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Ao olhar para trás e observar
o desenvolvimento do Grupo
Mantiqueira ao longo das
últimas três décadas, é inegável
o quanto avançamos.

Nosso time

Nossas conexões

Nossa gestão ambiental

Na história do Grupo Mantiqueira, os desafios têm
lugar especial. Não apenas por nos mobilizarem
para transformações essenciais, mas especialmente por fixarem, como raiz de nossa cultura, a
resiliência e a ousadia necessárias tanto no enfrentamento de incertezas quanto no aproveitamento
de oportunidades.
Quando nos desafiamos, tornamo-nos melhores.
Ao olhar para trás e observar o desenvolvimento
do Grupo Mantiqueira ao longo das últimas três décadas, é inegável o quanto avançamos. Com orgulho, vemos que esse avanço não está relacionado
apenas à produção e ao resultado financeiro, mas
também à interação com a sociedade e com o meio
ambiente, diretamente associados a nossa visão
estratégica de longo prazo e ao nosso planejamento
e capacidade de execução.
Temos a certeza de que nossa contribuição para uma
sociedade melhor começa dentro de casa, cuidando
das nossas pessoas, que ajudam a construir a empresa todos os dias. Para isso, temos investido continuamente no desenvolvimento integral de nossos
times, buscando proporcionar aos colaboradores um

Nossas inovações

O Relatório

ambiente de trabalho seguro, saudável e acolhedor,
no qual todos e todas tenham oportunidade de ampliar seus horizontes, de sentir-se bem e de prosperar.
Fizemos muito, mas sabemos que podemos ir além.
E foi com esse objetivo que, em 2020, decidimos ampliar, de forma estruturada, nossa visão sobre ESG –
sigla em inglês para Meio Ambiente (Environmental),
Social (Social) e Governança (Governance). Buscamos, a partir de uma análise setorial e da consulta a
nossos stakeholders, identificar os temas socioambientais a serem priorizados em nossa estratégia.
Esse trabalho resultou em uma plataforma de sustentabilidade robusta, que balizará nossa atuação
ao longo dos próximos anos, agregando solidez a
nossas práticas e, por consequência, ainda mais
diferenciação e competitividade aos negócios.
Estamos acelerando nossa jornada rumo ao desenvolvimento sustentável, evoluindo junto à sociedade e ao agronegócio brasileiro. Prova disso é
o compromisso assumido pelo Grupo Mantiqueira
em 2020 de não mais construir novas instalações
no modelo tradicional de produção de ovos, focando nossos investimentos em granjas para galinhas
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livres de gaiola. Um marco em nossa história, construído a partir do diálogo e da cooperação com entidades de defesa do bem-estar animal, as quais
nos apoiaram no entendimento do tema e na elaboração de um plano de ação efetivo e viável, que
prevê chegarmos a 2025 com 2,5 milhões de aves
criadas livres. Esse futuro já começou na granja de
Cabrália Paulista (SP) e, principalmente, no projeto
e na construção de uma granja 4.0, referência para
galinhas livres no Brasil, localizada em Lorena (SP),
que será a mais moderna do país e terá a sustentabilidade como seu maior diferencial.
Essa e outras iniciativas poderão ser mais bem
conhecidas nas próximas páginas, como parte importante deste nosso primeiro Relatório de
Sustentabilidade, junto a outras informações sobre
a história, o modelo de negócios, a forma de gestão, os principais projetos e indicadores de desempenho social e ambiental do Grupo Mantiqueira.
É com enorme satisfação que compartilhamos tudo
isso, reforçando o compromisso de manter nossos
clientes no centro de nossas decisões, com a transparência, ética e integridade que tanto prezamos e
das quais não abrimos mão.

O ano de 2020, reportado neste Relatório, foi marcado pelo início da pandemia da Covid-19 – que
desafiou a todos e a cada um de nós de uma forma
sem precedentes. Em meio a dificuldades, fortalecemos nossa capacidade de adaptação e repensamos nossa existência, como indivíduos e como sociedade, em um cenário no qual o combate à fome
se torna prioridade. Como empresa produtora de
alimentos, o Grupo Mantiqueira se sente no dever
de contribuir para ampliar o acesso da população
à proteína animal de qualidade, de forma justa e
inclusiva. Por isso, seguiremos trabalhando com
afinco e esperança, dia após dia, para ajudar o Brasil
e o mundo a superarem esse momento difícil e retomarem o caminho do desenvolvimento sustentável.
Se o mundo muda – e nos desafia – estamos preparados para mudar também.

Leandro Pinto
Fundador e Presidente
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Perfil Corporativo
[GRI 102-1; 102-2; 102-3; 102-4; 102-5; 102-7; 102-16]

Criado em 1987, a partir de uma única granja dedicada
à avicultura de postura, o Grupo Mantiqueira chegou
a 2020 figurando entre as 100 maiores empresas do
agronegócio brasileiro1 – setor fundamental ao desenvolvimento do país, responsável por cerca de 25% do
Produto Interno Bruto (PIB) nacional. Ao longo de nossa
trajetória, além de manter a liderança na produção e
comercialização de ovos na América do Sul, agregamos outras atividades à estratégia de expansão dos
negócios, formando um
grupo empresarial com
operações em pecuária
Além da produção de
de corte (confinamenovos, agregamos outras
to), agricultura, armazenagem de grãos e faatividades à estratégia de
bricação de fertilizante
expansão dos negócios.
orgânico de solo.
De natureza privada, o Grupo tem sede em Itanhandu
(MG), onde iniciou sua história, e outras 20 unidades
operacionais distribuídas entre as Regiões Sudeste e
Centro-Oeste do Brasil (veja mapa na página 8). Somadas, essas unidades empregavam diretamente cerca
de 2,1 mil pessoas ao final de 2020, as quais compartilhavam de nossa Missão, nossa Visão e nossos Valores,
descritos ao lado.
1 De acordo com a Revista Forbes Brasil, edição 73 (novembro 2019).

MISSÃO
OFERECER ALIMENTOS
SAUDÁVEIS DE FORMA
SUSTENTÁVEL,
RESPEITANDO A
COMUNIDADE E O MEIO
AMBIENTE E GERANDO
VALOR PARA OS
CLIENTES, PARCEIROS,
COLABORADORES E
ACIONISTAS.

VISÃO
SER A EMPRESA DO
AGRONEGÓCIO MAIS
ADMIRADA DO PAÍS.

VALORES
.
.
.
.
.

SIMPLICIDADE.
INTEGRIDADE.
RESPEITO.
SEGURANÇA.
TER OLHO DE DONO.
Colaborador em
Itanhandu (MG)

O Relatório

6

Apresentação

Nosso Grupo

Nossas operações

Nosso time

Nossas conexões

Nossa gestão ambiental

Nossas inovações

O Relatório

O Grupo Mantiqueira em 2020

21

11,4 milhões

2,7 bilhões

operacionais

(capacidade estática)

produzidos e
comercializados

unidades

58 mil

cabeças de gado
engordadas

de aves

140 mil

toneladas de
fertilizante
orgânico produzidas

de ovos

41 mil

cabeças de gado
confinadas
(capacidade estática)

180 mil

sacas de soja

256 mil

sacas de milho
produzidos
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Nossa atuação
AVICULTURA
14

MT

Granjas

3

13

6

MG

12

4

SP

1

10 5
16 8

1 Itanhandu (MG)

1 Itanhandu (MG)

11 Campanha (MG)

2 Passa Quatro (MG)

12 Délfinopolis (MG)

3 Primavera do Leste (MT)

2 Passa Quatro (MG)

4 Cabrália Paulista (SP)

13 Várzea de Palma (MG)

5 Lorena (SP) – em construção

14 Água Boa (MT)
15 Confresa (MT)

Processamento de ovos
11

AGROPECUÁRIA (confinamento / lavoura)

3 Primavera do Leste (MT)

6 Uberlândia (MG)

2
9

7

RJ

Centros de distribuição
7 Nova Iguaçu (RJ)
8 Guarulhos (SP)

FERTILIZANTES ORGÂNICOS DE SOLO
6 Campanha (MG)
3 Primavera do Leste (MT)

Lojas de vendas
9 Rio de Janeiro (RJ) – CEASA e

UNIDADES ADMINISTRATIVAS

CADEG
10 São José dos Campos (SP) –

CEAGESP

9 Rio de Janeiro (RJ)
16 São Paulo (SP)
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Nossa história
Apenas 30 mil galinhas, em uma granja alugada.
Assim nasceu, ao final da década de 1980, a Mantiqueira – nome que homenageia a bela região serrana onde foi fundada, no interior de Minas Gerais.
Os primeiros anos de atuação foram repletos de
desafios financeiros e operacionais – que refletiam,
além da imaturidade do negócio, o contexto de instabilidade econômica vivenciado pelo Brasil à época. Apesar das dificuldades, permanecia a crença
do empreendedor, Leandro Pinto, no potencial do
negócio. A vontade de prosperar e, assim, contribuir também para o desenvolvimento da comu-

nidade local criou a base de resiliência, solidez e
inovação que marcaria a trajetória da empresa nos
anos seguintes.
A expansão não tardou. Em 1990, foi inaugurada a primeira granja própria – com 70 mil galinhas – e quatro
anos depois mais uma, com 30 mil poedeiras. A ampliação da capacidade produtiva foi acompanhada da
conquista de mercado, com a captação novos clientes,
como grandes redes varejistas, estruturando um modelo de relacionamento comercial fundamentado na
ética, na cooperação e na excelência do atendimento.

A primeira granja, em Itamonte (MG) , no final da década de 1980

Linha do tempo

1987

1990

1994

1997

1999

Fundação da
Mantiqueira,
como um
negócio
familiar, pelo
empreendedor
Leandro Pinto.

