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Sobre o relatório
No momento em que a VLI completa 10 anos
de histórias e conclui o primeiro grande ciclo
de investimentos, a empresa reforça a transparência e as conexões com todos os seus
públicos e apresenta seu primeiro Relatório
de Sustentabilidade. O documento anual
compreende o período entre 1º de janeiro
e 31 de dezembro de 2020, mas considera
também os propósitos alcançados ao longo
de uma década. GRI 102‑50, 102-52
O conteúdo foi elaborado de acordo com as
diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI),
versão Standards. Destaca os temas mais
relevantes para os negócios da VLI, priorizados pela sua cadeia de relacionamentos
por meio de processo de consulta interna
e externa para construção da matriz de
materialidade. Além dos dados da norma GRI,
o relatório reporta também indicadores SASB.
GRI 102‑46, 102‑54

A publicação traz o modelo de governança
corporativa da empresa, a forma de gestão
de pessoas, a conexão com fornecedores e
comunidades, destacando a inovação, além
dos indicadores socioambientais e de segurança nas operações. A publicação detalha
ainda os números do desempenho econômico-financeiro da VLI e se refere a todos os
ativos da Companhia.
O relatório de Sustentabilidade foi aprovado pela Diretoria Executiva da VLI, o que
demonstra a relevância deste documento
para a liderança e para a estratégia da
Companhia, reforçando o compromisso com a
transparência à sociedade. GRI 102‑32
A VLI não realiza auditoria de suas informações sociais e ambientais, mas as demonstrações financeiras que fazem parte deste
relatório são auditadas pela Deloitte Touche
Tohmatsu Auditores Independentes. Dúvidas,
sugestões e solicitação de mais informações
podem ser encaminhadas para o canal Fale
Conosco, disponível em www.vli-logistica.
com.br/fale-conosco. GRI 102‑53, 102‑56
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Materialidade
GRI 102‑21, 102‑40, 102‑ 42, 102‑43, 102‑46

O Relatório de Sustentabilidade 2020 da VLI foi
feito considerando os temas mais relevantes,
definidos pelos stakeholders da Companhia
por meio de processo de materialidade na

1

2

Identificação

Mapeamento
de públicos
e impactos

Análise de documentos
externos e internos.

metodologia GRI. A consulta aos públicos de
relacionamento resultou em dez temas prioritários para os negócios da empresa, a partir de
cinco etapas:

Construída pela primeira vez em 2017, a matriz
de materialidade anterior da VLI direcionou
um plano de ação que abordava cada um dos
temas materiais. Agora, esse novo processo
de materialidade, mais completo e maduro,
além de nortear os assuntos abordados neste
relatório e levar à elaboração da Estratégia ESG
(Veja mais em A VLI), também ajudará a definir
quais metas dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável a empresa deve perseguir.

3

GOVERNANÇA

CULTURA E GESTÃO

DESEMPENHO

SUMÁRIOS

4

Metodologia GRI
direcionou o processo
de construção de
temas materiais da VLI

4

5

Priorização

Análise

Validação

Ao todo, 542 pessoas participaram
do processo, sendo: oito entrevistas
com a alta liderança da VLI, uma
com um integrante do Conselho
de Administração, além de uma
consulta on-line que obteve 533
respostas de empregados, clientes,
fornecedores e integrantes das
comunidades. Os clientes que
participaram desta consulta
representam todos os segmentos
atendidos pela VLI: siderurgia,
construção, fertilizantes, industrializados, florestais, grãos e açúcar.

As prioridades de cada público
consultado, interno e externo,
foram cruzadas e inseridas em uma
matriz de pontuação, resultando em
uma média com os dez temas mais
relevantes no contexto geral.

Os temas, enquadrados nas áreas
ambiental, social e de governança,
foram aprovados pela Diretoria
Executiva, que considerou critérios como risco, oportunidade e
estratégia diante dos assuntos
propostos. Nessa fase, foi feita
a correlação de cada tema com
os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da Organização
das Nações Unidas (ONU), com
metas específicas até 2030.
GRI 102‑20
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GRI 102‑40, 102‑42, 102‑44, 102‑47, 103‑1

Tema/descrição

Stakeholders

1. D
 esenvolvimento socioeconômico e relacionamento com comunidades
Ações sociais nos municípios ao longo da operação que promovam o desenvolvimento socioeconômico
das comunidades e a geração de valor para a sociedade (por exemplo: voluntariado corporativo, projetos
sociais, arrecadação de impostos) e relacionamento com as comunidades visando mitigar riscos.

Comunidade

2. Relacionamento com o cliente
Relacionamento com clientes, capacidade de atendimento ao cliente, qualidade do serviço, capacidade e
integração logística, soluções para minimizar custos do transporte de cargas e foco no cliente.

3. Segurança das operações
Gestão de riscos operacionais e segurança das operações, incluindo questões socioambientais e de
impacto à sociedade como abalroamento e atropelamentos.

4. Saúde, segurança e bem-estar dos empregados
Saúde e segurança, cuidado com as pessoas e práticas de bem-estar do empregado.

Empregados
Liderança

10.4

11.6

Clientes
Empregados
Liderança

12.2
12.6

Comunidade
Empregados
Fornecedores

8.8

Empregados
Fornecedores
Liderança

5. Cultura e gestão de pessoas
Gestão de pessoas e carreiras, retenção de talentos, desenvolvimento, formação de lideranças, salários
justos e benefícios.

ODS relacionados

8.8

Empregados
Liderança

8.8

10.4

12.8
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6. É
 tica e transparência
Práticas relacionadas à ética, integridade, transparência e anticorrupção.

CULTURA E GESTÃO

Stakeholders

8. Inovação e transformação digital
Iniciativas da Jornada Digital e de Inovação para alavancar a eficiência.

9. Gestão e licenciamento ambiental nas operações
Licenciamento ambiental, educação ambiental, ruído e vibração, qualidade do ar, manejo ambiental, gestão
de resíduos, gestão de recursos hídricos, riscos e impactos ambientais de projetos e obras.

10. Mudanças climáticas
Eficiência climática no uso de combustíveis, controle de emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) e
emissão de créditos de carbono.

ODS relacionados

Clientes
Empregados
Fornecedores

7. Diversidade e inclusão
Promoção de diversidade e inclusão com ações para equidade de gênero, raça e etnia, gerações e
LGBTQIA+.

DESEMPENHO

16.5
16.6

Comunidade
Empregados
Liderança

5.c

10.2
10.3

Clientes
Liderança

9.4

Empregados
Liderança

12.2

Clientes
Empregados
Liderança

13.1
13.2

13.1
13.2

SUMÁRIOS
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Palavra do CEO

GRI 102‑14

O ano de 2020 mostrou quem nós somos.
Diante de um cenário de pandemia, pudemos
ver, mais do que nunca, a nossa VLI humana.
Aprendemos novas formas de trabalhar, adaptamos rapidamente as operações para entregar
um serviço essencial ao país em um momento
de crise. E fizemos isso assegurando a saúde e
a segurança de todos que estavam trabalhando
conosco, fossem empregados próprios ou
terceiros, a nossa maior prioridade.

Por outro lado, nosso desempenho com o agronegócio foi excelente. Tivemos uma melhoria
operacional muito grande e, por cinco meses
consecutivos, nossa empresa bateu recorde
histórico de volume transportado por ferrovia,
de abril a agosto. Esses recordes em um cenário
tão adverso como uma pandemia mostram a
robustez dos nossos ativos, a força do nosso
mix de clientes e, principalmente, o empenho de
um time apaixonado e competente.

Um ano em que aprendemos sobre a produtividade do home office, mas, acima de tudo,
percebemos a importância das conexões
humanas. A tecnologia não funciona sem
conexão humana. E a VLI é isto: uma empresa
de relações entre pessoas, de emoções.

Esses distintos movimentos nos equilibraram
em volume e resultado. Evoluímos em relação
a 2019 e encerramos o ano, considerando
a complexidade de 2020, com um bom
desempenho, em termos financeiros, com
crescimento de 4,2% do Ebitda em relação a
2019. Além disso, conseguimos avançar em
eficiência de custo e ganhamos escala para um
crescimento ainda maior.

Montamos um comitê de crise, implementamos
diversas ações e fomos vencendo cada
obstáculo. Com isso, a pandemia teve um
impacto pequeno nas nossas operações, mas
enfrentamos os efeitos no mercado. Em junho,
os mercados industriais de siderurgia tiveram
queda e começamos a sentir a retração de um
segmento relevante para o negócio.

As questões de Sustentabilidade, que fazem
parte do DNA da VLI e são conduzidas de forma
genuína pelo nosso time, passaram a integrar
formalmente a nossa agenda estratégica e
fizemos avanços significativos em 2020 que

Ernesto Pousada
CEO da VLI

DESEMPENHO

SUMÁRIOS
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“Em 2020, aniversário de 10 anos de VLI,
consolidamos um ciclo de conquistas
que nos preparou para um futuro ainda
mais sustentável e promissor”

já extrapolam para 2021. Ouvimos os nossos
principais públicos de relacionamento e redefinimos os temas prioritários da VLI. Implantamos
o Comitê de Estratégia e ESG, composto por
toda Diretoria Executiva, com o propósito de
periodicamente discutir e deliberar sobre questões sociais, ambientais e de governança relevantes para toda a cadeia da nossa empresa.
Assumimos compromissos importantes. Um
deles, o Pacto Empresarial pela Integridade e
Contra a Corrupção, do Instituto Ethos, reforça
a Ética como um valor inegociável para a VLI. O
Pacto Empresarial contra a Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes nas Rodovias
Brasileiras, da Childhood Brasil, reforça o nosso
compromisso com a promoção dos direitos
humanos. Também nos tornamos participantes
do Pacto Global, nos comprometendo com os
dez princípios da ONU e com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável.
Conscientes da importância da diversidade e
de que esse é o caminho essencial para construirmos uma empresa cada vez mais produtiva,
aderimos ao movimento Equidade é Prioridade,
da ONU, e assumimos o compromisso de, até
2025, contarmos com a potência feminina em
30% dos cargos de alta liderança.

A inovação também é aliada da VLI na busca
incessante pela eficiência. Tantas iniciativas
realizadas de forma estruturada já nos rendem
frutos em nosso dia a dia de operação e
entrega aos nossos clientes. Orgulhosamente,
fomos reconhecidos em 2020 com o primeiro
lugar na categoria Transporte e Logística, do
prêmio Valor Inovação Brasil.
Com as nossas pessoas engajadas, também
tivemos um resultado expressivo em segurança.
Fizemos um trabalho forte e conseguimos um
dos mais baixos índices de acidentes da história
da VLI, com redução de 17% na taxa total de
acidentes de 2019 para 2020.
Fomos protagonistas também em cuidar das
comunidades. Logo no início da pandemia,
ajudamos estados e associações comunitárias
com investimentos de cerca de R$ 7 milhões
em doações de alimentos, itens de higiene e
limpeza, e equipamentos de proteção individual
a profissionais da saúde.
Possibilitamos também a geração de renda nas
comunidades, por meio do estímulo à produção
de máscaras. Além disso, incentivamos outras
empresas a somarem esforços com a VLI e
multiplicar a ajuda.

Com esse aprendizado acumulado, seguimos
com as transformações em 2021, ampliando
de forma considerável os investimentos em
nosso negócio.
Em 2020, aniversário de 10 anos de VLI,
comemoramos a consolidação de um ciclo de
conquistas que, com toda a certeza, preparou a
empresa para um futuro ainda mais sustentável
e promissor.
Vamos honrar essa década de trabalho e
continuar a construir uma VLI sólida, de
constante crescimento, eficiente, diversa e
inclusiva. O foco é priorizar o cliente, agregar
valor, trazer soluções inovadoras, considerando
sempre as questões sociais, ambientais e de
governança que fazem parte da nossa jornada
e serão expandidas cada vez mais ao longo
dos próximos anos. O time VLI está ainda mais
unido para aquilo que é o propósito da nossa
existência: transformar a logística do país.
Ernesto Pousada
CEO da VLI
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Palavra do
Conselho
O Brasil experimentou avanços no setor de
transporte e logística nos últimos anos e
estamos certos de que a VLI colaborou com
este cenário, com a constituição e qualificação
de um robusto sistema de logística integrada
que gera valor para os diversos segmentos que
atende e regiões onde atua.

de Administração para a tomada de decisões
estratégicas. Essa sintonia e confiança
promovem na organização uma cultura de
protagonismo, seja na eficiência operacional,
inovação ou questões socioambientais, e cria
um ambiente favorável ao desenvolvimento dos
empregados.

Há muito o que evoluir em ferrovias, modelo
eficiente e ambientalmente sustentável. Mas se
há desafios, existem também oportunidades de
expansão, e nós temos convicção de que a VLI
está preparada para um futuro de transformações, com o permanente investimento que faz
em ativos, capacitação, tecnologia e inovação.

Nesses dez 10 anos de existência, a VLI investiu
e cresceu rápido, gerando grandes resultados.
Hoje estamos presentes desde os silos dos
clientes até os portos, interligando-os com
soluções rodoviárias, terminais integradores e
ferrovias. Mesmo durante a pandemia, batemos
recorde em movimentação de carga, aliando
segurança e resultados comerciais. Isso é fruto
do trabalho de cada pessoa do time, orientado
pelo propósito genuíno de gerar valor e transformar a logística do Brasil.

Enxergamos na empresa um sistema de governança sólido, com uma linha direta e permanente entre a Diretoria Executiva e o Conselho

Luciano Siani
Presidente do Conselho de
Administração da VLI

“Nós temos convicção de que
a VLI está preparada para um
futuro de transformações”
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Atuação na
pandemia
Desde o início da crise sanitária decorrente
do novo coronavírus no Brasil, em março de
2020, a VLI teve papel protagonista reforçando
a prioridade com a saúde e segurança do seu
time, além da responsabilidade social com as
comunidades. Para isso, destinou cerca de R$ 7
milhões para minimizar os efeitos da pandemia
de Covid-19 na sociedade, que se somaram
aos mais de R$ 30 milhões de investimentos
realizados em suas operações.
Ao longo dos seus 10 anos, a VLI criou inúmeras
oportunidades para a transformação de
histórias de vida nas localidades onde mantém
atividades, formando conexões com as
comunidades com as quais se relaciona. Por
isso, a ajuda humanitária foi destinada a diluir
os impactos da pandemia na vida das pessoas
diante de um momento tão desafiador.
Após diálogo com lideranças sociais e
autoridades públicas, a atuação da empresa

foi dividida em duas fases. Na primeira, que
contemplou os estados de Minas Gerais, Rio
de Janeiro, Maranhão, Tocantins e Bahia, foram
distribuídos 420 mil itens entre máscaras e
luvas para profissionais da saúde.
Em outra frente, a VLI prestou auxílio a
parceiros que, assim como a Companhia,
integram a rede de serviços essenciais: os
cerca de 6 mil caminhoneiros que passam
diariamente pelos oito terminais da VLI e que
receberam, ao longo de aproximadamente
um mês, 100 mil itens de alimentação, lanches
para viagem e produtos de higiene pessoal

para que pudessem dar continuidade às suas
atividades com segurança.
Comunidades dos cinco estados também
foram contempladas com a doação de 30 mil
cestas básicas, antecipando uma demanda
que viria com a redução de renda em virtude da
necessidade de isolamento social. Em parceria
com outras empresas do setor de logística, a
VLI tornou possível a doação de bolsa-merenda,
por meio de cartões-alimentação, para estudantes das escolas municipais da região da
Baixada Santista (SP).

SUMÁRIOS
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Cerca de R$ 7 milhões
de investimento para
comunidades e governos
Atuação em 26 cidades
de 8 estados brasileiros
25 associações
comunitárias atendidas
Mais de 500 mil
famílias beneficiadas
Mais de R$ 30 milhões
para saúde e segurança
do time
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A força transformadora da VLI facilitou parcerias
também com clientes e fornecedores para
ampliar a ajuda aos caminhoneiros. Com as
empresas Bunge e Tereos, por exemplo, foram
efetuadas doações de álcool 70 e cestas
básicas; e com a BR Distribuidora, motoristas
cadastrados no aplicativo Trato, gerido pela VLI,
tiveram acesso a consultas médicas a distância
e a 10 mil vouchers que foram trocados por
refeições nas estradas.
Na segunda fase, a ajuda chegou diretamente
às comunidades que convivem com as operações da VLI, por meio da doação de mais de 16
mil cestas de alimentação e kits de higiene e
limpeza, além de insumos para a confecção de
64 mil máscaras que foram produzidas pelas e
para as famílias fragilizadas pela crise. Depois
de prontas, as máscaras foram compradas pela
VLI e distribuídas para pessoas em situação
de vulnerabilidade. Ao todo, 26 municípios
foram beneficiados em 8 estados, por meio
de 20 associações comunitárias. Também
foram doadas máscaras para os governos do
Maranhão e Sergipe e leitos para a prefeitura de
Colinas (TO).
Mas as iniciativas adotadas pela VLI começaram
internamente, com investimento de mais de
R$ 30 milhões para que as unidades fossem
adaptadas e as operações pudessem seguir
reforçando o compromisso com a saúde e
segurança do time VLI e terceiros.
A VLI foi uma das empresas pioneiras em
garantir a vaga dos mais de 7,8 mil empregados
durante a crise, que também receberam crédito
extra no cartão de vale-alimentação e contaram

DESEMPENHO

SUMÁRIOS
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com atendimento médico por telemedicina
e aplicativo para esclarecimento de dúvidas,
benefício estendido também aos familiares.
A rotina das operações foi mantida com a
máxima segurança. Imediatamente após o
início da pandemia, empregados com funções
administrativas, ou que fazem parte do grupo
de risco, passaram a trabalhar em home office.
As condições para viagens foram revisitadas e
um novo procedimento estabelecido. Nas áreas
operacionais, para evitar contatos físicos ou
aglomerações, houve segregação das equipes,
e os horários de expediente, assim como os de
refeições, foram revistos.
Para acessar qualquer unidade VLI está estabelecido o procedimento de aferição da temperatura e preenchimento de formulário de saúde.
A rotina de higienização é reforçada tanto
em transportes, catracas, portas, corrimãos,
estações de trabalho, equipamentos e locomotivas, assim como álcool em gel e máscaras de
proteção disponibilizados em todas as áreas.
Nos terminais portuários, os procedimentos
foram ajustados seguindo todas as diretrizes
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), como a vistoria das embarcações com
uso de equipamentos de proteção individual
(EPIs) adequados e ausência de contato
com a tripulação ao acessar os navios. Nos
terminais rodoviários, a recomendação é de
que os caminhoneiros permaneçam dentro do
veículo durante o embarque e desembarque
das cargas.
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10 anos
de histórias
Há 10 anos a VLI transporta riquezas e leva
desenvolvimento por onde passa, sempre inspirada pelo propósito de transformar a logística
do Brasil. Avança a cada ano, sabendo que é
preciso inovar nas entregas e superar desafios
com agilidade e eficiência.
Uma empresa jovem, mas com uma evolução
rápida e consistente. Nessa década de vida,
a VLI conectou pessoas, caminhos e valores.
Baseada em princípios sólidos, a força transformadora da empresa traz um novo olhar
para a logística, garantindo a opção mais
eficiente aos segmentos que movimentam a
economia brasileira.
A VLI teve uma intensidade de capital que
permitiu, em poucos anos, ampliar sua atuação
no Brasil, aumentar de 3 mil para quase 8 mil o
número de empregados, expandir significativamente a frota e investir em portos e terminais.
Uma infraestrutura que gerou recorde de
movimentação de cargas em 2020.

Ao completar 10 anos, a VLI concluiu o seu
primeiro grande ciclo de investimentos, de
mais de R$ 10 bilhões, que viabilizou a modernização da malha ferroviária, a renovação da
frota de locomotivas e vagões, a construção
de terminais rodoviários e a expansão de
terminais portuários.
A empresa, num processo natural de crescimento e amadurecimento, revisitou a sua
agenda estratégica, ampliando ainda mais o
olhar para a sua cadeia e para a cadeia logística
dos clientes. Para transformar a logística do
Brasil, a VLI se compromete a conectar e inovar
soluções sustentáveis para servir ao cliente.
Para isso, a estratégia é suportada por cinco
jornadas estratégicas: crescimento e inovação,
experiência do cliente, cultura, gente e gestão,
eficiência e a jornada de sustentabilidade
com valor compartilhado. Como condições de
contorno, ou seja, questões sempre consideradas em todas as decisões da VLI, estão a
Segurança e Ética e Conformidade.
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Projeção realizada no edifício da VLI
em Belo Horizonte mostra uma das
palavras que consolida a história e
traduz a nova fase da VLI: conexão

Além da celebração deste marco, o aniversário
chegou trazendo um novo momento: de
reposicionamento e fortalecimento da marca,
de conexões ainda mais potentes com os
clientes e de transformação em todos os
pontos do negócio. O trabalho de rebranding foi
conduzido por um comitê com representantes
de áreas estratégicas e ao traçar toda essa
jornada, a VLI chegou a duas palavras-chave
que traduzem a nova fase e que fazem parte da
história da empresa: transformação e conexão.
A transformação sempre foi guia das ações
da VLI, afinal, transformar é o seu propósito.
Conexão é o que melhor define o lugar onde a
empresa está. Mais do que nunca, a VLI quer
se conectar com as necessidades do mercado,
com a cadeia logística dos clientes e com
empregados, parceiros e comunidades, porque
é feita por e para pessoas. E foi assim que
surgiu a nova tagline da Companhia: Conexões
que geram valor. Visualmente, a comunicação
também foi transformada. A partir do elemento
gráfico do ponto, que já compõe a marca da
empresa, foi criada uma identidade visual forte
e realizadora, em que o ponto é como o início de
novas conexões, como ponto de partida para a
evolução do negócio.

