão de suas atividades.

3.1.4 INVESTIMENTOS NAS OPERAÇÕES 
(203, 203-1 e 203-2)

A CIPP S/A permanentemente desempenha esforços para o desenvolvimento, melhor 
prestação de serviço e fornecimento de uma infraestrutura adequada para a realização das 
atividades portuárias, sempre com um olhar voltado à sustentabilidade econômica, social e 
ambiental. 

O capital empregado em infraestrutura e apoio a serviços vão desde a construção, 
ampliação e manutenção das instalações, até o monitoramento de indicadores ambientais 
através de Sistema de Gestão Ambiental.

O reflexo de tais investimentos são notórios na companhia, desde na melhora nos 
indicadores operacionais, financeiros, ambientais, assim como no desenvolvimento da economia 
regional, e por fim, mas não menos importante, sustentável do ponto de vista ambiental.

O gerenciamento dos investimentos em infraestrutura e apoio a serviços é realizado 
pelo Setor de Gerência de Planejamento, onde são coletados e analisados dados por meio do 
acompanhamento contínuo, feitas as devidas revisões e ajustes no decorrer do ano vigente. Tanto 
o orçamento de investimento CAPEX como o orçamento operacional OPEX, são aprovados pelo 
CONSAD – Conselho Administrativo da CIPP S/A. 

Durante o ano de 2020, relativo ao referido tema, foram coletados todos os dados 
necessários para implantação de indicadores e metas a partir de 2021. Tais indicadores e metas 
foram traçados em consonância com o Plano de Negócios da Companhia e das Gerências Setoriais 
envolvidas.

A avaliação dos investimentos em infraestutura e apoio a serviços é feita por meio da 
coleta mensal de dados financeiros dos contratos, onde os resultados dos comparativos entre os 
orçamentos das ações e projetos e planejados e o executado são avaliados por tal Conselho que 
realiza ajustes e revisões caso necessário.

203 – 1 INVESTIMENTOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA SUPORTADA
Os investimentos em infraestrutura e apoio a serviços realizados pela CIPP S/A, no ano de 

2020, contemplam total de R$ 21,518 Milhões no orçamento de investimento CAPEX-2020; deste 
valor, um total de R$ 20,45 Milhões foram investidos em melhorias da infraestrutura do terminal 
portuário, o que corresponde a 95,45% do orçamento de investimento CAPEX no referido ano. 

Na comparação ao ano anterior, onde a Companhia teve um total de investimento de R$ 
14,024 Milhões, o montante representa um aumento de 45,81%, conforme apresentado na planilha 
a seguir.

Ressalta-se que em atendimento às condicionantes do IBAMA para Licença de Operação 
- LO do terminal portuário, assim como comprometimento com o meio ambiente e focada na 
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elevação do Índice de Desempenho Ambiental – IDA, a Companhia empregou R$ 4,759 milhões 
no Monitoramento da Biota Aquática, Qualidade da Água Marinha e Sedimentos, e em diversos 
programas socioambientais.  

Verifica-se que dentre as ações e projetos investidos no referido ano, o destaque nos 
investimentos na recuperação da infraestrutura da ponte - eixos 5 a 9, aquisição de Guindaste - 
Placas de Aço e Construção do GATE 2, com balanças rodoviárias, para os caminhões de transporte 
de placas e carga geral. 

Neste contexto, dentro do pacote de ações realizadas, está a implantação da geração de 
energia solar – fotovoltaica localizada no estacionamento do Bloco de Utilidades e Serviços – 
BUS, que constata o comprometimento ambiental da Companhia e fomenta a elevação do Índice 
de Desempenho Ambiental – IDA, principal ferramenta para avaliação da gestão ambiental de 
instalações portuárias reguladas pela ANTAQ – Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 

Principais investimentos em infraestrutura e apoio a serviços 

Fotos da recuperação da infraestrutura da ponte - eixos 5 a 9, aquisição de Guindaste - Placas de Aço e Construção 

do GATE 2 com balanças rodoviárias, respectivamente.

Observa-se que mesmo em um cenário de retração econômica no Brasil e no mundo, é 
notório o compromentimento da Companhia na sua política agressiva de investimento em sua 
infraestrutura.
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3.1.5 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO COMPLEXO PORTUÁRIO 
O tema Capacidade de crescimento e investimentos no Porto é relevante pois envolve direta 

e indiretamente as comunidades do entorno, desde o relacionamento até a empregabilidade 
e capacitação da população local, devidamente qualificada para exercer funções que a região 
demanda. Há ainda aspectos relacionados a qualidade de vida, clima organizacional, nível de 
capacitação/especialização e reputação da Companhia.

Internamente toda a organização é impactada pelo tema e de forma externa, dentre os 
públicos diretamente impactados estão: Clientes, Sociedade, Fornecedores, Órgãos Reguladores, 
Prestadores de Serviços, Comunidade do Entorno e os Caminhoneiros.

A gestão deste tema é realizada pelas áreas de Relacionamento com a Sociedade, Financeira 
e a de Gestão de pessoas, que desenvolvem as ações necessárias para embasar os objetivos, 
estando a Companhia com suas linhas de ações pautadas em políticas internas e normas.

A verificação a eficácia do tema é realizada pelas gerencias e diretorias abrangidas pelo 
desenvolvimento e controle de ações ou de demandas e recursos, que realizam periodicamente 
avaliações e monitoramento das ações, conforme inclusive registrado anualmente no Relatório 
de Gestão da Companhia.

O Complexo do Pecém e sua crescente movimentação de cargas continuam garantindo 
significativo impacto anual em seus resultados, sobretudo na arrecadação tributária aos entes 
federativos. 

Obtivemos novamente em 2020 várias contratações de residentes no município de São 
Gonçalo do Amarante que demonstra a valorização e preocupação com o cidadão local. Somado a 
isso, a empresa realiza ações que buscam integrar a comunidade à realidade portuária, buscando 
harmonizar o impacto que o terminal possui no cotidiano dessas pessoas e agregando a eles ao 
senso de pertencimento local. 

Percebemos assim a importância da Companhia em atuar no desenvolvimento da economia 
local, investindo em novas oportunidades sejam elas de empreendedorismo em diversos ramos 
como, por exemplo, na cadeia alimentícia, de transportes, hoteleira, logística e, não menos 
importante, no ramo industrial.

203-2 IMPACTOS ECONOMICOS INDIRETOS SIGNIFICATIVOS
Apesar de  ter havido redução de 8% em receitas operacionais, quando comparados os 

anos de 2019 e 2020 (atingindo a importância de R$1 80,2 milhões), a margem líquida do negócio 
permaneceu estável (em torno de 20%), e sua geração de caixa livre (EBITDA), de R$ 57,8 milhões, 
foi suficiente para a manutenção da saúde financeira da companhia. Todas as suas obrigações 
foram saldadas e todos os investimentos necessários foram realizados.

Adicionalmente, a CIPP S/A continuou a gerar valor à sociedade. Prova disso é que 
o recolhimento de contribuições sociais e impostos diretos sobre os serviços prestados (PIS, 
COFINS e ISS) foram da ordem de R$ 25,8 milhões. Foram pagos ainda R$ 27,7 milhões em gastos 
com pessoal, inclusive contribuições previdenciárias e ao fundo de garantia por tempo de serviço 
(INSS e FGTS) e foram tomados serviços de fornecedores locais em montante superior a R$ 26 
milhões durante o ano. Levando em conta o período difícil imputado à economia pela pandemia 
COVID-19, nos orgulhamos do resultado alcançado e dos esforços realizados por todos aqueles 
que compõem o quadro de colaboradores da companhia.
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Nossas visitas envolvendo a comunidade ao Terminal para conhecerem o Porto e suas 
instalações tiveram grande impacto devido ao COVID-19, pois desde março, seguindo os protocolos 
da Organização Mundial da Saúde, foram totalmente suspensas a fim de evitar a propagação do 
vírus. Todavia, tivemos 150 visitas da comunidade ao Terminal nos primeiros meses de janeiro 
e fevereiro, além de projetos sociais importantes para o impacto econômico e da saúde, como 
a iniciativa do projeto “Rede Protege” que possibilitou a distribuição gratuita de máscaras de 
tecido para as comunidades pesqueiras, como também a geração de renda imediata por meio 
da aquisição de toda a produção. O projeto foi um incentivo para o estabelecimento de geração 
de renda para as artesãs e costureiras a partir de uma ação solidária em prol ao combate da 
propagação da COVID-19, formando assim, uma rede de acolhimento costurada pela própria 
comunidade, e com incentivo do Complexo do Pecém.

Houve também a Campanha “Solidariza Pecem” que recebeu doações voluntárias de 
colaboradores e empresas instaladas no Complexo do Pecém. Ao todo, foram doadas 2.261 cestas 
básicas, 492 unidades de alimentos não perecíveis e 1.320 kits de higiene para famílias em situação 
de vulnerabilidade social local.

No quesito de geração de empregos locais, que beneficia de forma positiva a relação entre 
a comunidade com o Complexo Pecém no ano de 2020, considerando apenas a CIPP S/A sem 
considerar as operadoras e demais prestadores destes, houve um total de 46 colaboradores, 
sendo 18 pessoas nessa nova aquisição, residentes do município de São Gonçalo do Amarante.

Imagem da Campanha “Solidariza Pecém”.
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3.1.6 TRANSPARÊNCIA E ÉTICA 
(103-1 A 103-3 - 205,205-1, 205-3,419-1)

O Complexo do Pecém possui como valor essencial em sua administração a ética e a 
transparência como aliados para sua principal missão, de  contribuir para o desenvolvimento 
econômico e social sustentável do Estado do Ceará. Sua relevância se percebe através do código 
de ética e conduta da empresa que possui seus valores organizacionais pautados no cumprimento 
dos princípios constitucionais da moralidade, legalidade, impessoalidade e transparência. 

Internamente os públicos impactados pertencem a toda a organização enquanto que de 
modo externo, Investidores, Clientes, Sociedade, Fornecedores, Órgãos Reguladores, Prestadores 
de Serviços, Comunidade do Entorno, Órgãos Intervenientes (Governos Federal, Estadual e 
Municipal), Meio Ambientes e Caminhoneiros são afetados.