Inauguração
da primeira
granja
própria, com
70 mil
galinhas.

Início da
operação
da segunda
granja
própria, para
30 mil
galinhas.

Inauguração
da primeira
granja
totalmente
automatizada
do país.

O empresário
Carlos Cunha
se torna
sócio da
Mantiqueira,
junto ao
fundador.

2002

2004

Aquisição da
Início da
Granja Santa
atividade de
Clara (MG),
compostagem,
finalização
para geração
das obras da
de adubo
sede, em
natural.
Itanhandu (MG)
e aquisição
de fazendas
para produção
agrícola.

2005

2008

Início da
pecuária de
corte nas
fazendas.

Inauguração
da maior
granja do
Brasil, em
Primavera do
Leste (MT).

2017

Início das
atividades do
N.OVO, com foco
em Pesquisa e
Desenvolvimento.
A Mantiqueira
começa a
produzir ovos
de galinhas
livres em Paraíba
do Sul (RJ).

2018

2019

2020

Lançamento
do Clube
Mantiqueira,
com entrega
direta ao
consumidor
final, no
modelo de
assinatura.

Lançamento
do N.OVO,
substituto
para ovos
plant based.

Início das
atividades
em Cabrália
Paulista, com
galinhas livres
de gaiola.
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O crescimento da demanda levou a Mantiqueira a desafiar a forma de produção de ovos adotada no Brasil
à época, ainda bastante manual – o que representava
uma barreira ao ganho de escala.
Da Europa veio a inspiração para inovar. Em 1997, a
parceria firmada com um fabricante espanhola de
equipamentos permitiu à Mantiqueira inaugurar a primeira granja totalmente automatizada do país, que
dispensava o contato humano na alimentação das
aves, na retirada de esterco e na colheita dos ovos
postos – na prática, isso significa que o consumidor final é a primeira pessoa a tocar no produto. Um grande
marco para o setor, que passava a reconhecer a empresa mineira como protagonista de transformações
disruptivas na cadeia de proteína animal.

Em 1997, a Mantiqueira inaugurou
a primeira granja totalmente
automatizada do país, que
dispensava o contato humano com
os ovos no processo produtivo.
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A modernização da infraestrutura produtiva possibilitava atender a uma gama cada vez maior de clientes.
E foi nesse momento que a Mantiqueira recebeu um
reforço de peso: Carlos Cunha, empresário experiente
do setor varejista, tornou-se sócio de Leandro, agregando ao negócio o conhecimento e a visão do cliente
– posição que ocupava quando proprietário de uma
rede de supermercados que tinha a Mantiqueira como
fornecedora exclusiva de ovos.
A combinação entre excelência produtiva e proximidade com o cliente, obtida pelo uso intensivo
de tecnologia e equipe altamente capacitada, resultou em competitividade crescente, com oferta
de ovos de qualidade superior ao mercado. A expansão continuou, com a aquisição, em 2002, da
Granja Santa Clara e se estendeu a atividades complementares à avicultura. Além de comprar fazendas dedicadas ao abastecimento das granjas, com
insumos como milho e soja, em 2004 a Mantiqueira
deu um passo importante em direção à sustentabilidade, com o início das atividades de compostagem para aproveitamento do esterco das aves e a
geração de adubo natural, na Fazenda Horizonte,
em Campanha (MG).

Granja de Itanhandu (MG)

Nossas inovações
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As fronteiras do Sudeste foram ultrapassadas em
2008, com a chegada a Primavera do Leste (MT),
onde entrou em operação o maior núcleo produtor
de ovos do mundo – com 6,3 milhões de galinhas e
infraestrutura tecnológica completamente inovadora
para os padrões sul-americanos. A ampla liderança
de mercado não fez com que a Mantiqueira se acomodasse. Muito pelo contrário: o reconhecimento
ratificou a responsabilidade de aperfeiçoar processos
produtivos e gerenciais, especialmente os relacionados à garantia de segurança de alimentos e bem-estar
animal, além de se antecipar às tendências, como as
mudanças de preferência dos consumidores.

Nossas operações

Nosso time

Nossas conexões

Para continuar crescendo, de forma sustentável,
a diversificação de negócios se tornou um pilar da
estratégia competitiva. Nesse movimento, foi incorporada às fazendas agrícolas a pecuária de corte,
com criação de gado em regime de confinamento.
Assim se consolidou o Grupo Mantiqueira, atuando
em diferentes segmentos do agronegócio e atividades complementares – em 2020 o Grupo inaugurou
uma unidade dedicada à produção de ovos pasteurizados na cidade de Uberlândia (MG), com planta
totalmente automatizada, que processará cerca de
450 toneladas por mês, para atender à indústria alimentícia. Mantendo o perfil inovador, agrega, desde
2017, uma operação-piloto para a industrialização
de alimentos de origem vegetal, que teve como resultado lançamento do N.OVO, ovo plant based,
utilizado como substituto em receitas – voltado a
consumidores com restrição a produtos de origem
animal. A iniciativa foi o embrião de uma foodtech,
que seguirá de forma autônoma nos próximos anos
(mais informações na página 65).

Os sócios Leandro Pinto e
Carlos Cunha , no início das obras da
unidade de Primavera do Leste (MT)

Produção de Ovos
Pasteurizados em
Uberlândia (MG)

Nossa gestão ambiental

Granja de Primavera do Leste (MT)

Nossas inovações

O Relatório
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Big Dutchman/ Divulgação

À esquerda, o projeto de
Lorena, em implantação. Ao
lado, o sistema de criação a
ser adotado na nova granja

Ao longo de toda essa história, a jornada de sustentabilidade empresarial também se fortaleceu, com reflexo
na busca contínua pelo equilíbrio entre desempenho financeiro, respeito ao meio ambiente, atenção ao bem-estar animal e responsabilidade social. Em 2020, ao
mesmo tempo em que trabalhava na elaboração de
sua Plataforma ESG (veja mais na página 18), o Grupo
Mantiqueira assumiu, voluntariamente, um compromisso transformador nesse sentido: não mais construir

granjas no sistema convencional de produção, alcançando, até 2025, a marca de 2,5 milhões de aves criadas soltas, livres de gaiolas. Além das boas práticas de
bem-estar animal, as unidades construídas para operar
exclusivamente em sistema livre de gaiolas – em Lorena
(SP), Cabrália Paulista (SP) e Campanha (MG) – serão
dotadas de uma série de atributos socioambientais
adicionais, potencializando a contribuição do Grupo
Mantiqueira ao desenvolvimento sustentável.

A granja de Lorena (SP), em implantação, adotará o sistema
livre de gaiolas e será referência em sustentabilidade.
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Gestão sustentável
Estrutura de governança
[GRI 102-18]

Conselho Consultivo - 2020

Alinhado às boas práticas de governança corporativa, o Grupo Mantiqueira criou, em
2016, o seu Conselho Consultivo, composto pelos sócios e por um grupo de profissionais
independentes com experiência diversa. Entre as principais atribuições do Conselho está
o suporte à definição da estratégia corporativa e a orientação de políticas, diretrizes e
planos de investimento.

Acionistas:

Em 2017, como resultado de um processo sucessório, Carlos Eduardo Cunha, filho do
Carlos Cunha, assumiu a posição no Conselho Consultivo. Ao longo dos últimos anos, o
Grupo também reforçou sua Diretoria, agregando profissionais que construíram a carreira na própria empresa e executivos com larga experiência em outras organizações.

Independentes:

Em complemento, a empresa mantém comitês temáticos, de caráter multidisciplinar,
formados para o desenvolvimento de projetos específicos ou deliberações sobre melhorias operacionais ou gerenciais, com foco na evolução do desempenho nas diferentes
dimensões do negócio.

• Alexandre Figliolino

• Leandro Pinto
• Carlos Eduardo Cunha

• Fernando Curado
• Márcio Utsch

Sempre foram pilares da Mantiqueira o aperfeiçoamento das nossas práticas sociais,
ambientais e de governança. Em 2020, ampliamos e organizamos de forma mais estruturada
as iniciativas que já executávamos. Nunca paramos de olhar novas frentes de atuação para
potencializar nosso impacto positivo na sociedade, afinal partilhamos todos o mesmo planeta.
Carlos Eduardo Cunha

Acionista e Conselheiro do Grupo Mantiqueira
Sede administrativa, em Itanhandu (MG)
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Além do fundador, que atua como
presidente, a Diretoria é composta por
gestores que construíram carreira no
Grupo e também por profissionais com
vasta experiência em outras companhias.
Diretoria Executiva - 2020

Presidência

Administrativo em Primavera do Leste (MT)

Leandro Pinto

Operações de
Agricultura e
Pecuária

Operação de
Avicultura
Sudeste

Operação de
Avicultura
Centro-Oeste

Comercial,
Logística e
Trade

Administrativa

Financeira

Originação
H/R

José Scarpa

Caio Mortari

Guilherme Moreira

Murilo Pinto

Thaísa Pinto

Rodrigo Pastor

Leandro Testa

Áreas de negócio

Áreas de apoio
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Comitê de Gestão Empresarial (GEMA)
A fim de assegurar o alinhamento das atividades nas diferentes unidades
operacionais, bem como a aplicação uniforme das diretrizes corporativas,
o Grupo Mantiqueira mantém ativo o GEMA (Gestão Empresarial Mantiqueira), principal comitê de gestão dedicado à definição e ao acompanhamento de práticas e indicadores estratégicos de todas as empresas
do Grupo. Além do presidente, formam o GEMA todas as diretorias e as
gerências vinculadas às atividades de produção e à garantia da qualidade.
Adicionalmente, em cada unidade, os Comitês Operacionais, com gestores de todas as áreas, avaliam mensalmente a evolução dos planos
de ação e indicadores, reportando ao GEMA o desempenho, eventuais
desvios e medidas corretivas programadas, quando necessário. Após
deliberação do GEMA, os resultados e orientações da Diretoria são compartilhados com as lideranças de todas as unidades, responsáveis por
disseminar a informação entre os colaboradores. Além de favorecer a
integração entre as diferentes unidades, conferindo sinergia às atividades,
o GEMA tem se mostrado uma ferramenta eficaz de fortalecimento da
cultura corporativa do Grupo.