A paixão pelos negócios e o propósito de
conectar não só caminhos, mas pessoas
e valores, fez com que a empresa, mesmo
diante de uma expansão acelerada, priorizasse
também questões sociais, ambientais e de
segurança das pessoas e das operações.
O futuro da VLI passa necessariamente por essa
construção feita há 10 anos, que evolui e se
consolida a cada novo ciclo. Com ética, comprometimento com as comunidades, respeito aos
empregados, buscando resultados e fazendo a
diferença para clientes e fornecedores.
A VLI caminha com a certeza de que nada
disso é possível sozinho. É fundamental
conectar pessoas, negócios e sonhos para
realizar grandes conquistas e crescer de forma
sustentável. A VLI tem orgulho de todos que
colaboraram com essa história. Que seguem,
junto com a empresa, em direção ao futuro, na
busca de novos sonhos, de novas conexões
que possam gerar valor para todos.
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PROPÓSITO

Transformar a
Logística do Brasil
POSICIONAMENTO
ESTRATÉGICO

DIRECIONADORES
ESTRATÉGICOS

JORNADAS
ESTRATÉGICAS

CONDIÇÕES
DE CONTORNO

Conectar e inovar soluções sustentáveis para servir ao cliente.

Visão de cadeia

Crescimento e
inovação

Crescimento

Experiência
do cliente

Segurança

Eficiência

Cultura, gente
e gestão

Eficiência

Portfólio balanceado

Sustentabilidade
com valor
compartilhado

Ética e conformidade
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Linha do tempo
Ao longo dos últimos 10 anos, a VLI construiu
uma trajetória inspiradora, guiada por
pessoas apaixonadas pelo que fazem e
impulsionada por grandes resultados.
Entenda melhor na linha do tempo.

2010

Criação da Valor da
Logística Integrada
(VLI), controlada
pela Vale

2011

Aquisição do
Terminal Luiz
Antonio Mesquita
(Tiplam) – SP e
lançamento da marca

2012
Inauguração do
Terminal Integrador
Araguari (TIA) – MG
e lançamento
do programa de
Voluntariado
Corporativo

2013
Entrega do novo
Centro de Controle
Operacional (CCO)
e incorporação do
Terminal Marítimo
Inácio Barbosa
(TMIB) – SE

2014
Chegada de novos
investidores
(Mitsui, FI-FGTS e
Brookfield) e início
das operações do
Terminal Integrador
Santa Luzia
(TISL) – MG

VLI > relatório anual 2020

2015

Inauguração do
Terminal Integrador
Guará (TIGU) – (SP)

MENSAGENS

PANDEMIA

2016
Início das operações
nos Terminais
Integradores de Porto
Nacional (TIPN) e
Palmeirante (TIPA)
- (TO), de Uberaba
(TIUB) - (MG), e do
Terminal Portuário do
Pecém (CE)

2020
> Inauguração de dois novos armazéns de
açúcar, no Tiplam e em Guará, em parceria com
a Tereos
> Recorde de transporte de grãos e açúcar
> Pacote de ajuda humanitária de R$ 7 milhões
para enfrentamento à pandemia de Covid-19

10 ANOS

QUEM SOMOS

GOVERNANÇA

2017

Conclusão da
ampliação do Tiplam,
considerada a maior
obra portuária em
curso, e criação do
Programa Inova VLI

CULTURA E GESTÃO

DESEMPENHO

2018

Inauguração
da Universidade
Corporativa, em Belo
Horizonte (MG)

SUMÁRIOS
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2019

Entrega do Centro
de Inteligência e
inauguração da
segunda unidade da
Universidade VLI, em
Divinópolis (MG)
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Prêmios e reconhecimentos
Quando todos trabalham por um mesmo
propósito, os resultados são reconhecidos.
Conheça um pouco da trajetória de busca

pela excelência da VLI por meio dos principais
prêmios e reconhecimentos recebidos ao longo
da sua história.

As melhores da Dinheiro

Valor Inovação Brasil

Melhores empresas
para você trabalhar

Conquistou, em 2020, o 1º lugar na
categoria Logística da premiação
da Revista Isto é Dinheiro, depois de
obter o 2º lugar em 2019. Em 2018, foi a
vencedora na categoria Transportes.

Em 2020, conquistou o 1º lugar na categoria
Transporte e Logística. Figurou no ranking
do Jornal Valor Econômico que selecionou as
150 empresas mais inovadoras na categoria
Engenharia e Infraestrutura em 2017, 2018 e
2019.

Por cinco anos consecutivos, entre 2015 e 2019, a
Companhia ficou entre as 150 melhores empresas
para se trabalhar no Brasil de acordo com o ranking
da revista Você S/A. Em 2019, ocupou o 1º lugar
na categoria Transporte e Logística. Devido à
pandemia, em 2020 a premiação não foi realizada.

Grande Encontro UBQ

Revista Ferroviária

Em 2020, pela primeira vez na história do
Grande Encontro da União Brasileira para a
Qualidade (UBQ), a VLI conquistou o título de
campeã nas três categorias da premiação:
GMC (Grupo de Melhoria Contínua), CCQ
(Círculos de Controle de Qualidade) e
LEAN (metodologia que busca eficiência e
valor ao cliente).

Premiada pela revista do setor
como a melhor operadora de
logística do país em 2019.

Anuário Época
Negócios 360°
Vencedora, em 2016, e listada, em 2017
e 2019, na categoria Melhor Empresa de
Infraestrutura no ranking da revista que
selecionava as 300 melhores entre as
grandes empresas.
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Melhores empresas
para Começar a Carreira
Figurou no ranking da revista
Você S/A de 2018.

PANDEMIA

10 ANOS

QUEM SOMOS

GOVERNANÇA

CULTURA E GESTÃO

Prêmio Eco Amcham

Premiada pelo livro Cultura VLI – Nosso Jeito de
Transformar e pelo projeto FNS.8: Marcha Forte
em Direção ao Futuro concedido pela Associação
Brasileira de Comunicação Empresarial na 43ª
edição do seu prêmio em 2017.

Premiada na categoria Sustentabilidade em
Processos em 2020 pela Câmara Americana
de Comércio para o Brasil pelo programa
Atitude Ambiental.

Prêmio Mulheres
na Liderança

Vencedora da categoria de Fornecedores
de Logística na premiação do Instituto
Brasileiro de Supply Chain de 2017.

Reconhecimento da organização
internacional WILL (Women in
Leadership in Latin America) em 2019.

Recebeu a premiação conferida pela
Associação Brasileira de Recursos Humanos
(ABRH) que reconhece iniciativas em prol da
valorização do trabalho e do profissional em
2014, 2015, 2016, 2019 e 2020.

SUMÁRIOS

Prêmio Aberje

Prêmio Inbrasc

Prêmio Ser Humano

DESEMPENHO

Melhores e Maiores da
Revista Exame

TOP 100 Open Corps

Avaliada entre mais de mil empresas de
acordo com resultados financeiros sólidos
em 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.

Figurou no ranking divulgado pela
organização Open Startups que selecionou
as 100 empresas mais inovadoras de 2020.

Valor Econômico
1.000 maiores empresas
A VLI figurou no ranking do Jornal Valor
Econômico entre as 200 maiores empresas do
país, de acordo com os resultados financeiros
nos anos 2014 (185ª posição), 2015 (168ª),
2016 (149ª), 2018 (121ª) e 2019 (123ª).

Empresas Mais
Em 2018, conquistou o sexto lugar da
premiação do jornal O Estado de S.Paulo,
categoria Transporte e Logística.
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VLI em números
7,8 mil

empregados

Mais de

800

locomotivas e
24 mil vagões

3 portos

com operações
próprias

8 terminais
intermodais

5 corredores

8 mil km

R$

Mais de R$

logísticos

56,9 milhões 40,8 milhões 2,527
toneladas
transportadas em
ferrovias em 2020

toneladas
operadas em
portos em 2020

Cerca de

milhões

de Ebitda em 2020

de ferrovias

10 bilhões

investidos nos
últimos 10 anos
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Quem
somos
neste capítulo
> A VLI
> Estratégia ESG
> Segurança nas operações
> Relacionamento com o cliente
> Inovação e transformação digital
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A VLI traz um novo olhar sobre a
logística: conecta a cadeia dos
seus clientes, garantindo a opção
mais eficiente para cada desafio
A VLI é uma facilitadora de conexões que
desenvolvam a economia brasileira. Fundada
em 2010, a Companhia traz um novo
olhar sobre a logística. Conecta a cadeia
logística dos seus clientes, garantindo a
opção mais eficiente para cada desafio
em diversos setores, como agronegócio,
siderurgia, mineração e bens e produtos
industrializados, planejando, desenvolvendo
e executando. GRI 102‑6
Desde a sua fundação, a VLI mantém a visão
de transformar a logística do Brasil, propósito
que conecta todo o seu time, que trabalha de
forma apaixonada para a missão de oferecer
soluções logísticas integradas aos negócios
dos seus clientes. Para definir os valores
que norteiam a Companhia há 10 anos, foi
realizado um processo participativo e de
consulta a toda liderança. Dessa forma, a
empresa mantém o time alinhado, constrói
uma cultura forte e pratica os seus valores
em cada ação do dia a dia.

21
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Missão, visão e valores
Pessoas diferenciadas em
relação à SEGURANÇA.

Buscar RESULTADOS
de forma persistente e
consistente.

PESSOAS integradas e
valorizadas multiplicam
resultados.

EMPREENDER, criar e
melhorar com paixão.

GOVERNANÇA

CULTURA E GESTÃO

DESEMPENHO

SUMÁRIOS
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GRI 102‑16

VALORES
MISSÃO

Oferecer soluções
logísticas integradas ao
negócio de nossos clientes

VISÃO

Transformar a
logística do Brasil

RESPEITO às
pessoas sempre.

Nossas ações fazem
diferença para o CLIENTE.

Pessoas inconformadas,
com ATITUDE certa para
resolver.

Fazer mais com menos,
com SIMPLICIDADE.
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A VLI
GRI 102‑7

A VLI S.A. é uma sociedade anônima de capital
fechado que atua na prestação de serviços de
transporte integrado de cargas por meio dos
modais ferroviário, rodoviário, portuário e terminais multimodais de carga. Com sede em São
Paulo (SP) e escritório administrativo em Belo
Horizonte (MG), está presente em dez estados
e no Distrito Federal, movimentando as riquezas
brasileiras por mais de 300 municípios. GRI 102‑1,
102‑2, 102‑3, 102‑4, 102‑5, 203‑2

Sua infraestrutura logística tem vantagens
competitivas como capacidade, dinamismo
e praticidade para fazer o escoamento dos
mais variados produtos de seus clientes,
em conexão direta com o abastecimento de
insumos e matéria-prima.
Por meio de subsidiárias, a VLI detém as
concessões de duas ferrovias, a Centro-Atlântica (FCA) e o tramo Norte da Norte-Sul

(FNS), que somam quase 8 mil quilômetros
de trilhos. A empresa possui oito portos,
sendo três deles com operações próprias.
Também mantém oito terminais integradores,
em Minas Gerais, Tocantins e São Paulo, que
unem o carregamento e o descarregamento
de produtos ao transporte ferroviário em cinco
grandes corredores logísticos: Centro-Leste,
Centro-Sudeste, Centro-Norte, Minas-Rio
e Minas-Bahia.

Além disso, as ferrovias da VLI e seus terminais
interligam importantes regiões produtoras
a corredores exportadores de produtos
industrializados (toretes, óleo diesel, etanol,
gasolina, bauxita, contêineres, clínquer, cromita
e sínter), produtos agrícolas e fertilizantes
(milho, soja, farelo de soja, açúcar, enxofre,
fosfato, cloreto de potássio e ureia) e de siderurgia e construção (fio máquina, minério de
ferro, cimento, cal, bola de moinho, ferro gusa,
calcário e areia). GRI 103-2, 103-3

23
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GRI 102‑4, 102‑6, 102‑7
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Corredor Centro-Norte
Terminal Portuário São Luís
Tegram
Pecém

PA

CE

MA
TI Palmeirante

TI Porto Nacional

TO

SE

Terminal Marítimo
Inácio Barbosa

BA

Porto de Aratu

Terminal integrador
Vale – Estrada de Ferro Carajás (EFC)
Vale – Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM)
Porto de terceiros
Porto próprio
VLI – Ferrovia Centro-Atlântica (FCA)
VLI – Tramo Norte Ferrovia Norte-Sul (FNS)
MRS
RUMO

Corredor Minas-Bahia

GO

TI Pirapora

TI Araguari
TI Uberaba

MG

TI Santa Luzia
TI Ouro Preto

ES

TI Guará

SP

RJ

Corredor Centro-Leste
Complexo de Tubarão

Corredor Minas-Rio

Terminal Integrador Portuário
Luiz Antonio Mesquita
Porto de Santos

Corredor Centro-Sudeste
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Ferrovias
Ferrovia Centro-Atlântica (FCA)

> Principal eixo de integração entre as regiões
Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste

> Possui 7.220 quilômetros de extensão
> Passa por mais de 250 municípios, em sete estados
brasileiros (Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de
Janeiro, Sergipe, Goiás, Bahia, São Paulo) e no
Distrito Federal

> Concessão até agosto de 2026, atualmente

em processo de renovação antecipada junto ao
órgão regulador

Ferrovia Norte Sul – Tramo Norte

> Importante rota de exportação de cargas das
regiões Centro-Oeste e Nordeste

> Possui 720 quilômetros de extensão
> Passa por 25 cidades em dois estados (Maranhão
e Tocantins)

> Linha férrea entre Açailândia (MA) e Porto
Nacional (TO)

> Concessão até dezembro de 2037
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Portos
Terminal Integrador Portuário Luiz Antonio
Mesquita (Tiplam) – Santos (SP)

> Autorização até outubro de 2039 para operação
portuária de cargas.

Terminal Marítimo Inácio Barbosa (TMIB) –
Aracaju (SE)

> Autorização até junho de 2040 para operação
portuária de cargas.

Terminal Portuário São Luís (MA)

> Operação portuária regulada por meio de contrato

formalizado junto à Empresa Maranhense de Administração Portuária (EMAP) até novembro de 2037,
para operação de cargas.

Terminal de Tubarão – Vitória (ES)
– Produtos diversos

> Autorização à Vale até setembro de 2039. A VLI, por
meio de anuência da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), realiza as operações
de movimentação de cargas para a operação de
produtos diversos diretamente aos clientes.

Terminal de Tubarão – Vitória (ES) – Granéis
líquidos

> Autorização à Vale até setembro de 2039. A VLI

realiza o agenciamento de cargas de clientes para
a operação de granéis líquidos (TGL).

Terminal de Praia Mole (TPM) – Vitória (ES)

> Autorização à Vale até setembro de 2039. A VLI

realiza o agenciamento de cargas de clientes para
a operação portuária.

Terminal Portuário do Pecém – São Gonçalo do
Amarante (CE)

> Operação portuária credenciada pela empresa

Complexo do Pecém para fins de prestação
dos serviços portuários de movimentação de
cargas para as empresas Companhia Siderúrgica
do Pecém (CSP), Porto do Pecém Geração de
Energia e Pecém II Geração de Energia no Terminal
Portuário do Pecém. Dentre os serviços prestados
estão incluídas as operações de 8,6 quilômetros
de esteiras transportadoras que ligam o complexo
industrial ao Porto e pelas quais são movimentados
pelotas, minério e carvão.

VLI > relatório anual 2020

MENSAGENS

PANDEMIA

10 ANOS

QUEM SOMOS

GOVERNANÇA

CULTURA E GESTÃO

DESEMPENHO

SUMÁRIOS

27

Terminais Integradores
MINAS GERAIS

SÃO PAULO

> Transbordo e armazenagem de soja, farelo, milho

> Especializado em cargas de açúcar
> Sistema de transbordo, transporte e armazenagem

Terminal Integrador Araguari (TIA)
e fertilizantes

Terminal Integrador Ouro Preto (TIOP)

Terminal Integrador Guará (TIGU)

> Conecta cargas entre a Estrada de Ferro Vitória

TOCANTINS

> Movimenta produtos siderúrgicos acabados

> Carregamento de grãos até o Terminal Portuário

a Minas, da Vale, e a ferrovia da MRS

(bobinas, fardos, chapas e placas de aço)

Terminal Integrador Pirapora (TIPI)

> Carregamento ferroviário e descarga rodoviária
de soja e milho

Terminal Integrador Santa Luzia (TISL)

> Transbordo de produtos e insumos siderúrgicos
para os clientes do Vale do Aço

Terminal Integrador Uberaba (TIUB)

> Transporte e armazenagem de soja, farelo, milho
e açúcar

Terminal Integrador Palmeirante (TIPA)
São Luís

Terminal Integrador Porto Nacional (TIPN)

> Transbordo e armazenagem de soja e milho
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Estratégia ESG
Os temas materiais da VLI, repriorizados em
2020, lideram a agenda ESG da empresa que
está em revisão. Contando com o envolvimento
direto da alta liderança, o compromisso é que
o novo Plano Diretor ESG da Companhia seja
lançado em julho de 2021.
Os aspectos sociais, ambientais e de governança fazem parte da VLI desde sua criação, há
10 anos, e ganharam ainda mais força em 2020,
quando passaram a fazer parte formalmente da
estratégia da Companhia, que tem “Sustentabilidade com Valor Compartilhado” entre as suas
jornadas estratégicas.
A VLI acredita que só é possível pensar em
desenvolvimento econômico quando ele é
compartilhado com a sociedade. Desde 2018,
com a definição do primeiro Planejamento
Estratégico de Sustentabilidade, a Companhia
optou pela abordagem de Valor Compartilhado.
A premissa é de que o negócio, a operação, a
geração de benefícios à sociedade e a preservação do patrimônio ambiental são elementos
indissociáveis ao êxito da organização.
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DESEMPENHO

SUMÁRIOS
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Composto por toda a Diretoria
Executiva da VLI, o Comitê
de Estratégia e ESG se
reúne mensalmente

Para garantir a aderência de todo planejamento
à prática, e acelerar a cultura de sustentabilidade, foi criado em 2019, e ampliado em 2020,
o projeto Incorporação de Sustentabilidade,
que, a partir do conhecimento da atuação das
gerências-gerais da VLI, traça planos de ação
para que os processos considerem questões
de sustentabilidade em seu desenvolvimento.
A VLI conta com um Comitê de Estratégia e
ESG, composto por toda a Diretoria Executiva
da empresa. O Comitê reúne-se mensalmente
e discute os temas ambientais, sociais
e de governança junto com a estratégia
da Companhia.

Compromissos ESG
A VLI é participante do Pacto Global da ONU e
assume compromissos com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, de acordo com
os seus temas materiais. Outro compromisso
assumido pela empresa é o Pacto Empresarial
pela Integridade e Contra a Corrupção, do Instituto Ethos. Com ele, a VLI defende um ambiente

íntegro e ético, com a erradicação do suborno e
da corrupção em toda a sua cadeia. Reforçando
o seu compromisso com os Direitos Humanos,
a empresa também participa do Pacto Empresarial contra a Exploração Sexual de Crianças
e Adolescentes nas Rodovias Brasileiras,
proposto pela Childhood Brasil em parceria
com o Instituto Ethos e apoio da Organização
Internacional do Trabalho. GRI 102‑12

Gestão ESG
A VLI tem políticas e procedimentos que
orientam a gestão dos temas ambientais,
sociais, econômicos e de governança da
empresa, entre os quais: Política de Saúde e
Segurança e Desenvolvimento Sustentável;
Código de Conduta; Política de Transações
entre Partes Interessadas; Política de Gestão
de Riscos Corporativos; Política Financeira e
Política de Delegação de Autoridade.
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Agenda ESG
A VLI constrói o seu Plano Diretor de Sustentabilidade de forma colaborativa, considerando os
anseios dos seus diferentes públicos de relacionamento, e de acordo com a sua matriz de
materialidade (mais informações na página 4). A
empresa tem o compromisso de ampliar o olhar
para a cadeia de valor e para a sociedade por
meio de ambições e metas que serão conquistadas até 2025, contribuindo para o alcance
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
da ONU. As ambições apresentadas ao lado
estão detalhadas ao longo deste relatório.

PANDEMIA

10 ANOS

Dimensão

GOVERNANÇA

CULTURA E GESTÃO

Tema material

Gestão e licenciamento ambiental nas
operações
E (Ambiental)

S (Social)

Construído
coletivamente, o
Plano Diretor de
Sustentabilidade da VLI
traz ambições para cada
tema material dentro da
Agenda ESG
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Ambição 2025
Redução do consumo de
água nova
Redução na geração de resíduos
classes 1 e 2

Mudanças climáticas

Redução das emissões de Gases
de Efeito Estufa (GEE)
de Escopos 1 e 2 por tonelada
transportada

Desenvolvimento socioeconômico e
relacionamento com comunidades

Alcançar e manter índice de 60%
de contratação de fornecedores
locais

Segurança das operações

Redução do número de ocorrências
em passagens em nível

Saúde, segurança e bem-estar dos
empregados

Redução da taxa de acidentes
com afastamento para 0,5

Diversidade e inclusão

Alcance de 30% de mulheres em
cargos de alta liderança

Cultura e gestão de pessoas

Ampliação do número de vagas
preenchidas por promoção
interna em todos os níveis

Ética e transparência

Ampliação do número de
empregados capacitados no
Programa de Integridade

G (Governança)
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Segurança nas
operações
GRI 102‑15, 103‑2, 103‑3 , 413-1

A VLI tem o compromisso de desenvolver seu
trabalho pautado no relacionamento e no
diálogo com as comunidades. Com o objetivo
de prevenir acidentes na linha férrea, a Companhia mantém campanhas para promover a
educação e o estímulo à conscientização e ao
comportamento seguro de motoristas, ciclistas,
motociclistas e pedestres. Em 2020, foram
feitas 24 campanhas e o número de acidentes,
como os atropelamentos, diminuiu 14,2% em
relação a 2019.