A Gestão deste tema é realizada pelas áreas de Ouvidoria e Auditoria Interna que monitoram 
e verificam questões relacionadas a denúncias (internas e externas), procedimentos que não 
estão cumprindo as normas internas e acompanhamentos de sugestões referente a ocorrências 
verificadas nos relatórios finalizados do Plano de Auditoria do ano vigente.

A eficácia é verificada através de acompanhamento das resoluções das manifestações 
assim como das possíveis problemáticas envolvidas através de sistema da Ouvidoria que, de 
acordo com o relatório de Ouvidoria de 2020, teve tempo médio de 8 a 12 dias, sempre buscando o 
comprometimento em proporcionar ao cidadão respostas pontuais demonstrando a valorização e 
respeito ao atendimento das demandas e priorizando a qualidade do retorno dos atendimentos. O 
resultado consolidado na pesquisa de satisfação dos usuários da Ouvidoria, alcançou percentual 
de satisfação de 80%. 

Em relação a Auditoria Interna, o Follow Up (planilha de acompanhamento das sugestões 
dos relatórios de Auditoria) é acompanhado e vistoriado pelo COAUD (Comitê de Auditoria) 
mensalmente, para verificação dos status das ocorrências pendentes, além da participação ativa 
dos Diretores de área e presidência neste monitoramento, com foco no crescente percentual de 
sugestões implementadas.

2020 foi um ano atípico. A pandemia trouxe novos desafios para administração pública 
como a priorização de recursos para combate ao vírus ou manutenção às atividades essenciais 
funcionando sem prejuízo da qualidade dos serviços. Neste contexto, manter a transparência e 
ética em suas atividades tornou-se não apenas obrigatória, mas essencial para sobrevivência 
da empresa. O Complexo do Pecém – CIPP S/A manteve-se operando em todo período de 2020, 
atuando sempre com transparência com seus stakeholders e oferecendo seus serviços de forma 
ética e atuante.

Reforça essa diretriz o seu Código de Ética, que cumpre os princípios constitucionais 
da moralidade, legalidade, impessoalidade e transparência. Desta forma a CIPP S/A enfatiza a 
importância das práticas anticorrupção em seus processos internos e realizam ações preventivas 
com base nos princípios a seguir definidos também inclusos no código de ética da companhia.
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No ano de 2020, a Comissão Setorial de Ética do Complexo do Pecém elaborou uma proposta 
de atualização do Código de Ética da Companhia, encaminhando à diretoria proposta como:

Promoveu ainda a realização de campanhas educativas, por meio de comunicados internos 
via e-mail, orientando os membros da Companhia quanto às competências da Comissão de Ética, 
sua nova composição, bem como difundindo temas como os princípios e valores fundamentais 
da conduta ética, integridade, valores e propósitos.

As deliberações da comissão ocorrem conforme estipulado no Regimento Interno 
abrangendo reuniões ordinárias com periodicidade mensal ou de acordo com a necessidade. 
Tais reuniões contam com a participação de todos os membros da comissão e na ocasião são 
discutidas as ações previstas, procedimentos em andamento e quaisquer temas levantados 
pelos int Como órgão consultivo e de apuração, no ano de 2020, a Comissão foi acionada em 03 
(três) ocasiões para tratar de denúncias envolvendo possíveis infrações éticas, resultando na 
abertura de 03 (três) procedimentos preliminares, sendo 01 (um) deste convertido em processo 
de apuração ética. Informamos ainda que, no mesmo período, a Comissão foi acionada para se 
manifestar sobre a revisão da Norma Interna de Procedimento de Sindicância. 

As sugestões da Comissão abrangeram a inserção de uma diretriz segundo a qual é “dever 
de todos os funcionários, representar contra suposta irregularidade, incorrida por qualquer 
outro funcionário, de que tiver notícia, especificamente em razão do cargo, emprego ou função, 
assim como contra ato ilegal, omissivo ou abusivo de autoridade” e que “os procedimentos de 
sindicância e Processos Administrativos Disciplinares – PAD observarão os princípios fundamentais 
da conduta ética previstos no Código de Ética da CIPP S/A”.
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205-1 - OPERAÇÕES AVALIADAS DE RISCOS RELACIONADOS À CORRUPÇÃO

Considerando a Transparência como um dos mecanismos de enfrentamento a corrupção, 
a CIPP S/A através do Comitê Setorial de Acesso à informação – CSAI, o qual é responsável 
pela gestão da transparência ativa (conteúdo divulgado por meio site Institucional) e passiva 
(tratamento e análise das solicitações de informação), promoveu diversas ações de maximização 
da cultura da transparência perante aos colaboradores, a exemplo de:

•	 Reuniões temáticas com os gestores para maximização da Transparência Ativa, 
esclarecendo a necessidade de divulgação das informações mínimas necessárias 
aos cidadãos, em virtude da legislação vigente, e os impactos positivos que a 
transparência traz para a Companhia;

•	 Atualização da página Lei de Acesso a Informação da Companhia, passando a ser 
mais intuitiva e completa no tocante a disponibilização das informações mínimas 
exigidas pela legislação.

No tocante a atuação do CSAI no atendimento direto ao cidadão no ano de 2020, vale 
destacar um aumento de aproximadamente 60% de solicitações de acesso à informação em 
relação ao ano anterior, conforme destacado no relatório de gestão de transparência de 2020, 
sendo mais recorrentes as solicitações de dados técnicos do Complexo Industrial e Portuário do 
Pecém, totalizando aproximadamente 40% da transparência passiva da CIPP S/A. 

Ainda referente ao CSAI, ressalta-se que, mesmo em contexto de Pandemia, a Companhia 
reestruturou seu Comitê, maximizando o atendimento ao usuário, bem como a intensificação de 
promoção à transparência ativa, conforme demonstrado anteriormente. 

A CIPP S/A também possui um setor de auditoria interna de suma relevância, que auxilia 
na simplificação de tarefas, analise do cumprimento de normas, além de servir diretamente 
como importante ferramenta de apoio à gestão, pois reporta aos administradores o andamento 
das atividades executadas. Ela também funciona como controle administrativo, pois contribui 
para o aprimoramento dos procedimentos do Controle Interno que tem com função verificar se 
as normas internas estão sendo seguidas e procura avaliar se há necessidade de novas normas, 
procedimentos e controles mais adequados e ágeis.

O objetivo da auditoria interna é trazer benefícios à organização e aperfeiçoar o controle 
patrimonial, procurando diminuir riscos de ineficiência, erros e fraudes. O foco na realização 
e regularização dos procedimentos da empresa visa identificar as falhas, além de preveni-las, 
reforçando os controles, e fortalecendo a gestão organizacional. 

A auditoria interna, desta forma, atua preventivamente ao realizar a análise da adequação 
dos mecanismos de controle, objetivando  maior segurança nos processos patrimoniais, além 
de maior confiabilidade dos relatórios contábeis e gerenciais. Também realiza um trabalho de 
assessoramento direto com a administração da organização relativo à prevenção de fraudes e 
erros tendo como obrigatoriedade principal relatar por escrito e de maneira reservada sobre 
qualquer tipo de irregularidades detectadas no decorrer de seu trabalho.

O PAINT (Plano Anual das atividades de Auditoria Interna) leva em consideração a Matriz 
de Riscos onde estão consolidados os riscos estratégicos oriundos do desdobramento do plano 
de negócios, com os fatores relacionados a cada risco, probabilidade e impacto conceito de 
função multidisciplinar da auditoria interna, assim, tendo a necessidade de monitoramento dos 
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controles e procedimentos em tarefas voltadas a atividades relevantes e de riscos da empresa, 
considerando processos/atividades identificados com probabilidade e impactos elevados. 

Em atenção a Instrução Normativa nº 24, de 17/11/2015 da Controladoria Geral da União 
(CGU), art. 4º, o PAINT conterá a estimativa de horas destinadas às ações de capacitação e 
participação em eventos que promovam o fortalecimento das atividades de auditoria interna, 
sendo estimado o mínimo de 40 horas para capacitação.

As ações de capacitações previstas no exercício de 2020 totalizaram-se em 15 horas ao 
decorrer do ano vigente. Com a finalidade de capacitar todos os colaboradores da área para as 
atividades de apoio e de realização do PAINT, as ações de capacitação foram divididas em 05 
cursos/seminários/workshops.

A auditoria Interna recebeu através da Ouvidoria, 01 (uma) demanda especial para 
verificação de procedimentos envolvidos no processo de aquisição e instalação de equipamentos 
de infraestrutura de tecnologia da informação. A análise desta auditoria levou à verificação de 
pontos de melhoria no controle patrimonial e de inconformidades na gestão contratual conforme 
constatações registradas no relatório.

205-3 CONFORMIDADE COM LEIS E REGULAMENTOS
A Companhia adota uma estrutura organizacional de governança que prima pela ética, 

transparência e sustentabilidade como valores organizacionais, dentre outros. Neste contexto, 
possui uma Área de Verificação de Cumprimento de Obrigações (Controle Interno), Gestão de Riscos 
e Governança, que juntamente com a Auditoria Interna e o Comitê de Auditoria Estatutário, todos 
sob a diretriz do Conselho de Administração, realizam uma política de compliance e de gestão de 
riscos voltada para o atendimento do desenvolvimento estratégico da empresa, estabelecendo 
definições, diretrizes, critérios de avaliação e apetite a risco de acordo com os interesses sociais.

Estar em conformidade com as leis e os regulamentos gera valor para a empresa no 
mercado cada vez mais competitivo. Credibilidade e confiança fazem surgir oportunidades de 
negócio para as empresas que são reconhecidamente sérias, que adotam boas práticas e padrões 
organizacionais. A CIPP S/A entende esta importância e quer estar entre essas empresas. Toda 
a organização é impactada internamente com o tema de conformidade de leis e regulamentos 
e externamente, alguns públicos também são impactados a exemplo de: investidores, clientes, 
sociedade em geral, fornecedores, órgãos reguladores, prestadores de serviços, comunidade do 
entorno, órgãos intervenientes (governos federal, estadual e municipal), meio ambiente e os 
caminhoneiros

A estruturação de um programa de integridade está em evolução, com a adoção de Políticas 
e Regulamentos internos que regulam as boas práticas organizacionais, como por exemplo, o 
estabelecimento de um Código de Conduta, um Código de Ética, uma Política de Transação com 
Partes Relacionadas, uma Política de Patrocínio, dentre outras, que visam identificar, prevenir, 

Destaca-se que durante o exercício de 2020 nenhuma 
denúncia vinculada à corrupção foi registrada perante a 
Comissão Setorial de Ética Pública da CIPP S/A.
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monitorar, detectar, propor soluções, orientar e treinar o quadro de profissionais que integram a 
equipe da Companhia.