Pessoas
Performance
PROGRAMA DE
GESTÃO EMPRESARIAL
DO GRUPO MANTIQUEIRA

Processos
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Ética e integridade
[GRI 102-17]

O compromisso com a ética permeia todas as atividades do Grupo Mantiqueira, que tem na integridade um valor fundamental, balizando nossas
políticas, práticas e relacionamentos. Atualizado
em 2020, o Código de Ética disciplina a conduta de
todos os colaboradores e reforça preceitos essenciais à cultura corporativa, tais como a transparência, a honestidade e o absoluto respeito às pessoas
– sem discriminação. Na estrutura de governança
da Companhia, o Comitê de Ética constitui o órgão
de apoio à supervisão de atividades relacionadas
ao tema.

aos valores do Grupo e à legislação vigente. Uma vez
recebida, a denúncia passa por investigação criteriosa, conduzida pelo Comitê de Ética. Se confirmado o
desvio, medidas corretivas são planejadas e aplicadas com a máxima agilidade, para evitar recorrência
e demais desdobramentos negativos.

Ao longo do ano, todos os colaboradores passaram
por capacitações dedicadas a esclarecer as disposições do novo Código, de modo a disseminar os
valores éticos nas diferentes unidades operacionais.
Outra plataforma essencial à sensibilização para o
tema são os encontros de integração de novos profissionais, nos quais as diretrizes corporativas são
apresentadas.

1. Contato pessoal, identificado ou anônimo, ao superior imediato, aos membros do Comitê de Ética ou a representantes da área de Recursos Humanos
das unidades.

Conforme recomenda o Código, todos os colaboradores são incentivados a relatar situações que possam configurar desvios éticos, entendendo que o
relato será tratado de forma confidencial, imparcial e
documentada, com o objetivo de buscar a aderência

No mês de outubro de 2020 foi instaurado o Canal
de Denúncias da Companhia, para o recebimento de
relatos de situações que podem configurar violação
ao Código de Conduta. Até o final do ano, o Canal recebeu uma única manifestação, que se encontrava
em apuração.

Canais abertos
Os relatos sobre questões éticas podem
ser realizados das seguintes formas:

2. Por escrito, com formulário depositado
nas caixas disponíveis para esse fim em
todas as unidades.
3. Pelo telefone (35) 3361– 4411 ou
0800 668 8000 (Linha de Transparência)
4. Pelo e-mail:
canalconfidencial@grupomantiqueira.com.br
Colaboradores nas Unidades Passa Quatro e Campanha (MG)
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Plataforma ESG

Gestão de riscos
[GRI 102-15]

Aspectos macroeconômicos, setoriais, regulatórios, sanitários, financeiros, operacionais, sociais
e ambientais, bem como os relacionados à imagem e à governança corporativa, integram o monitoramento de riscos e oportunidades do Grupo
Mantiqueira, acompanhados de forma sistemática pelo Conselho Consultivo e Diretoria Executiva.
A depender do impacto decorrente, planos de
ação específicos são elaborados para reduzir vulnerabilidades ou capturar oportunidades, tendo
a execução avaliada periodicamente por comitês
temáticos e também pelo GEMA.

Ciente da relevância da sustentabilidade para o fortalecimento de nossa estratégia competitiva, o Grupo Mantiqueira se dedicou, em 2020, a identificar
aspectos socioambientais e de governança a serem
priorizados no curto e médio prazo. Esse processo
passou pelo entendimento do contexto no qual os
negócios estão inseridos, incluindo a avaliação de referências globais e locais em sustentabilidade, bem
como pela consulta a stakeholders para captar sua
percepção acerca dos impactos, políticas e práticas
da Companhia.

Assim, a partir do cruzamento entre a perspectiva
do negócio, o contexto de mercado e a expectativa
dos públicos com os quais interagimos, definimos
nossa Plataforma ESG – sigla para o termo em inglês
environmental, Social and Governance – para o período 2021-2023. Ancorada também no potencial de
contribuição do Grupo aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Agenda 2030 proposta
pela Organização das Nações Unidas (ONU), a Plataforma guiará a inserção da sustentabilidade na estratégia corporativa nos próximos anos.

A partir dos temas priorizados em nossa
estratégia, seguiremos contribuindo
cada vez mais com os Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS).
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Plataforma ESG – Grupo Mantiqueira
ODS Relacionados

Eixos fundamentais

1

3

2

Entrega sustentável

Impulso à prosperidade

Conexão com o futuro

Assegurar aspectos ESG em
diretrizes, práticas e
processos – tanto produtivos
quanto gerenciais.

Promover vidas prósperas e
plenas, em harmonia com a
natureza.

Buscar novas formas de
produzir, consumir e se
relacionar, para o bem das
gerações futuras.

ÉTICA E INTEGRIDADE
• Conformidade legal,
combate à corrupção;

BEM-ESTAR ANIMAL
• Compromissos e
práticas.

• Influência positiva na
cadeia de valor.
ZELO PELOS CLIENTES/
CONSUMIDORES
• Segurança do alimento;
• Satisfação dos clientes.

SOLIDEZ DO NEGÓCIO

GERAÇÃO DE
EMPREGO E RENDA

• Desempenho
econômico e
operacional.

• Número de postos
de trabalho
gerados;

RESPEITO AO MEIO
AMBIENTE

• Recursos
destinados
a fornecedores.

CUIDADO COM O TIME

INOVAÇÃO

• Saúde e segurança no
trabalho;

• Adaptação às
tendências de
consumo alimentar;

• Não discriminação /
diversidade;
• Oportunidades de
desenvolvimento.

• Resíduos;
• Água;
• Biodiversidade;
• Energia;
• Emissões.

ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO
• Apoio às comunidades locais;
• Participação em iniciativas externas;
• Combate à fome – democratização
do acesso ao alimento / preço justo.

• Desenvolvimento de
novos processos e
negócios;
• Projetos de pesquisa
e desenvolvimento.

PARCERIAS
ESTRATÉGIAS
• Relacionamento
com ONGs;
• Engajamento para
sustentabilidade
setorial.
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Segmentos de atuação
[GRI 102-2; 102-4; 103-1; 103-2; 103-3]

Avicultura de postura

Nossa produção é
destinada a diferentes
segmentos: atacado,
varejo e indústria.

Com capacidade de alojar cerca de 11,4 milhões de poedeiras, plantel que ultrapassa
5% da população total de galinhas do Brasil
e produção média de 225 milhões de ovos
por mês, o Grupo Mantiqueira chegou ao final
de 2020 na posição de maior produtor de
proteína de ovo da América do Sul.
Gerada em quatro unidades operacionais,
localizadas no Sudeste e no Centro-Oeste

Colaboradora em
Cabrália Paulista (SP)

Nossas inovações

O Relatório

do Brasil, a produção é destinada ao atendimento de diferentes segmentos, com
destaque para atacado, varejo e indústria,
especialmente do mercado interno – uma
parcela menor tem como destino a exportação. Nas granjas, o processo produtivo é
completamente automatizado, evitando
contato humano, o que garante o atendimento a elevados níveis de qualidade e segurança sanitária.
A mecanização abrange todas as etapas envolvidas na cadeia de produção, como a fabricação da ração, com dietas específicas para
cada fase da ave, a operação dos galpões –
alimentação, retirada do esterco e coleta dos
ovos – higienização, classificação e embalagem, quando os ovos são separados por categoria, peso e destinação. A automatização
contribui para que o produto Mantiqueira seja
oferecido com qualidade superior à média do
mercado, além de garantir que o consumidor
seja a primeira pessoa a ter contato com ovo
desde que ele foi posto pela galinha.
Tecnologia de ponta: classificação
em Itanhandu (MG)
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Números 2020 – Avicultura de postura

4 Granjas em operação:

Primavera do Leste (MT)

6,3 milhões de aves

Itanhandu (MG)

3,2 milhões de aves

11,4 milhões de galinhas em capacidade de alojamento.
• 2,7 bilhões de ovos produzidos e
comercializados

Passa Quatro (MG)

1,4 milhões de aves

2 Granjas em construção (livre de gaiola):
• Lorena (SP) – 1 milhão de aves
• Campanha (MG) – 500 mil aves

Cabrália Paulista (SP)

500 mil aves

1 Fábrica de processamento de ovos:
• Uberlândia (MG) – capacidade para processar

450 toneladas
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Auditorias e certificações

[GRI 103-1; 103-2; 103-3; G4-FP 11; G4-FP 12]

O compromisso com o bem-estar das galinhas poedeiras permeia todo o ciclo produtivo nas granjas
Mantiqueira, independentemente do sistema de
criação, por meio de gaiolas ou soltas. Em todas as
unidades, são desenvolvidas uma série de medidas
para que as etapas de manejo favoreçam as cinco
liberdades dos animais – fisiológica, sanitária, comportamental, ambiental e psicológica – conforme recomenda o Farm Animal Welfare Council, conselho
britânico independente que orienta esse tema em
âmbito global.
Nas unidades convencionais, além de controles rigorosos dos parâmetros de ambiência, que garantem
temperatura e umidade adequados, os alojamentos
seguem as normas regulatórias quanto a espaço e
condições de comodidade dos animais. A ração ofertada às galinhas, produzida diariamente em nossas
fábricas, assegura qualidade nutricional e disponibilidade do alimento.
Comprometido em expandir suas operações apenas
com galinhas livres, o Grupo Mantiqueira já tem uma

unidade que opera exclusivamente nesse sistema,
em Cabrália Paulista (SP). Com cerca de 390 mil poedeiras – e capacidade para alojar até 500 mil aves –,
a produção dessa granja é certificada pela Humane
Farm Animal Care (HFAC) em relação a bem-estar
animal. Entre as atividades da unidade está o acompanhamento diário de indicadores de desempenho,
pela equipe técnica e de gestão, para corrigir possíveis
anomalias do processo produtivo com total agilidade,
sem prejuízo aos animais. A manutenção da certificação exige práticas adicionais de controle e capacitação das equipes, as quais são auditadas anualmente
pela HFAC.