Em 2020, o número
de acidentes, como
os atropelamentos,
diminuiu 14,2%

A empresa conta com uma matriz formatada
para gestão de riscos em todas as áreas,
incluindo as operacionais. Nas operações
portuárias e ferroviárias, a empresa adota treinamento constante do seu time para cumprimento de procedimentos seguros e investe na
manutenção dos seus equipamentos.

operações, por meio da gestão de ocorrências,
interface com as áreas de engenharia e órgãos
reguladores, fornecendo dados e análises
estatísticas, capacitando as equipes de campo,
planejando estratégias de atuação e buscando
novas tecnologias para melhoria contínua dos
processos com segurança, como a sinalização
correta e manutenção de passagens em nível,
treinamento de maquinistas, controle de
velocidade e procedimentos para acionamento
da buzina. Monitora ainda o registro e as
inspeções dos vagões, seja para manutenção
preventiva ou corretiva. GRI 413-2, SASB TR-RA-

No sistema ferroviário, os riscos são de
acidentes no percurso e podem envolver
pessoas, cargas ou causar danos ambientais.
A VLI faz esta mitigação garantindo a conformidade legal e promovendo a prevenção nas

540a.1, TR-RA-540a.41

Em portos e terminais, os riscos identificados
são de incêndio e explosão por causa do
manuseio de grãos e açúcar e a presença
de poeira acumulada sobre superfícies e
em suspensão no ar das instalações. Para
mitigá-los, a empresa diminui a possibilidade de
falhas por meio da manutenção preventiva de
equipamentos, controle de exaustão (despoeiramento) e treinamento, cumprindo protocolos
operacionais que oferecem alto padrão de
controle e segurança.

SUMÁRIOS
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Gestão
de riscos
GRI 102‑15

A VLI possui uma Política de Gestão de Riscos
Corporativos com diretrizes que norteiam a
gestão eficaz dos riscos associados ao negócio
e às operações, propondo medidas preventivas
e respostas a incidentes que possam impactar
negativamente a Companhia, suas subsidiárias
e controladas.
Aprovado pela Diretoria Executiva e pelo
Conselho de Administração, o documento
estabelece princípios e responsabilidades
a serem observados na gestão de riscos de
todos os processos operacionais e de negócios
da empresa, possibilitando a identificação, a
avaliação, o tratamento e o monitoramento dos
riscos. Além disso, conduz à alta administração
a visualização da eficiência operacional pelo
gerenciamento de riscos proativos, trabalha a
prevenção de perdas e permite a resiliência da
operação no sentido de adequar o negócio às
novas oportunidades de mercado.
A estrutura de gerenciamento de riscos na
VLI atua com processos e controles que são
aprimorados constantemente, demonstrando a
maturidade da Companhia e a busca constante
pela gestão de continuidade do negócio. O
objetivo é evitar e mitigar riscos à estratégia
traçada pela alta administração, aos empregados, ao meio ambiente, às comunidades,
à reputação da Companhia, seus resultados
financeiros e operacionais.
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Riscos Monitorados

Em 2020, os principais riscos monitorados pela VLI foram:
Riscos Socioambientais: são riscos de perdas
em consequência de efeitos negativos no meio
ambiente e na sociedade, decorrentes de impacto
ambiental, impactos em povos e comunidades
nativas e proteção da saúde humana, de propriedades culturais e da biodiversidade.
Riscos Operacionais: são riscos decorrentes
de falhas de processos e controles, em especial
relativos a eventos, sejam de força maior ou de
defeitos em operações, e na utilização da capacidade instalada. Os riscos operacionais geralmente
acarretam redução, degradação ou interrupção,
total ou parcial, das atividades, com impacto
negativo na reputação da Companhia, além da
potencial geração de passivos contratuais, regulatórios e ambientais.
Riscos de Continuidade do Negócio: são riscos
de paralisação das atividades da Companhia em
virtude da não obtenção ou da não renovação de
concessões, incluindo, mas não se limitando, a
licenças ambientais.
Riscos de Instalação: são riscos associados a
eventos de processo e que implicam, se materializados, em severidade catastrófica a pessoas,
meio ambiente e instalações, por exemplo,
riscos geotécnicos.
Riscos de Saúde e Segurança: são riscos
associados à segurança dos empregados devido
à execução de atividades e tarefas classificadas
como críticas e que, se não devidamente controladas, podem conduzir a fatalidades.

Riscos de Compliance: são riscos de sanções
legais ou regulatórias, perda financeira ou
reputação que uma instituição pode sofrer como
resultado da falha no cumprimento da aplicação de
leis, regulamentos, código de conduta e das boas
práticas de governança. Pode estar relacionado a
novas regras promulgadas, penalidades ou indenizações resultantes de ações de órgãos de supervisão e controle, bem como perdas decorrentes de
decisões desfavoráveis para a VLI.
Riscos Estratégicos: são riscos associados às
decisões estratégicas da Companhia para atingir
seus objetivos e são decorrentes da sua habilidade
de se proteger ou se adaptar às mudanças regulatórias ou no setor logístico, em especial, relativos
à demanda dos clientes, estrutura de capital da
Companhia e atuação em diferentes segmentos.

Riscos Financeiros: são quaisquer riscos associados a finanças, subdivididos em:
> Risco de crédito contraparte: relacionado à
possibilidade de perdas, devido à inadimplência
de terceiros;
> Risco de liquidez: relacionado ao risco
de liquidez de funding ou de fluxo de caixa
que acontece com a dificuldade de cumprir
com as obrigações contratadas em datas
previstas e, também, relacionado ao risco de
liquidez do ativo no mercado onde a transação
pode não ocorrer por ausência ou escassez
de contraparte.
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Conselho de Administração, Comitês de Assessoramento, Governança

Linhas
de defesa
O modelo de gestão de riscos adotado pela VLI
é conduzido pelos administradores e empregados que, por analogia, tornam-se “proprietários dos riscos”, assumindo a responsabilidade
pela implementação de medidas mitigatórias
para a redução da probabilidade de ocorrência e
impactos – denominados, assim, a primeira linha
de defesa. De maneira geral, a primeira linha é
formada pela área operacional da Companhia.
Na segunda linha de defesa estão as áreas de
suporte técnico que agregam valor ao negócio
com metodologia e sensibilização da primeira
linha de defesa. Além disso, atuam com o desafio
de integrar e propor interação nas várias atuações do negócio, operacionalizando e orientando
processos internos para trazer inteligência e
conscientização sobre riscos. Tem papel de
expertise, apoio, monitoramento e questionamento sobre questões relacionadas a risco.
Já a terceira linha de defesa é composta pela
Auditoria Interna, que atua com total independência para inspecionar, avaliar e auditar
as segunda e primeira linhas de defesa, sobre
questões relativas ao atingimento dos objetivos.
A adoção do modelo de três linhas de defesa
visa proporcionar clareza na comunicação
e no gerenciamento de riscos e controles.
Através das definições dos papéis, as responsabilidades e atuações fluem por todos os
processos de forma inteligente e estruturada,
gerando valor ao negócio.

Diretoria Executiva

1ª Linha de defesa

Controles
da
Gerência

Medidas
de
Controle

São donas dos riscos
e devem gerenciá-los
de acordo com a
metodologia VLI

2ª Linha de defesa

3ª Linha de defesa

Riscos e Controles
internos, Controladoria,
Segurança Empresarial,
Saúde e Segurança,
Meio Ambiente, Ética e
Conformidade, Segurança
da Informação, Gestão de
Crise e Continuidade dos
Negócios, Regulatório

Auditoria
interna

Supervisionam os
riscos, planos de ação
e acompanham o
comportamento

Fornece avaliações
independentes

Regulador

>Informam riscos à

> Orientam as 1ª e 2ª

> Audita as 1ª e 2ª

> solicitam apoio à

> instrumentam as 1ª e

> Testa controles das

> interagem com a 2ª

> interagem com as 1ª

2ª linha

2ª linha

linha (comunicação),
são auditados pela
3ª linha

linhas

2ª linhas

e 2ª linhas

> monitoram controles
das 1ª e 2ª linhas

> são auditados pela
3ª linha

linhas

1ª e 2ª linhas

Auditoria
externa
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Processo de Gestão de Riscos
O Processo de Gestão de Riscos Corporativos
da VLI possui como base o framework da Norma
ISO 31000 – Gestão de Riscos, COSO ICIF e
COSO ERM. Esse processo é gerenciado pela
área de Gestão de Riscos Corporativos, que
atua como 2ª Linha de Gestão, fornecendo
apoio técnico, metodologia, ferramentas
de análise e sistemas para que as áreas de
operações e negócios, que são as proprietárias
dos riscos (1ª Linha de Gestão), executem
as atividades de gerenciamento dos riscos e
dos controles.
Importante papel também é executado pela
Área de Controles Internos, que realiza o
apoio às áreas de operações e de negócios
para garantir os mais adequados controles e
eficiência na aplicação prática dessas barreiras
preventivas, detectivas e corretivas na mitigação dos riscos da VLI.

Governança para Gestão de Riscos
GRI 102-11

A VLI investe fortemente no sistema de
gerenciamento de riscos, visando ampliar os
mecanismos de controles e garantir o crescimento sustentável do negócio. Para tanto,
todas as operações da cadeia de valor e demais
processos críticos são monitorados contínua e
sistematicamente.
As áreas de Gestão de Riscos e de Controles
Internos são supervisionadas pela Diretoria
Executiva, Comitê de Auditoria e pelo Conselho de
Administração. Essa estrutura segmentada com
três linhas de defesa permite melhores acompanhamento, análise e resolução de potenciais

ISO 31000 e COSO
orientam a Gestão de
Riscos da VLI
fatores de riscos que permeiam questões
socioambientais, de segurança da informação, de
processos financeiros, de fraude e corrupção, de
saúde e segurança e segurança física.
A VLI emprega esforços constantes para
aprimorar os processos e controles, sempre
visando segurança e mitigação de riscos. Para
tanto, os normativos de riscos que fornecem
orientações, metodologia e processo fazem
parte de treinamentos e são amplamente divulgados através dos canais oficiais da empresa.
É mantida uma rotina de reuniões técnicas e de
gestão até os níveis de Diretoria para acompanhamento e monitoramento da matriz de riscos,
dos indicadores-chave de riscos e dos planos
de ação de mitigação de riscos.
Os principais riscos da Companhia, os riscos-chave, são acompanhados em todos os níveis
da VLI e de Governança, inclusive o Conselho de
Administração, são divididos em duas categorias: Riscos Prioritários (representam elevado
potencial para comprometer a perenidade do
negócio) e Riscos Estratégicos (já definidos
anteriormente).

A VLI também gerencia seus Riscos de
Processos, que são mapeados e controlados
pelas áreas de operações e de negócios,
sendo também supervisionados pelas áreas de
Gestão de Riscos e de Controles Internos, de
forma a buscar garantir os melhores níveis de
gestão e de controles na execução das atividades e, assim, melhorar a capacidade da VLI
de atingir seus objetivos. Os riscos mapeados
são gerenciados dentro da rotina de gestão da
liderança e dos demais empregados da VLI.

SUMÁRIOS
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Relacionamento
com o cliente
GRI 102‑6, 103‑2, 103‑3

A VLI nasceu com o propósito de transformar a
logística do Brasil, e há dez anos tem a missão
de oferecer soluções logísticas integradas ao
negócio dos seus clientes. A empresa trabalha
focada na melhoria da qualidade do serviço e
no desenvolvimento de parcerias duradouras.
Prova disso é que “trabalhar de forma integrada
para servir o cliente” é um dos comportamentos
que integra o mapa da cultura VLI desde 2018.
Com essa prioridade, a empresa busca
soluções de acordo com a necessidade de
cada cliente, mantendo padrões de vendas,
pós-vendas e gestão comercial, inclusive por
meio de contratos que garantam o nível do
serviço operacional e que possuam cláusulas
de confidencialidade.
No agronegócio, a VLI transporta milhões de
toneladas de produtos agrícolas, como grãos
(milho, soja e farelo de soja), açúcar e fertilizantes. Além de fluxos logísticos que combinam
capacidade, disponibilidade, agilidade,
eficiência e segurança, mantém uma estrutura
completa de armazéns e silos que garante o
melhor atendimento para esse setor.

A VLI busca
soluções de
acordo com a
necessidade de
cada cliente
Na siderurgia, a Companhia tem soluções
logísticas que integram os principais estados
produtores de aço e consumidores de insumos
siderúrgicos, além de soluções integradas
aos clientes. Com isso, atende à indústria de
forma dinâmica e competitiva, tanto no abastecimento de insumos, como carvão mineral,
calcário, gusa e minério de ferro, quanto no
escoamento de aços planos e longos para os
mercados interno e externo.

Em produtos industrializados, a VLI tem opções
seguras e competitivas para o abastecimento
de derivados do petróleo (diesel e gasolina),
biocombustíveis e indústria sucroalcooleira,
integrando a produção com os grandes
distribuidores. Também fornece soluções para
produtos florestais (celulose e madeira) e para
os segmentos de mineração e construção civil,
com o transporte de bauxita, granito, clínquer,
cimento, calcário, coque e escória.

SUMÁRIOS
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Implantado em 2020, o Programa de
Embaixadores do Cliente busca
levar a voz do cliente para todas as
áreas da VLI

Em 2020, a área de Experiência do Cliente foi
reformulada. Após a realização de benchmarking
e pesquisas variadas, definiu-se uma estratégica de CX (Customer Experience, da sigla
em inglês), os processos foram revisados e as
equipes treinadas. Além disso, o relacionamento
com clientes foi tema de 8 treinamentos
disponibilizados na Universidade Corporativa, e
alcançou 1.500 empregados do time VLI.
O investimento fez com que a VLI tivesse,
em 2020, o melhor resultado da história na
pesquisa on-line anual de satisfação do cliente,
realizada por um instituto externo, o Instituto de
Pesquisas PHD. O resultado alcançou 74 pontos,
contra 66 em 2019, aumento de 12 %. O resultado e os dados são priorizados, direcionados
aos responsáveis internos e monitorados para
evolução com feedback ao cliente. GRI 102‑44
O bom desempenho só foi possível por causa
da aproximação da Companhia com clientes,
que são também parceiros, integrando e
engajando seu time para, além da entrega
do combinado, solucionar as dores dos
clientes. Tamanha a relevância do tema para
a VLI, o resultado de satisfação dos clientes
é meta para toda a empresa, sejam metas de
indicadores de nível de serviço, sejam metas
de implantação de iniciativas para sustentar a
satisfação e solucionar queixas, e impactam na
remuneração variável de todo time.

Internamente, a VLI também faz uma segunda
pesquisa todos os anos, cujos resultados direcionam um plano de ação que solucione rapidamente as questões levantadas. Para 2021, esse
plano prevê a criação e o monitoramento de
indicadores que avaliem resultados operacionais que impactam o cliente, como as filas dos
navios para atracar nos terminais portuários.
Dessa forma, a VLI busca consolidar uma cultura
focada no cliente e que tenha como principal
resultado a satisfação desses parceiros.
Para isso, há ainda iniciativas como o Programa
Conheça o Cliente, com a disseminação,
para toda a Companhia, de conteúdo sobre o
mercado, negócio, cliente e suas expectativas.
Outro projeto de sucesso, implantado em 2020,
é o Programa de Embaixadores do Cliente,
que tem como principal objetivo levar a voz do
cliente para todas as áreas da VLI, por meio dos
mais de 160 embaixadores e embaixadoras.
Esse time recebe capacitação específica e é
responsável por conduzir ações, processos e
projetos para melhorar cada vez mais a experiência do cliente e incluir as necessidades na
rotina da empresa com um modelo de gestão
consolidado.

SERVIÇOS CUSTOMIZADOS
Para ampliar o atendimento aos clientes, a
Companhia vai aumentar, em 2021, a capacidade da Ferrovia Norte-Sul, melhorando a via
permanente, com novos trilhos e dormentes e
investindo em material rodante para fazer um
volume maior, principalmente de grãos.
Também há mais dois investimentos previstos
para o terminal Tiplam, em Santos. Um
tombador permitirá a entrada de caminhões
com grãos, iniciando o descarregamento via
modal rodoviário. Atualmente, o Tiplam recebe
trens e há produtores num raio que não justifica
o transporte por ferrovia. A outra iniciativa é
para aumentar a capacidade de escoamento de
fertilizantes, que são importados.
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Inovação e
transformação digital
A VLI evolui dia a dia para se tornar a empresa
de logística mais eficiente e inovadora do
Brasil. Para isso, investe no desenvolvimento
de processos e tecnologias visando otimizar
o desempenho de seus ativos, o desenvolvimento de novos negócios e soluções para seus
clientes. Atenta às mudanças do mercado,
está preparada e é ágil para lidar com situações
adversas, como a crise global causada pela
Covid-19, momento em que a VLI acelerou
ideias e soluções para se adaptar e enfrentar a
pandemia com segurança e eficiência.
A empresa investiu em novas formas de
trabalho e de relacionamento com os públicos,
em soluções inovadoras na área de saúde e
segurança e também na aceleração da cultura
de inovação, capacitando 2.116 empregados em
novas competências e habilidades digitais em
2020, número 61% maior que em 2019.
Os resultados indicam que a empresa escolheu
o caminho certo: a VLI foi citada no Ranking
TOP 100 Open Corps de 2020 que seleciona as
empresas que mais fazem open innovation com
startups no Brasil e conquistou o primeiro lugar,
em seu segmento, no prêmio Valor Inovação
2020 e consolidou uma evolução de 230% no

índice de maturidade digital, indicador que
compara a empresa ao mercado nas dimensões
Estratégia de Negócios Digitais, Digitalização do
Core, Novo Crescimento Digital e Viabilizadores.
A ambição da empresa é subir mais uma categoria no indicador até 2022, atingindo o nível de
usuário digital, superando assim a média das
empresas do setor de transporte e logística.
Na VLI, a atuação da área de Inovação e
Transformação Digital se baseia em três
princípios: transformar o core business para
gerar eficiência, desenvolver novos negócios e
mudar o mindset, fortalecendo uma cultura ágil,
centrada no cliente.

Entre os exemplos de iniciativas de inovação
e transformação digital desenvolvidas pela
empresa estão “Desembarque Inteligente de
Navios” e “Meteorologia Portuária”, que possibilitaram ampliar a eficiência operacional das
atividades nos portos do Pecém, no Ceará, e do
Tiplam, em Santos, resultando em ganhos de mais
de R$ 8 milhões; e a “Manutenção Preditiva de
Transportadores de Correia”, que gerou a redução
de custos e maior disponibilidade do sistema de
transbordo com o monitoramento de falhas e
abertura de notas de manutenção com uso de
Robotic Process Automation (RPA), tecnologia
que permite a um software de computador
simular ações normalmente efetuadas por
pessoas.
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Desde o seu lançamento já foram estruturados
21 projetos-pilotos para a empresa por startups
originados em Startup Days, eventos feitos para
encontrar novos parceiros e soluções inovadoras
no mercado. Além desses, foram incubados 6
projetos concebidos pelo time da VLI por meio do
programa de intraempreendedorismo.

A empresa mantém também o Programa Inova
VLI, que há quatro anos busca ferramentas e
soluções que impulsionem todos os setores
da empresa por meio do monitoramento de
tendências e detecção de oportunidades
para negócios. O Inova VLI constrói parcerias
com startups, universidades e grandes
empresas, além de estimular o próprio time
VLI a empreender e inovar. Tem os seguintes
princípios de atuação:

> Visão de futuro – Monitoramento de

tendências e detecção de oportunidades
para negócios;

> Inovação Aberta – Relacionamento com

ecossistema de inovação e desenvolvimento
de entregas com startups;

> Empreendedorismo – Encorajar e promover
projetos internos com objetivo de gerar
soluções e novos negócios.

Ainda em Inovação Aberta, e visando fomentar
e liderar a inovação em seu segmento de
atuação, a VLI mantém parceria com o Cubo,
principal polo de inovação do Brasil. E desde
2019 atua no desenvolvimento do ecossistema
de inovação para logística e mobilidade. Para
isso, a empresa criou o Volume, uma entidade
neutra e integradora do setor. Uma das principais formas de entrega de valor é o mapeamento e conexão das principais startups do
Brasil com os principais players da cadeia, como
a própria VLI, mas também outras ferrovias e
operadores logísticos, empresas do segmento
automotivo, mobilidade urbana, entre outros.
Desde seu início, o Volume já mapeou 326
startups em todo o país, das quais 19 foram
escolhidas para se juntarem ao ecossistema
do Cubo. Essas conexões têm resultado em
negócios, experimentações e no melhor desenvolvimento de soluções e inovações brasileiras
para a logística brasileira. Além disso, o Volume
vem contribuindo por meio de ações abertas
de cunho educacional, tratando de temas
relacionados à inovação, transformação digital,
liderança e carreira, e também tendências e o
futuro da logística e mobilidade. Essas ações já
totalizam 28 horas de conteúdos abertos transmitidos via webinários pelo YouTube, tendo
impactado cerca de 3 mil pessoas.
Além disso, em 2020, foi estruturado o
Roadmap de Inovação, que é o desdobramento
das tendências e sinais de futuro no mercado
– Foresight – em oito territórios e 94 iniciativas
que compõem o portfólio de inovação a ser
implementado pelas áreas da Companhia.
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TRATO, PLATAFORMA VOLTADA PARA
O TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Por meio da área de Desenvolvimento de
Soluções Multimodais, a VLI desenvolve o Trato,
uma plataforma digital de gestão logística com
propósito de otimizar a logística rodoviária, e de
transformar a vida do caminhoneiro, seja melhorando a sua receita, diminuindo os seus custos ou
promovendo iniciativas que geram mais qualidade
de vida.
O Trato, desenvolvido a partir das melhores
práticas em tecnologia, é composto por uma
solução web, destinado aos clientes da VLI e
às transportadoras contratadas por eles, além
de um aplicativo destinado exclusivamente ao
caminhoneiro.
Atualmente, mais de 56 mil caminhoneiros estão
cadastrados no aplicativo, com nível de satisfação
recorrente superior a 95%, o que confirma que
as funcionalidades disponíveis têm melhorado
a jornada de cerca de 3 mil caminhoneiros que
transitam pelo sistema VLI. Com o aplicativo, o
motorista tem acesso a informações importantes
para sua rotina e fica mais empoderado para
negociar seu frete já que ali possui informações
sobre quais clientes e transportadoras têm vagas
para descarga na VLI.
Adicionalmente, os caminhoneiros também têm
acesso a outras experiências que possibilitam
mais facilidade na compra de produtos essenciais
para sua atividade, além de informações relevantes sobre saúde, trânsito e educação.