O acompanhamento da adoção dessas medidas se verifica por ferramentas diferenciadas, 
tais como a Ouvidoria, o Controle Interno e a Auditoria, pois são verdadeiros instrumentos de 
captação e recepção de demandas ou reclamações aptas a revelar o nível de conformidade com 
as leis e os demais regulamentos da CIPP S/A. Não se pode esquecer que o resultado desse 
acompanhamento é analisado durante as reuniões de Diretoria Executiva da Companhia.

Utiliza-se dentre da Companhia como referencial, as instruções das principais entidades 
nestas áreas, como por exemplo o IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, a CGE – 
Controladoria Geral do Estado, como também presta contas juntamente ao Tribunal de Contas do 
Ceará – TCE, além de rotineiramente avaliar a incidência de leis, normas e regulamentos vigentes 
no País, de maneira a assegurar a conformidade da atuação da Companhia à legislação em vigor. 

Neste cenário, a Companhia incentiva e promove a capacitação de seus gestores, 
anualmente, em cursos relacionados as melhores práticas de governança corporativa, compliance, 
controle interno, anticorrupção e gestão, fomentando a alta qualificação técnica de sua equipe. 
A Política de Patrocínio é atualizada e divulgada internamente, após aprovação do Conselho de 
Administração, tendo como diretriz apoiar projetos relacionados ao fortalecimento e consolidação 
da imagem e marca da Companhia nos termos da legislação vigente.

O Código de Conduta e o Código de Ética desenvolvidos e implantados pela Companhia 
orientam o comportamento individual e corporativo em relação à integridade. Alinhados 
aos preceitos da Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013) e da Lei de Acesso a Informação (Lei 
nº 12.527/2011), são documentos que tem a função de minimizar os conflitos éticos, ações ou 
omissões que eventualmente contrariem os objetivos estratégicos da Companhia.

No ano de 2020, não ocorreram casos de corrupção entre os principais envolvidos na cadeia 
de relacionamento da Companhia; sejam, administradores, empregados, clientes, fornecedores, 
sociedade, e etc.

Por fim, considerando a estrutura de Governança Corporativa desenvolvida e constantemente 
monitorada pela Companhia, pretende-se alcançar níveis de transparência e ética que assegurem 
a redução dos conflitos de interesses e a assimetria de informações, contribuindo para o 
crescimento sustentável da Companhia.

419-1 - NÃO CONFORMIDADE COM LEIS E REGULAMENTOS NA ÁREA 
SOCIOECONÔMICA

No ano de 2020, a CIPP S/A não sofreu sanções administrativas da Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários – ANTAQ em decorrência do exercício regular de sua atividade portuária. 
No aspecto trabalhista, a Companhia, igualmente, não recebeu multas ou sanções dos órgãos de 
fiscalização trabalhista.

Com relação ao Controle Externo realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – 
TCE, esta Companhia recebeu sanções e recomendações em decorrência da análise da Prestação 
de Contas do exercício de 2016, mas que a área jurídica da CIPP S/A já avalia as não conformidades 
para identificação das causas e tratativa adequada dos problemas.

Por fim, não houve, no ano de 2020, nenhum registro de aplicação de sanções ou multas à 
Companhia por não conformidade com leis e regulamentos em decorrência de processos judiciais 
ou em decorrência da arbitragem.



Relatório de Sustentabilidade 202060

3.2.
Ambiental
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3.2.1 AÇÕES DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 
(103-1 a 103-3)

A instalação de um grande empreendimento, como a de um porto, traz mudanças no 
ambiente de vida das comunidades locais e em toda a esfera da região, impactando diretamente 
o local e alguns públicos e interesse da organização. Vários são os desafios a serem enfrentados, 
mas tendo por base políticas e diretrizes já estabelecidas de atuação junto a uma estrutura de 
pessoas e processos, é possível realizar ações para minimizar os impactos e ainda promover o 
desenvolvimento local, em parceria com órgãos públicos, empresas e instituições locais. 

No caso da construção do Porto do Pecém, a atividade pesqueira artesanal foi impactada, 
uma vez que, por questão de segurança, houve exclusão de áreas de pesca preferenciais. Dessa 
forma, visando mitigar e compensar os impactos com a construção e operação do Terminal 
Portuário do Pecém, bem como fortalecer a atividade pesqueira da região (Pecém, Cumbuco e 
Taíba) a CIPP S/A realiza o Programa de Compensação da Atividade da Pesca – PCAP. 

O tema compensação ambiental é relevante pois impacta diretamente de forma externa à 
organização as comunidades pesqueiras em seu aspecto econômico e social, uma oportunidade 
de a organização demonstrar na prática através de um projeto estruturado de compensação 
ambiental, o seu compromisso com a sustentabilidade. 

O projeto é acompanhado por reuniões mensais com parceiros e a própria comunidade 
beneficiada, o que ocorreu ao longo de 2020 de modo diferente do habitual e de forma on-
line. Devido a necessidade de isolamento social devido a pandemia da Covid-19, muitas das 
atividades presenciais não puderam ser realizadas e dada a dificuldade de processo licitatório 
para aquisição de insumos para os projetos que necessitavam da compra de material, algumas 
atividades do PCAP não lograram êxito de realização no período. 

O PCAP da CIPP S/A desenvolve ações educativas, de capacitação para a geração de renda 
e conscientização das comunidades pesqueiras em prol da construção de um senso crítico que 
as leve a compreender a importância da participação no processo de melhoria da qualidade de 
vida individual e coletiva, conforme diretrizes estabelecidas na Lei nº 9.795 de 1999, que trata da 
Política Nacional de Educação Ambiental, além de seguir as exigências da Instrução Normativa nº 
2 do IBAMA, de 27 de Março de 2012. 

Dentre as atividades validadas do PCAP, algumas conseguiram ser realizadas de forma 
parcial pelos critérios já mencionados anteriormente. A seguir, segue descritivo das atividades 
realizadas em 2020: 

•	 Projeto Segurança da Navegabilidade das Embarcações Pesqueiras e Proteção Individual 
dos Pescadores: Porto do Pecém concluiu o processo, adquiriu os bens e entregou às 
colônias de pescadores o material necessário para o projeto;

•	 Projeto Qualificação Profissional e Geração de Renda Autônoma: Adaptando a produção 
local ao período de pandemia, costureiras e artesãs das comunidades foram contactadas 
para participarem do Projeto Rede Protege. Com a participação de artesãs e costureiras do 
Cumbuco e da Taíba, as participantes receberam o material necessário para confecção de 
máscaras de tecido e toda produção foi comprada, gerando renda imediata para costureiras 
e artesãs locais.
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Materiais para produção de máscaras

Confecção de máscaras

Entrega de máscaras no Porto.

Tecido para confecção de máscaras

Kits de máscaras

Entrega de máscaras na Colônia de Cumbuco
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 Devido a necessidade de isolamento social, não houveram ações de capacitação 
presencial e novas turmas. Porém, havia 19 alunos no curso de informática e foram selecionados 
18 participantes para o curso de fotografia, a ser efetivado em seguida ao encerramento da 
pandemia.

 

                               

Entrega de máscaras na colônia de Pecém Entrega de máscaras na Associação da Taíba
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•	 Projeto Reforma de Jangadas: Houve a entrega de lotes de tintas e isopor para os 
pescadores, que estão no aguardo de processo licitatório em execução previsto para 
2021, para aquisição de madeira e a realização de aulas para preparação e realização de 
manutenção nas jangadas, impedido de realização em 2020 devido a pandemia de covid-19;

•	 Projeto Encalhe de Jangadas: Aguardando processo de licitação previsto para 2021 para 
continuidade das ações;

•	 Comercialização de Artefatos de Pesca: No ano de 2020, os artefatos continuaram sendo 
comercializados no entreposto da Capatazia da Taíba. Está previsto para 2021 novo processo 
licitatório para dar continuidade as ações do projeto.
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3.2.2 CONFORMIDADE AMBIENTAL
(307, 307-1)

 O Complexo do Pecém realiza suas atividades buscando sempre controlar e diminuir 
os impactos que, eventualmente, suas operações possam causar ao meio ambiente. Para isso, 
realiza ações em consonância com as condicionantes ambientais estipuladas na sua Licença 
de Ambiental (LO 167/2001 -2ª RENOVAÇÃO – 6ª RETIFICAÇÃO), em fundamentos legais, além de 
normas e procedimentos operacionais, elaborados internamente, que objetivam a manutenção 
das características naturais da Região. 
 A preocupação com o meio que o cerca, vem da ciência de que a preservação das 
condições naturais é fundamental para manutenção da saúde de todas as espécies animais 
e vegetais, bem como para reprodução das atividades econômicas das comunidades locais e, 
consequentemente, para o desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará.
 Como forma de garantir um adequado monitoramento e controle ambiental que 
assegurem que as operações no Pecém sejam realizadas em conformidade com as leis, o Porto 
executa, periodicamente, as seguintes ações:

•	 Elaboração de relatórios mensais que detalham a execução de programas ambientais no 
complexo;

•	 Realização de vistoria técnica nas áreas de operação com foco na prevenção de incidentes 
com vazamento em máquinas e na operação e armazenagem de graneis, na geração e 
destinação correta de resíduos sólidos e efluentes além de emissões atmosféricas;
 

•	 Organização de reuniões Técnicas Especializadas envolvendo representantes da alta 
administração do Porto, equipe de gestão ambiental, órgãos ambientais licenciadores 
(IBAMA E SEMACE) e outras instituições, para o alinhamento de questões que levem a uma 
adequada gestão ambiental das operações portuárias;

Acompanhamento dos procedimentos de atracação de navios.



