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Saint-Gobain,  
entre as 100 maiores corporações industriais do mundo 

1.5 

1.3 

1.5 

40.1 

2010 

Free cash flow  

Capital expenditure 

Recurring net income 
Sales 

€ bn OPERATIONS IN 

64 
COUNTRIES 

SALES 

€40.119bn 

Nearly 

190,000 
EMPLOYEES 
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http://www.saint-gobain-santamarina.com.br/sm2008/portugues/marinex/produtos/produtos.html
http://www.saint-gobain-santamarina.com.br/sm2008/portugues/duralex/produtos/produtos.html
http://www.saint-gobain-santamarina.com.br/sm2008/portugues/colorex/produtos/produtos.html
http://www.sgembalagens.com.br/Default.aspx
http://www.sgembalagens.com.br/Default.aspx
http://www.sgembalagens.com.br/Default.aspx
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http://www.norton-abrasivos.com.br/Default.aspx
http://www.carbo-abrasivos.com.br/Default.aspx
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Visão da Saint-Gobain 

Líder Mundial no mercado da construção, Saint-Gobain 
projeta, fabrica e distribui materiais de construção provendo 

soluções inovadoras para os grandes desafios atuais de 
crescimento, eficiência energética e proteção do meio 

ambiente.. 

A referência na Construção Sustentável 
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2011 
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Argamassas Colantes 
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Argamassas para Rejuntamentos 
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Argamassas para Revestimentos 
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Argamassas Técnicas 
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Gama de Produtos Weber Saint-Gobain 

Mistura de pós secos corretamente dosados em linhas 
industrias de baixo consumo energético, para que no 

momento da aplicação só seja preciso adicionar água. 

Qualidade assegurada sem desperdícios 
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3 
Sustentabilidade 
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O Grupo Saint-Gobain 

Aderiu em 2003 ao PACTO MUNDIAL da ONU           
10 princípios baseados em: 

Respeito aos Direitos Humanos 

Respeito ao Direito do Trabalho 

     Respeito ao Meio Ambiente 

     Luta contra a Corrupção 
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Desenvolvimento Sustentável 

Economic Social 

Environment 

fair 

Viable  Bearable 

Sustainable 
Development 
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Desenvolvimento Sustentável 

Crescimento  
econômico 

Desafios 
Ambientais 

Responsabilidade
social 

Um fornecedor 
de soluções que… 

Um profissional 
responsável que… 

Um stakeholder  
socio-econômico que… 

… contribui para o 
crescimento 
econômico 

global… 

… está engajado 
nos grandes 

desafios 
ambientais… 

… abraça os 
desafios sociais 
de sua época. 

… investe 
localmente… 

… projeta, fabrica e 
distribui produtos 

levando em conta o 
meio ambiente… 

… se preocupa 
com seus 

empregados. 

… contribui para o 
desenvolvimento de 

seus clientes… 

… ajuda na 
melhoria do  meio 

ambiente… 

…contribui para o 
conforto e bem-

estar dos 
utilisadores. 
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RORAIMA 

AMAZONAS 

ACRE 

AMAPÁ 

PARÁ MARANHÃO 

PIAUÍ 

CEARÁ RIO GRANDE DO 
 NORTE PARAÍBA 

PERNAMBUCO 

ALAGOAS SERGIPE 

BAHIA 

ESPÍRITO SANTO 

RIO DE JANEIRO 

PARANÁ 

MATO GROSSO 
DO SUL 

DISTRITO 
 FEDERAL 

MATO 
GROSSO GOIÁS 

MINAS GERAIS 

RIO GRANDE DO SUL 

SANTA CATARINA 

SÃO PAULO 

RONDÔNIA 
TOCANTINS 

Fábricas (13) 

CD (8) 

Centro de distribuição em construção (1) 

2011 

Previsão 

Fábricas em Projeto (2) 

Minas de Areia (3) 

Mina de areia em projeto (1) 

Presença atual   
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Desenvolvimento Sustentável 
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Desafios 
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Responsabilidade
social 

Um fornecedor 
de soluções que… 

Um profissional 
responsável que… 

Um stakeholder  
socio-econômico que… 

… contribui para 
o crescimento 

econômico 
global… 

… está engajado 
nos grandes 

desafios 
ambientais… 

… abraça os 
desafios sociais 
de sua época. 

… investe 
localmente… 

… projeta, fabrica 
e distribui 

produtos levando 
em conta o meio 

ambiente… 

… se preocupa 
com seus 

empregados. 

… contribui para o 
desenvolvimento 

de seus clientes… 

… ajuda na 
melhoria do  meio 

ambiente… 

…contribui para 
o conforto e 

bem-estar dos 
utilisadores. 
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OHSAS 18000 
Jandira (SP) 
Santa Luzia (MG) 
Abreu e Lima (PE) 
Viamão (RS) 

Bofete (SP) 
Cuiabá (MT) 
Queimados 

Segurança 

Bofete (SP) 
Santa Luzia (MG) 

Abreu e Lima (PE) 
 

Santa Luzia (MG) 
Jandira (SP) 
Viamão (RS 

Respeito aos Colaboradores 
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Até 2013: 
 

• redução de 6% de emissão de CO2  relacionadas a 
energia e processo (base 2010)  
 
• redução de 6% no consumo total de água (base 2010) 
 
•Redução em 6% de resíduos não recuperados (base 2010) 
 

•90% dos sites certificados ISO 14001 
 

 

Meio Ambiente 

Abreu e Lima (PE)  
Jandira (SP) 
Santa Luzia (MG) 

Viamão (RS) 
Bofete (SP) 
Queimados (RJ) 

 
 

Cuiabá (MT) 
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Meio Ambiente 
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Nos novos edifícios, em países como o Brasil, projetar para um 
consumo máximo de 120 KWh/m2.ano  
 