Na solução web, o Trato passou por ajustes
para melhorar ainda mais a experiência de seus
clientes e suas transportadoras contratadas.
Com o envolvimento dos usuários, o sistema de
agendamento de carregamento e descarregamento da VLI foi reformulado, com telas e funcionalidades mais simples. O cliente e transportadora
passaram a ter um dashboard com acesso a toda
movimentação dos caminhões desde o agendamento até o carregamento e descarregamento
no sistema VLI, e o caminhoneiro passou a contar
com funcionalidades como antecipação ou adiamento de forma simples e digital.
Lançado em outubro de 2019 para uma experiência inicial com 100 usuários, o Trato rapidamente se mostrou uma ferramenta importante
para os caminhoneiros. Com o envolvimento
permanente deles em processos de ideação para
compreensão de suas necessidades, em 2020 o
Trato ampliou de forma orgânica o seu alcance,
chegando a 36 mil caminhoneiros cadastrados,
um crescimento anual que ultrapassou 1.100%.
Para ter acesso a todos os recursos disponíveis,
basta que o caminhoneiro faça o download do
aplicativo e efetue um cadastro simples, sem
custo para ele, clientes VLI ou suas transportadoras contratadas.

Inovação na pandemia
Em 2020, a VLI contratou uma startup de
telemedicina, a Conexa Saúde, que estruturou
o atendimento médico virtual para mais de 7 mil
empregados por meio de uma plataforma digital
facilmente acessada pelo celular. O serviço foi
estendido aos mais de 25 mil caminhoneiros
cadastrados no aplicativo Trato.
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GRI 102‑18, 102‑20, 102‑26, 103‑2, 103‑3

Governança
Corporativa

neste capítulo
> Ética e transparência
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Regida pela Lei das Sociedades Anônimas
e seu Estatuto Social, a VLI é uma holding
de capital fechado com ações divididas
entre seis acionistas.

A Vale, uma das maiores mineradoras do mundo,
controla 29,6% de suas ações. O fundo de
investimentos canadense Brookfield, líder
global em gerenciamento de ativos alternativos,
tem 25,5% e 1% via seu veículo estrangeiro
Brasil Port Holdings LP. Já a empresa de
investimentos japonesa Mitsui & Co. possui
20%. Completam os acionistas o Fundo de
Investimentos do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FI-FGTS), administrado pela Caixa
Econômica Federal, com 15,9% das ações; e o
BNDES Participações, holding criada para administrar as participações em empresas detidas
pelo banco, com 8%.
A VLI é uma empresa que acredita e investe
no modelo de governança corporativa internacional, pautado nas melhores práticas mundiais.
O sistema possibilita o desenvolvimento de
relações duradouras, além de guiar para as
melhores decisões junto aos clientes, empregados, acionistas, fornecedores, parceiros e
com e para a sociedade.
A construção desse modelo, fundamentada
nos princípios da transparência, equidade,
prestação de contas (accountability) e
responsabilidade corporativa, marca toda a

trajetória de crescimento e criação de valor da
organização, possibilitando que a VLI cumpra
a sua missão de oferecer soluções logísticas
integradas ao negócio dos seus clientes.
Os órgãos que compõem a estrutura de
governança corporativa da VLI são responsáveis pelos processos decisórios e pelo
direcionamento estratégico da Companhia.
Também atuam como guardiões dos seus
valores, políticas e o Código de Ética e Conduta,
alinhados com seus objetivos e com a missão
de transformar a logística do Brasil, respeitando
o meio ambiente e melhorando a qualidade de
vida das comunidades.
Em sua estrutura de Governança, a VLI conta
com um Conselho de Administração, uma Diretoria Executiva, Comitês de Assessoramento
do Conselho (Financeiro, Capex, Auditoria e de
Pessoas, Governança e Estratégia), Comitês
de Assessoramento da Diretoria e áreas de
controle, como Auditoria Externa e Auditoria
Interna, bem como uma área dedicada de
Governança Corporativa, estas duas últimas
com duplo reporte ao Conselho de Administração e à Presidência, garantindo autonomia
e independência.

GOVERNANÇA
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Assembleia
Geral

Membros indicados pelos conselheiros
para assessorá-los
Comitê de Auditoria
Auditoria Interna

Comitê de Capex
Comitê Financeiro

Conselho de
Administração

Comitê de Pessoas, Governança e Estratégia

Auditoria Externa

Comitê Financeiro e de Capex

Governança
Corporativa

Comitê de Pessoas
Comitê de Estratégia e ESG
Comitê de Riscos
Comitê de Ética

Diretoria
Executiva
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O Conselho de Administração é um colegiado fundamental da estrutura de governança,
que tem como missão direcionar a estratégia
da VLI, otimizando o retorno dos investimentos
de longo prazo, buscando o equilíbrio e sustentabilidade para todas as partes interessadas
e assegurando o seu direcionamento estratégico, sempre em favor do melhor interesse
da Companhia. Cabe ao Conselho de Administração a definição das políticas, diretrizes
gerais e estratégia da VLI.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(Composição 2020)
Presidente
Luciano Siani Pires

PANDEMIA
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GOVERNANÇA

A estrutura de governança da VLI conta
ainda com comitês, órgãos colegiados de
assessoramento, que apoiam o Conselho de
Administração na deliberação e na tomada de
decisão com o objetivo de garantir a perenidade
do negócio e de conduzir a gestão com boas
práticas de governança e transparência.

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor de Operações Portos e Terminais
Alessandro Pena da Gama

Diretor Financeiro e de Relações
com Investidores
Fábio Tadeu Marchiori Gama

Conselheiro titular
Rafael Morais

os atos de administração necessários ao
cumprimento do objeto social e da estratégia
definida pelo Conselho. A Diretoria deve garantir
a transparência da gestão, a adequação aos
prazos gerenciais e a sustentabilidade dos
negócios da Companhia.

Existem ainda três diretorias não estatutárias
que respondem diretamente ao presidente:

Conselheiro titular
Fabiano de Carvalho Filho

Conselheiro titular
Takeshi Mitsui

SUMÁRIOS

A composição atual é formada por um
diretor‑presidente (CEO) e quatro
diretores executivos:

Diretor-Presidente
Ernesto Peres Pousada Júnior

Conselheiro titular
Marcos Pinto Almeida

DESEMPENHO

Já a Diretoria Executiva é responsável pela
gestão dos negócios e pela prática de todos

Conselheiro titular
Ivan Malekzadeh Fadel

Conselheiro titular
Bruno Henrique Lopez Lima

CULTURA E GESTÃO

Diretor Comercial
Sebastião Fernando da Costa Furquim
Diretor de Planejamento e Integração
Fabrício Rezende
Diretor de Operações Ferroviárias
Gustavo Serrão Chaves

Diretora de Gente, Inovação
e Sustentabilidade
Rute Melo Araújo
Diretora de Relações Institucionais
e Regulatório
Silvana Alcantara Oliveira de Souza
A Diretoria Executiva da VLI possui ainda
comitês que a assessoram, formados
por diretores e gerentes‑gerais com
atribuições específicas de análise e
recomendação sobre determinados temas.
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COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

8,0%
15,9%

A VLI investe no sistema de Governança
Corporativa com interações semanais da
Diretoria Executiva e de seus Comitês de
Assessoramento, mensais com os Comitês de
Assessoramento do Conselho e bimestrais com
o seu Conselho de Administração. Os acionistas
têm total visibilidade dos projetos e riscos da
Companhia, acompanhando de perto os seus
resultados.
A empresa conta com um Portal de Governança
em que disponibiliza de forma segura todos os
documentos de Governança com os membros
dos órgãos da administração e gerencia o
seu processo deliberativo. As informações
relevantes à Companhia, como demonstrações
financeiras, por exemplo, são disponibilizadas
em seu site, ficando transparentes para todos
que mantêm relação com a VLI.

A estrutura de Governança é pautada em
políticas aplicáveis a toda a Companhia que
determinam as alçadas de competências,
apetite ao risco, condutas éticas, transparência
e tratamento de situações de conflitos de
interesse e transações entre partes relacionadas. Isso porque, para garantir que a empresa
desfrute de uma posição de respeito e credibilidade, o modelo de governança leva em conta
a transparência, a inadmissibilidade de práticas
corruptas, definição clara de responsabilidades
e padrões de conduta diante de situações
específicas e o atendimento às exigências
legais.

29,5%

20,0%
1,0%
Vale S.A.
Brookfield Brazil Infrastructure
Fundo de Investimentos em Participações
Brasil Port Holdings LP

Mais detalhes sobre a
Governança Corporativa da VLI
estão disponíveis no link de
Governança Corporativa do site
da VLI em “Conheça a VLI”.
GRI 102‑22, 102‑23

25,5%

Mitsui & Co. Ltd.
FI-FGTS
BNDES Participações
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Ética e
transparência
GRI 102‑16, 103‑2, 103‑3

Prioridade para a VLI, a Ética, junto com Segurança, é uma das condições de contorno, ou
seja, uma questão inegociável para a estratégia
do negócio.
As políticas que regem o assunto na VLI, como
o Código de Conduta ou as Diretrizes de Ética
e Conformidade, passam por todas as áreas
da empresa e são monitoradas para garantir a
plena aplicação.
As diretrizes de ética foram revisitadas em 2020
e mais de 6 mil pessoas reafirmaram o compromisso com a Ética ao renovarem a assinatura do
Código de Conduta.
Também em 2020, foram revisados a governança e o escopo do Comitê de Ética, que
passou a ter reuniões com periodicidade
mensal com a participação de cinco integrantes: diretor-presidente, diretor de Integridade, diretora de Gente, diretor responsável
pela área apurada e gerente-geral de Ética. O
Comitê tem como objetivo deliberar, orientar
e recomendar sobre infrações ao Código de
Conduta, políticas e procedimentos. Em 2020,
foram realizadas oito reuniões, que discutiram
20 casos do Canal de denúncias e deliberaram
103 ações, prioritariamente de criação ou
revisão de processos.

Todos os contratos da VLI têm cláusula anticorrupção e todas as partes que assinam o
documento também devem assumir condutas
baseadas no Código de Ética, incluindo fornecedores. GRI 412-3
São exemplos de monitoramento a gestão de
riscos, as auditorias realizadas regularmente, as
práticas de segurança empresarial, as políticas
aplicadas ao RH, entre outros.
O Programa de Ética e Integridade está estruturado em oito pilares:

1. Avaliação de riscos
2. Comprometimento com a cultura
de compliance
3. Supervisão e recursos para compliance
4. Código de conduta ética, políticas e
procedimentos
5. Atividades de due dilligence
6. Controles internos e monitoramentos
efetivos
7. Comunicação e programas de
treinamento contínuos
8. Canal de denúncia, mecanismos de
investigação e disciplinares

GOVERNANÇA
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Canal de denúncias
GRI 103‑2, 103‑3

A VLI possui um canal exclusivo para denúncias de forma
anônima e confidencial: https://canaldeetica.com.br/vli/
ou 0800.721.0782, disponível 24 horas durante sete dias da
semana, sendo que, de segunda a sábado, das 10h às 16h,
o atendimento é pessoal. As denúncias recebidas via canal
são distribuídas por empresa terceira para a área de Ética e
Conformidade ou Auditoria Interna, a depender dos cargos
denunciados, para apuração e, ao fim são reportadas às
alçadas competentes para deliberação do Comitê de Ética
e Conformidade ou do Comitê de Auditoria, dependendo de
qual foi a área apuradora. Para as denúncias procedentes,
são traçadas ações para reparação, incluindo a aplicação de
medidas disciplinares que podem considerar desligamento
por justa causa.
Em 2020, o canal recebeu 978 denúncias (média mensal
de 81), contra 1.133 em 2019 (média de 94 por mês). A maior
parte das procedências, 65%, envolveu desvios de comportamento. Desde abril, o tempo médio de apuração dos
relatos recebidos foi de 31 dias, redução de 13 dias devido às
revisões do processo.
Sobre a conclusão, 28% (299) das denúncias foram
consideradas procedentes. Foi verificado que 159 delas
tinham temas diferentes, ou seja, não eram reincidentes.
As denúncias originaram mais de 350 ações junto às
áreas responsáveis.
Alinhada ao valor “Respeito às Pessoas Sempre” e comprometida a proporcionar um ambiente de trabalho cada vez
mais íntegro, a Companhia lançou o chamado Alerta de GRC
(Governança, Risco e Compliance), um momento destinado
a reflexões com base em casos reais que chegam no Canal
de Ética. Em 2020, aconteceram cinco alertas, com média de
participação de 100 pessoas em cada edição mensal, entre
gerentes de área, gerentes técnicos e gerentes-gerais.

VLI > relatório anual 2020

MENSAGENS

Mecanismos de queixa

PANDEMIA

10 ANOS

QUEM SOMOS

GOVERNANÇA

DESEMPENHO

SUMÁRIOS

GRI 103‑2

Queixas no canal de ética

2018

2019

2020

Número de queixas identificadas por meio do mecanismo

785

1.133

978

Número de queixas endereçadas

785

1.133

978

Número de queixas resolvidas

774

1.031

1.054

72

0

0

Número de queixas registradas antes do período coberto pelo
relatório e resolvidas no decorrer deste período

Risk Assessment

CULTURA E GESTÃO

GRI 205‑1

Em 2020, a VLI intensificou as tratativas com
as áreas que têm relacionamentos com órgãos
públicos para mitigar os riscos de corrupção
e fraude. Foi construída uma metodologia
para priorização dos processos em termos de
criticidade, com critérios objetivos e relevantes
como civil e criminal, financeiro, reputacional e
envolvimento hierárquico. A área de Ética avalia
os riscos relacionados à corrupção e fraude,
periodicamente, por meio do chamado risk
assessment. Em 2020, todos os processos da
cadeia de valor foram avaliados nessa régua,
e os críticos passaram pela análise completa
de riscos, que considera os critérios recorrência, exposição, segurança, probabilidade,
financeiro, imagem, legal, operacional, saúde
e segurança, meio ambiente e social. A VLI
possui ainda uma ferramenta em que são
registradas todas as reuniões com órgãos

públicos e realiza monitoramentos contínuos
para mitigar o risco de corrupção.
O processo de avaliação reputacional de
contratações gerais é realizado pela área
de Suprimentos e, a depender do caso, pela
área de Compliance. Além disso, para todas
as contratações são verificadas as listas de
restrições no CEIS (Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas) e no CNEP
(Cadastro Nacional das Empresas Punidas).
As regras estão descritas no documento
normativo da área de Ética e reforçadas
nos documentos da área de Suprimentos.
Os fornecedores red flags (com sinais de
alerta) são identificados de acordo os critérios e orientações das áreas de Ética e de
Auditoria Interna. Nesses casos, é realizada
pesquisa reputacional.

Para reforçar o seu compromisso
com a Ética e Integridade, a VLI é
participante do Pacto Empresarial
pela Integridade e Contra a
Corrupção, do Instituto Ethos
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Cultura e
gestão de
pessoas

neste capítulo
> Educação corporativa
> Diversidade e inclusão
> Saúde, segurança e bem-estar
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A VLI trabalha com profissionais apaixonados
pelo que fazem, que valorizam as conexões
humanas e que são fundamentais para o
propósito da empresa: transformar a logística do
Brasil. A empresa acredita que sua equipe é o seu
principal ativo, o grande diferencial para entregar
resultados consistentes e que fazem a diferença
no negócio dos clientes. GRI 102-8, 103-2, 103-3
A cultura VLI é fortemente empregada no
processo de gestão de pessoas, que estimula
o empoderamento e incentiva que conversem
sobre problemas com respeito e sem melindres.
Essa cultura começou a ser construída em
2011, com o lançamento da VLI. Uma empresa
que já nasceu grande, a partir de uma das suas
atuais subsidiárias, a Ferrovia Centro-Atlântica.
De uma ferrovia, a VLI se tornou uma empresa
de operações integradas, com a aquisição de
portos e terminais.
Em 2017, a Companhia iniciou uma nova fase
em sua jornada. Para garantir o sucesso dessa
nova fase, a empresa precisava ter certeza de
que os comportamentos que haviam habilitado
o sucesso até ali eram os adequados para os
novos desafios.
Para isso, a VLI contou com a consultoria da
empresa Walking the Talk, que identificou que

a saúde da cultura era boa, mas que, para
alcançar o novo patamar vislumbrado, novos
comportamentos precisavam ser inseridos,
dentre eles “trabalhamos de forma integrada
para servir ao cliente” e “entregamos resultados
com planejamento e gestão de riscos”. Em
contribuição, foi criado um grupo de trabalho
intitulado como Time da Cultura, composto por
lideranças de diferentes áreas da empresa que
atuam como porta-vozes de todo time VLI.
Em 2018, foi lançado o blueprint da cultura VLI,
uma tabela que reúne os comportamentos
esperados. A partir disso, no mesmo ano, foi
realizado um workshop com o envolvimento
de todos os diretores e gerentes-gerais para
iniciar o trabalho de desdobramento dos
comportamentos.

Então, em 2019, a VLI assumiu, entre outros, o
desafio de disseminar, capacitar e comunicar a
nova cultura, ajudando as pessoas a incorporarem os comportamentos e formarem times
cada vez mais integrados e proativos. Para isso,
foram realizados diversos encontros para que
os novos comportamentos fossem desdobrados aos empregados.
Essa transformação foi possível graças ao
envolvimento de toda a liderança e ao fato de
a VLI contar com uma base forte e consolidada
em relação à visão, missão e valores. Desde
então, a cultura VLI estimula a autonomia e
o sentimento de dono, exercitando o foco
no cliente, valorizando a vida com execução
segura, proporcionando bem-estar, respeitando a diversidade, cumprindo o planejado e
sendo inovadora.

SUMÁRIOS
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Pesquisa de Saúde
Organizacional
Em 2020, uma pesquisa realizada pela
consultoria McKinsey com o time VLI
mostrou que a empresa está no caminho
certo para a consolidação da sua cultura.
O estudo aponta o índice de saúde organizacional em 81%, percentual que coloca a
VLI como benchmark, acima da média das
empresas brasileiras.
De 2017 para 2020, a média geral que avalia
cada um dos comportamentos cresceu de
5,78 pontos para 7,91, evolução de 63%. Os
empregados participantes reconhecem
segurança, respeito e oportunidade
como características fortes da VLI e ainda
destacam segurança e pessoas como as
maiores fortalezas da empresa.
Outro reflexo disso é o desempenho da VLI
na tradicional premiação concedida pela
Revista Você S/A. Desde 2014, a Companhia
figura entre as 150 Melhores Empresas para
Trabalhar do Brasil. O prêmio é resultado de
uma pesquisa feita com os empregados de
diferentes setores da economia e avalia as
práticas de recursos humanos, desenvolvimento de pessoas e clima organizacional.
Com constante evolução da sua cultura,
busca incansável pelas melhores práticas
e diálogo permanente com seu time, em
2019 a VLI foi reconhecida com o 1º lugar na
categoria Logística e Transporte. Em 2020,
devido às circunstâncias da pandemia, a
edição da premiação foi suspensa.