Relatório de Sustentabilidade 202066

    

•	 Atuação com medidas preventivas visando reduzir o risco de queda de materiais no mar e 
dispersão de material flutuante nas operações de granel sólido ou de outras cargas.
 

•	 Implementação de ações para prevenção a incidentes envolvendo materiais oleosos que 
consiste na adoção de check-list de manutenção de máquinas e equipamentos, vistorias 
nos locais de armazenamento de produtos perigosos (oleosos), utilização de cerco 
preventivo no entorno das embarcações no decurso de suas operações, disponibilidade 
de kits mitigação ao longo da área do terminal e manutenção de equipe de emergência 
ambiental mantida em prontidão 24 horas por dias. 

     

Reuniões mensais da Gestão Ambiental do Complexo do Pecém.

Aplicação de cerco preventivo no entorno dos navios. Lonamento de caminhões de granel sólido.

Área com equipamentos de prontidão à
emergências ambientais.

Kit de mitigação, localizado no píer 1.
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Com objetivo de avaliar o grau de conformidade das operações no Complexo com a 
legislação ambiental vigente, o Porto do Pecém conta com auditorias interna e externa.

A auditoria interna é executada anualmente pela equipe técnica do Porto a qual avalia a 
gestão e controle operacional das atividades de cada operadora portuária frente aos requisitos 
legais pertinentes, bem como dos requisitos mínimos do monitoramento ambiental de suas 
atividades. Os pontos analisados são: existência de ações de Educação Ambiental, gestão de 
resíduos sólidos, efluentes líquidos, comunicação interna, capacitação de trabalhadores em 
atividades de risco pessoal e/ou ambiental, registro de ocorrências ambientais, tratamento de 
desvios e não conformidades. 

No ano de 2020, devido a pandemia as auditorias tiveram que ser replanejadas. Dentre 
as 08 auditorias internas previstas, 05 foram realizadas. Nestas, foram apontadas 06 NC (Não 
Conformidades) e 02 OM (Oportunidade de Melhoria). Todos os apontamentos possuem prazo 
mínimo de atendimento em janeiro/2021, de modo que as ações serão acompanhadas pelo Porto.

A auditoria externa, por sua vez, tem caráter compulsório, sendo realizada a cada dois 
anos e com objetivo de avaliar o sistema de gestão e o controle ambiental implantados nas 
instalações, tendo em vista o cumprimento da legislação vigente e o licenciamento ambiental.

Tendo em vista o cenário as limitações impostas pela pandemia da COVID-19, a auditoria 
externa ocorrida em 2020, foi dividida em duas etapas, (i) Documental e (ii) Operacional, sendo a 
primeira parte realizada remotamente, por meio de reuniões online para verificação de requisitos 
legais e documentos pertinentes ao sistema de gestão ambiental e a segunda etapa, realizada 
de forma presencial, com verificação dos controles operacionais relacionados aos aspectos e 
impactos ambientais pertinentes às atividades.

A auditoria externa de 2020 teve como resultado 02 não conformidades (1 reincidente e 1 
registrada neste processo), 7 observações e 9 constatações com oportunidades de melhoria. O 
escopo dessa auditoria ambiental, bem como o Plano de Auditoria e os resultados podem ser 
acompanhados pelo Relatório de Auditoria Ambiental (RAA) e o Plano de Ação da Auditoria de 
2020, os quais foram protocolados no dia 18/09/2020 via Carta DIENG nº 362/2020, nº SEI 8397788.

Assim como ocorreu nos últimos quatro anos, no ano de 2020, o Complexo do Pecém não 
recebeu nenhuma multa ou auto de infração por descumprimento de legislação ambiental. (307-
1)

Reunião de encerramento da auditoria externa.
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3.3.
Social
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3.3.1 EMPREGO
(401, 401-1)

A área de Gestão de Pessoas da CIPP S/A é uma área estratégica para o desenvolvimento 
da Companhia e que segue todos os princípios da legislação trabalhista vigente, respeitando 
todos os direitos previstos e propiciando um ambiente de trabalho seguro, humano e saudável a 
todos seus colaboradores, sejam empregados efetivos, comissionados, diretoria e terceirizados. 

Em 2020 contabilizou um total de 344 colaboradores (Efetivos, Comissionados, Diretores 
e Terceirizados) onde 73,84% correspondem ao sexo masculino e 26,16% do sexo feminino com 
destaque de 02 mulheres ocupando cargo de diretoria no total de 08 diretores. 

2020 344 Efetivos, Comissionados, 
Diretores e Terceirizados

73,84%
homens

26,16%
mulheres
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3.3.2 SEGURANÇA PATRIMONIAL
(103-1 A 103-3)

Após os ataques terroristas sofridos pelo USA em 2001 e os consequentes desdobramentos 
em todo o mundo, órgãos internacionais que atuam para a implementação de medidas que 
possam fazer face às ações terroristas, principalmente em ambiente marítimo, priorizaram muitas 
pautas que já estavam sendo discutidas, com o objetivo de proporcionar uma maior segurança às 
instalações portuárias e aos navios, sendo aquelas reforçadas e colocadas em execução.

O Brasil é signatário da Convenção SOLAS e antes mesmo da aprovação do Capítulo XI-2 - 
Código Internacional para Proteção de Navios e Instalações Portuárias, ISPS CODE, em dezembro 
de 2002, que padronizou ações em âmbito mundial, que devem ser observadas por todos os 
Portos e que contribuem para mitigar diversos riscos existentes, particularmente aos ligados 
à interferência de terroristas e sabotadores no ambiente tratado, o Porto do Pecém já possuía 
legislação específica para segurança em portos, tendo sido a primeira instalação portuária a 
receber a certificação plena, por cumprir às exigências previstas no referido Código. A CIPP S/A está 
atualmente renovando sua Declaração de Cumprimento (DC), tendo sido aprovado, recentemente, 
seu Estudo de Avaliação de Riscos (EAR) pela Comissão Nacional de Portos, CONPORTOS.

A missão primordial do Setor de Segurança e Patrimônio do TPP é proporcionar um ambiente 
seguro para todos os colaboradores, usuários e clientes, bem como garantir a integridade de 
ativos existentes. A Unidade de Segurança executa o controle de pessoas, veículos, equipamentos, 
embarcações e composições ferroviárias que utilizam o Terminal. Todos os processos que norteiam 
o controle de acesso e que foram elaborados atendendo às exigências da Receita Federal são 
executados e constantemente aperfeiçoados, contribuindo para aumentar a credibilidade do 
Porto do Pecém em um ambiente de negócios.

Além das atribuições citadas acima, o TPP tem compromissos assumidos junto à organismos 
internacionais que são os seguintes: Combater o narcotráfico e ao crime organizado; controle de 
entrada e saída de armas do País; Repressão ao roubo/furto de cargas e utilização do Subsistema 
de Segura de Segurança Pública.

Para fazer face ao previsto no código supracitado e às diversas medidas que devem ser 
adotadas para atender aos cenários apresentados, a Segurança utiliza recursos humanos, aliados 
às tecnologias mais modernas que se apresentam em nível global, visando atender à segurança 
portuária.

As atividades realizadas pela Gerência de Segurança e Patrimônio são regidas pela seguinte 
legislação: Normas de Procedimentos para Exploração do Terminal Portuário do Pecém (NETPP), 
Manual de Segurança do TPP, Resolução Nr 053- CONPORTOS, de 04 de setembro de 2020; Portaria 
Nr 02, de 26 de abril de 2010, da RFB, pelo ISPS CODE e por procedimentos que são atualizados, 
conforme são apresentadas situações não elencadas nas diversas normas.

A segurança possui uma estrutura organizacional que é constituída por uma Unidade de 
Segurança composta por Auxiliares de Gestão, supervisores de segurança, operadores de CMVE, 
portaria, operadores de OCR e vigilantes de empresa privada. 

Para que sejam cumpridos todos os objetivos que são previstos e serem atendidas as diversas 
normas e resoluções que regulam as atividades realizadas em área alfandegada, a CIPP S/A utiliza 
os seguintes processos:
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•	 Cadastro de usuários;
•	 Solicitação para o acesso contendo a respectivas motivações;
•	 Autorização para o acesso ao terminal; e
•	 Controle de acesso no interior da área alfandegada, com vistorias rotineiras.

 O setor de segurança dispõe de um sistema de monitoramento (CFTV) que atende em 
muito boas condições a área alfandegada, bem como as áreas controladas pela CIPP S/A. Para o 
patrulhamento da ASTPP foi adquirida uma lancha com capacidade para 05(cinco) pessoas que 
irá cumprir às recomendações da CONPORTOS e do ISPS CODE. As rondas internas e externas 
são realizadas por viaturas médias e motocicletas, além do patrulhamento aéreo que é feito, 
diariamente, por drone.

O acesso de pedestres do GATE principal está sendo reestruturado e irá proporcionar 
melhores condições para o controle de entrada de usuários, com instalações mais amplas e com 
uma maior quantidade de catracas de entrada e saída. Com a instalação do OCR foi otimizado o 
processo de registro e controle de entrada e saída de veículos e cargas. 

Gate 1 e GATE 2 - Entrada

Atracação no TMUT Vistoria de Pessoas no Pátio
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Os gráficos abaixo representam o trabalho realizado em vistorias nos contêineres e veículos, 
no processo que começa ao adentrar o terminal e finaliza na sua saída.
Nos Contêineres, realizamos checagem dos lacres, do próprio contêiner e a segurança da carga 
nele transportado.

Nos veículos, são realizados vistorias para garantirmos o cumprimento das normas do 
Terminal Portuário.

Os dados abaixo mostram um acréscimo nos números de lacres divergentes, situação que 
se explica devido ao aumento de contêineres que circularam pelo nosso Terminal no primeiro 
trimestre de 2021.

Os veículos tiveram uma redução no item alimentos, em virtude de ter havido uma redução 
na circulação dentro do terminal e ao trabalho de conscientização das normas do TPP junto aos 
condutores e prestadores de serviço.