As boas práticas de qualidade e bem-estar animal implementadas pelo Grupo na
produção de ovos também são reconhecidas pelas certificações conquistadas.
Para sua manutenção, um programa de auditoria interna, denominado Rota da
Qualidade, avalia mensalmente o cumprimento de 17 programas e 13 procedimentos voltados ao atendimento de requisitos específicos.
Além das auditorias mensais, diariamente são realizadas verificações de condução
dos processos operacionais com relação a fatores que possam afetar a qualidade
do produto ou as condições de bem-estar das aves. Desvios eventualmente identificados são tratados a partir de planos de ação.
O resultado desse trabalho se reflete na obtenção e manutenção de certificações
concedidas por organismos internacionais, órgãos reguladores e clientes, tais como:
• Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

Nos dois sistemas de produção, os treinamentos
constituem uma ferramenta fundamental para sensibilização e transferência de conhecimento aos colaboradores sobre o tema, orientando o manejo de
modo a favorecer as cinco liberdades. Em 2020, foram dedicadas cerca de 6,1 mil horas de capacitação
aos colaboradores, exclusivamente sobre bem-estar
animal. O infográfico a seguir sintetiza as ações que
desenvolvemos nesse sentido.

• Humane Farm Animal Care (HFAC).
• Global Markets.
• Supplier Qualification Management System (SQMS McDonalds).
• Auditoria socioambiental ICS e SWA.
• Auditorias de Bem-Estar Animal: AHW.
• Grupo Pão de Açúcar.
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Medidas adotadas para bem-estar animal

Bem-estar animal
na avicultura de
postura

Livre de
desconforto

Livre de dor,
doença e
injúria

Livre para
expressar os
comportamentos
naturais

Temperatura, humidade e
ventilação são monitorados
24 horas por dia, possibilitando
a adequação imediata do
ambiente para garantir o conforto
das galinhas. Geradores são
ativados em caso de falta de
energia, mantendo as condições
adequadas aos animais. Em
complemento, nosso programa
de iluminação foi desenvolvido
para respeitar a necessidade
das aves em diferentes idades.

Nossos colaboradores são treinados para
identificar as aves que necessitam de
atendimento veterinário. O tratamento, quando
necessário, é prescrito e supervisionado por
médicos veterinários especializados, com
controle rigoroso do uso de antibióticos.
Vale destacar, ainda, o uso de infravermelho
para realizar a debicagem – importante para
que as galinhas não se agridam durante o
ciclo de produção, garantindo a convivência
harmoniosa das aves. Esse método de apara,
mais preciso e automatizado, diminui as
chances de dor e desconforto à ave e foi
aplicado, em 2020, a 95% do plantel.

Nossas granjas respeitam
os critérios de manejo
das aves de acordo com
cada sistema criação. Para
ampliar essa liberdade,
o Grupo assumiu o
compromisso de expandir
operações apenas no
sistema livre de gaiolas.

Livre de medo
e de estresse

Livre de fome
e sede

Todos os colaboradores
que entram em contato
com os animais passam por
treinamentos periódicos
para realizar as atividades
causando o menor estresse
possível aos animais.
O rigoroso controle da
ambiência também
contribui para esse fim.

Nossos animais recebem
alimentação equilibrada
e disponibilidade
de água. Os galpões
são monitorados
diariamente por nossas
equipes para assegurar
essas condições.
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Granja de galinhas livres em Cabrália Paulista (SP)

Os diferentes tipos de ovos, por sistema de produção

Sistema convencional:
Também conhecido como
ovo comum, nesse sistema as
aves são criadas em gaiolas
e recebem uma alimentação
balanceada, com ração
à base de insumos como
milho e soja. O ambiente
onde elas permanecem
possui luminosidade e
temperatura controladas.

Cage free:
Ovo de galinhas criadas soltas em
ambiente controlado (grandes galpões).
Elas têm ninhos, poleiros, recebem
uma alimentação balanceada. A ideia
é prover um sistema de confinamento,
mas que permita à ave expressar
seu comportamento natural. São
alimentadas alimentadas com ração
de base vegetal e mineral e sem uso
de promotor de crescimento.

Caipira:
O ovo caipira vem de uma produção que mais
se assemelha à visão de sítio, onde há uma área
aberta para que as galinhas possam expressar
seus comportamentos naturais como ciscar o
chão, bater asas e se empoleirar. Por isso, esse
tipo de criação proporciona mais conforto aos
animais. Além disso, existe o cuidado com a
alimentação, que deve ser balanceada com
rações produzidas com ingredientes vegetais e
minerais, sem uso de promotores de crescimento.

Orgânico:
É o ovo da galinha criada de forma similar
à da galinha caipira, mas alimentada
com grãos de origem orgânica.
Elas também não podem receber
medicamentos como antibióticos e
promotores de crescimento. O conceito
de orgânico também preconiza que
a criação respeite o meio ambiente,
sem causar danos ao solo, ao ar e
a outras culturas de produção.
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Comercialização
Os ovos Mantiqueira são oferecidos ao mercado em diferentes linhas comerciais,
distribuídas conforme o sistema produtivo e as características do produto, além das
dedicadas a ações sociais
(Ovos Solidários – veja mais
na página 48).
Em complemento às linhas
da Mantiqueira, o Grupo também comercializa produtos
da marca Santa Clara. Confira ao lado as principais linhas.

ORGÂNICO CAIPIRA

CAIPIRA

CAIPIRA AZUL

HAPPY EGGS®

ÔMEGA 3

Galinhas criadas livres de gaiolas, com
acesso a área aberta para pastagem e
banho de sol e alimentadas com ração
produzida de acordo com todas as normas
de certificação de alimentos orgânicos.

Galinhas criadas
livres de gaiolas,
com acesso a área
aberta para pastagem
e banho de sol.

Galinhas criadas livres de gaiolas,
com acesso a área aberta
para pastagem e banho de
sol. A coloração da casca vem
da linhagem Hendrix Azur.

Galinhas criadas
livres de gaiolas.

Ricos em selênio e
vitamina e, que auxilia
a fortalecer o sistema
imunológico.

GOURMET

DO SÍTIO

JUMBO BRANCO

JUMBO VERMELHO

GALINHA PINTADINHA

Gemas mais fortes para
a gastronomia.

Ricos em vitaminas, proteínas e
minerais para tornar sua alimentação
mais completa e saudável.

20% maior = 20%
mais proteína.

20% maior = 20%
mais proteína.

Linha infantil que as
crianças vão adorar.

CODORNA

SOLIDÁRIOS DO CORAÇÃO

SOLIDÁRIOS COM AMOR

EMBALAGENS ECONÔMICAS

Gemas mais fortes para
a gastronomia.

10% de suas vendas revertidas
para uma causa social (RJ).

10% de suas vendas revertidas
para uma causa social (Brasil).

Embalagens com variações de
quantidade de produto (20, 30, 40, 60,
180 e 360 ovos) e tipo (pequeno, médio,
grande, extra e jumbo).
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Expansão sustentável
[GRI 102-10]

Reconhecido pelo pioneirismo, o Grupo Mantiqueira
reforçou, em setembro de 2020, seu compromisso
com o bem-estar animal, anunciando que não construirá novas granjas no sistema convencional de produção, priorizando investimentos no modelo de galinhas soltas. Assim, a Companhia pretende chegar à
marca de um milhão de galinhas livres de gaiolas até
o final de 2021, alcançando 2,5 milhões até 2025.
Com investimentos que ultrapassarão R$100 milhões, o
Grupo está construindo duas novas unidades produtoras no sistema livre de gaiola: uma em Cabrália Paulista
e outra em Lorena, ambas em São Paulo. Com projetos
priorizando aspectos ESG, essas granjas serão marcadas pelo uso intensivo de tecnologia de produção e
digitalização de processos, geridos por equipes especializadas. As unidades foram projetadas para operar
em total conformidade com requisitos avançados de
bem-estar animal, que permite às aves expressar seus
comportamentos naturais como ciscar, se movimentar, arriscar voos rasteiros e subir em poleiros.
A unidade de Lorena 4.0 será modelo de tecnologia e sustentabilidade das novas granjas do Grupo
e também a primeira do Brasil a ter produção com
ninhos verticais automatizados de última geração.