Perfil
A VLI encerrou 2020 com 7.858 empregados,
além de 19 estagiários e 143 aprendizes.
O total de pessoas no time aumentou 2,2% em
relação a 2019. Uma equipe que trabalha com
autonomia, assumindo o protagonismo pelos
resultados e o trabalho de forma integrada para
servir o cliente interno e externo.
O relacionamento interno é gerido de forma
transparente e baseado no diálogo, sempre
em conformidade com o Código de Conduta da
empresa e com a legislação trabalhista.
Os salários e os benefícios estão dentro da
média de mercado. A empresa oferece home
office e horário flexível, além de uma robusta
carteira de benefícios. GRI 401‑2

A remuneração base na VLI é composta por
remuneração fixa, vale-alimentação, vale-refeição, previdência privada, planos de saúde
e odontológico, seguro de vida e participação
nos resultados. A VLI disponibiliza, ainda,
Incentivo à Educação, através da participação
no custeio das despesas educacionais de
cursos de ensino fundamental, médio, técnico
e superior (graduação e tecnólogo). Para os
níveis de gerente e diretor, além desses benefícios, é acrescida uma remuneração de longo
prazo. Para as mulheres, também é oferecido
auxílio-creche ou auxílio babá. A empresa
reembolsa as despesas relativas à mensalidade
e à matrícula, pagas à escola por filho matriculado ou menor sob a guarda, ou as despesas
relativas ao pagamento de salários de babás ou
cargos afins.
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ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE TALENTOS
A empresa construiu, ao longo dos anos, mecanismos sólidos para atrair e reter talentos. Uma
das iniciativas é o programa de estágio voltado
para estudantes de cursos de nível superior ou
técnico, com interesse de ganhar experiência
em uma empresa de logística tecnicamente
avançada, dinâmica e em expansão.
Já o programa de trainee busca jovens com alto
potencial de desenvolvimento que querem ser
protagonistas da transformação da logística no
Brasil. A VLI instiga o trainee a pautar a missão,
visão e valores da Companhia como prerrogativa para suas ações. Tanto o processo seletivo
quanto o programa em si são estruturados com
base em nosso jeito de ser. A empresa quer
jovens que gostem de trabalhar em ambientes
dinâmicos, sejam simples e flexíveis, com total
disponibilidade para mudanças e com grande
preocupação em autodesenvolvimento.
Por causa da pandemia, o processo de seleção
de trainees em 2020 foi 100% on-line, com dinâmicas de grupo com gestores. Os participantes
receberam “pílulas do conhecimento”, conteúdos
sobre o negócio e o jeito de trabalhar VLI. Os
dados foram utilizados ao longo dos desafios em
uma jornada interativa. A última etapa foi uma
reunião com o CEO da Companhia. Intencionalmente, e em linha com o plano de Diversidade e
Inclusão, foi priorizada a contratação de mulheres
nesta edição (leia mais na página 55).
Outra iniciativa é o programa Aprendiz Operacional, focado no desenvolvimento de profissionais para cargos técnicos ou operacionais de

DESEMPENHO

SUMÁRIOS
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CARREIRA E SUCESSÃO
base, que oferece uma formação que combina
teoria e prática. São admitidos jovens maiores
de 18 anos, com ensino médio completo, para
trabalhar em toda a VLI.
Em 2020, a VLI lançou mais uma iniciativa, o
programa Jovem Profissional, que tem o intuito
de acelerar o desenvolvimento de talentos
internos e fortalecer a formação de lideranças
operacionais. O processo seletivo foi realizado
exclusivamente com empregados internos,
flexibilizando requisitos e com foco em valorizar
a singularidade e as histórias de vida. No
primeiro ano, o programa contou com 70% de
mulheres entre o público selecionado.
Há ainda o programa de Desenvolvimento e
Inclusão, com o objetivo de preparar jovens
para oportunidades nas áreas operacionais ou
administrativas da empresa, por meio de parcerias com entidades profissionais nas seguintes
modalidades:

> Amigo PCD – Oportunidades para
Pessoas com Deficiência – Podem

candidatar-se pessoas com quaisquer
deficiências enquadradas no Decreto nº
5296/2004 e também pessoas que possuem
o certificado de Reabilitação emitido pelo
INSS. Os candidatos devem ter Ensino Médio
completo e serem maiores de 18 anos.

> Jovem Aprendiz – O programa é aberto

para jovens de 18 a 24 anos, com seleção
periódica, que varia de acordo com as
ofertas da VLI em cada localidade onde atua.

A VLI tem o programa de Carreira e Sucessão,
que estimula a construção e a visibilidade da
carreira de empregados dentro da Companhia.
A metodologia fortalece o modelo de gestão de
pessoas, avaliando competências e mapeando
os profissionais com potencial para sustentar
o processo de sucessão. As avaliações
são individuais, abrangem 100% do time e
promovem a evolução e o protagonismo dentro
da empresa. A iniciativa valoriza os profissionais
e multiplica resultados.
Entre as competências avaliadas nas carreiras
estão o protagonismo para resultados, como
a capacidade de resolver problemas e planejar
de forma consistente metas e custos; a
orientação para o cliente, com conhecimento
das necessidades e melhoria do servir; a
visão integrada, conhecer o negócio da VLI,
oportunidades e desafios, e definir prioridades;
a capacidade técnica, destacando-se o conhecimento e domínio das atividades e o trabalho
em equipe; e a inovação, como as relações
com diversas áreas da empresa e busca pelo
autodesenvolvimento.
Para a liderança, há outras competências
agregadas, como autonomia para resolver
problemas; incentivo às equipes; criar e
monitorar indicadores a fim de melhorar continuamente para servir ao cliente; e liderar pelo
exemplo, transformar e formar pessoas.
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Empregados por tipo de contrato de trabalho e gênero
Tipo de
contrato
Permanente
Temporário
Total

2018
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GRI 102‑8

2019

2020

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

6.681

754

7.435

6.811

864

7.675

6.940

917

7.857

0

0

0

0

0

0

2

0

2

6.681

754

7.435

6.811

864

7.675

6.942

917

7.859

Empregados por tipo de contrato de trabalho e região
Região

DESEMPENHO

2018

GRI 102‑8

2019

Tempo
Tempo
determinado indeterminado

2020

Total

Tempo
determinado

Tempo
indeterminado

Total

Tempo
determinado

Tempo
indeterminado

Total

Norte

0

294

294

0

288

288

0

276

276

Nordeste

0

1.320

1.320

0

1.315

1.315

0

1.283

1.283

Centro-oeste

0

200

200

0

195

195

0

189

189

Sudeste

0

5.621

5.621

0

5.877

5.877

2

6.109

6.111

Total

0

7.435

7.435

0

7.675

7.675

2

7.857

7.859

Empregados por tipo de emprego
Tipo de
emprego

GRI 102‑8

2018

2019

2020

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

Jornada integral

6.679

753

7.432

6.810

863

7.673

6.941

916

7.857

Jornada parcial

2

1

3

1

1

2

1

1

2

6.681

754

7.435

6.811

864

7.675

6.942

917

7.859

Total

1. Número correspondente aos empregados ativos e afastados
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GRI 102‑8

2018

2019

2020

< 30 anos

1.887

1.831

1.634

De 30 a 50 anos

4.843

5.154

5.486

705

690

739

7.435

7.675

7.859

> 50 anos
Total

Empregados por categoria funcional¹

GRI 102‑8

2018

2019

2020

Presidência

1

1

1

Diretoria

8

8

7

Gerência

186

204

187

Técnica/supervisão

339

388

376

Administrativo

1.205

1.337

1.356

Operacional

5.678

5.720

5.919

18

17

13

7.435

7.675

7.859

Trainees
Total

¹ Na VLI ainda trabalham estagiários e aprendizes, mas que não fazem parte do
quadro de empregados: ano 2018 (85 estagiários e 198 aprendizes); ano 2019
(103 estagiários e 224 aprendizes); ano 2020 (19 estagiários e 143 aprendizes).

Indivíduos dos órgãos de governança

Conselho de Administração

GRI 102‑8

2018

2019

2020

14

18

14

QUEM SOMOS

GOVERNANÇA
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Novas contratações
e rotatividade
Empregados contratados por faixa etária
2018

Empregados que deixaram a empresa por faixa etária

GRI 401‑1

2019

2020

2018

Nº

Taxa

Nº

Taxa

Nº

Taxa

< 30 anos

444

0,06

435

0,06

271

0,03

De 30 a 50 anos

563

0,08

627

0,08

491

18

0,00

21

0,00

1.025

0,14

1.083

0,14

> 50 anos
Total

Empregados contratados por gênero
2018

Taxa

Nº

Taxa

Nº

Taxa

< 30 anos

187

0,03

178

0,02

140

0,02

0,06

De 30 a 50 anos

503

0,07

552

0,07

404

0,05

28

0,00

> 50 anos

110

0,01

120

0,02

69

0,01

790

0,10

Total

800

0,11

850

0,11

613

0,08

Empregados que deixaram a empresa por gênero
2020

2018

Nº

Taxa

Nº

Taxa

Nº

Taxa

Homens

858

0,11

850

0,11

659

0,08

Mulheres

167

0,02

233

0,03

131

1.025

0,14

1.083

0,14

790

Total

Empregados contratados por região
2018

Norte
Nordeste
Centro-oeste
Sudeste
Total

2019

GRI 401‑1

2020

Nº

Taxa

Nº

Taxa

Nº

Taxa

Homens

699

0,09

726

0,09

534

0,07

0,02

Mulheres

101

0,01

124

0,02

79

0,01

0,10

Total

800

0,11

850

0,11

613

0,08

Empregados que deixaram a empresa por região

GRI 401‑1

2019

2020

Nº

GRI 401‑1

2019

2019

GRI 401‑1

2020

2018

Nº

Taxa

Nº

Taxa

Nº

Taxa

74

0,01

35

0,00

13

0,00

Norte

189

0,03

128

0,02

52

0,01

Nordeste

20

0,00

19

0,00

9

0,00

Centro-oeste

742

0,10

901

0,12

716

0,09

1.025

0,14

1.083

0,14

790

0,10

2019

GRI 401‑1

2020

Nº

Taxa

Nº

Taxa

Nº

Taxa

34

0,00

38

0,00

17

0,00

107

0,01

134

0,02

82

0,01

10

0,00

20

0,00

14

0,00

Sudeste

649

0,09

658

0,09

500

0,06

Total

800

0,11

850

0,11

613

0,08
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Educação
corporativa
GRI 103‑2, 103‑3

O desenvolvimento e a capacitação dos empregados são prioridade para a VLI. A empresa
oferece um amplo leque em educação corporativa. A Universidade VLI, por exemplo, completou
dois anos em setembro de 2020, com três
unidades em Minas Gerais, nas cidades de
Divinópolis, Pedro Leopoldo e Belo Horizonte.
O ano 2020 foi desafiador em relação aos
programas da Universidade VLI, dado ao
contexto da pandemia. A Companhia fez um
trabalho focado em garantir o alcance da
Universidade nesses novos tempos, reinventando produtos, até então em formatos presenciais, em programas digitais como: Escola de
Liderança, Programa Novos Líderes, Academias
Staffs, trilhas técnicas e requisitos legais
(permitidos por lei). Foram ampliados também
os projetos já existentes, como webinário, VLI
CAST (podcast) e VLITUBE, visando ampliar a
forma de aprendizado. GRI 203‑2
O orçamento destinado à Universidade VLI é,
em média, de R$ 6,6 milhões distribuídos em
programas direcionados a ações estratégicas,
táticas e operacionais. A gestão contempla a

avaliação de reação e projetos mensurados
através de indicadores que impactam
no negócio.
Entre os resultados do investimento em 2020
estão a economia de aproximadamente R$ 1,3
milhão no custo de contratação de mão de obra
externa devido ao desenvolvimento de novos
líderes; redução de despesas com avarias por
erro operacional de cerca de R$ 500 mil; otimização do tempo de manutenção e qualidade
dos projetos de eletroeletrônica; avanço no
indicador de excelência em lubrificação, que
passou de 16% para 72%; e melhora nos indicadores de segurança relacionados a atividades
de rotina, como transporte e armazenamento.
Com tudo isso, em 2020, a Universidade VLI
teve 47.667 participações. Foram mais de 255
mil horas de desenvolvimento do time, atingindo
a média de 93% de satisfação. Embora a
Universidade tenha se adaptado para continuar
ofertando treinamentos de forma on-line, a
mudança por causa da pandemia impactou na
média de horas de capacitação por empregado,
que reduziu de 2019 para 2020.
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TREINAMENTOS PARA
O PRESENTE E O FUTURO
Todas as ações educacionais da VLI são desenhadas a partir do planejamento estratégico da
empresa, que tem como foco mobilizar o presente
e antecipar o futuro. Por isso, há uma sinergia
de produtos. Programas como Novos Líderes e
Escola de Liderança visam capacitar os talentos
para ocupar futuras posições dentro da VLI.
Nesses programas, são realizadas estratégias
transversais, por exemplo, maior participação
de mulheres visando ao aumento da ocupação
em cargos de alta liderança. Em conjunto com
as ações de cultura, esse tipo de investimento
contribui para construção de competências que
vão sustentar o futuro do negócio. O resultado
pode ser observado no processo de carreira e
sucessão, com a média 72% de aproveitamento
de profissionais internos.
Os dois programas contam com módulos fixos
de quatro horas de duração, abordando o tema
Diversidade e Inclusão de forma ampla. Ao todo,
em 2020, entre potenciais e lideranças, 555
pessoas foram capacitadas.
Outra iniciativa é a Escola Operacional, que
oferece capacitação interna voltada para a
operação da VLI. Assim, é possível garantir a
qualificação do time para o exercício das suas
funções e nivelar o processo de gestão do
conhecimento técnico. Em 2020, foram 2.107
participações na Escola Operacional. O aprimoramento técnico dos empregados ajuda a
melhorar os principais indicadores da VLI: segurança, eficiência operacional, produtividade,
qualidade e indicadores de negócio

Média de horas de capacitação de
empregados por gênero GRI 404‑1
2018

2019

2020

Homens

3,94

6,42

5,47

Mulheres

6.18

10,62

Total

4,20

6,97

Média de horas de capacitação de
empregados por categoria funcional

GRI 404‑1

2018

2019

2020

Diretoria

10,44

7,22

2,78

8,98

Gerência

5,63

3,67

76,97

5,92

Técnica/supervisão

5,45

8,50

8,31

Administrativo

2,31

8,21

6,32

Operacional

3,64

5,83

4,00

Trainees

9,72

13,47

8,68

Total

4,21

6,98

5,86
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A VLI aderiu ao compromisso da ONU

Diversidade
e inclusão

“Equidade é Prioridade”
A meta é alcançar

em cargos de alta liderança até 2025

GRI 103‑2, 103‑3

Temática foi inserida na revisão do Código de Conduta
da VLI e em compromisso público
Promover a diversidade e a inclusão são
desafios da VLI, que coloca o tema como
fundamental para construir o futuro do negócio.
A empresa acredita que somente com todas
as pessoas é possível transformar a logística
do Brasil.
Desde 2013, a empresa decidiu investir na
promoção do ambiente inclusivo, movimento
intensificado a partir de 2018, com a criação,
dentro da área de Gente, da cadeira de
Diversidade e Inclusão. Nesse momento, a VLI
desenvolveu seu Plano Diretor de Diversidade &
Inclusão, com o objetivo de atuar, inicialmente,
em cinco pautas essenciais para a Companhia.
Para isso, a empresa fomentou a formação de
comitês e grupos de afinidades interseccionais
para as pautas de equidade de gênero, raça e
etnia, PCDs, LGBTQIA+ e gerações, todos eles
liderados por empregados que, além de representantes das pautas, são também líderes dos
temas na Companhia.

30% de mulheres

Os grupos de afinidades compõem o Plano
Diretor de Diversidade & Inclusão e têm como
objetivo catalisar as ações. Entre 2019 e 2020,
os grupos atuaram na sensibilização e no
compartilhamento de conteúdo com toda a
empresa. Para 2021, o objetivo é fortalecer os
grupos por meio de trabalhos mais direcionados
à execução de ações. Já em 2020, o grupo
temático de pessoas com deficiência realizou
iniciativas com foco no desenvolvimento de
carreira e identificação de oportunidades. A
VLI trabalha de forma proativa nas vagas de
pessoas com deficiência e mantém um banco
de currículos que suporta a busca por talentos.
Na pauta de equidade de gênero, a Companhia
realizou algumas grandes iniciativas, como a
criação do movimento Elas na Logística (2018),
com o objetivo de tratar a equidade de gênero
no setor que é majoritariamente masculino.

Cerca de 600 pessoas

foram treinadas e sensibilizadas
para o tema em 2020

O Elas na Logística incentiva mulheres do setor
– empregadas da VLI ou não – a contarem as
suas trajetórias, incentivarem e inspirarem
outras mulheres para assumirem os desafios
profissionais que desejarem, acreditando na
premissa de que “o lugar da mulher é, sim, na
logística, nas operações portuárias, dentro de
terminais e locomotivas, em cargos de liderança
de grandes empresas e onde mais ela quiser”.
Para além do movimento, a empresa investiu
na capacitação das pessoas para o tema,
realizando treinamentos sobre vieses inconscientes e promovendo a conscientização de
empregados para a importância do assunto. Em
2020, foram aproximadamente 600 pessoas
treinadas e sensibilizadas para o tema.
A VLI ainda fez a revisão do Código de Conduta
da empresa, com foco na inserção de informações e orientações específicas sobre a temática de inclusão. Em parceria com a área de Ética
e Conformidade, desenvolveu-se o treinamento
de ambiente íntegro, que tem como meta atingir
100% da Companhia treinada nos comportamentos, práticas e políticas específicas para um
ambiente inclusivo e de respeito a todos.
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de liderança na Companhia são preparadas
para mentorar outras mulheres, mapeadas no
processo de Carreira e Sucessão, para ocuparem
cargos de liderança e assim contribuírem para o
desenvolvimento e aceleração de carreiras.

Em 2020, a VLI aderiu ao compromisso das
Nações Unidas, “Equidade é Prioridade”, promovido por meio do Pacto Global. A meta estabelecida é alcançar 30% de mulheres em posições
de alta liderança até 2025. Atualmente, 18% dos
cargos de gerência, gerência geral e diretoria
são ocupados por mulheres. Também nessa
linha, a VLI já havia aderido, em 2019, a WEPs
(Women Empowerment Principles), os Princípios do Empoderamento da Mulher, também da
ONU, em ação conjunta com clientes do setor
sucroalcooleiro. GRI 102‑12

A política de equidade de gênero já mostra
avanços: de 2017 a 2020, por exemplo, a VLI
ampliou de 17% para 31% a participação de
mulheres no total de contratações anuais. Já
são mais de mil no seu quadro funcional.
A Companhia também trabalha no desenvolvimento de lideranças femininas por meio
do programa Mentoras VLI. Criado em 2019, o
programa de mentoria feminina já formou 63
mulheres entre mentoras e mentees. Em 2020,
foram 22 novas mentees participantes, e o
número de mentoras saltou de 12, em 2019, para
27, em 2020. As mentoras que já ocupam cargos

Outras iniciativas para diversidade e equidade
na VLI aconteceram nestes dois anos de
programa, como a aprovação da licença-maternidade estendida de seis meses e a criação
do manifesto pela Diversidade & Inclusão,
desenhado pelos empregados da Companhia.
Em 2020, foi feito o Programa de Trainee mais
diverso de todas as edições, com a entrada de
54% de negros e pardos e 55% de mulheres. O
processo de recrutamento foi alterado para que
valores e atributos, como empatia, resiliência e
colaboração, sejam considerados, assim como
as histórias de vida, para além da capacidade
técnica e formação acadêmica. GRI 401-3
Além disso, uma das competências do Carreira
e Sucessão da VLI, a Parceria e Colaboração,
conta com o item direcionador “Valoriza e
estimula a diversidade”, que avalia o quanto os
empregados respeitam e promovem a diversidade no seu dia a dia.
Para 2021, a meta é fortalecer os grupos de
afinidades e iniciar trabalhos mais direcionados
com as pautas de raça e etnia e LGBTQIA+. Uma
das iniciativas, por exemplo, é a realização de
censo que possibilitará a definição de compromisso para ampliar a inclusão racial na VLI.
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Companhia trabalha no desenvolvimento
de lideranças femininas por meio do
Programa de Mentoria Feminina VLI
Percentual de empregados por categoria funcional e gênero
Categoria funcional

GRI 405‑1

2018

2019

2020

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Diretoria

75,00%

25,00%

75,00%

25,00%

71,43%

28,27%

Gerência

86,56%

13,44%

85,29%

14,71%

83,42%

16,58%

Técnica/supervisão

85,25%

14,75%

84,28%

15,72%

82,71%

17,29%

Administrativo

60,00%

40,00%

59,39%

40,61%

59,44%

40,56%

Operacional

96,69%

3,31%

96,15%

3,85%

95,57%

4,43%

Trainees

61,11%

38,89%

52,94%

47,06%

46,15%

53,85%

Total

89,86%

10,14%

88,74%

11,26%

88,33%

11,67%

Percentual de empregados por categoria funcional e faixa etária
Categoria funcional

2018

GRI 405‑1

2019

2020

< 30 anos

30 a 50 anos

> 50 anos

< 30 anos

30 a 50 anos

> 50 anos

< 30 anos

30 a 50 anos

> 50 anos

Diretoria

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

88,00%

12,00%

Gerência

2,15%

88,17%

9,68%

1,47%

88,73%

9,80%

0,00%

89,30%

10,70%

Técnica/supervisão

9,73%

83,19%

7,08%

8,51%

83,76%

7,73%

6,12%

85,90%

7,98%

Administrativo

27,14%

66,22%

6,64%

26,78%

66,79%

6,43%

22,79%

70,43%

6,78%

Operacional

26,51%

63,23%

10,27%

24,83%

65,51%

9,67%

21,79%

68,14%

10,07%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

92,31%

7,69%

0,00%

25,38%

65,13%

9,48%

23,86%

67,16%

8,98%

20,79%

69,81%

9,39%

Trainees
Total
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Percentual de indivíduos de órgãos de governança

92,86%

7,14%

2019

2020

83,33%
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Conselho de Administração, por faixa etária

16,67%

2018

GOVERNANÇA

GRI 405‑1

Conselho de Administração, por gênero

7,14%

QUEM SOMOS

92,86%

0% 7,14%
2018
92,86%

Homens

< 30 anos

Mulheres

30 a 50 anos
> 50 anos

Percentual de empregados PCD por
categoria funcional GRI 405‑1
2018

2019

2020

Diretoria

0%

0%

0%

Gerência

2%

1%

2%

Técnica/supervisão

1%

1%

1%

Administrativo

2%

2%

3%

Operacional

5%

6%

6%

Trainees

0%

0%

0%

Total

5%

5%

5%

Treinamentos – A empresa possui treinamento on-line focado em assuntos como
assédio moral e sexual, discriminação, racismo
e homofobia, com orientações de como
reconhecer um comportamento desrespeitoso
e como evitá-lo. Em 2020, 570 empregados
participaram da capacitação. Desde 2019, a
Ambientação VLI passou a contar com um
treinamento sobre Ambiente Íntegro, ou seja,
o tema se tornou capacitação obrigatória a
todos os admitidos. Esse treinamento aborda
os comportamentos esperados e veda de
forma clara e objetiva qualquer tipo de discriminação, citando exemplos práticos.