Vistoria de Veículos no Pátio

Área da Reserva Ambiental
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Gráfico Trimestral de comparativo das Ocorrências em Contêiner

Gráfico Trimestral de comparativo das Ocorrências em Veículos

3.3.3 AÇÕES DE SEGURANÇA, SAUDE E MEIO AMBIENTE - SEGURANÇA E 
SAÚDE OCUPACIONAL
(403, 403-1)

O tema é relevante porque com ele se busca alcançar a qualidade, a eficiência, a abrangência 
e, consequentemente, a excelência na proteção da saúde e integridade dos trabalhadores e do 
meio ambiente em que eles laboram no ambiente portuário, através de uma organização de 
segurança eficaz e os recursos materiais e humanos necessários aos aludidos objetivos.

A gestão de segurança, saúde e meio ambiente da companhia é efetuada seguindo e 
cumprindo a sua Política Ambiental, Norma de Exploração, normas e procedimentos operacionais 
internos, além das normas legais pertinentes ao tema. A CIPP S/A e os seus Prestadores de Serviço, 
dotados dos seus instrumentos normativos, próprios e semelhantes, atuam de forma integrada e 
articulada, promovendo o gerenciamento e controle dos riscos nos ambientes de trabalho onde 
elas realizam as suas atividades. Ressalta-se que todas as empresas devem obedecer a Norma 
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de Exploração do Terminal e as Resoluções da CIPP S/A, além das Normas regulamentadoras 
e Legais envolvidas com o tema, como aquelas editadas por órgãos oficiais (IBAMA, ME/MTE, 
ANTAQ, MS, CBMCE, MAPA, etc).

A avaliação da eficácia das ações de segurança, saúde e meio ambiente realizada pela 
CIPP S/A é efetuada através de indicadores estruturados sobre riscos e acidentes ambientais e 
do trabalho, além de dados sobre simulados e treinamentos realizados no ano. Os indicadores 
são apresentados em reuniões regulares e frequentes com a Diretoria e Gerência da área, sendo 
relevantes à observação e análise da evolução dos padrões adequados de desempenho ambiental 
e de segurança ocupacional do terminal.

Por outro lado, as estatísticas sobre acidentes, doenças e riscos ocupacionais, a serem 
elaboradas pelas empresas prestadoras de serviço todos os anos, face ao que determina 
também norma regulamentadora do antigo Ministério do Trabalho (NR-4), representam uma 
das ferramentas de avaliação individual de desempenho geral de segurança no trabalho das 
empresas, onde devem constam as taxas de frequência, taxas de gravidade e índices de avaliação 
de gravidade, setores e atividades envolvidos, etc.

403-1 REPRESENTAÇÃO DOS TRABALHADORES EM COMITÊS DE SAÚDE E 
SEGURANÇA FORMAIS DE GESTORES E TRABALHADORES

A Organização de Segurança e Saúde no Trabalho, criada e implantada pela companhia 
administradora do Terminal Portuário do Pecém (CIPP S/A), cujas ações abrangem as edificações 
e áreas sob a sua responsabilidade (áreas primárias e adjacentes), tem um papel relevante e 
indispensável na proteção da saúde dos trabalhadores portuários e das demais pessoas que 
acessam e laboram nas áreas operacionais da instalação portuária. Haja vista que os impactos dos 
acidentes e doenças ocupacionais na área portuária poderão alcançar todos aqueles que estejam 
presentes nos ambientes de operação, como os empregados da CIPP S/A e suas Terceirizadas, 
Prestadoras de Serviço, Transportadoras, Fornecedoras de Suprimentos, Funcionários Públicos 
de Órgãos Intervenientes Federais e Estaduais, Motoristas, Clientes, Visitantes, Tripulações de 
Navios, etc.

A Política ambiental e de segurança no trabalho estabelecida pela CIPP S/A tem como 
foco a proteção do meio ambiente e das pessoas que se encontram nas referidas áreas, de forma 
abrangente a todos que motivadamente necessitam acessar as instalações do porto, onde o 
desenvolvimento de ações técnicas e estratégicas são fundamentais a indicadores adequados e 
satisfatórios das boas condições de higiene ocupacional.

A CIPP S/A não somente busca controlar o cumprimento das suas obrigações constantes 
nas normas regulamentadoras sobre segurança no trabalho, mas também o atendimento por 
parte de prestadores de serviço e de outras pessoas físicas ou jurídicas que atuam no terminal, 
através de observações de evidências de experiências, qualificações e disponibilidade de 
recursos materiais e humanos às atividades, análise de documentos e informações sobre SST, 
verificações de atividades, procedimentos, materiais, máquinas, equipamentos e demais objetos 
quanto aos bons padrões de segurança. Tudo isto para que se tenha uma constatação inicial e ao 
longo do tempo de que as atividades daquelas pessoas possam ocorrer com um padrão mínimo 
de qualidade e segurança.
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Baseado nas suas políticas internas ambientais e de segurança, bem como na legislação 
pertinente, as empresas que atuam no terminal estão obrigadas a dispor de suas próprias 
organizações de segurança, que controladas, integradas e articuladas com a da CIPP S/A, 
promovem o gerenciamento e controle dos riscos nos ambientes de trabalho onde elas realizam 
as suas atividades.

As ações desempenhadas, principalmente, pelo SESMT e CIPA das empresas, frutos das 
políticas de segurança e também da legislação vigente, vem alcançando, ano a ano, índices cada 
vez melhores sobre incidentes, acidentes e doenças relacionados ao trabalho, considerando que, 
por vezes, eventos indesejáveis desta natureza possuem potenciais de ocasionarem emergências 
médicas e ambientais de grande porte. 

A busca e o trabalho árduo destes grupos nas empresas aos bons indicadores e metas de 
segurança (zero acidente ou a não ocorrência de acidentes), tem como fundamento atividades 
técnicas rotineiras ou frequentes, como a realização de inspeções técnicas planejadas de 
segurança, análises de acidentes, treinamentos, simulados de emergência, campanhas de saúde 
e segurança, elaboração e desenvolvimento de programas de higiene no trabalho (PGR e PCMSO) 
e Planos de Emergência (PCE e PAM), elaboração de normas e procedimentos seguros de trabalho.

Para o que foi acima citado, a CIPP dispõe de um SESMT composto de 03 (três) Engenheiros 
de Segurança do Trabalho e 05 (cinco) Técnicos de Segurança do Trabalho, além de 01 (um) 
Engenheiro Ambiental e 02 (dois) Técnicos Ambientais que fazem parte do setor de Meio Ambiente 
e Segurança do Trabalho da CIPP S/A. As atividades e trabalhos de Medicina do Trabalho (PCMSO, 
ASO, PCA, Exames complementares) são efetuadas por empresa terceirizada contratada pela CIPP 
para este fim. Os prestadores de serviço, compõem os seus SESMT e as suas CIPA com profissionais, 
de acordo com os critérios definidos pelas normas regulamentadoras do antigo Ministério do 
Trabalho, a NR-04 (SESMT) e a NR-05 (CIPA).

As estatísticas de segurança, criadas e mantidas pelas empresas todos os anos, face 
ao que determina também norma regulamentadora do antigo Ministério do Trabalho (NR-4), 
representam uma das ferramentas de avaliação de desempenho geral de segurança do terminal 
e individuais das empresas, onde devem constam as taxas de frequência, taxas de gravidade e 
índices de avaliação de gravidade, estatísticas de causas, locais do corpo atingidos, locais dos 
acidentes, atividades, etc. 

Outros indicadores importantes são as quantidades e tempos de treinamentos, campanhas 
de SST, simulados de emergência, inspeções de segurança, etc., que juntamente com acima citados 
devem orientar as avaliações globais e a adoção de novas diretrizes, orientações, estratégias e 
atuações a um desempenho satisfatório de segurança e saúde das empresas.

A CIPP S/A vem adotando ao longo dos anos, baseado também em sua política ambiental, a 
realização de planejamentos e ações permanentes e estratégicas de controle das boas condições 
de saúde e segurança ocupacional dos trabalhadores que atuam no Terminal Portuário do Pecém. 

O controle das condições de higiene ocupacional adotado pela companhia está baseado 
nos pilares fundamentais de um correto e adequado sistema de gerenciamento dos riscos, 
como os princípios, estrutura e processo, formulados ao sucesso de um dos objetivos principais 
da companhia: A prevenção e o controle total de perdas materiais, humanas e financeiras da 
instituição.

Desta forma, para o objetivo formulado, o setor de Segurança e Saúde do Trabalho da 
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companhia vem desenvolvendo uma série de ações e programas, previstos também na nas 
recomendações de órgãos internacionais (OIT, ONU, etc) e na legislação dos órgãos oficiais 
nacionais (Ministério do Trabalho, Anvisa, Corpo de Bombeiros, Marinha do Brasil, Antaq, etc). 

Destaca-se implementação das ações periódicas de prevenção e higiene contidas no PPRA 
– Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (estabelecido pela norma NR-9 do Ministério do 
Trabalho), sendo elas a antecipação, reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos 
riscos ambientais, que fazem parte do desenvolvimento das etapas do programa. 

Anualmente, são promovidas uma reavaliação de todas as referidas ações, objetivando 
atualizar as informações e atuar de forma precisa e correta no controle e tratamento dos riscos 
ocupacionais. Avaliações quantitativas são realizadas, periodicamente, através de medição da 
intensidade ou concentração de agentes ambientais de risco (ruído, calor, iluminância, sílica 
livre em poeiras minerais e gases da combustão de veículos), para monitorar os citados riscos 
e adotar, caso necessário, estratégias e medidas técnicas e/ou administrativas mais eficazes à 
proteção dos trabalhadores. Isto objetivando sempre ofertar ao trabalhador a melhor e mais 
adequada proteção contra os riscos ocupacionais. No programa, também estão estabelecidos 
a realização de inspeções de segurança, investigação e análise de acidentes, treinamentos e 
fornecimento de equipamentos de segurança. 

Ressalta-se também o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO (NR-7), 
que junto com as informações contidas no PPRA, visa promover, permanentemente, um controle 
e monitoramento da saúde dos trabalhadores, através da realização de ações programadas, como 
exames médicos e divulgações de informações gerais sobre saúde ocupacional. 

As informações contidas no PPRA são observadas pelo Médico Coordenador do PCMSO, 
afim de que ele possa propor no programa médico ações específicas e necessárias ao controle da 
saúde do trabalhador, especialmente exames clínicos e complementares específicos aos riscos 
reconhecidos no PPRA, como audiometria, espirometria, RX TORAX e hemograma completo, além 
de palestras, campanhas, treinamentos sobre prevenção, cuidados e proteção aos referidos 
riscos identificados.