 U < 0,4 W / m2 . K ( NBR 15575-4      U < 2,5 W / m2 . K) 
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EQF 

Auditorias 
Monitoramentos 

Garantia de Qualidade 

Selo CCB 
PSQ - PBQP-H 
Referência Técnica IPT 
Pesquisa de Satisfação: Clientes aprovam a qualidade 

ISO 9001:2008 
Abreu e Lima (PE)  
Jandira (SP) 
Santa Luzia (MG) 

Viamão (RS) 
Queimados (RJ) 
Cuiabá (MT) 

 
 

Benevides (PA) 
Tubarão (SC) 
CD Brasília (DF) 

Qualidade 
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Impacto Ambiental de Nossos Produtos 

Incentivo ao uso de métrica para avaliar, comparar e reduzir 
o impacto ambiental 

Análise de Ciclo de VIda 
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4 
Análise de Ciclo de Vida 
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O Impacto da Construção Civil 

A construção civil consome 50% dos recursos naturais (1). 
Em 2002, o consumo era de (2) : 

25% da madeira 
40% de agregados (pedra, cascalho e areia) 
16% da água 

Consumo de 40-50% da energia (1)  
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INPUTS  

OUTPUTS 
Emissão de gases do efeito estufa 

Uso do solo: erosão, desmatamento 
Efluentes líquidos : poluição de corpos d’água 
Etc 
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Impactos Ambientais 

MAT DE CONSTRUÇÃO 

ÁGUA 

ENERGIA 

RESÍDUOS SÓLIDOS 
-CONSTRUÇÃO (OBRA) 
-MANUTENÇÃO 
-DEMOLIÇÃO 
 

CALOR 
ILHAS DE CALOR 

AQUECIMENTO GLOBAL 

-POEIRA 
-FUMAÇA 
-SOLVENTES (COVs) 

ÁGUA RESIDUAL 
-OBRA 
-USO 
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O Impacto da Construção Civil - Materiais 

36 

Cimento Portland (CP): O material de construção mais barato e mais 
utilizado no mundo, mas: 
Apresenta alta pegada de carbono: 0,8 ton CO2 / 1 ton CP 

População Mundial 

2011 

7 bi 

8,9 bi 

2050 

Fonte: United Nations 
2011 2050 

Produção Mundial de Cimento 

Fonte: WBCSD/IEA 2009 

3.2 Gt CO2 

Aumento na Infraestrutura 
Habitacional 

2,3 Gt CO2 
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Os Materiais de Construção 

Quais os critérios para seleção de materiais “sustentáveis”? 

... E   AGORA?? 
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NOSSA VISÃO 
Nós acreditamos na Análise do Ciclo de Vida (ACV) ! ! 
  DEFINIÇÃO: Análise dos aspectos ambientais e dos impactos potenciais associados ao 

ciclo de vida de um produto, processo ou serviço*.   

*Fonte: www.ciclodevida.ufsc.br 

Ciclo de vida de argamassas colantes para assentamento de placas cerâmicas 
 

-Entrada de matérias-primas da argamassa (cimento,  
 polímero, agregados); 
-Energia consumida no site de produção (eletricidade,  gás 
 natural); 
-Fabricação do produto (mistura, acondicionamento). 

1 - Produção 

A argamassa, condicionada em sacos,  
é transportada desde seu local de  
fabricação até o canteiro de obra. 

2 – Transporte do produto 

A argamassa colante é aplicada.  
Nesse estágio, ele passa do estado  
pulverulento a líquido (pastoso)  
para passar para o estado sólido. 

3 – Utilização do produto 

A argamassa é um material sólido  
Inerte durante toda sua vida  
na construção. 

4 – Vida do produto na obra 

A construção é demolida  
e o material é enviado  
para o aterro. 

5 – Fim de Vida 
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Nossa Argamassa 

70 - 80% Agregados 

20 - 30% Cimentos 
e outros ligantes 

0 - 5% Aditivos  

39 

QUAIS OS IMPACTOS DESSA ARGAMASSA?  

COMPOSIÇÃO 

CO2  
(kg/ton) 

Água  
(L/ton) 

Recursos  
Naturais 

Outros  
Impactos 

Aditivos 
Agregados 
Cimentos e 
ligantes 
Embalagem 
TOTAL ? ? ? ? 
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NOSSA VISÃO 

O por quê da escolha 
Para conhecimento técnico-científico dos impactos ambientais dos 
nossos produtos 
Para ecoconcepção / ecodesign  
Para ajudar na decisão do consumidor  
Para contribuir com os debates de rotulagem ambiental de produtos 

 

Mesmo tendo... 
Metodologias complexas e demoradas  
Grande quantidade de fornecedores e matérias-primas que geram 
Grande quantidade de dados e incertezas dos valores coletados; 
Que estabelecer bases de dados brasileiras 
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Na França ... 
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No Brasil ... 

Desenvolvimento de metodologia simplificada de ACV 
Somente alguns impactos escolhidos 

 
Todos os produtos de todas as unidades serão avaliados 
(~120 produtos) 
 
 
 
 

Meta de elaboração de ACV de todos os produtos do 
Grupo Saint-Gobain 

APOIO: 

No Mundo ... 
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Contatos 

Andressa Baldi 
 

andressa.baldi@saint-gobain.com 
 

(11) 2196-8383 

Paul Houang 
 

paul.houang@saint-gobain.com 

(11) 2196-8005 

 

mailto:andressa.baldi@saint-gobain.com
mailto:andressa.baldi@saint-gobain.com
mailto:andressa.baldi@saint-gobain.com
mailto:paul.houang@saint-gobain.com
mailto:paul.houang@saint-gobain.com
mailto:paul.houang@saint-gobain.com
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