0% 16,67%
2019
83,33%

0% 7,14%
2020
92,86%

58

VLI > relatório anual 2020

MENSAGENS

PANDEMIA

Ações contra
discriminação

10 ANOS

QUEM SOMOS

GOVERNANÇA

> Execução de alerta de integridade com o tema
comportamento inadequado (leia mais na
página 44);
> Inclusão do tema no Manual das Práticas
do Líder VLI;
> Realização de diagnóstico da pesquisa
de liderança e validação de novas
ações direcionadas;
> Revisão do Programa Carreira e Sucessão.

DESEMPENHO

59

SUMÁRIOS

Proporção do menor salário pago, por gênero, comparado
com o mínimo local¹ GRI 202‑1
2018

GRI 103‑2, 103‑3

Em 2020, foi formado um grupo multidisciplinar
focado em comportamento inadequado
que reuniu diversas áreas, entre elas as de
Ética, RH, Jurídico e Saúde e Segurança. O
objetivo é elaborar um diagnóstico sobre os
desvios de comportamento na VLI para tornar
o ambiente ainda mais íntegro e positivo.
Foram identificadas as causas desses
comportamentos e, a partir delas, elaborada
uma série de ações para 2021, por exemplo:

CULTURA E GESTÃO

Menor salário pago pela
organização
Salário mínimo determinado
por legislação ou sindicato
Relação percentual

2019

2020

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

R$ 1.002

R$ 1.002

R$ 998

R$ 1.048

R$ 1.045

R$ 1.045

R$ 954

R$ 1.002

R$ 998

R$ 998

R$ 1.045

R$ 1.045

105%

105%

100%

105%

100%

100%

¹A
 VLI utiliza o salário mínimo nacional, atualmente de R$ 1.045,00,e os pisos de acordos coletivos (quando
existem). Também se pauta no salário mínimo nacional para cargos de entrada na organização (trainee
operacional). Não há diferenciação de salários por gênero.

Proporção entre o salário-base recebido pelas mulheres
em relação ao recebido pelos homens por categoria funcional¹

GRI 405‑2

2020
Mulheres
Diretoria

86,70%

77,72%

68,99%

Gerência

95,27%

98,26%

95,68%

103,47%

100,60%

102,73%

Administrativo

95,01%

93,90%

95,64%

Operacional

98,59%

93,91%

96,09%

100%

100%

100%

Técnica/supervisão

Trainees

¹ I nclui empregados contratados com prazo determinado e indeterminado e diretores sem vínculo. Cálculo de
proporção considera salários e remuneração, incluindo benefícios.
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Saúde, segurança
e bem-estar
GRI 403‑1, 403‑2, 403‑3, 403‑5, 403‑6, 403‑7, 403‑8

O tema Saúde e Segurança é uma das condições de contorno da estratégia da VLI, o que
significa que deve ser considerado em todas as
tomadas de decisão da empresa. Isso soma-se
ao valor “Pessoas Diferenciadas em Relação
à Segurança”. Em 2017, a empresa iniciou a
sua trajetória de evolução de clima e cultura,
sustentada por uma estratégia bem definida
e com foco em redução de riscos, quando foi
priorizado o mapeamento e eliminação dos
riscos de fatalidade.
A prova de que a estratégia é colocada em
prática na VLI são os resultados alcançados.
A empresa está há três anos sem registro de
fatalidade e finalizou 2020 com zero acidente
SSI (Serious Safety Incident, ou graves lesões
incapacitantes). De 2019 para 2020, foi
registrada queda de 10% na taxa de acidentes
com afastamentos e de 17% na taxa total
de acidentes. Ainda houve 60% de redução
de riscos, mapeados por meio das Análises
Preliminares de Riscos (APRs), classificados
como Muito Alto e Alto nas áreas operacionais.
A soma desses resultados coloca a VLI em
posição de referência em Saúde e Segurança
no setor ferroviário.

ACIDENTES FATAIS

2

2017

ACIDENTES COM VIDA MUDADA

4

2017

2018

0

2018

2019

0

2019

2020

0

2020

2
1
0

SUMÁRIOS
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Estratégia de Saúde
e Segurança
A VLI acredita que todo acidente é evitável e
tem como norteador da sua atuação o Plano
Diretor de Saúde e Segurança fundamentado
em quatro pilares:
1 Gerenciamento e Redução de Riscos
2 Evolução em Cultura de Saúde e
Segurança
3 Saúde Integral
4 Conexão, Planejamento e Gestão do
Conhecimento
Considerado um guia de diretrizes e critérios,
o Plano integra o Sistema de Gestão e engloba
100% do time próprio e terceiro. Considera,
ainda, metas e indicadores que são analisados
em reuniões da Diretoria Executiva e do
Conselho de Administração, além do Comitê
de Liderança de Saúde Segurança (CLSS),
composto por líderes das áreas operacionais e
alguns representantes da Diretoria Executiva.
O envolvimento da alta liderança não para por
aí. Dada a relevância do tema para a empresa,
índices de Saúde e Segurança compõem a remuneração variável da liderança, gerando expressivo impacto na composição do resultado final.

Gerenciamento de riscos GRI 403-9
A VLI categoriza os riscos aos empregados
nas operações em 17 grupos, de acordo com
o histórico de acidentes, que compõem o
Programa de Prevenção de Riscos de Fatalidade. Criado em 2017, o programa é composto
por ações estruturantes para toda a empresa.
O principal grupo de risco é o “Acidente Ferroviário com Risco Pessoal” e para mitigá-lo, uma
série de iniciativas é tomada. Exemplo delas
é a mecanização dos vagões de descarga de
brita, solução criada pela equipe de Engenharia Ferroviária para eliminar a presença de
pessoas próximo ao vagão. Outro exemplo é
o investimento realizado para a mitigação do
risco “Içamento, Movimentação, Manuseio e
Transporte de Carga”, com o início da instalação
de red zone nas pontes rolantes e pórticos dos

portos e terminais para delimitar as zonas de
riscos durante uma movimentação de carga.
Além das ações estruturantes do programa de
prevenção de Riscos de Fatalidade, a VLI utiliza
a filosofia do TPS (Toyota Production System)
para realizar o mapeamento de riscos em cada
etapa das tarefas críticas. A partir disso, os
riscos são classificados conforme matriz de
Impacto e Frequência, e o risco a ser eliminado
é priorizado de acordo com a sua criticidade.
Certa da eficiência das medidas tomadas e
reafirmando o seu compromisso com a saúde
e segurança dos empregados, a VLI assume a
meta de alcançar a taxa de 0,5 em acidentes
com afastamento, um resultado que reflete
uma redução de 50% até 2025.

61

VLI > relatório anual 2020

MENSAGENS

PANDEMIA

10 ANOS

QUEM SOMOS

Evolução em Cultura
de Saúde e Segurança
A cultura de saúde e segurança conecta-se
à cultura VLI por meio do comportamento
“Praticamos Segurança Além do Discurso”. Esse
comportamento se baseia em duas crenças,
a de que “nossas escolhas devem preservar a
vida” e a “cumprir as regras de segurança não é
perda de tempo”. De 2017 para 2020, o comportamento teve evolução de 35%, conforme o
pulse check, pesquisa que avalia a evolução da
cultura VLI.
Para alcançar esse resultado, a VLI investe em
dois programas que são aplicados a todas as
unidades da empresa e têm como base a utilização de duas ferramentas, o Diálogo de Saúde
e Segurança e o Diálogo Comportamental:

Em 2020, a VLI deu
os primeiros passos
para alcançar um novo
patamar em saúde e
segurança: o cuidado
holístico da saúde de
seu time

GOVERNANÇA

CULTURA E GESTÃO

DESEMPENHO

Saúde Integral
> Guardiões em ação: profissionais recebem
capacitação comportamental e são empoderados pelos seus líderes a terem olhar
diferenciado para a segurança. Desde o
início do programa, já são mais de 600 guardiões em ação, dentre empregados próprios
e terceiros.
> Site Seguro: programa dividido em quatro
etapas (momento liderança, momento
equipe, momento família e práticas seguras)
que são conduzidas ao longo do ano e têm
o objetivo de exercitar o cuidado genuíno, a
redução de acidentes, o trabalho em equipe
e a mudança de clima e cultura. Para cada
etapa existe um trabalho a ser realizado
e, ao fim, a unidade é certificada por uma
liderança (gerente-geral) convidada de
outra unidade.
Em constante evolução da automatização de
seus processos, a VLI possui uma homepage
de Saúde e Segurança dentro da intranet da
empresa, na qual a gestão de indicadores pode
ser feita de forma rápida e em uma única plataforma. Essa iniciativa traz ganhos na qualidade
dos controles e velocidade no compartilhamento de informações e boas práticas.
Na plataforma é feita a gestão de uma ferramenta chamada Plano de Trabalho Mensal
(PTM). Esse plano é um guia de ações oriundas
de ocorrências que aconteceram na VLI e, a
partir da visibilidade das principais ações das
investigações de ocorrências, tem o objetivo de
evitar recorrências de situações críticas.

Neste pilar é priorizada a qualidade de vida
dos empregados VLI. Para isso, a empresa
disponibiliza ao seu time e dependentes legais,
serviços médicos de caráter assistencial (não
ocupacional) por meio de planos de saúde
e odontológico.
A empresa possui, ainda, o Programa Bem
Viver, que oferece cuidado a empregados com
doenças crônicas e incentiva a mudança de
hábitos de vida. O objetivo é prevenir a descompensação de quadros preexistentes e o surgimento de novos agravos de saúde, garantindo
o bem-estar do time e otimizando a gestão de
custos da VLI com a saúde suplementar.
Em 2020, a VLI deu os primeiros passos para
alcançar um novo patamar em saúde e segurança: o cuidado holístico da saúde de seu
time. Para isso, adequou a relação de clínicas
de saúde parceiras, para ampliar o atendimento
aos empregados não somente com exames
clínicos ocupacionais de excelência, mas
também para acompanhamentos de demais
aspectos relacionados à saúde do seu time.
Além dos riscos ergonômicos e psicossociais,
os riscos físicos e químicos também compõem
a matriz de riscos de saúde VLI. E para mitigá-los, a empresa dispõe de programas como o
de Proteção Respiratória (PPR) e o Programa
de Conservação Auditiva (PCA), focados na
implementação de medidas de controle para
minimizar a exposição dos empregados a esses
riscos ocupacionais.

SUMÁRIOS
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GRI 403-4, 403-7

A VLI conta com diversos canais de diálogo
sobre saúde e segurança com os empregados.
Entre eles, destacam-se:
> Programa Acidente Zero (PAZ) – Reunião
ocorre conforme cronograma das unidades
de prestação de serviço e tem o objetivo
de integrar as equipes VLI e contratadas
através da disseminação de boas práticas e
da promoção do aprendizado organizacional
com foco na prevenção de acidentes.

PANDEMIA

10 ANOS
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GOVERNANÇA

> Gestão Participativa (GP) – Reunião em
que são apresentados resultados, boas
práticas, programas de segurança e regras
organizacionais de forma geral.
> Conversa com o presidente – Quinzenalmente, o presidente da empresa reúne toda
liderança para apresentar e debater temas
relativos a diversas áreas do negócio, entre eles
estão as informações de saúde e segurança.
> CIPA e CPATP – Representantes da
empresa e dos trabalhadores se reúnem
mensalmente nas Comissões Internas
de Prevenção de Acidentes (CIPAs) e/ou

ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS¹

CULTURA E GESTÃO

DESEMPENHO

SUMÁRIOS
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Comissões de Prevenção de Acidentes no
Trabalho Portuário (CPATPs) para verificar e
promover ações para preservação da vida e
da saúde.
> Reunião de Gestão de Desempenho
(RGD) –Apresentação mensal das evoluções dos indicadores operacionais e de
segurança para os líderes da Companhia.
> CLSS – O Comitê de Liderança Saúde e
Segurança (CLSS) se reúne mensalmente
com todos os diretores, gerentes gerais,
gerentes operacionais e alguns empregados
para discutir estratégias e ações.

GRI 403‑9, 403‑10

2018

2019

2020

Empregados

Trabalhadores
não empregados

Empregados

Trabalhadores
não empregados

Empregados

Trabalhadores
não empregados

20.858.761

11.288.416

17.368.793

12.494.836

17.711.222

11.176.604

Número de mortes resultantes de lesões relacionadas ao trabalho

0

0

0

0

0

0

Número de mortes resultantes de lesões relacionadas ao trabalho

0

0

0

0

0

0

Número de lesões graves relacionadas ao trabalho (exclui mortes)

2

0

1

0

0

0

0,09

0

0,05

0

0

0

70

56

82

57

67

45

3,35

4,96

4,72

4,56

3,78

4,02

33

0

7

0

4

0

Número de horas trabalhadas

Taxa de lesões graves relacionadas ao trabalho (exclui mortes)
Número de lesões registradas relacionadas ao trabalho (inclui mortes)
Taxa de lesões registradas relacionadas ao trabalho (inclui mortes)
Número de casos de doenças profissionais de comunicação
obrigatória (incluir mortes)

¹ Não foram registrados óbitos resultantes de doenças profissionais no triênio. Entre as principais doenças que afligem os profissionais estão perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora
elevada e depressão.
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Desempenho
do ano
neste capítulo
> Resultados econômico-financeiros
> Desenvolvimento socioeconômico
> Mudanças climáticas
> Gestão ambiental
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A pandemia trouxe um cenário econômico bastante adverso
para o mundo, alterando as previsões feitas para 2020 e
o planejamento de empresas de todos os setores. Antes
da crise sanitária, as estimativas eram de crescimento de
2,3% no Produto Interno Bruto (PIB) no Brasil e 2% em nível
global. Ao fim de 2020, as projeções mostram retração de
4,5% no PIB brasileiro e 4,3% no mundial.

O resultado só não foi pior por causa das
medidas adotadas pelo Governo Federal
para reduzir os impactos, como auxílio para
sustentação de renda das classes mais baixas
e políticas para manutenção de empresas e
empregos. A destinação foi de R$ 573,5 bilhões,
o que equivale a 8% do PIB nacional.

As exportações cresceram 4,9% em valor e
10,6% em volume (204,5 milhões de toneladas).
A disparada do dólar, com alta acumulada de
29,33%, fechando o ano a R$ 5,189, favoreceu
esse desempenho. A China seguiu como o
principal destino do agro brasileiro, com participação de 34,8%.

A inflação fechou 2020 em 4,52%, a maior
desde 2016 (6,29%), segundo o Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do
IBGE. O aumento dos preços dos insumos
agropecuários influenciou no cenário. Por outro
lado, o Comitê de Política Monetária (Copom)
manteve a redução da taxa de juros no país.
De 4,5% em janeiro, a Selic fechou o ano em
2%, ajudando a movimentar mais recursos
na economia.

Apesar desse cenário mundial adverso, e dos
impactos da pandemia em diferentes setores
clientes da VLI, a Companhia conseguiu se
organizar e reagir rapidamente à crise, aproveitando da sua base diversificada de clientes
para entregar um crescimento de resultado
operacional comparativamente ao ano de 2019.

O agronegócio impediu um pior resultado do
PIB brasileiro em 2020. A safra recorde de 257,7
milhões de toneladas de grãos aqueceu o
mercado doméstico e as exportações, consolidando o crescimento da utilização das ferrovias
para a movimentação do setor, principalmente
em relação à soja.

Mesmo em um cenário de incertezas, a VLI foi
fortalecida em 2020 por meio do Programa +
Valor VLI. Focado no engajamento dos empregados, o programa incentiva ideias com o objetivo de fortalecer a cultura da alta performance,
criar uma visão de negócio com foco no cliente,
na rentabilidade e na competitividade. As
etapas envolvem o diagnóstico, o planejamento
e a implementação da transformação.

Eficiência operacional
A VLI iniciou seu processo de implantação do TPS
(Sistema Toyota de Produção) em 2015, por meio de
capacitações e consultorias feitas pela unidade da
Toyota nos Estados Unidos e visitas de benchmarking.
Desde então, a Companhia vem implementando ações
com o intuito de aprender e disseminar a cultura
TPS e desenvolver pessoas e processos capazes de
serem referência para as demais áreas da empresa.
Em 2020, a VLI consolidou o TPS com a integração
de processos com referências claras em 100% das
gerências operacionais, contra 21 áreas referência em
2019. A empresa encerrou o ano com quatro centros de
capacitação, todos em Minas Gerais: Divinópolis (Motor
de Tração e Reparo Leve), Araguari e Estaleiro de Soldas.
Até 2020, com a implantação do TPS, a VLI registrou
ganhos operacionais como a queda em 59% do fator de
risco em segurança, a redução de 40% em manutenções
corretivas na via permanente do corredor Minas-Rio e a
redução de 25% no tempo de carregamento do Terminal
Integrador de Araguari (MG).
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Resultados
econômico-financeiros
Mesmo considerando-se a complexidade de
2020, a VLI continuou operando, priorizando a
saúde e a segurança do seu time, e apoiando o
desempenho econômico do país.
O crescimento foi de 4,2% no Ebitda (lucro
antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) em relação a 2019, totalizando R$ 2.527
milhões. Não houve redução nos investimentos
previstos, que atingiram R$ 970 milhões.
As ferrovias da empresa cresceram 5,15%,
atingindo 40,8 milhões de TKU, enquanto nos
portos o volume elevado teve redução de
2,4%, somando 40,8 milhões de TU, impactado
principalmente pela redução da produção do
segmento siderúrgico.

A VLI bateu recorde de movimentação
ferroviária de cargas por cinco meses
seguidos em 2020. O montante
transportado chegou a 56 milhões de TU,
volume 5,15% superior ao de 2019.

Em 2021 a VLI manterá seu plano de investimentos para transformar a logística do Brasil. O
objetivo é ampliar as operações, gerando capacidade e atendendo aos clientes de forma cada
vez mais eficiente, apoiando o crescimento
esperado do Brasil.

Principais Indicadores Econômicos e Operacionais (em milhões de R$)
Ano

2018

2019

2020

Variação 2019/2020

Receita bruta

5.573

5.862

6.209

5,9%

Receita líquida

4.953

5.265

5.586

6,1%

Ebitda

2.149

2.426

2.527

4,2%

310

32

8

-75%

Resultado do exercício
Volume ferrovia (milhões de TKU)

38.483

38.840

40.771

5,0%

A receita líquida atingiu R$ 5,6 bilhões, 6,1%
maior do que no ano anterior.

Volume ferrovia (mil de TU)

59.188

56.769

56.969

0,4%

Volume porto (mil de TU)

38.512

41.662

40.799

-2,1%

De modo a apoiar os esforços para atenuação
dos impactos da pandemia na sociedade, a
Companhia aplicou mais de R$ 30 milhões em
medidas para prevenção dos impactos em suas
operações no país.

Dívida líquida

6.071

6.606

6.494

-1,7%

Margem Ebitda

43,5%

46,1%

45,2%

-1,8%

Margem líquida

6,26%

1,88%

0,67%

-64,4%

2,82

2,72

2,57

-5,5%

Dívida líquida/Ebitda
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Desenvolvimento
socioeconômico
GRI 103-2, 103-3, 203-1, 413-1

A VLI acredita que negócio se faz compartilhando valor com a sociedade. Ao mesmo
tempo em que a Companhia trabalha para que
os clientes tenham os melhores resultados,
também se empenha em projetos que viabilizem
o desenvolvimento das comunidades e deixem
legado por meio de iniciativas de responsabilidade social e valor compartilhado.
Algumas lideranças comunitárias foram
consultadas em 2020 por meio de questionário
on-line como parte do processo de materialidade. Antes disso, em 2018, representantes
das comunidades dos principais municípios
de atuação da VLI participaram de entrevistas
individuais ou grupos focais para a realização do
diagnóstico socioeconômico, que apontou os
principais impactos da operação e direcionou
os investimentos sociais. Em 2021, será criada
uma política específica de investimento social
e relacionamento com comunidades. Atualmente, o tema é regido pela Política de Saúde,
Segurança e Desenvolvimento Sustentável.
GRI 102‑43, 102‑44

Em 2020, por causa das restrições e das
necessidades específicas advindas da
pandemia, a VLI decidiu destinar parte dos seus
investimentos sociais, cerca de R$ 7 milhões,
a iniciativas de ajuda humanitária. Mas seus
projetos continuam firmes, em cooperação
com governos e a sociedade por meio de
parcerias que já demonstraram capacidade de
transformar a vida das pessoas. São ações nas
áreas de educação e promoção da saúde que
beneficiam as comunidades que convivem com
as operações da Companhia.
No âmbito da educação, a VLI realiza o programa
Conexão Comunidade, que tem por objetivo
promover o desenvolvimento e valorização de
professores da rede pública, além de iniciativas
com estudantes, que possibilitam o conhecimento e valorização do patrimônio das cidades
onde a VLI atua. Em 2020, ano tão desafiador
também para a educação, as atividades foram
adaptadas para acontecerem de forma remota
e beneficiaram diretamente mais de 20 mil
pessoas de nove municípios.

GOVERNANÇA

CULTURA E GESTÃO

DESEMPENHO

Programa

Conexão Comunidade
busca desenvolver e valorizar
professores da rede pública

SUMÁRIOS
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Em 2020, mais de
160 mil pessoas
foram beneficiadas
pelas inciativas
sociais da VLI

Esse também foi o momento de ampliar o
programa Escolas que Inovam, uma parceria da
VLI e a prefeitura de Santos (SP) que nasceu em
2018 com presença em nove escolas da rede
municipal. Com o objetivo de levar tecnologia
e inovação às escolas públicas, o projeto cria
espaços mais atraentes para alunos e equipe
pedagógica, possibilitando novas formas de
aprendizagem, por meio da adaptação dos
espaços físicos e doação de equipamentos
tecnológicos. Em 2020, dez escolas foram
contempladas e outras 22 serão beneficiadas
no primeiro semestre de 2021.
A VLI também acredita no esporte como um
aliado da educação e mantém a Estação do
Esporte, iniciativa que promove atividades esportivas de diferentes modalidades junto a crianças
e adolescentes no contraturno escolar. Em 2020,
o programa se reinventou para chegar às comunidades, ainda que de forma remota, e alcançou
cerca de 7.600 pessoas em oito cidades.