O Plano de Controle de Emergência - PCE, previsto na norma NR-29/MTE, implementado 
pela companhia para estabelecer as ações de controle de emergências, como aquelas previstas 
pela citada norma: incêndio e explosão, vazamento de produtos perigosos, queda de homem ao 
mar, poluição ou acidente ambiental e socorro a acidentados. 

O referido plano estabelece uma periodicidade de treinamentos simulados às possíveis 
emergências que possam ocorrer na instalação portuária, visando promover um processo de 
instrução e cultura sobre as condutas e procedimentos específicos a serem adotados em todos 
os tipos de ocorrências emergências que a instalação está passiva de sofrer no desenvolvimento 
das suas atividades. 

As simulações tentam sempre envolver as situações mais complexas e difíceis ao 
atendimento, para que todos os envolvidos neste tipo de evento sejam também alertados 
sobre as necessidades e problemas que poderão enfrentar na mitigação das emergências. Desta 
forma, a companhia realizou em 2020, fundamentados nos programas acima citados, alcançou os 
seguintes indicadores de segurança e saúde no trabalho: 
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1. Realização diária de inspeção de segurança nas dependências do porto, nos turnos diurno e 
noturno, envolvendo todos os dias da semana;

2. Investigação e análise das causas de acidentes de trabalho informados e ocorridos no interior 
das instalações do Porto do Pecém;

3. Disponibilização diária de equipamentos de proteção individual aos trabalhadores, também 
nos turnos diurno e noturno, envolvendo todos os dias da semana;

4. Promoção de treinamentos (palestras e cursos) voltados à segurança e saúde do trabalhador, 
sendo realizados e contabilizados, no ano de 2020, uma carga horária de 30 (trinta) horas de 
eventos de instrução e educação em SST, sendo os eventos os seguintes:

Palestras:

Cursos:

5. Desenvolvimento de treinamentos simulados em emergências, como previsto no PCE e 
programação de eventos ao ano de 2020, onde foram planejados e realizados o atendimento 
aos seguintes cenários de acidentes:

Carga Horária: 20h
Segurança à Bordo de Navios
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3.3.4 OUVIDORIA E REGULAMENTAÇÃO
(103-1 A 103-3)

No contexto de participação e controle social, Ouvidoria é o canal de comunicação principal 
entre os cidadãos e as várias instituições governamentais. Essa ferramenta permite um diálogo 
aberto do cidadão com a alta gestão da Companhia, possibilitando o monitoramento e controle 
da qualidade dos serviços prestados, através das sugestões, elogios, solicitações, reclamações e 
denúncias independente de área e incluindo os temas relacionados a sustentabilidade nas áreas 
econômica, social e ambiental.

As manifestações podem ser registradas presencialmente na sede do Complexo do Pecém, 
pela internet através do Portal Ceará Transparente, acessado a partir do link da Ouvidoria no site 
“https://www.complexodopecem.com.br/ouvidoria/”, pelo e-mail: ouvidoria@complexodopecme.
com.br e pela central de atendimento telefônico gratuito “155”.

EVOLUÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES AO LONGO DO ANO
A Ouvidoria da CIPP S/A apresentou no ano de 2020 um decréscimo de aproximadamente 36% 

no número de manifestações em relação ao ano de 2019, atingindo um total de 72 manifestações 
no período. A redução no número de manifestação se deu em virtude do contexto de pandemia 
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a qual vivenciamos no ano de 2020, onde ocorreu uma redução no fluxo de pessoas no Complexo 
do Pecém, ficando o atendimento diminuído, seguindo as orientações da OMS e do Governo do 
Estado para prevenção e controle da disseminação do Covid-19, sendo priorizado o atendimento 
às cargas essenciais (alimentos, produtos hospitalares, medicamentos etc). O gráfico a seguir 
mostra a evolução da Ouvidoria da CIPP S/A desde 2016.

Vale ressaltar que no período de abril a agosto/2020 constatou-se uma demanda diminuída 
em relação aos demais meses do ano, visto que o atendimento presencial da Ouvidoria ficou 
suspenso, em virtude do período de isolamento social mais rígido decretado pelo Governo do 
Estado, destacando que, mesmo nos períodos de pouca demanda e de labor em Home Office, 
esteve trabalhando em outros projetos em prol do desenvolvimento institucional do Complexo. 
Segue gráfico da evolução das manifestações em relação aos meses do ano de 2020.
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NATUREZA DAS MANIFESTAÇÕES
Considerando a natureza das manifestações, identificou-se uma diversidade nas demandas 

da Ouvidoria, onde as reclamações novamente foram as maiores demandas da Ouvidoria, a 
exemplo de 2019, representando um percentual 67% das manifestações. Vale destacar, ainda, o 
aumento no quantitativo de sugestão, representando 62% a mais neste tipo de manifestação em 
relação ao ano anterior.

O gráfico abaixo apresenta a variação por grupo de tipificação: Insatisfação do Cidadão 
(reclamação, denúncia e crítica), Solicitação de Serviço e Contribuição do Cidadão (elogio e 
sugestão). Vale ressaltar o aumento da contribuição do cidadão através das demandas de 
Ouvidoria em 2020.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA OUVIDORIA

O Complexo do Pecém conquistou o primeiro lugar na Avaliação de Desempenho das 
Ouvidorias do Estado referente ao ano de 2020, realizada pela Controladoria Geral do Estado 
– CGE, repetindo o feito de 2019. O resultado demonstra que nossa equipe está na trajetória 
correta, sempre em busca do melhor atendimento a todos os usuários do Complexo do Pecém. 

Mas esse resultado é fruto também da contribuição contínua de caminhoneiros, 
trabalhadores e todos os demais profissionais que juntos nos ajudam a construir um diálogo 
direto entre a nossa Ouvidoria e a gestão da empresa, identificando permanentemente pontos 
de melhorias em todos os nossos serviços prestados.

Considerando o ano atípico que vivenciamos, em virtude da pandemia, onde fomos 
obrigados a encontrar estratégias e nos reinventar de forma a manter as atividades da Ouvidoria e 
o atendimento prestado ao cidadão, destacamos a prestação de serviços de forma remota, onde, 
apesar do cenário conflituoso, a área conseguiu realizar ações e projetos para a continuidade e 
fortalecimento dos serviços prestados ao usuário, sem perda de qualidade e efetividade.

INDICADORES DE OUVIDORIA
A Ouvidoria, além do monitoramento constante de todas as demandas apresentadas 

pelos usuários, trabalha diretamente com dois indicadores de desempenho (resolubilidade 
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das manifestações e tempo médio de resposta), os quais impactam na satisfação do usuário da 
Ouvidoria, resultando na maximização do sentimento positivo do usuário em 37% na percepção 
antes e depois do atendimento da Ouvidoria, conforme quadro abaixo:

•	 Resolubilidade das Manifestações
Em relação à resolubilidade das manifestações, vale destacar que Ouvidoria da CIPP S/A 

atingiu o percentual de 100%, cumprindo o prazo instituído por meio do Decreto nº. 33.485 em 
todas as suas manifestações, ou seja, todas as manifestações registradas foram devidamente 
respondidas em até 15 dias, sem nenhuma prorrogação de prazo, superando a meta institucional 
de 90%.

•	 Tempo Médio de Resposta
O tempo médio de resposta sofreu uma redução de aproximadamente 6 dias, em virtude 

do comprometimento da Ouvidoria em proporcionar ao cidadão respostas pontuais, a fim de 
demonstrar a valorização e respeito no atendimento das demandas. Vale destacar que, apesar 
do objetivo de redução no tempo de resposta, a Ouvidoria sempre prezou primeiramente pela 
qualidade da resposta e atendimento ao solicitado pelo cidadão. 

BOAS PRÁTICAS DE OUVIDORIAS
No ano de 2020 a Ouvidoria apresentou algumas boas práticas no intuito melhorar o 

atendimento da Ouvidoria perante o cidadão, bem como aos funcionários da Companhia, 
conforme segue:
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•	 Pesquisa Ouvidoria _ Público Interno
A Ouvidoria realizou no ano de 2020 uma pesquisa junto aos colaboradores da Companhia 

intitulada “Conhecendo a Ouvidoria através do Público Interno”, contendo questões objetivas 
e subjetivas sobre o conhecimento dos empregados em relação à atuação da Ouvidoria da 
Companhia.

A pesquisa teve como objetivo principal auferir a percepção do público interno no tocante 
a atuação da Ouvidoria, a fim de permitir uma atuação mais compartilhada com as Áreas da 
Companhia.

•	 Visitas Técnicas nas Áreas da Companhia
Esse projeto, onde a Ouvidoria realiza visitas técnicas às diversas Áreas da Companhia, visa 

orientar e disseminar sobre o que é Ouvidoria e a importância do controle social para melhoria 
dos serviços prestados. Vale destacar o impacto positivo gerado junto aos empregados com 
apresentação da Ouvidoria, a qual se dava de maneira bastante informal e com disponibilização 
de tempo para participação de todos.

Em consequência dos feedbacks acolhidos nas visitas, a Ouvidoria passou também a 
enviar e-mails institucionais disseminando informações da Ouvidoria (norma interna, fluxo 
de atendimento etc.) para todos os colaboradores, sempre sendo reforçado, em reunião, aos 
gestores das Áreas.

•	 Participação no COAUD
Objetivando ampliar atuação dentro do Complexo, a Ouvidoria passou a participar 

periodicamente das reuniões do Comitê de Auditoria Estatutária – COUAD, o qual é vinculado 
diretamente ao Conselho de Administração da Companhia e tem a competência, entre outras, de 
receber denúncias, inclusive sigilosas, internas e externas à CIPP S/A, em matérias relacionadas ao 
escopo das atividades do referido Comitê, conforme art. 9º do Regimento Interno da Companhia. 
Nas reuniões a Ouvidoria apresenta sua atuação através de dados estatísticos e, no ensejo, 
dissemina ações de fomento ao controle social, promovidas junto ao público interno e externo.