Nesse processo, as aves colocam os ovos, que rolam
e caem em esteiras centrais, por onde são levados à
classificação, sem nenhum contato ou toque de mãos
humanas. A distribuição dos ovos de galinhas livres
de gaiolas atenderá, incialmente, os estados de São
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná com as
linhas de produtos Caipira e Happy Eggs®.
O compromisso assumido pelo Grupo Mantiqueira foi
resultado de um amplo diálogo junto à sociedade, no
sentido de cooperar para avançar, com o apoio das
principais organizações de terceiro setor dedicadas
à proteção animal no Brasil e no mundo, tais como
Alianima, Animal Equality, Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, Humane Society International e
Mercy For Animals.
Sistema de criação livre de gaiolas, em Cabrália Paulista (SP)

A unidade de Lorena 4.0 será modelo de tecnologia
e sustentabilidade das novas granjas do Grupo e
também a primeira do Brasil a ter produção com
verticalização de ninhos e coleta automatizada.
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Pecuária de corte
Desde 2005, como parte da estratégia de
diversificação dos negócios, o Grupo Mantiqueira agregou a pecuária a suas operações, criando gado de corte a pasto e confinamento. A atividade está concentrada
em seis fazendas, três em Minas Gerais –
Itanhandu, Passa Quatro e Várzea da Palma – e três no Mato Grosso – Primavera
do Leste, Confresa e Água Boa. Essa última, chamada de Fazenda Santa Helena, é
o maior confinamento, abrigando de uma
só vez 30 mil cabeças de gado para engorda, figurando como maior rebanho do Vale
do Araguaia (MT). As fazenda mineiras, por
sua vez, somam a capacidade de confinar
11 mil bois em capacidade estática.
Assim, a Companhia integra a cadeia da
carne bovina, enviando os bois a grandes

Unidade Água Boa (MT)

A pecuária integra
a estratégia de
diversificação de
negócios do Grupo
Mantiqueira

frigoríficos brasileiros, responsáveis pelo
abate. Em 2020, foram entregues ao mercado 57.653 mil animais. Alinhada às boas
práticas adotadas pelo Grupo no segmento
de avicultura, a atividade pecuária também
segue padrões globais de bem-estar animal, cooperando para a competitividade
dos clientes – em grande parte companhias
exportadoras que atendem a requisitos internacionais relativos ao tema. Para assegurar a adequação do manejo, treinamentos
específicos são oferecidos aos colaboradores envolvidos – somente em 2020
foram cerca de 3,9 mil horas de capacitação, distribuídas em 12 tópicos. O quadro a
seguir sintetiza as medidas aplicadas para
garantia das cinco liberdades dos animais,
conforme recomendações do Farm Animal
Welfare Council.
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Bem-estar
animal na pecuária
de corte

Fazenda Guaicuí, em Várzea de Palma (MG)

Livre de fome
e sede

Livre de
desconforto

Livre de dor,
doença e
injúria

Livre para
expressar os
comportamentos
naturais

Oferta de água
limpa e alimentação
adequada, conforme
necessidade
nutricional, a todos
os animais.

O manejo é realizado
em conformidade
com as boas práticas
de bem-estar – não é
utilizado, por exemplo,
ferrão e objetos
perfurocortantes
nas movimentações.
O ambiente em que
os animais ficam é
adequado, mantendo
as condições de
abrigo e descanso. Os
piquetes respeitam a
quantidade adequada
de animais.

Todos os animais seguem
os protocolos sanitários
recomendados por
autoridades e especialistas
para prevenir doenças. Os
animais que apresentam
algum sintoma de
enfermidade são separados
do rebanho e direcionados
para avaliação. Quando
necessário, o tratamento
veterinário é prescrito
e supervisionado por
especialistas. O uso de
antibiótico é restrito
e controlado.

As instalações
são adequadas
e os piquetes
oferecem espaço
para movimentação
e demais
manifestações de
comportamento. Os
piquetes respeitam
a quantidade
adequada de
animais.

Livre de medo
e de estresse

Os animais são
manejados de
forma correta nos
currais, para gerar
o menor estresse
possível durante
as atividades,
em especial no
embarque e
desembarque.
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Atividades complementares: Agricultura e Fertilizante de solo
A fim de conferir maior segurança e regularidade à oferta de insumos essenciais à alimentação
dos animais – tanto na avicultura quanto na pecuária de corte – o Grupo Mantiqueira mantém
produção agrícola em fazendas localizadas em Água Boa, no Mato Grosso, Campanha, Várzea de
Palma e Delfinópolis, em Minas Gerais. Ao todo, as áreas utilizadas para plantio de soja, milho, trigo
e aveia somam aproximadamente 4 mil hectares, dos quais 600 são irrigados. Somente em 2020,
foram colhidas cerca de 180 mil sacas de soja e 256 mil sacas de milho – que representam a maior
parte do cultivo. Após a colheita, a soja é comercializada e o milho segue para nossas fábricas de
ração, garantindo os nutrientes necessários à saúde
dos animais e à qualidade dos produtos. Ao final do
ano, a atividade empregava 55 colaboradores diretos.

A produção de fertilizantes
orgânicos, a partir do esterco
gerado nas granjas, tem
impacto ambiental positivo.

Também complementar, a produção de fertilizante orgânico de solo – comercializado sob a marca Solobom –
ajuda a transformar um passivo ambiental em ativo.
Isso porque dá nova destinação ao esterco produzido
nas granjas de Itanhandu (MG) e Primavera do Leste
(MT), transformando o resíduo em um fertilizante
orgânico - certificado pelo IBD - de alto valor agregado para uso na agricultura, que favorece o
crescimento das plantas de forma sadia, suprindo os nutrientes presentes no solo.
Em 2020, a produção anual foi de 140 mil toneladas de composto orgânico e organomineral,
número que posiciona o Grupo Mantiqueira como maior produtor de fertilizantes provenientes
de aves poedeiras na América do Sul. Entre os diferenciais do Solobom está a estabilidade, resultante de um sofisticado processo de compostagem, que gera um produto final com grau de
pureza de até 85%, livre de contaminantes biológicos e químicos, de origem sustentável.

Colaborador em
Campanha (MG)
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Qualidade e segurança de alimentos
Em todas as suas unidades de produção, o Grupo
Mantiqueira adota rígido controle de qualidade e
segurança de alimentos, desdobrado em políticas,
processos e procedimentos para garantir a conformidade com a legislação e outros requisitos aplicáveis.
No âmbito de segurança do alimento, por exemplo,
temos implementada a metodologia de Análise de
Perigo e Pontos Críticos de Controle, que envolve sete
princípios fundamentais – veja no infográfico a seguir.
Na classificação dos ovos, especificamente, é realizado um processo de lavagem e desinfecção, garan-

tindo um produto livre de contaminações e seguro
para o consumidor. Ao todo, temos 17 programas de
autocontrole, regularmente auditados por órgãos fiscalizadores e também por alguns clientes (vide box
na página 22). Em complemento, o Grupo assegura
a rastreabilidade total do produto, do início ao fim da
cadeia produtiva. No segmento de pecuária de corte, as atividades relativas à qualidade e à segurança
atendem, além das medidas próprias de controle, as
exigências das empresas clientes, visto que somos
responsáveis por apenas uma das etapas da cadeia
de fornecimento.
Parte do processo de higienização dos ovos

Etapa do controle de qualidade

Princípios de qualidade

Identificação
e avaliação
de riscos

Determinação
dos pontos
críticos de
controle

Estabelecimento
dos limites
críticos

Criação de
procedimentos de
monitoramento

Estabelecimento
de ações
corretivas

Criação de
procedimentos
de verificação

Estabelecimento
dos procedimentos
de manutenção
de registros de
documentação
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Cenário macroeconômico e
setorial 2020
O ano de 2020 ficará marcado pelo choque global
causado pelo início da pandemia da Covid-19. A crise sanitária interrompeu a dinâmica econômica de
todos os países, não apenas pela incerteza quanto
à saúde pública, mas também pela retração econômica gerada por períodos de lockdown impostos por
governos em várias regiões do mundo.

durante 2020, com crescimento de faturamento
e resultado.
No Grupo Mantiqueira, a chegada da pandemia também trouxe grande incerteza. Tendo na segurança
dos colaboradores nossa prioridade (veja mais na
página 43), reforçamos os já rigorosos padrões sanitários de nossas unidades, o que facilitou o controle e
a redução do contágio, mantendo nosso compromisso com o abastecimento do mercado consumidor.

No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a desaceleração econômica
causou uma redução da ordem
Cabe destacar que o consude 4,1% no Produto Interno BruCom
as
famílias
mo de ovos cresceu 8,7% no
to (PIB), elevando o desemprego
passando maior tempo
ano, passando de 230 ovos per
ao patamar de 13,1% da populacapita em 2019 para 251 ovos
em casa, o consumo de
ção economicamente ativa. Ao
per capita em 2020, segundo a
mesmo tempo, a quebra das
ovos registrou alta.
Associação Brasileira de Proteícadeias globais gerou escassez
na Animal (ABPA). Mas a dinâde produtos e alta do dólar em
mica do mercado não foi linear. Os meses de marrelação ao real. Nesse cenário, a inflação voltou a
ço e abril, por exemplo, registraram acréscimo na
subir, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
demanda de ovos, com o aumento da população
(IPCA) atingindo 4,52% em 2020 e viés crescente.
preparando refeições em casa. Essa elevação fez os
produtores alojarem mais poedeiras, a fim de atender
Os efeitos da crise não foram sentidos da mesma
ao consumo, e com a retomada das atividades econôforma em todos os setores. Enquanto empresas
micas, junto à queda da renda agregada, a oferta de
de serviços foram impactadas de forma mais aguda
ovos foi maior que a demanda – o que fez o preço do
pela queda de renda da população e os lockdowns,
produto ceder consideravelmente após maio de 2020.
o agronegócio foi o setor que melhor performou

Gôndola com Ovos Mantiqueira

Nossas inovações

O Relatório
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Com disciplina financeira, o Grupo
Mantiqueira obteve lucro em 2020,
apesar da alta nos custos de produção.