Consciente de que a ferrovia é um patrimônio
brasileiro e apostando na crença de que pensar
o futuro passa pela valorização do passado,
em 2020 a VLI lançou o Estação de Memórias,
programa que resgata e preserva a história
e cria espaços para que as novas gerações
conheçam a memória ferroviária. Além da
reforma de imóveis que já abrigaram operações
ferroviárias, a Companhia promove um grande
processo de cocriação com as comunidades
que identifica casos, lembranças e histórias
de quem vivenciou o vaivém dos trens. Esse
conteúdo é transformado em um acervo de
fotos e vídeos disponibilizado em cada espaço
recuperado. Em 2020, o programa foi realizado
em Contagem (MG) e chegou aos municípios
de Matozinhos (MG) e Cachoeira (BA). Após o
processo, os espaços ganham novo uso a partir
da vocação ou necessidade de cada cidade.
Por meio de um diagnóstico de saúde realizado
especificamente nos estados do Maranhão

DESEMPENHO

SUMÁRIOS
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e Tocantins, a VLI doou três ambulâncias aos
municípios de Colinas (TO), Estreito e Porto
Franco (MA). Os veículos são importantes para
o incremento da qualidade dos serviços de
saúde prestados à população.
Apostando em uma relação próxima e de
diálogo e transparência com as comunidades,
a empresa mantém, ainda, o Alô VLI, canal de
relacionamento disponível para o registro de
manifestações por telefone (0800 022 1211) ou
WhatsApp (31) 98308-5538. Todos os contatos
são tratados e respondidos em até dez dias.
Em 2020, 507 manifestações foram registradas.
Em virtude da pandemia, o programa de visitas
Braços Abertos, que recebe representantes
das comunidades nas unidades da VLI foi
suspenso em 2020.

VOLUNTARIADO
Além disso, a empresa mantém, desde 2012, o
VLI Solidária, programa de voluntariado corporativo que incentiva a atuação dos empregados
nas comunidades. Em 2020, o programa
contou com a participação de 549 voluntários,
aumento de 15% em relação a 2019. Estruturados em 32 comitês, realizaram 105 iniciativas,
somando quase 7,5 mil beneficiados.
Como forma de incentivar a participação do
time, a VLI oferece uma contrapartida de até
R$ 3 mil por comitê para incrementar as iniciativas realizadas e doa horas de serviço do seu
time para a realização de trabalho voluntário.

VLI > relatório anual 2020

MENSAGENS

PANDEMIA

10 ANOS

QUEM SOMOS

GOVERNANÇA

CULTURA E GESTÃO

DESEMPENHO

SUMÁRIOS

69

Gestão de fornecedores
GRI 102‑9, 103‑2, 103‑3

A VLI valoriza seus fornecedores e os considera parte fundamental da sua cadeia de
suprimentos. A empresa busca parceiros
qualificados e comprometidos com os seus
valores. Presente em quase 300 municípios
brasileiros, em 10 estados, além do Distrito
Federal, a VLI movimenta uma rede de mais de
mil fornecedores, contribuindo indiretamente
para diferentes negócios. GRI 203‑2
A contratação de fornecedores locais é priorizada como forma de colaborar para a economia
das regiões de atuação da empresa. A
contratação local é um dos indicadores acompanhados pela empresa. De 2019 para 2020,
o índice de contratação local teve melhora de
4 pontos percentuais, saltando de 46% para
50%. Em 2021, a empresa espera alcançar
índice de 60% e, para isso, desenvolve planos
de ações em parceria com entidades locais de
cada região de atuação.
Para orientar os parceiros sobre as principais
diretrizes que norteiam a relação entre a VLI e
seus fornecedores, a Companhia disponibiliza
o Código de Conduta de Fornecedores da
VLI, que tem o objetivo de estabelecer a
conduta ética nas relações comerciais com as
empresas que fornecem serviços e produtos.
A assinatura do documento é obrigatória a
todos os parceiros de negócio. Além disso,

todos os contratos vigentes são compostos
por cláusula anticorrupção de acordo com a
Lei Federal Anticorrupção nº 12.846/2013. A VLI
ainda mantém acompanhamento da sua cadeia
de fornecimento, por meio da realização de
pesquisas reputacionais no Brasil e no exterior
de todos os fornecedores.
A Companhia espera que fornecedores
estendam a conduta por toda a sua cadeia de
valor, ou seja, clientes, parceiros, fornecedores
de matérias-primas e prestadores de serviços,
direta ou indiretamente vinculados às atividades da empresa.
A VLI se dedica a manter uma relação de
transparência e diálogo com os fornecedores.
Para isso, promove reuniões frequentes para
ouvir dos parceiros sugestões de melhorias
para os processos da empresa. Um exemplo
de melhoria que surgiu dessas reuniões é o
Portal de Antecipação, com o objetivo de dar
mais transparência às relações comerciais.
Nele, os fornecedores têm acesso à programação de pagamento dos serviços prestados
e à possibilidade de antecipação da data de
pagamento, independentemente do que rege o
contrato estabelecido. O Portal foi implantado
em 2020 e entrará em fase de consolidação
em 2021. A média mensal de antecipação é de
R$ 2,1 milhões.

A contratação de fornecedores locais é
priorizada como forma de colaborar para a
economia das regiões de atuação
Ainda em 2020, teve início a implantação do
sistema Fieldglass, que simplifica a gestão dos
serviços prestados, garante a conformidade
com as políticas e compromissos firmados,
além de dar mais transparência a todas as
etapas dos processos.
Também com o objetivo de construir relações
cada vez mais duradouras, em 2020 a VLI
iniciou o processo de avaliação – pelos fornecedores – de todas as etapas da contratação.
Atualmente, a nota da VLI é de 4,9, num total
de 5 pontos. Os principais destaques apontados pelos parceiros são a transparência,
boa condução dos processos e postura
profissional da VLI.
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Corredor
Centro-Norte

GRI 103‑2, 103‑3

Apontada como material pelas lideranças da
VLI, alinhada aos anseios de clientes e empregados, a preocupação com as mudanças
climáticas levou a empresa a fazer mais um
inventário de emissões atmosféricas em 2020.
O documento foi operacionalizado por meio da
plataforma SINAI, utilizando fatores de emissão
com base no GHG Protocol Brasil e compatível
com a ISO 14.064.
A abrangência do inventário de 2020 considerou cada corredor logístico uma unidade de
negócio. Na estrutura organizacional da VLI,
os chamados corredores são formados por
diferentes operações de modais de transporte
ou serviços como ferrovias, portos, terminais e
escritórios administrativos.

Corredor
Centro-Leste

Corredor
Centro-Sudeste

Corredor
Minas-Bahia
Corredor Minas-Rio

QUEM SOMOS

GOVERNANÇA

CULTURA E GESTÃO

DESEMPENHO

Operação

Tipo

FNS – Ferrovia Norte Sul Tramo Norte

Ferrovia

Terminal Portuário São Luís

Porto

Modal Rodoviário

Rodovia

Pecém

Terminal

TIPA – Terminal Integrado Palmeirante

Terminal

TIPN – Terminal Integrador de Porto Nacional

Terminal

FCA – Ferrovia Centro Atlântica Centro-Leste

Ferrovia

TPD – Terminal Complexo Tubarão

Porto

TIPI – Terminal Integrador de Pirapora

Terminal

TIOP – Terminal Integrador Ouro Preto

Terminal

TIA – Terminal Integrador de Araguari

Terminal

Escritório BH

Administrativo

TISL – Terminal Integrador Santa Luzia

Terminal

FCA – Ferrovia Centro Atlântica Centro-Leste

Ferrovia

Escritório SP

Administrativo

TIPLAM – Terminal Portuário

Porto

TIGU – Terminal Integrador de Guará

Terminal

TIUB – Terminal Integrador de Uberaba

Terminal

FCA – Ferrovia Centro Atlântica Centro-Leste

Ferrovia

TMIB – Terminal Portuário Inácio Barbosa

Porto

Porto de Aratu (terceiro)

Porto

FCA – Ferrovia Centro Atlântica Centro-Leste

Ferrovia

SUMÁRIOS
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Nesse inventário, os dados se restringem
às atividades referentes aos escopos 1 e 2 e
relatórios compatíveis com o registro público de
emissões, de acordo com a estrutura de negócios da VLI, ou seja, foram definidas fontes de
emissão de acordo com as principais atividades
das operações do negócio que resultam em
emissões diretas ou indiretas. São elas:

FONTES DE ESCOPO 1
> Combustão Móvel: emissões decorrentes
do consumo de combustíveis fósseis (óleo
diesel e gasolina) e biocombustíveis (etanol)
nas locomotivas, automóveis, caminhões,
máquinas e equipamentos próprios ou
operados pela VLI.
> Combustão Estacionária: emissões
decorrentes da queima de gás acetileno e
outros materiais em terminais e portos.
> Efluentes Gerados na Operação:
emissões decorrentes das emissões
relacionadas a efluentes gerados e tratados
pela VLI.

FONTE DE ESCOPO 2
> Energia Elétrica (localização): emissões
decorrentes do consumo de energia elétrica
da rede.
Por se tratar de um tema estratégico para a VLI,
ao mesmo tempo em que se apresenta como
um grande desafio para a sociedade, o ano de
2020 foi um marco para a mudança de patamar
da empresa em relação ao tema, com a definição de meta de longo prazo e envolvimento
da liderança em debates sobre o tema.

Emissões diretas de gases de efeito estufa (t CO₂ equivalente)¹,²

GRI 305‑1

Geração de eletricidade, calor ou vapor resultantes da queima de combustíveis em
fontes estacionárias (fixas), como caldeiras, fornos e turbinas e de outros processos de
combustão, como queima
Transporte de materiais, produtos, resíduos, empregados e passageiros resultantes da
queima de combustíveis em fontes móveis de combustão pertencentes ou controladas
pela empresa, como caminhões, trens, navios, aviões, ônibus, carros

7,23 tCO₂ e

562.538,96 tCO₂ e

Efluentes Gerados na Operação: Emissões decorrentes das emissões relacionadas a
efluentes gerados e tratados pela VLI
Total de emissões brutas de CO2

1,33 t CO₂ e
562.547,52 tCO₂ e

¹ Ano-base 2020 – Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa 2020.
² Gases incluídos nos cálculos foram CO₂ (dióxido de carbono), CH4 (metano) e N2O (óxido nitroso).

Emissões biogênicas de CO₂
em 2020 GRI 305‑1

67.871,79 tCO₂ e

Emissões indiretas provenientes
da aquisição de energia ¹,² GRI 305‑2

4.540,40 tCO₂ e

¹Ano-base 2020 - Inventário de Emissões de Gases de
Efeito Estufa 2020.
²E
 nergia Elétrica (localização): Emissões decorrentes do
consumo de energia elétrica da rede.
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Eficiência
Energética
Como esperado, o resultado do inventário
mostrou que a maior fonte de emissão da VLI
é decorrente da utilização de óleo diesel no
modal ferroviário, o que já vinha sendo foco das
iniciativas da área de Eficiência Energética da
VLI relacionadas à temática de emissões.
Em 2020, por exemplo, foi implantada a iniciativa
Fuelytics, solução que correlaciona variáveis
operacionais e identifica oportunidades de
melhorias para otimização da eficiência energética. A iniciativa foi responsável pela redução
de cerca de 940 mil litros de óleo diesel, com
consequente redução estimada de 2,8 mil
toneladas de CO₂ equivalente na atmosfera.
Para 2021, está previsto o início do projeto
Leader, sistema inteligente de condução em
locomotivas, com expectativa de redução ainda
mais significativa no consumo diesel e emissão
de poluentes.
A VLI monitora a qualidade do ar em pontos
determinados ao longo das ferrovias, bem como
as saídas das chaminés de unidades de portos
e terminais por consultorias especializadas.
Não há auditorias internas e externas para
verificação dos monitoramentos, que inclui
10% da frota de locomotivas em relação à
emissão de fumaça preta com a utilização de
escala Ringelmann.

Em 2021, a VLI realiza estudos que identifiquem novas oportunidades de redução de
emissões de GEE e de oportunidades mercadológicas no contexto de carbono, bem como
a precificação de carbono para acompanhar
as ações e projetos que tenham como objetivo a redução das emissões e geração de
retorno financeiro. GRI 305‑7 | SASB TR‑RA‑110a.1,
TR‑RA‑120a.1

Iniciativa de eficiência energética
Fuelytics levou à redução do
consumo de 940 mil litros de
óleo diesel
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Além disso, para o inventário de 2021, a
empresa coleta dados de atividades referentes às emissões de Escopo 3, não incluídos
na primeira versão do relatório de emissões de
2020. Nessa linha, um estudo preliminar traz
como fontes desse escopo: GRI 305‑3
> Viagens de Negócio: emissões decorrentes do deslocamento em aeronaves
de terceiros;
> Resíduos Sólidos Gerados na Operação:
emissões decorrentes da geração de resíduos sólidos resultantes de processos da
operação da VLI e não tratados dentro dos
limites da organização;
> Tratamento de Efluentes por Terceiros:
emissões decorrentes da geração de
efluentes gerados pela VLI e tratados
por terceiros.
> Transporte Upstream e Downstream:
emissões relacionadas ao transporte de
grãos e outras mercadorias entre portos e
terminais por terceiros;
> Mudanças de Uso no Solo: emissões
decorrentes de supressão da vegetação
para manutenção ou expansão da
malha ferroviária;
> Deslocamento de Funcionários: emissões decorrentes do deslocamento dos
funcionários de suas casas até as dependências da VLI.

Intensidade de emissões de gases de
efeito estufa¹ GRI 305‑4
Total de emissões de GEE
(toneladas de CO₂ equivalente)
Intensidade de emissões de
gases de efeito estufa

567.096,92 tCO₂ e

72,01

¹T
 otal de emissões considerando apenas escopos 1 e 2. A métrica
específica, utilizada para o cálculo da intensidade de emissões
de gases de efeito estufa, foi o número de empregados em tempo
integral na VLI em 2020 (7.875 pessoas).
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Gestão
ambiental
GRI 102-11, 103‑2, 103‑3, 203‑1

A VLI se preocupa em cuidar do meio ambiente
através de uma gestão que contempla ações
preventivas em relação aos aspectos e impactos
associados às suas atividades. Neste sentido,
estimula as suas equipes na mitigação de riscos
e a buscarem constantemente novas tecnologias
e recursos ambientalmente eficazes e sustentáveis. Com a visão de transformar a logística
do país, a VLI entende que é preciso ter os olhos
e a atenção voltados para além do presente,
pautando suas iniciativas nas diferentes dimensões – econômica, ambiental e social.

A gestão ambiental conta com um forte aliado
para a manutenção dos controles ambientais
e rotinas operacionais: o Plano Diretor de Meio
Ambiente. O Plano consiste em um conjunto
de princípios e regras orientadoras, além de
ser um instrumento básico para a gestão
ambiental por meio de um planejamento com
ações direcionadas à melhoria dos processos
ambientais. Em 2020, foram estabelecidas 601
ações para serem cumpridas e destas, 96%
foram realizadas.

Entre as ações executadas em 2020 estão
a realização de simulados de emergência,
redução da geração de resíduos perigosos e
aumento da realização de inspeções ambientais. Além disso, foram desempenhadas atividades voltadas ao gerenciamento das áreas
contaminadas da VLI através de 21 campanhas
de monitoramento e sete investigações
ambientais, além dos processos de remediação
em conformidade com os índices de qualidade
implementados pela Companhia e de acordo
com a anuência dos órgãos reguladores.
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Em 2020, foram monitorados:
Em operações ferroviárias

887 pontos de recursos hídricos
130 medições de ruídos
89 medições de vibrações
No ano, a VLI realizou monitoramento de 887
pontos de recursos hídricos, 130 medições
de ruídos e 89 de vibrações nas operações
ferroviárias, além de 80 medições de ruídos e 22
medições de vibrações nos portos e terminais.
As medições fazem parte dos compromissos
assumidos com os órgãos ambientais e servem
para acompanhar as atividades que possam
gerar incômodo às comunidades.
Ainda foram monitoradas, de forma amostral,
as emissões atmosféricas de 106 locomotivas. Em 100%, os parâmetros atenderam à
legislação vigente. Além disso, em 2020 foram
realizadas oito obras de melhoria ambiental em
unidades da VLI, totalizando um investimento
de cerca de R$ 4,5 milhões.
Na frente de gestão de resíduos, a Companhia
tratou ou reciclou 74,82% do que gerou durante o
ano. A empresa segue as destinações previstas
pela resolução 313 do Conselho Nacional de Meio
Ambiente (Conama). Além de atender às condicionantes exigidas por lei, esta gestão garante
que as operações impactem o mínimo possível os
locais de atuação da empresa.

Em portos e terminais

80 medições de ruídos
22 medições de vibrações

Desde 2015, a VLI realiza o Programa Atitude
Ambiental, com ações de conscientização
voltadas para empregados e comunidades.
O programa é pautado nos Pilares da Unesco
para a Educação no Século XXI e a metodologia
se baseia na escada de aprendizagem, que
compreende o conhecimento como peça-chave para a mudança de atitude.
O Programa está alinhado à missão e à estratégia da empresa, bem como às diretrizes do
Ministério do Meio Ambiente e Ibama IN 02/12.
Em 2020, o programa foi reconhecido pelo
prêmio Eco-Amcham Estadão, na categoria
Sustentabilidade em Processos, e alcançou
15.884 pessoas, sendo 11.600 empregados da
VLI e 803 pessoas da comunidade, alunos e
professores de escolas públicas. O número é
quase quatro vezes maior que o resultado de
2019, em virtude das adaptações realizadas
para realização de forma virtual.

GOVERNANÇA

CULTURA E GESTÃO

DESEMPENHO

SUMÁRIOS
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PANDEMIA

GRI 103‑2, 103‑3

Em linha com a filosofia de gestão da empresa,
o TPS (Toyota Production System), que tem
como princípio a eliminação completa de
desperdício, a gestão da energia conta com
uma metodologia matricial de gastos que
analisa as despesas com energia, detalhando
o consumo das diferentes operações do “chão
de fábrica”.
Dessa forma, cada planta é responsável por seu
custo de energia, com metas que impactam
a remuneração variável de suas lideranças.
Considerando toda a empresa, a meta de
redução do consumo de energia para 2021 é
de 5%.

10 ANOS

QUEM SOMOS

GOVERNANÇA

CULTURA E GESTÃO

DESEMPENHO

SUMÁRIOS

Consumo de energia dentro da organização

GRI 302‑1 | SASB TR‑RA‑110a.3

Consumo de combustíveis de fontes não renováveis (GJ)

2020

Diesel¹
Consumo de combustíveis de fontes renováveis (GJ)
Biodiesel¹
Energia consumida (comprada) (GJ)

8.334.684,00
2020
833.470,00
2020

Eletricidade energia (mercado cativo e TIPLAN)

231.876,49

Eletricidade energia (mercado livre)

115.333,49

Total

347.209,98

Total de energia consumida dentro da VLI (GJ)
Total de energia consumida de fontes não renováveis

2020
8.334.684,00

Total de energia consumida de fontes renováveis

833.470,00

Total eletricidade comprada

347.209,98

Total

9.515.363,98

¹ Todos os resultados de consumo de diesel e biodiesel são computados pelo Sistema de Abastecimento
VLI, que é automatizado e controla o abastecimento de todos os equipamentos da empresa.
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GRI 103‑2, 103‑3

A VLI tem o compromisso com o consumo
consciente da água e a manutenção da
qualidade dos cursos d’água presentes na
área de influência das unidades operacionais.
Dessa forma, possui um Programa de Monitoramento de Recursos Hídricos e Efluentes que
monitora 633 pontos de águas subterrâneas,
águas superficiais e efluentes em parcerias
com laboratórios analíticos acreditados
pelo Inmetro. Os resultados são analisados
internamente e reportados aos órgãos
licenciadores anualmente.
Todas as unidades com geração de efluentes
(sanitário e/ou industrial) possuem sistemas
de tratamento para garantir a qualidade
dos efluentes.
Em 2020, a Estação de Tratamento de Efluente
Industrial (ETEI) da unidade operacional de
Uberaba (MG) foi revitalizada para aprimorar
suas etapas de tratamento e aumentar sua
capacidade com o objetivo de reutilizar o

efluente tratado em outros processos da
unidade. A rede de reúso do efluente tratado na
oficina de Divinópolis (MG) também foi ampliada
no ano, garantindo a economia mensal de 220
m³ de água nova. Até 2019, o efluente tratado
na estação era reaproveitado somente para as
atividades do lavador de peças e em 2020, a
reutilização foi ampliada para as atividades de
desgaseificação e vagões de infraestrutura.
Os monitoramentos de efluentes são realizados
em conformidade com as diretrizes CONAMA
430/2011, artigo 16 (efluentes oriundos de
qualquer fonte poluidora) e art. 21 (efluentes
oriundos de sistemas de tratamento de
esgotos sanitários). Os parâmetros selecionados para ensaio, bem como a periodicidade
das análises foram estabelecidos de acordo
com as legislações vigentes e levando em
consideração as atividades da VLI. GRI 303‑2

GOVERNANÇA

CULTURA E GESTÃO

DESEMPENHO

SUMÁRIOS

77

ETEI da unidade
de Uberaba foi
revitalizada em 2020

Captação de água (ml)¹

GRI 303‑3

Águas subterrâneas
Água doce (≤1000 mg/l de sólidos dissolvidos totais)

2020
318,20

Águas de terceiros

2020

Água doce (≤1000 mg/l de sólidos dissolvidos totais)

42,01

Total (ml)

360,21

¹O
 volume de captação de água é monitorado em leituras diárias ou
semanais dos hidrômetros instalados nas fontes de captação ou por meio
do fornecimento da concessionária.
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SUMÁRIOS

78

GRI 103‑2, 103‑3

A VLI possui atuação em partes de áreas
protegidas, nas faixas de domínio das ferrovias
Centro Atlântica (FCA), de 242,30 km², e Norte
Sul (FNS), de 77,85 km². A FNS abrange os
estados de Tocantins e Maranhão e cinco áreas

de proteção ou alto valor da biodiversidade,
totalizando 12,85 km² dentro destas áreas:
Área de Proteção Ambiental Lago de Palmas
/ Reserva Extrativista Mata Grande / Terra
Indígena Tribo Apinayé / Terra Indígena Tribo
Fulni-ô / Terra Indígena Tribo Xerente.