•	 Certificação da Equipe de Ouvidoria
No intuito de aumentar o profissionalismo do atendimento prestado pela Companhia em 
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relação ao controle social, toda equipe responsável pelo acolhimento ao cidadão, concluiu no 
ano de 2020 a certificação em Ouvidoria pela Escola Nacional de Administração Pública – ENAP. 
A certificação é composta de 08 (oito) módulos voltados a atuação dos agentes de ouvidoria, 
totalizando uma carga horária de 160 horas. 

3.3.5 COMUNIDADES LOCAIS
 (413, 413-1)

A Comunidade local sempre foi tema relevante desde a origem do Porto do Pecém, por tratar-
se de público diretamente impactado pelas atividades do Complexo do Pecém e por contribuir de 
forma positiva, com as atividades realizadas pela organização, na busca pelo desenvolvimento 
de forma sustentável.  O crescimento e desenvolvimento  do Porto do Pecém através de suas 
ampliações e operações traz diversos impactos socioeconômicos dentro da comunidade local 
e são inicialmente identificados por meio de um levantamento de dados primários através de 
entrevistas, reuniões, oficinas participativas e deliberativas e ainda por dados secundários. 

Após esse diagnóstico local são elaborados programas e subprogramas de acordo com 
a necessidade da comunidade, estruturados em uma matriz de Projetos, Ações Estratégicas e 
Atividades, com seus respectivos cronogramas, metas e recursos alocados, todo seguindo uma 
política para realização dos trabalhos socioeconômicos, procedimentos e orientações internas 
da CIPP S/A. 

Desta forma e através da participação social, as atividades são executadas ao longo do 
ano e acompanhadas pelo Comitê de Sustentabilidade que faz, junto a área de Sustentabilidade 
e Relações Institucionais, a gestão dor programa, ações e dos projetos.

Diante da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a CIPP S/A adotou diversas medidas 
preventivas para evitar a transmissão do vírus no terminal e nas comunidades. Por este motivo 
e seguindo a recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Governo do Estado 
do Ceará, diante do quadro de pandemia do Covid-19, as atividades e eventos previstos que 
envolviam proximidade social e/ou participação presencial de várias pessoas, foram suspensas 
temporariamente a partir de março de 2020.

Desta forma, foram priorizadas atividades de produção e divulgação de conteúdo por 
meio de rede social, que não demandaram deslocamento ou atuações presenciais, e de materiais 
informativos sobre cuidados e recomendações para evitar a disseminação do coronavírus, 
distribuídos durante a execução de projetos de auxílio à comunidade em virtude da pandemia, 
sempre respeitando as recomendações sanitárias.

Os trabalhos para reavaliação e readequação de atividades foram mantidos, de modo que 
em momento propicio e de forma segura as atividades presenciais fossem retomadas.

413-1: OPERAÇÕES COM ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE LOCAL, 
AVALIAÇÕES DE IMPACTO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO

Permanecendo a execução dos programas sendo realizada e chancelada como resultado 
de um compromisso assumido perante o órgão licenciador (IBAMA) e, como evidência de 
cumprimento das condicionantes das licenças ambientais e de recomendações de consultoria 
independente, as atividades realiadas com a comunidade local que compõem os programas e 
subprogramas são: 
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• Programa de comunicação social (PCS); 
• Programa de educação ambiental (PEA); 
• Subprograma de compensação da atividade da pesca (PCAP); 
• Subprograma de educação ambiental para os trabalhadores (PEAT).

•	 Programa de Comunicação Social (PCS): Tendo como  público alvo a população dos Distritos de 
Pecém, Taíba e Cumbuco, os funcionários do terminal portuário e a população de São Gonçalo 
do Amarante e Caucaia, o programa tem por linha de atuação a disponibilização sistemática 
de informações sobre o empreendimento elencadas a seguir: questões relacionadas à 
integração socioeconômica da região, empregabilidade, zonas de restrição de pesca, fases de 
implantação da obra marítima, uso do Caminho de Serviço, cronograma das obras e previsão 
de entrega final da ampliação do empreendimento. 

Em 2020, com o advento da paralisação das atividades presenciais, as visitas ao Porto 
foram também suspensas, sendo mantidas as atividades do programa de comunicação relativas 
a ouvidoria, por meiod e cartazes espalhados nas comunidades e no próprio terminal portuário. 

A Ouvidoria da CIPP S/A apresentou no ano de 2020 um total de 72 manifestações, 
representando um decréscimo de aproximadamente 36% no número de manifestações em 
relação ao ano de 2019. A redução no número de manifestação se deu em virtude do contexto 
de pandemia a qual vivenciamos no ano de 2020, em que foi preciso reduzir o fluxo de pessoas 
no Complexo do Pecém, conforme as orientações da Organização Mundial de Saúde e Governo 
do Estado para prevenção e controle da disseminação do Covid-19. Portanto, o atendimento foi 
diminuído e priorizado o atendimento às cargas essenciais (alimentos, produtos hospitalares, 
medicamentos etc.). 

Relacionado ainda ao programa PCS , foram trabalhados informativos nas comunidades locais 
Tendo como objetivo a disponibilização sistemática (informativos trimestrais) de informações 
sobre questões relacionadas à integração socioeconômica da região, divulgação dos demais 
programas ambientais executados e temas relacionados à educação ambiental, foram produzidos 
e divulgados informativos. Em virtude da necessidade de isolamento social, os informativos 
foram amplamente divulgados via rede social para evitar o contato e repasse de material entre 
várias pessoas e, desta forma, ser recebido pelo maior número de pessoas possível, incluindo as 
que não estão realizando suas atividades presencialmente.

Infográfico sobre
fauna marinha

Infográfico sobre
resíduos

Infográfico sobre alara-
mento da faixa de praia

Infográfico sobre ações 
de educação ambiental
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 Foram gravados diversos spots em home office para disponibilziação na radio poste e 
nas midias sociais acessadas nas comunidades, como continuidade do projeto do nucleo de 
Educomunicação.

•	 Programa de Educação Ambiental Integrado (PEAI): O público alvo do PEA são as comunidades 
lindeiras (limítrofes) a CIPP S/A, referente aos Distritos de Pecém, Taíba e Cumbuco, com foco 
principal nas comunidades pesqueiras, onde se inclui os próprios pescadores e marisqueiras. 
Este projeto também teve as atividaes temporariamente suspensas devido a pandemia.

São objetivos do PEA: 
•	 Desenvolver ações educativas e compensatórias visando capacitar as comunidades do entorno 

do Terminal Portuário do Pecém;
•	 Habilitar e Compensar as comunidades afetadas pelas obras de ampliação do Terminal 

de Múltiplo Uso e operação do Terminal Portuário do Pecém para atuarem na melhoria da 
qualidade ambiental e de vida.

•	 Contribuir para a prevenção e diminuição dos impactos socioambientais decorrentes do 
empreendimento.

 Em 2020 devido as orientações de isolamento social, todas as atividades presenciais 
do projeto foram suspensas. Abaixo, listamos algumas imagens de ações realizadas antes da 
pandemia: 

Aula de dança nas comunidades e de Informática
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As atividades que envolvem educação ambiental em escolas, também presenciais, sofreram 
o mesmo impacto da paralização devido a necessidade de isolamento social.

Dada a necessidade de reavaliação das atividades, no âmbito educacional várias foram 
executadas em 2020 de forma on-line, incluindo capacitações, oficinas, treinamentos preparatórios 
para professores e cursos.

Material impresso

Entrega de material em
Taíba

Curso com professores de escolas

Entrega de material em
Taíba

Entrega de material em colônia de 
Pescadores do Pecém
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•	 SUBPROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DA ATIVIDADE DE PESCA – PCAP: O projeto objetiva a geração 
de renda de forma autônoma através da qualificação e  capacitação em diversas áreas. Esse 
subprograma contempla os seguintes progamas

•	 Projeto segurança da navegabilidade das embarcações pesqueiras e proteção individual dos 
pescadores;

•	 Projeto qualificação profissional e geração de renda autônoma.

Em 2020, as atividades presenciais foram suspensas em sua maioria, permanecendo as 
atividades para geração de renda com a confeccção de máscaras realizadas pelas artesãs da 
comunidade no projeto de geração de renda autônoma – Rede Protege. Nos demais projetos do 
PCAP houveram aidna entrega de materiais como cordas, isopor e tintas aos presidenets das 
colonais de pescadores e os demais materiasi estão aguardando licitação, programada para 2021. 

Revistinha Amigos da
Rede para distribuição

Entrega das revistinhas
nas escolas

Entrega das revistinhas
nas escolas

Distribuição da revistinha
para colaboradres
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•	 SUBPROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA OS TRABALHADORES DA OPERAÇÃO – PEAT: 
Programa de orientação e educação ambiental para os Empregados diretos nas obras 
de Ampliação, e trabalhadores em todos os níveis, inclusive terceirizados e operadores, 
trabalhadores, colaboradores e gestores do Terminal Portuário do Pecém, respeitando as 
orientações e segurança e saúde, dada a pandemia de Covid-19.

De acordo com os indicadores previstos para acompanhamento da eficácia de execução do 
programa, temos que:

•	 No ano de 2020 foram registrados 262 diálogos diários de segurança, saúde e meio ambiente 
realizados pelas empresas PSO e PSD dentro do terminal, com um registro total de 5.047 
colaboradores treinados;

•	 Além disso, foram registrados 23 treinamentos pelas operadoras e prestadoras de serviço, 
onde foram registrados 558 colaboradores participando de palestras e treinamentos, 
desenvolvendo habilidades de modo a prevenir, direta ou indiretamente danos ambientais, 
pessoais e sociais;

CAMPANHA SOLIDARIZA PECÉM
Como forma de apoiar as comunidades locais durante o período de isolamento social e o 

bloqueio das atividades econômicas em todo o Estado do Ceará, que impactou consideravelmente 
no atendimento das necessidades básicas as comunidades do entorno do Complexo do Pecém, 
foi realizada a campanha SOLIDARIZA PECÉM, para doação de cestas básicas.

Participaram da campanha, colaboradores  do Terminal Portuário, Empresas parceiras e 
Fornecedores além de colaboradores do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

Foram arrecadados por meio de doações e distribuídos 2.261 cestas básicas, 720 kits de 
limpeza doméstica e 492 itens de alimentos não perecíveis para as comunidades locais.