A partir de junho, os preços dos grãos iniciaram uma tendência de forte alta, com o milho
(principal insumo das granjas e do confinamento) subindo 68,8% – de R$ 48,43 (jan/20)
para R$ 81,79 (jan/21) por saca, segundo o
Centro de Estudos Avançados em Economia
Aplicada (CEPEA-Esalq/USP). Essa alta foi
desencadeada por uma grande desvalorização do real frente ao dólar (28,92%), bem
como um aumento da própria commodity
em dólar, resultado de uma maior compra
desse insumo pela China.
Para os produtores de grãos, o aumento
dos preços gerou um resultado acima das
expectativas, pois toda a matriz de custeio
foi realizada a preços mais baixos. Já para os
Fazenda Horizonte, em Campanha (MG)

produtores de proteína animal, o aumento
de insumos levou à diminuição na rentabilidade, tendo em vista que a caixa de ovo entre janeiro de 2020 e janeiro de 2021 subiu
apenas 18,0%, segundo o informativo JOX e
a arroba do boi gordo subiu 41,5%, segundo
o CEPEA.
Diante desse cenário, o Grupo Mantiqueira
conseguiu atravessar 2020 com lucro, mantendo sua disciplina de originação de grãos,
com estoques comprados na safra e carregados nos meses subsequentes, o que evitou flutuações nos custos. Da mesma forma,
a estratégia comercial de proximidade com
nossos clientes manteve as vendas crescentes, mesmo em um ambiente desafiador.
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PERFIL DOS COLABORADORES - 2020

[GRI 102-8; 102-41; 405-1]

Ao final de 2020, o quadro funcional do Grupo Mantiqueira era composto por 2.159 colaboradores diretos.
Desse total, 72% eram homens e 28% eram mulheres.
Na composição desse número estão contabilizados
2.142 colaboradores em período integral e 17 regime de
meio período, todos em contratação permanente. Somados aos colaboradores próprios, 116 trabalhadores
terceirizados formavam a força de trabalho do Grupo.

Total de empregados próprios, por gênero
605

1.554

1.278

852

Conforme estabelece seu Código de Ética, a Companhia busca eliminar do relacionamento com os
colaboradores preconceitos quanto a etnia, cor, religião, gênero, opção político-partidária, idade, status
social, restrições físicas e quaisquer outras formas
de discriminação.
Todos os empregados usufruem do direito à livre associação e, em 2020, apenas os colaboradores de
Primavera do Leste (MT), que correspondem a 36%
do quadro funcional, era coberto por acordo de negociação coletiva. Nas demais unidades, a ausência
de representação sindical impossibilitava, até o final do ano, a formalização de novos compromissos
dessa natureza.

Distribuição por região
29

Homens

Mulheres

Sudeste

Distribuição por faixa etária
12%

Centro-Oeste

Norte

Distribuição por categorias funcionais e gênero
1.416

51%

566
37%
8

1

Diretoria
Até 29 anos

De 30 a 50 anos

Mais de 50 anos

21

12

Gerência

42

6

Coordenação
Homens

67 20
Supervisão e
especialista
Mulheres

Operacional

Apresentação

Nosso Grupo

Nossas operações

Nosso time

Nossas conexões

Nossa gestão ambiental

Admissões e demissões
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Número e taxa de admissões (%), por gênero

[GRI 103-1; 103-2; 103-; 401-1]

Ao longo de 2020, foram contratados
746 profissionais, a maioria para reposição de vagas – no acumulado do ano,
foram 700 demissões. Assim, a taxa
de contratação do Grupo Mantiqueira
alcançou 36,4% no período. Embora
o cenário pandêmico tenha levado à
suspensão temporária de admissões
– diante das incertezas vivenciadas no
início da crise sanitária – o início das
operações em duas novas unidades,
em Uberlândia (MG) e Cabrália Paulista (SP), contribuiu para alavancar as
contratações do Grupo.

Nossas inovações

477 (30,7%)
Homens

269 (44,5%)

TOTAL

746

Mulheres

Número e taxa de demissões (%), por gênero
528 (34%)
Homens

172 (28,4%)
Colaborador em
Uberlândia (MG)

Mulheres

TOTAL

700
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Taxa de demissão, por faixa etária

Taxa de admissão, por faixa etária
Até 29 anos

30 - 50 anos

Mais de 50 anos

Até 29 anos

30 - 50 anos

Mais de 50 anos

56,0%

24,1%

11,8%

48,1%

24,8%

16,1%

Taxa de demissão: Número de empregados desligados / Número total de empregados

Taxa de admissão: Número de empregados admitidos /Número total de empregados

Admissões, por faixa etária
30
450
266

Até 29 anos
De 30 a 50 anos
Mais de 50 anos

A não discriminação está na
base da cultura de inclusão
do Grupo Mantiqueira.

Admissões, por região
13
421

Demissão, por faixa etária
41
386
273

312

Centro-Oeste
Norte

Sudeste

Demissão, por região
12
431
257

Até 29 anos
De 30 a 50 anos
Mais de 50 anos

Centro-Oeste
Norte

Sudeste

Promoção da diversidade
[GRI 405-1]

O Grupo Mantiqueira acredita que a diversidade no ambiente de trabalho
colabora para a produtividade das equipes, a tomada de decisões, a gestão
adequada de riscos e a inovação. Por isso, suas práticas de gestão de pessoas
têm foco em uma cultura cada vez mais inclusiva, que permita igualdade de
oportunidades, independentemente de gênero, faixa etária e etnia, entre outras
características individuais. Iniciativas especiais são desenvolvidas para inclusão de grupos minorizados, tais como migrantes e portadores de deficiência.
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Clima organizacional
O ano de 2020 foi especial para o Grupo
Mantiqueira, que teve todas as suas unidades classificadas como bons lugares
para se trabalhar, tendo sido eleito como
a 11ª melhor empresa em Minas Gerais,
segundo o Instituto Great Place to Work
(GPTW). Foi a segunda vez que participamos da avaliação, baseada em questionários respondidos pelos colaboradores
de todas as unidades, com mais de três
meses de contratação. Entre os critérios
avaliados pelos respondentes estão credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem.
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DESTAQUES DA AVALIAÇÃO GPTW

As pessoas aqui
são bem tratadas
independentemente
de sua cor ou etnia

As pessoas aqui
são bem tratadas
independentemente de
sua orientação sexual

As pessoas aqui
são bem tratadas
independentemente
de seu gênero

As pessoas aqui
são bem tratadas
independentemente
de sua idade

94 pontos

93 pontos

91 pontos

89 pontos

Dessa forma, a gestão de pessoas realizada pela Companhia foi avaliada de forma
completa por aqueles que a vivenciam no
dia a dia. Ao todo, 74% dos colaboradores
participaram voluntariamente da pesquisa, resultando na nota 78 na satisfação
geral dos colaboradores.
31/01/2020 - 31/01/2021

Comemoração da conquista
do primeiro selo GPTW em
2020 (pré-pandemia)
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Remuneração e benefícios
[GRI 401-2]

A fim de se manter competitivo no mercado de trabalho, o Grupo Mantiqueira oferece a seus colaboradores remuneração e pacote de benefícios compatíveis
com o setor e a região de cada uma de suas operações. Assim, salários e benefícios variam de acordo
com a realidade de cada unidade – em Primavera do
Leste (MT), por exemplo, onde a concorrência por
profissionais é mais acirrada em virtude da grande
oferta de empregos, dada a pujança do agronegócio
na região, a atração e retenção dos colaboradores exige diferenciais. Em geral, os benefícios podem incluir
plano odontológico, vale-alimentação, cesta básica e
transporte fretado.

O incentivo ao desenvolvimento
profissional dos colaboradores
é uma marca do Grupo.
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Treinamento e avaliação
[GRI 404-1]

O desenvolvimento contínuo das competências de
seus profissionais representa uma prática essencial
à sustentabilidade do Grupo Mantiqueira. Por isso,
incentivamos os colaboradores na busca por conhecimento, oferecendo capacitações que os auxiliem
não apenas na execução do trabalho, mas também
na evolução pessoal.
Em 2020, foram 23,8 mil horas dedicadas a treinamentos, uma média de 11,04 horas por colaborador,
que exigiram R$ 145,3 mil em investimento.
Colaborador na fábrica de ração em Itanhandu (MG)

Total de horas de treinamento, por gênero

18.247
Homens

5.586
Mulheres

O Relatório
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Diversas oportunidades de educação continuada
são oferecidas aos nossos profissionais.

Entre as iniciativas de capacitação do Grupo Mantiqueira, um dos destaques é a Cresça Mais, plataforma de educação online que disponibiliza videoaulas
sobre diversos conteúdos, atualizada frequentemente. Com linguagem simples e acessível, a plataforma possibilita o aprendizado de forma flexível,
onde e quando o colaborador quiser, apoiando o
autodesenvolvimento – uma das bases de nosso
modelo de competências. Em 2020, foram oferecidos cursos para desenvolver habilidades de comunicação, relacionamento interpessoal, negociação
e atendimento, entre outras temáticas, totalizando
862 horas de treinamento na plataforma.
A formação de lideranças é contemplada por um
programa de desenvolvimento específico, chamado
LiderAÇÃO, que tem por objetivo apoiar a evolução
contínua dos gestores, especialmente os de nível
Colaboradora em Itanhandu (MG)

tático – líderes, supervisores e coordenadores –,
alinhando sua atuação à cultura do Grupo. Ao longo de 2020, também lançamos um programa piloto dedicado às lideranças, chamado Líderes
Conectados, integrando nossa universidade corporativa, a UniMantiqueira.
Para contemplar o aprendizado em diferentes níveis,
o Grupo Mantiqueira oferece desde o acesso facilitado a programas de pós-graduação, por meio de
parcerias com universidades locais, até um programa
de alfabetização, chamado ALEM, concedendo aos
colaboradores que não tiveram essa oportunidade, a
chance de aprender a ler e escrever, a partir de um plataforma estruturada de Educação de Jovens e Adultos
(EJA). Em complemento, é desenvolvido o Ir ALEM,
que oferece formação no Ensino Médio na unidade
de Primavera do Leste (MT).
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Ações preventivas e
corretivas buscam assegurar
a integridade física e o bem
estar dos colaboradores.