Áreas protegidas ou restauradas

Já a FCA tem 58 locais de proteção e de alto
valor de biodiversidade, nos estados de Minas
Gerais, São Paulo, Goiás, Bahia, Sergipe, Espírito
Santo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal, com
área total de 14,5 km2. GRI 304‑1

GRI 304‑3

Aspecto

Área 1

Área 2

Área 3

Tamanho das áreas de hábitat protegido ou
restaurado (km²)

0,0235 km²

0,052 km²

0,0219 km²

Localização das áreas de hábitat protegido
ou restaurado

Parque Estadual da
Serra Verde, em Belo
Horizonte (MG)

Refúgio de Vida
Silvestre Estadual dos
Rios Tijuco e da Prata,
Ituiutaba (MG)

Sítio Ipameri, Ipameri
(GO)

Relate se o sucesso das medidas de
restauração foi aprovado por especialistas
externos independentes

Aprovado pelo IEF-MG

Aprovado pelo Ibama

Aprovado pela SEMMAIpameri (GO)

Relate se há parcerias com terceiros
para proteger ou restaurar áreas de
hábitats diferentes daquelas nas quais a
organização supervisionou e implementou
medidas de restauração ou proteção

Parceria com o IEF

Parceria com o IEF e
produtor rural

Parceria com a SEMMA,
e produtores rurais

Relate o status de cada área com base na
sua condição no final do período coberto
pelo relatório

Plantio realizado em
novembro/dezembro
de 2020.

Plantio realizado em
novembro/dezembro
de 2020.

Plantio realizado em
novembro/dezembro
de 2020.

Relate as normas, metodologias e
premissas adotadas

Legislações Estaduais
e Federais vigentes

Legislações Estaduais
e Federais vigentes

Legislações
Municipais, Estaduais
e Federais vigentes

VLI > relatório anual 2020

MENSAGENS

PANDEMIA

10 ANOS

QUEM SOMOS

GOVERNANÇA

Número de espécies incluídas na Lista Vermelha da IUCN e em listas nacionais
de conservação, discriminadas por nível de risco de extinção GRI 304‑4
Nível de risco de extinção

2020

Criticamente ameaçadas de extinção

-

Ameaçadas de extinção

2 - Thalasseus maximus e Leopardus tigrinus¹ (Em perigo no
ICMBIO, 2018)

Vulneráveis

4 - Chrysocyon brachyurus (Vulnerável no ICMBIO, 2018);
Leopardus tigrinus1 (Vulnerável na IUCN, 2020); Myrmecophaga
tridactyla (Vulnerável tanto no ICMBIO, 2018, quanto IUCN,
2020); Herpailurus yagouaroundi (Vulnerável no ICMBIO, 2018)

Quase ameaçadas

1 - Chrysocyon brachyurus (Quase Ameaçada na IUCN, 2020)

Deficiente em dados

1 - Mazama americana (Deficiente em Dados tanto na IUCN,
2020, quanto ICMBIO, 2018)

Pouco preocupantes

119 – Espécies Pouco Preocupantes tanto na IUCN, 2020,
quanto ICMBIO, 2018

¹ A espécie Leopardus tigrinus está presente em duas categorias de ameaça distintas simultaneamente, uma vez que foi
consultada a lista global (IUCN, 2020) e nacional (ICMBIO, 2018).
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10 ANOS
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GOVERNANÇA

Sumário de conteúdo da GRI

CULTURA E GESTÃO

DESEMPENHO

SUMÁRIOS

GRI 102‑55

Conteúdos gerais
GRI Standards

Conteúdo

Página

Omissão

ODS

GRI 101: FUNDAMENTOS 2016
GRI 101 não possui conteúdos
PERFIL ORGANIZACIONAL

GRI 102: Conteúdos
gerais 2016

102‑1 Nome da organização

23

102‑2 Atividades, marcas, produtos e serviços

23

102‑3 Localização da sede

23

102‑4 Local de operações

23 e 24

102‑5 Natureza da propriedade e forma jurídica

23

102‑6 Mercados atendidos

21, 24 e 34

102‑7 Porte da organização

23 e 24

102‑8 Informações sobre empregados e outros trabalhadores

47, 50 e 51

102‑9 Cadeia de fornecedores

69

102‑10 Mudanças significativas na organização e na sua cadeia de
fornecedores

Não houve.

102‑11 Princípio ou abordagem da precaução

33 e 74

102‑12 Iniciativas externas

28 e 56

102‑13 Participação em associações

Em 2020, a VLI participou das seguintes organizações:
Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários
(ANTF), com o diretor-presidente e a diretora de Relações
Institucionais e Regulatório como integrantes do Conselho
Diretor; Associação de Terminais Portuários Privados
(ATP), com o diretor de Planejamento e Integração como
integrante do Conselho Diretor; Associação Brasileira dos
Terminais Portuários (ABTP); Associação Brasileira de
Comunicação Empresarial (Aberje) e Associação Brasileira
de Recursos Humanos (ABRH).

8, 10
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Conteúdo

Página

Omissão

ODS

102‑14 Declaração do mais alto executivo

7

102‑15 Principais impactos, riscos e oportunidades

30 e 31

8

102‑16 Valores, princípios, normas e códigos de comportamento

22 e 44

16

102‑18 
Estrutura da governança

39

102‑20 Responsabilidade no nível executivo por tópicos econômicos,
ambientais e sociais

4 e 39

102‑21 
Consulta a stakeholders sobre tópicos econômicos, ambiental
e sociais

4

102‑22 Composição do mais alto órgão de governança e dos seus
comitês

43

102‑23 Presidente do mais alto órgão de governança

43

102‑26 Papel desempenhado pelo mais alto órgão de governança na
definição de propósito, valores e estratégia

39

102‑32 Papel desempenhado pelo mais alto órgão de governança no
relato de sustentabilidade

3

ESTRATÉGIA
GRI 102: Conteúdos
gerais 2016
ÉTICA E INTEGRIDADE
GRI 102: Conteúdos
gerais 2016
GOVERNANÇA

GRI 102: Conteúdos
gerais 2016
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Conteúdo

GOVERNANÇA

CULTURA E GESTÃO

DESEMPENHO

Página

SUMÁRIOS

Omissão

ODS

ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS

GRI 102: Conteúdos
gerais 2016

102‑40 
Lista de grupos de stakeholders

4e5

102‑41 Acordos de negociação coletiva

100% dos empregados estão cobertos por
acordos de negociação coletiva (há casos de
algumas cláusulas que não se aplicam a alguns
níveis de empregados).

102‑42 Identificação e seleção de stakeholders

4e5

102‑43 Abordagem para engajamento de stakeholders

4 e 67

102‑44 Principais preocupações e tópicos levantados

5, 35 e 67

PRÁTICAS DE REPORTE

GRI 102: Conteúdos
gerais 2016

102‑45 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras
consolidadas

Não há.

102‑46 Definição do conteúdo do relatório e limites de tópicos

3e4

102‑47  Lista dos tópicos materiais

4

102‑48  Reformulações de informações

Não há.

102‑49 Alterações no relato

Não há.

102‑50  Período coberto pelo relatório

3

102‑51  Data do relatório mais recente

Este é o primeiro relatório GRI.

102‑52  Ciclo de emissão de relatórios

3

102‑53 Contato para perguntas sobre o relatório

3

102‑54 Declarações de relato em conformidade com as Normas GRI

Este relatório foi preparado em conformidade
com as Normas GRI opção “Essencial”.

102‑55 Sumário de conteúdo da GRI

80

102‑56 Verificação externa

3

8
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Tópicos materiais
GRI Standards

Conteúdo

Página

Omissão

ODS

PRESENÇA NO MERCADO
GRI 103: Forma de
gestão 2016

GRI 202: Presença
no mercado 2016

103‑1 Explicação do tópico material e seu limite

5

103‑2 Forma de gestão e seus componentes

55

103‑3 Avaliação da forma de gestão

55

202‑1 Proporção entre o salário mais baixo e o salário
mínimo local, com discriminação por gênero

59

1, 5, 8

202‑2 Proporção de membros da diretoria contratados na
comunidade local

100% dos membros da alta direção
contratados fazem parte da comunidade
local (a VLI considera membros da
comunidade local pessoas de mesma
nacionalidade).

8

IMPACTOS ECONÔMICOS INDIRETOS
GRI 103: Forma de
gestão 2016

GRI 203: Impactos
econômicos
indiretos 2016

103‑1 Explicação do tópico material e seu limite

5

103‑2 Forma de gestão e seus componentes

23, 67, 69 e 74

103‑3 Avaliação da forma de gestão

23, 67, 69 e 74

203‑1 Investimentos em infraestrutura e apoio a serviços

67 e 74

5, 9, 11

203‑2 Impactos econômicos indiretos significativos

23, 53 e 69

1, 3, 8

COMBATE À CORRUPÇÃO
GRI 103: Forma de
gestão 2016

103‑1 Explicação do tópico material e seu limite

5

103‑2 Forma de gestão e seus componentes

39, 44, 45 e 69

103‑3 Avaliação da forma de gestão

39, 44 e 69
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Conteúdo

Página

205‑1 Operações avaliadas quanto a riscos relacionados
à corrupção

45

GOVERNANÇA

CULTURA E GESTÃO

DESEMPENHO

SUMÁRIOS

Omissão

16
A VLI não calcula o
indicador, mas as
comunicações são
realizadas para todos os
públicos ao longo do ano,
em diversos momentos e
veículos de comunicação
com o objetivo de atingir
100% dos empregados.Em
2020, 6.779 empregados
renovaram a assinatura do
Código de Conduta.

205‑2 Comunicação e treinamento em políticas e
procedimentos de combate à corrupção

ODS

16

ENERGIA
GRI 103: Forma de
gestão 2016
GRI 302: Energia
2016

103‑1 Explicação do tópico material e seu limite

5

103‑2 Forma de gestão e seus componentes

76

103‑3 Avaliação da forma de gestão

76

302‑1 Consumo de energia dentro da organização

76

7, 8, 12, 13
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Conteúdo

Página

Omissão

ODS

103‑1 Explicação do tópico material e seu limite

5

103‑2 Forma de gestão e seus componentes

77

103‑3 Avaliação da forma de gestão

77

303‑2 Gestão dos impactos relacionados aos descartes
de água

77

6

303‑3 Captação de água

77

6, 8, 12

ÁGUA E EFLUENTES
GRI 103: Forma de
gestão 2016

A VLI não tem informações
sobre o volume de água
descartado, mas incluirá
esse levantamento em
2021 e prevê reportar no
próximo relatório.

303‑4 Descarte de água
GRI 303: Água e
efluentes 2018

303‑5 Consumo de água

A VLI considera o volume de água
consumida o mesmo que o de água
captada (360,20 ml). A empresa
desconhece operações em áreas com
estresse hídrico, mas incluirá esse
levantamento em 2021 e prevê reportar
no próximo relatório.

103‑1 Explicação do tópico material e seu limite

5

103‑2 Forma de gestão e seus componentes

78

103‑3 Avaliação da forma de gestão

78

BIODIVERSIDADE
GRI 103: Forma de
gestão 2016

6

6
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Omissão

86

Conteúdo

Página

ODS

304‑1 Unidades operacionais próprias, arrendadas ou
administradas dentro ou nas adjacências de áreas
protegidas e áreas de alto índice de biodiversidade
situadas fora de áreas protegidas

78

6, 14, 15

304‑3 Hábitats protegidos ou restaurados

78

6, 14, 15

304‑4 Espécies incluídas na lista vermelha da IUCN e
em listas nacionais de conservação com hábitats
situados em áreas afetadas por operações da
organização

79

6, 14, 15

103‑1 Explicação do tópico material e seu limite

5

103‑2 Forma de gestão e seus componentes

70

103‑3 Avaliação da forma de gestão

70

305‑1 Emissões diretas (Escopo 1) de gases de efeito
estufa (GEE)

71

3, 12, 13, 14,
15

305‑2 Emissões indiretas (Escopo 2) de gases de efeito
estufa (GEE) provenientes da aquisição de energia

71

3, 12, 13, 14,
15

305‑3 Outras emissões indiretas (Escopo 3) de gases de
efeito estufa (GEE)

73

3, 12, 13, 14,
15

305‑4 Intensidade de emissões de gases de efeito estufa
(GEE)

73

13, 14, 15

EMISSÕES
GRI 103: Forma de
gestão 2016

GRI 305: Emissões
2016

Informação não disponível.
Como a VLI realizou o
inventário referente a
2020, a informação da
redução das emissões de
Gases de Efeito Estufa será
mensurada a partir de 2021.

305‑5 Redução de emissões de gases de efeito estufa
(GEE)

305‑7 Emissões de NOx,SOx e outras emissões
atmosféricas significativas

72

13, 14, 15

3, 12, 14, 15
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Página

103‑1 Explicação do tópico material e seu limite

5

103‑2 Forma de gestão e seus componentes

87

103‑3 Avaliação da forma de gestão

87
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DESEMPENHO

SUMÁRIOS

Omissão

87

ODS

RESÍDUOS
GRI 103: Forma de
gestão 2016

Não aplicável. A VLI é uma
empresa de serviços no
ramo de transportes,
não se enquadrando em
atividades de produção.
Os resíduos gerados são
relacionados a obras em
suas ferrovias, portos e
terminais e à manutenção
de locomotivas.

306‑1 Geração de resíduos e impactos significativos
relacionados a resíduos

GRI 306: Resíduos
2020

306‑2 Gestão de impactos significativos relacionados a
resíduos

3, 6, 11, 12

3, 6, 11, 12

306‑3 Resíduos gerados

A VLI gerou 92.969,92 toneladas de
resíduos (que inclui efluentes) em
2020: 89.649,32 toneladas de resíduos
perigosos e 3.320,60 toneladas de
resíduos não perigosos.

3, 6, 12, 14, 15

306‑4 Resíduos não destinados para disposição final

Não há. Todos os resíduos são
destinados.

13, 14, 15
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306‑5 Resíduos destinados para disposição final

A VLI destinou 53.908,26 toneladas
métricas de resíduos ao descarte em
2020: 50.611,88 de não perigosos
e 3.296,39 de perigosos. Em relação
à disposição – Não perigosos: 26,92
para incineração sem recuperação de
energia, e 8.258,43 para aterro (total
de 8.285,36). Perigosos: 114,54
para incineração sem recuperação de
energia, e 129,57 para aterro (total de
244,11). A diferença entre o resultado
total de resíduos gerados e os resíduos
destinados ocorre porque os resíduos
ficam armazenados (de um ano para
o outro) na VLI para depois ocorrer a
destinação.

DESEMPENHO

Omissão

SUMÁRIOS

ODS

3, 11, 12

CONFORMIDADE AMBIENTAL

GRI 103: Forma de
gestão 2016

GRI 307:
Conformidade
ambiental 2016

103‑1 Explicação do tópico material e seu limite

5

103‑2 Forma de gestão e seus componentes

88

103‑3 Avaliação da forma de gestão

88

307-1 
Não conformidade com leis e regulamentos
ambientais

Informação confidencial.

16

EMPREGO
GRI 103: Forma de
gestão 2016

GRI 401: Emprego
2016

103‑1 Explicação do tópico material e seu limite

5

103‑2 Forma de gestão e seus componentes

47 e 55

103‑3 Avaliação da forma de gestão

47 e 55

401‑1 Novas contratações e rotatividade de empregados

52

5, 8, 10

401‑2 
Benefícios oferecidos a empregados em tempo
integral que não são oferecidos a empregados
temporários ou de período parcial

48

3, 5, 8

401‑3 
Licença maternidade/paternidade

56

5, 8
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SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO
GRI 103: Forma de
gestão 2016

GRI 403: Saúde
e segurança do
trabalho 2018

103‑1 Explicação do tópico material e seu limite

5

103‑2 Forma de gestão e seus componentes

60

103‑3 Avaliação da forma de gestão

60

403‑1 Sistema de gestão de saúde e segurança do
trabalho

60

8

403‑2 Identificação de periculosidade, avaliação de
riscos e investigação de incidentes

60

3, 8

403‑3 Serviços de saúde ocupacional

60

3, 8

403‑4 Participação, consulta e comunicação sobre saúde
e segurança ocupacional com os trabalhadores

63

8, 16

403‑5 Capacitação de trabalhadores em saúde e
segurança do trabalho

60

8

403‑6 Promoção da saúde do trabalhador

60

3

403‑7 Prevenção e mitigação de impactos de saúde e
segurança do trabalho diretamente vinculados
com relações de negócios

60 e 63

8

403‑8 Trabalhadores cobertos por um sistema de gestão
de saúde e segurança do trabalho

60

8

403‑9 Acidentes de trabalho

61, 63 e 67

3, 8, 16

403‑10 Doenças profissionais

63

3, 8, 16

CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO
GRI 103: Forma de
gestão 2016

103‑1 Explicação do tópico material e seu limite

5

103‑2 Forma de gestão e seus componentes

53

103‑3 Avaliação da forma de gestão

53
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404‑1 Média de horas de capacitação por ano, por
empregado

54

4, 5, 8, 10

404‑2 Programas para o aperfeiçoamento de
competências dos empregados e de assistência
para transição de carreira

A VLI não possui programas voltados
para os profissionais que estão em
transição de carreira para aposentadoria.

8

404‑3 Percentual de empregados que recebem
regularmente análises de desempenho e de
desenvolvimento de carreira

Em 2020, 100% dos empregados
receberam avaliações de desempenho
de carreira.

5, 8, 10

DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
GRI 103: Forma de
gestão 2016

GRI 405:
Diversidade e
igualdade de
oportunidades
2016

103‑1 Explicação do tópico material e seu limite

5

103‑2 Forma de gestão e seus componentes

55

103‑3 Avaliação da forma de gestão

55

405‑1 Diversidade em órgãos de governança e
empregados

57 e 58

5, 8

405‑2 Proporção entre o salário-base e a remuneração
recebidos pelas mulheres e aqueles recebidos
pelos homens

59

5, 8, 10

NÃO DISCRIMINAÇÃO
GRI 103: Forma de
gestão 2016

GRI 406: Não
discriminação
2016

103‑1 Explicação do tópico material e seu limite

5

103‑2 Forma de gestão e seus componentes

44, 55 e 59

103‑3 Avaliação da forma de gestão

44, 55 e 59

406‑1 Casos de discriminação e medidas corretivas
tomadas

Em 2020, houve um caso de
discriminação, que foi analisado e, como
reparação, foi elaborado um plano de
ação, cuja efetividade será medida em
2021.

5, 8
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AVALIAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS
GRI 103: Forma de
gestão 2016

GRI 412: Avaliação
de direitos
humanos 2016

103‑1 Explicação do tópico material e seu limite

5

103‑2 Forma de gestão e seus componentes

44

103‑3 Avaliação da forma de gestão

44

412‑2 Capacitação de empregados em políticas ou
procedimentos de direitos humanos

Em 2020, 87% (6.779 empregados da VLI)
foram treinados no Código de Ética que
contempla o tema de Direitos Humanos.

412‑3 Acordos e contratos de investimentos
significativos que incluem cláusulas sobre direitos
humanos ou que foram submetidos à avaliação de
direitos humanos

44

COMUNIDADES LOCAIS
GRI 103: Forma de
gestão 2016

GRI 413:
Comunidades
locais 2016

103‑1 Explicação do tópico material e seu limite

5

103‑2 Forma de gestão e seus componentes

30 e 67

103‑3 Avaliação da forma de gestão

30 e 67

413‑1 Operações com programas implementados de
engajamento da comunidade local, avaliação de
impactos e desenvolvimento local

30 e 67

413‑2 Operações com impactos negativos significativos
– reais e potenciais – nas comunidades locais

30

1, 2

PRIVACIDADE DO CLIENTE
GRI 103: Forma de
gestão 2016

GRI 418:
Privacidade do
cliente 2016

103‑1 Explicação do tópico material e seu limite

5

103‑2 Forma de gestão e seus componentes

34

103‑3 Avaliação da forma de gestão

34

418‑1 Queixas comprovadas relativas à violação de
privacidade e perda de dados de clientes

Não houve queixas relativas à violação
de privacidade em 2020. A VLI adota
política interna de código de ética e
sigilo de informações.

16
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Tópico

Indicador

Página

SASB – TRANSPORTE FERROVIÁRIO
Emissão de Gases de
Efeito Estufa

Qualidade do Ar

Gestão de acidentes e
segurança

SASB TR-RA-110a.1 Emissões globais brutas do Escopo 1

72

SASB TR-RA-110a.3 Total de combustível consumido, porcentagem renovável

76

SASB TR-RA-120a.1 Emissões de NOX,SOX e outras emissões atmosféricas
significativas / Emissões atmosféricas dos seguintes
poluentes: (1) NOx (excluindo N2O) e (2) material particulado
(PM10)

72

SASB TR-RA-540a.1 Número de acidentes e incidentes

30

SASB TR-RA-540a.4 Frequência de inspeções de integridade ferroviária interna

30

Omissão

SUMÁRIOS
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