Abaixo, alguns registros da campanha: 

Costureira durante confecção
de máscaras

Presidente da Colônia do Cumbuco 
assinando termo.
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3.3.6 PRODUTIVIDADE DAS OPERAÇÕES
 (103-1 A 103-3)

Este tema é de extrema importância para o terminal pois a atividade principal, core, de 
qualquer porto, é movimentar carga de maneira rápida e eficiente. No nosso caso, por termos 
importância na economia do estado, a eficiência nas movimentações impacta na cadeia produtiva 
do estado como um todo.

Em nossa Norma de Exploração está definidas as movimentações mínimas necessárias 
para cada tipo de operação portuária. Através do acompanhamento das operações de hora em 
hora, montamos uma planilha que acompanha tais indicadores de produtividade das operações 
em andamento. A produtividade é avaliada através de reuniões regulares dos entes envolvidos 
nas operações.

Apesar do ano marcado pela pandemia, mais cargas foram enviadas pelo terminal cearense 
em 2020 na comparação com 2019. Ferro fundido, sal, produtos da indústria de moagem, frutas, 
minérios, cereais e alumínio lideram as cargas que mais foram embarcadas através do Porto do 
Pecém em 2020. Ao todo foram embarcadas 5.324.440 toneladas no ano passado, um aumento de 
2% nessa movimentação em comparação a 2019 (5.212.141 toneladas).

Somente no último mês do ano passado os embarques totalizaram 535.775 toneladas, 
resultado 14% superior ao embarcado em dezembro de 2019 (469.290 toneladas). Ao todo, entre 
embarques e desembarques, foram movimentadas 1.472.355 toneladas.  

E foi também a pandemia que afetou diretamente a movimentação acumulada do ano 
passado. 2020 fechou com o total de 15.930.483 toneladas movimentadas no Terminal Portuário 
do Pecém, resultado 12% abaixo em relação ao mesmo período de 2019 (18.096.308 toneladas).

NATUREZA DA CARGA
49% – Granel sólido com 7.761.958 toneladas movimentadas 
30% – Contêineres com 4.818.581 toneladas movimentadas 
20% – Carga solta com 3.122.245 toneladas movimentadas 
1% – Granel líquido com 227.700 toneladas movimentadas

Distribuição de cestas básicas e kits de limpeza para pescadores e marisqueiras.
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TIPOS DE NAVEGAÇÃO
•	 Cabotagem  (Pecém para outros portos do Brasil): a navegação de cabotagem totalizou 

9.015.621 toneladas. Nos desembarques os principais produtos movimentados foram 
minérios (3.090.416 t); cereais (402.270 t); ferro fundido (242.762 t); alumínio e suas obras 
(95.899 t) etc. Já os embarques de cabotagem ficaram por conta das movimentações de sal 
(374.487 t); ferro fundido (169.004 t); produtos da indústria de moagem (139.561 t); cereais 
(98.306 t); alumínio e suas obras (96.160 t); plásticos e suas obras (43.206 t); etc.

•	 Longo Curso  (Pecém para outros portos do Mundo): A navegação de longo curso 
totalizou 6.914.862 toneladas. Nos desembarques de longo curso os principais produtos 
movimentados foram combustíveis minerais (2.759.759 t); ferro fundido (60.567 t); adubos 
(43.084 t); cereais (8.452 t); etc. Em relação aos embarques de longo curso, os destaques 
foram verificados nas movimentações de ferro fundido (1.815.880 t); frutas (107.613 t); 
minérios (104.744 t); máquinas (39.541 t); preparações de produtos hortícolas (34.130 t); etc.



O  Pecém é um terminal 
multicargas por movimentar 
granéis sólidos, granéis 
líquidos, contêineres e cargas 
em geral nos 10 berços 
que possui. Não à toa esse 
elo, na cadeia logística do 
transporte marítimo global, 
é considerado um Hub 
Portuário –  hoje  conectado 
por sete linhas de cabotagem 
e três de longo curso.
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Sumário de Conteúdo GRI Standards 
GRI 102-54, 102-55

Este relatório foi preparado de acordo com os GRI Standards: opção Essencial(core).

GRI Standard INDICADOR E DESCRIÇÃO Página OMISSÃO 
OBSERVAÇÃO ODS

CONTEÚDOS-PADRÃO

GRI 102: 
CONTEÚDOS PADRÃO
DIVULGAÇÃO GERAL

Perfil

102-1 Nome da organização  (GRI 102 - 2016) 19 8

102-2 Atividades, marcas, produtos e serviços (GRI 102 - 2016) 19 8

102-3 Localização da sede (GRI 102 - 2016) 19 8

102-4 Localização das operações (GRI 102 - 2016) 19 8

102-5 Propriedade e forma jurídica (GRI 102 - 2016) 19 8

102-6 Mercados atendidos (GRI 102 - 2016) 19 8

102-7 Porte da organização (GRI 102 - 2016) 20 a 23 8

102-8 Informações sobre empregados e outros trabalhadores (GRI 102 - 2016) 23 8 e 10

102-9 Cadeia de suprimentos (GRI 102 - 2016) 24 12

102-10 Mudanças significativas na organização e na cadeia de suprimentos (GRI 102 - 2016) 23 e 24 12

102-11 Abordagem ou princípio da precaução (GRI 102 - 2016) 25 16

102-12 Iniciativas externas (GRI 102 - 2016) 27 11

102-13 Participação em associações (GRI 102 - 2016) 29 11

Estratégia

102-14 Declaração do principal tomador de decisão (GRI 102 - 2016) 3 e 30 11 e 16

Ética e integridade

102-16 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento  (GRI 102 - 2016) 31 11 e 16

Governança

102-18 Estrutura de governança (GRI 102 - 2016) 33 11 e 16

Engajamento de stakeholders

102-40 Lista de grupos de partes interessadas (GRI 102 - 2016) 13 8 e 10

102-41 Acordos de negociação coletiva (GRI 102 - 2016) 24 8 e 10

102-42 Base usada para identificaçãoe  seleção de partes interessadas para engajamento (GRI 102 - 2016) 13 17

102-43 Abordagem do envolvimento das parets interessadas (GRI 102 - 2016) 14 17

102-44 Principais temas e preocupações levantadas durante o engajamento (GRI 102 - 2016) 14 17

Prática de relato

102-45 Entidades incluidas nas demonstrações financeiras consolidadas (GRI 102 - 2016) 12 11

102-46 Definição do conteúdo do relatório e limite dos tópicos (GRI 102 - 2016) 16 11

102-47 Relação de tópicos relevantes (GRI 102 - 2016) 15 e 17 11

102-48 Reformulações de informações (GRI 102 - 2016) 14 11

102-49 Alterações em lista de tópicos materiais e limites dos tópicos (GRI 102 - 2016) 15 11

102-50 Período do relatório  (GRI 102 - 2016) 12 e 13 11

102-51 Data do relatório mais recente (GRI 102 - 2016) 12 e 13 11

102-52 Ciclo de emissão de relatórios (GRI 102 - 2016) 12 e 13 11

102-53 Ponto de contato para perguntas relativas ao relatório (GRI 102 - 2016) 12 e 13 11

102-54 Declaração de elaboração do relatório de acordo com as normas GRI Standards (GRI 102 - 2016) 12 e 13 11

102-55 Índice de conteúdo (GRI 102 - 2016) 92 11

102-56 Garantia de verificação externa (GRI 102 - 2016) 12 e 13 11

Tópicos Materiais

GRI 200 - ECONÔMICO
ASPECTO MATERIAL INDICADOR

Sustentabilidade Econômica 201-1 Valor econômico direto gerado e distribuído (GRI 201 - 2016) 39 8, 9, 11 e 12

Novas linhas de rotas marítimas 103-1 a 103-3 Forma de gestão (GRI 103 - 2016) 42 9 e 11

Capacidade de Crescimento e Investimento 
no Porto 103-1 a 103-3 Forma de gestão (GRI 103 - 2016) 49 9 e 11

Investimentos nas Operações 203-1 Investimentos e serviços de infraestrutura suportada (GRI 203 - 2016) 50 9 e 11

Desenvolvimento economico do complexo 
Portuário 203-2 Impactos econômicos indiretos (GRI 203 - 2016) 52 11

Transparência e Ética

103-1 a 103-3 Forma de gestão (GRI 103 - 2016) 54 16

205-1 Operações avaliadas de riscos relacionados à corrupção (GRI 205 - 2016) 57 16

205-3  Incidentes confirmados de corrupção e as medidas tomadas  (GRI 205 - 2016) 58 16

419-1 Compliance socioeconômico (GRI 419 - 2016) 59 16

GRI 300 - AMBIENTAL
ASPECTO MATERIAL INDICADOR

Conformidade ambiental 307-1 Não conformidade com leis e aspectos ambientais (GRI 307 - 2016) 65 6, 7, 12, 13, 15

Ações de compensação ambiental 103-1 a 103-3 Forma de gestão (GRI 103 - 2016) 61 6, 7, 12, 13, 15

GRI 400 - SOCIAL
ASPECTO MATERIAL INDICADOR

Emprego 401-1 Novas contratações de funcionários e rotatividade de funcionários  (GRI 401 - 2016) 69 5, 8,9

Segurança Patrimonial 103-1 a 103-3 Forma de gestão (GRI 103 - 2016) 70 8, 9, 12

Ações de Segurança, Saúde e
Meio ambiente -  Saúde ocupacional

403-1 Representação dos trabalhadores em comitês de saúde e segurança formais gestores e trabalhadores  (GRI 403 - 
2018) 73 3, 4, 6, 7, 8, 9, 

11, 12, 13 e 14

Comunidades locais 413-1  Operações com envolvimento da comunidade local, avaliações de impacto e programas de desenvolvimento  (GRI 
413- 2016) 83 3, 4, 5, 6, 10, 

11, 16 e 17

Ouvidoria e Regulamentação 103-1 a 103-3 Forma de gestão (GRI 103 - 2016) 78 16

Produdividades das Operações 103-1 a 103-3 Forma de gestão (GRI 103 - 2016) 89 8, 9 e 11
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