Colaborador em
Primavera do Leste (MT)
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Saúde e Segurança
[GRI 103-1; 103-2; 103-3; 403-1; 403-2; 403-3; 403-9; 403-10]

Garantir condições de saúde e segurança no ambiente de trabalho constitui uma meta permanente
do Grupo Mantiqueira, compartilhada com todos os
seus colaboradores. A gestão de Saúde e Segurança do Trabalho é orientada para o cumprimento de
todas leis e normas regulamentadoras – federais,
estaduais e municipais –, além de diretrizes do Ministério do Trabalho e Emprego, aplicáveis ao setor
e a cada unidade.

Unidade Primavera do Leste (MT)

A equipe de saúde ocupacional das unidades é formada por profissionais qualificados – técnico de enfermagem, enfermeiro, fisioterapeuta e médico do
trabalho – que realizam todos os atendimentos de
menor complexidade em ambulatórios instalados nas
próprias unidades. Fluxos padronizados para atendimento a emergências fazem com que a equipe de
Saúde e Segurança seja acionada de imediato quando
ocorre algum acidente ou incidente, possibilitando o
atendimento ágil e seguro.

Colaboradores em Uberlândia (MG)

Apresentação

Nosso Grupo

A gestão do tema é apoiada pelos seguintes
mecanismos:
• Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
do Trabalho Rural (CIPATR)
Composta por representantes dos empregados e
do empregador, tem como objetivo levantar condições de risco, sugerir adequações e acompanhar
a implantação dos planos de ação.
• Serviço Especializado em Segurança e Saúde
no Trabalho Rural (SESTR)
Constituído por técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos do trabalho, auxiliares de segurança do trabalho, técnicos de segurança do trabalho, engenheiros de segurança do
trabalho. É responsável pela gestão e promoção
de saúde e segurança em todas nossas unidades.
• Brigada de Emergência
Tem o objetivo apoiar a gestão de Saúde e Segurança de forma preventiva e nas ocorrências. São responsáveis pela manutenção e uso dos equipamentos para caso de emergência (extintores, hidrantes,
mangueiras etc.). Composta por colaboradores
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internos treinados, possuem a atribuição de inspecionar os equipamentos de combate a incêndio
e primeiros socorros. Em 2020, mais de 60 brigadistas foram treinados na Unidade Mantiqueira de
Itanhandu (MG). Também foi realizado simulado
de emergência com os setores de classificação,
expedição e estoque de embalagem.
Avaliações periódica das práticas de Saúde e Segurança são realizadas por meio de auditorias internas
e, em algumas granjas, de clientes, para adequação a
critérios específicos. Somados às auditorias, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e
as inspeções realizadas nas áreas pelos integrantes
da CIPATR e Brigada de Incêndio, contribuem para a
identificação dos riscos. Além disso, os colaboradores podem relatar perigos por meio das reuniões da
Comissão, comunicação direta (pessoalmente ou em
grupos oficiais de WhatsApp) e do Canal de Denúncia – seja por telefone, e-mail e por escrito nas caixas
disponíveis, sem a necessidade de identificação (manifestação anônima).
As informações são registradas e monitoradas em
meio eletrônico, em programas que possibilitam a

Nossa gestão ambiental

Nossas inovações

O Relatório

integração dos dados e padronização dos processos,
procedimentos e controles de todo o Grupo. Incidentes e acidentes são investigados em profundidade,
para identificar causas e executar ações corretivas,
eliminando riscos e trabalhando a conscientização
dos colaboradores quanto ao cumprimento das normas de segurança. O tema é assunto recorrente no
Papo de Integração e União (PIU), realizado semanalmente para partilha de assuntos relevantes entre os
colaboradores, bem como nas capacitações oferecidas na plataforma online Cresça Mais e nos Diálogos
de Saúde e Segurança do Trabalho (DSS), pautados
pela equipe de Segurança e conduzidos pelos gestores das unidades.
Todos os indicadores e informações relativas são reportados ao Comitê GEMA. Ao longo de 2020, ocorreram 345 acidentes de trabalho, sendo 248 registrados
no Centro-Oeste e 97 no Sudeste – dois acidentes de
trajeto levaram a óbito dois colaboradores, infelizmente. No ano, os registros de acidentes mais comuns
foram lesões nas mãos, cortes superficiais e fraturas
leves, devidamente registrados e investigados por
CIPATR e SESTR, a fim de esclarecer fatores determinantes e intensificar a prevenção.
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Acidentes registrados em 2020, por gênero
244
Homens

101
Mulheres

Indicadores de SST - 2020

Número de horas
trabalhadas
Número de dias
perdidos
Número de acidentes
fatais (óbitos)
Número total de
acidentes com e
sem afastamento

Centro-Oeste

Sudeste

Total 2020

1.647.793,31

2.522.943,87

4.170.737,18

75

157

232

1

1

2

248

97

345
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Em 2020 também foi desenvolvida a Análise Ergonômicas do
Trabalho (AET) para a avaliação
dos riscos de doenças ocupacionais, com o mapeamento de
atividades e setores com maior
possibilidade de desenvolver lesões relacionadas a movimentos
repetitivos ou esforço físico intenso, entre outros fatores de risco. A partir desse mapeamento,
foram elaborados planos de ação
de caráter preventivo, acompanhados de forma sistemática
pelas equipes de Saúde e Segurança. No ano, não foram registradas doenças relacionadas ao
trabalho em nossas unidades.

Colaborador
em Lorena (SP)

Nossas inovações
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Enfrentamento à pandemia
A pandemia da Covid-19 exigiu do
Grupo Mantiqueira grande capacidade de adaptação em suas políticas e práticas de gestão de pessoas,
especialmente as relativas à Saúde e
Segurança do Trabalho. Desde o início da crise sanitária, o Grupo criou
um Comitê de Crise para avaliar cenários e medidas para acompanhar
a evolução da pandemia e preservar
a saúde dos seus colaboradores e
parceiros, garantindo a continuidade das operações – considerada a
essencialidade do serviço de produção de alimentos. Entre essas
medidas, destacam-se:

• Aferição de temperatura antes do colaborador ingressar na unidade;
• Fornecimento de EPIs adicionais e obrigatoriedade do uso contínuo
de máscaras;
• Instalação do túnel de desinfecção;
• Instalação de tanques para higienização das mãos em áreas
em comum;
• Aquisição e disponibilização de álcool em gel em diversos pontos das
unidades;
• Realizações de testes para diagnosticar Covid-19;
• Execução de protocolos específicos de atendimento e
acompanhamento médico nas Unidades Mantiqueira;

Colaboradora em Passa Quatro (MG)

• Campanhas de conscientização para os colaboradores e suas famílias;

Como resultado desse esforço, o
impacto da pandemia sobre nosso
quadro funcional foi mitigado — embora tenhamos registrado casos de
contaminação, nenhum deles resultou em óbito de colaboradores.

• Distribuição de kits de limpeza para a utilização pelos colaboradores
em suas casas;
• Medidas para reduzir a exposição dos motoristas próprios e terceiros,
dentro e fora das unidades de produção.

O Relatório
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Relações de valor
O Grupo Mantiqueira tem no respeito um valor fundamental de
sua cultura, a base para a construção e a manutenção de relações sólidas, éticas e transparentes junto aos diferentes públicos
com os quais interage. Tais públicos compõem um amplo mapa de
conexões sociais, conduzidas de
forma cooperativa e íntegra, com
a finalidade de gerar e compartilhar valor.
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Nossos públicos de relacionamento

Acionistas
Instituições
parceiras

Órgãos de
governo

Colaboradores

Grupo
Mantiqueira

Entidades de
terceiro
setor

Clientes

Comunidades

Empresas do
setor

Fornecedores
Voluntário durante distribuição de ovos na
comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro (RJ)
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Para enfrentamento à pandemia, foram 12 milhões
de ovos doados, beneficiando 1 milhão de famílias.

Comunidades
[GRI 103-1, 103-2, 103-3, 413-1]

Contribuir para a prosperidade das comunidades em que estamos inseridos
figura como um dos principais compromissos de responsabilidade social do
Grupo Mantiqueira. Por isso, nos empenhamos em manter as portas abertas e
o diálogo permanente, além de apoiar
iniciativas que impulsionem o desenvolvimento local sustentável.

Crianças brincam com a
embalagem dos ovos doados

Em 2020, a pandemia de Covid-19 exigiu direcionar esforços ao auxílio de
instituições de saúde, melhorando as
condições de atendimento à população, bem como ajudar famílias e grupos
sociais em situação de vulnerabilida-

de social nas regiões em que atuamos.
Uma das principais ações nesse sentido foi a doação de 12 milhões de ovos,
realizada em parceria com os próprios
colaboradores, fornecedores e a família
Abílio Diniz. As doações foram realizadas entre os meses de abril a agosto,
em 23 estados do Brasil, com o objetivo
de tornar mais nutritiva a alimentação
de crianças e adultos afetados pela crise sanitária. Ao todo, foram beneficiadas 1 milhão de famílias. A distribuição
dos ovos doados, assegurando que
chegasse a quem mais precisava, foi
viabilizada por meio de parcerias com
as seguintes instituições:
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• Banco da Providência: trabalha para redução
da desigualdade social de famílias em extrema
pobreza no Rio de Janeiro;
• CUFA (Central Única das Favelas): organização
de apoio social aos jovens nas comunidades de
todo Brasil;
• Casa do Zezinho: voltada para crianças e jovens
em situação de risco na cidade de São Paulo;
• Banco de Alimentos: dedicada a alimentar
pessoas em vulnerabilidade social em São Paulo;
• Gerando Falcões: atua em periferias e favelas de
todo o Brasil com projetos focados em esporte
e cultura para crianças e adolescentes, e na
pandemia por meio do programa “Corona no
Paredão, Fome Não”;
• Gastromotiva: atua no Rio de Janeiro e
em São Paulo como receptora de doações
de alimentos enviados para instituições
parceiras, auxiliando a população em
situação de insegurança alimentar.
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Os ovos doados foram armazenados em caixas desenvolvidas especialmente para essa ação. Criadas em parceria com a empresa
WestRock, as embalagens se transformavam em uma casinha de
brinquedo, contando com instruções de montagem para orientar
as famílias sobre como reutilizá-la. Além de entreter as crianças, a
embalagem trazia orientações sobre o combate à pandemia, reforçando o apelo por distanciamento social, com a mensagem “Fique em casa”. A iniciativa foi reconhecida no 20º Prêmio ABRE da
Embalagem Brasileira, na categoria Bronze, e do Prêmio Grandes
Cases de Embalagem 2020.
Na área de saúde, destaque à doação de R$ 250 mil realizada pelo
Grupo Mantiqueira para a implantação de leitos e melhorias na
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Itanhandu
(MG) – a iniciativa contou com o engajamento de nossos colaboradores, que se juntaram à corrente solidária. O município também
recebeu da Companhia 40 kits de testes rápidos para diagnóstico
da Covid-19, como reforço às ações de combate à pandemia.
Em paralelo, mantivemos o apoio a projetos e instituições dedicados à inclusão social nas comunidades, que receberam cerca
de R$ 150 mil em recursos próprios ao longo de 2020, conforme
destacado a seguir:
Crianças na ONG Educar+,
do Rio de Janeiro (RJ)

Nossas inovações

O Relatório
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• Ovos Solidários
A Mantiqueira oferece ao mercado uma linha especial,
chamada “Ovos Solidários”, que destina 10% do valor
das vendas líquidas para entidades de cunho beneficente e filantrópico. Iniciado em 2016, o projeto já
arrecadou cerca de R$ 340 mil, doados a instituições
das regiões onde a Companhia atua. Em 2020, os principais destinatários dos recursos foram o Hospital
do Amor de Barretos (SP), que recebeu R$ 75 mil, e o
Pró-Criança Cardíaca (RJ), com R$ 40mil.
Referência em oncologia, o Hospital de Amor (atual
nome do Hospital de Câncer de Barretos) realiza
6 mil atendimentos ao dia, 100% gratuitos, acolhendo pacientes de todo o Brasil. Além de Barretos (SP),

Dra. Rosa Célia, fundadora do Pró-Criança Cardíaca, recebe recursos doados por meio dos Ovos Solidários

a instituição mantém unidades em outros 11 municípios do país.
No Rio de Janeiro o Pró Criança Cardíaca, fundado
em 1996, já atendeu mais de 15 mil crianças e adolescentes de comunidades vulneráveis ao longo de sua
trajetória, tendo realizado aproximadamente 32 mil
consultas e 1,5 mil procedimentos – como cirurgias
cardíacas e cateterismos. O ambulatório da instituição recebe, mensalmente, cerca de 140 pacientes
para avaliação clínica e exames como eletrocardiograma, ecocardiograma e holter 24h. Outros exames
ambulatoriais e procedimentos invasivos são realizados no Hospital Pediátrico Pro Criança Jutta Batista.

Doação para
Santa Casa de
Itanhandu (MG)
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• Doações locais
A fim de contribuir para a melhoria da qualidade da alimentação das comunidades, o Grupo
Mantiqueira realiza doações de ovos para algumas instituições de municípios onde mantém
unidades produtoras. Quando solicitadas pelas instituições, as doações são aprovadas pelo
Comitê de Doação de cada unidade. Ao longo de 2020, as entidades beneficiadas foram
as seguintes:
»» Programa Mãe Cidinha de Primavera do Leste (MT): dedicado a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, oferecendo atividades que contribuam
para o desenvolvimento humano e o exercício da cidadania, tais como oficinas de
sociabilidade, aulas de judô, dança, artesanato e reforço escolar. Ao todo, atende
cerca de 250 crianças.
»» Lar do Idoso da Associação dos Garimpeiros de Poxoréu (MT): acolhe pessoas com 60
anos ou mais, de maneira provisória ou, excepcionalmente, de longa permanência –
quando esgotadas todas as possibilidades de autossustento e convívio com os
familiares. Ao final de 2020, 22 idosos residiam no Lar.
»» Asilo Capivari de Pouso Alto (MG) e Centro do Idoso de Itamonte (MG): também acolhem idosos em situação de vulnerabilidade social, recebendo os ovos
como reforço proteico à alimentação oferecida diariamente. Somados, beneficiam
37 pessoas.
Além das doações de ovos, o Grupo Mantiqueira apoia o aprendizado de 130 alunos da
Escola Ana Carlos, localizada na zona rural de Itanhandu (MG). O apoio inclui a doação
de recursos para realização de eventos e celebrações, aquisição de material escolar e
oferta de aulas de judô aos estudantes.

Colaboradora em Primavera do Leste (MT)

Oportunidade para jovens
Em busca de ampliar o impacto social positivo de suas atividades, o Grupo Mantiqueira
oferece a jovens e adolescentes a oportunidade de ingresso no mercado de trabalho,
por meio do Programa Jovem Aprendiz. A iniciativa inclui estudantes do Ensino Médio
de escolas públicas das regiões onde estamos inseridos, que tenham entre 16 e 18 anos.
Contratados como aprendizes, eles permanecem por até um ano na Companhia e atuam
em diferentes áreas, tendo nossos profissionais como tutores.
Além do salário, os jovens recebem a maior parte dos benefícios oferecidos aos demais
profissionais. Desde 2011, 177 estudantes passaram pelo Programa, sendo que 23,7% foram
efetivados ao final do período do contrato de aprendizagem – 26 homens e 16 mulheres.

49

Apresentação

Nosso Grupo

Nossas operações

Nosso time

Nossas conexões

Fornecedores

Clientes

[GRI 102-9; 204-1]

[GRI 102-6; 103-1; 103-2; 103-3]

A cadeia de fornecedores das empresas do Grupo Mantiqueira envolve organizações de diferentes portes,
setores e regiões do país, as quais contribuem de forma decisiva para os negócios da Companhia. Em 2020, o destinamos cerca de R$ 115,6 milhões ao
pagamento de fornecedores de bens
e serviços. Desse montante, 92,3%
foram pagos a empresas situadas no
mesmo estado das unidades operacionais do Grupo, reforçando nosso
compromisso com o desenvolvimento
socioeconômico local.

Dada a diversificação de nossos negócios, os clientes
do Grupo Mantiqueira são distribuídos em diferentes
categorias. No segmento de ovos, o relacionamento se
concentra em mais de 400 redes que atuam no atacado
e varejo, em diferentes regiões do Brasil – 1% das vendas
são destinadas a clientes de países no Oriente Médio e
África. O relacionamento direto com os consumidores
finais se dá por meio do Clube Mantiqueira, iniciativa que
atendia quase 4 mil clientes ao final de 2020 (veja mais
na página 64).

As práticas de contratação de fornecedores da Companhia consideram
aspectos técnicos, econômicos e,
sempre que aplicáveis, socioambientais – nossas unidades são orientadas
a substituir fornecedores em caso de
descumprimento da legislação nos aspectos cíveis, ambientais, trabalhistas
e tributários.

Nossa gestão ambiental

Nossas inovações
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Para atender aos consumidores finais, a Companhia disponibiliza vários canais de contato – e-mail, telefone,
WhatsApp e redes sociais, entre outros. As manifestações
são direcionadas a equipes dedicadas, que buscam atender de forma célere aos questionamentos. Em 2020 o NPS
(Net Promoter Score) do Grupo foi de 74,5 e a reputação
no site Reclame Aqui atingiu a marca de 8.6.
Na pecuária, a carteira de clientes inclui algumas das principais agroindústrias brasileiras, que adquirem os animais criados pelo Grupo Mantiqueira em confinamento,
se responsabilizando pelo abate e etapas posteriores
de produção.

Equipe trabalhando
para levar os
ovos até nossos
consumidores
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Outros stakeholders
[GRI 102-13]

Além dos públicos já abordados neste Relatório
– colaboradores, comunidades, clientes e fornecedores –, o Grupo Mantiqueira mantém relacionamento com diversos outros grupos de stakeholders.
Entidades representativas do agronegócio, universidades, representantes do poder público em todas
as suas esferas, imprensa e organizações sem fins
lucrativos, entre outros, integram o amplo mapa de
stakeholders da Companhia. Com todos, nos empenhamos em estabelecer conexões pautadas
pela ética e pela colaboração mútua.
Entre as entidades e iniciativas voluntárias das
quais o Grupo fez parte em 2020, destacam-se a
Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA),
o Movimento Não Demita 2020, Associação dos
Avicultores de Minas Gerais (AVIMG), Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio Verde (MG), Subcomitê
do Rio Velhas (MG) e Instituto Ovos Brasil.

Colaboradora no CEASA (RJ)

Liga do Araguaia
Em 2020, o Grupo Mantiqueira deu o primeiro passo de engajamento na Liga do Araguaia, iniciativa votada ao desenvolvimento sustentável do Vale do Araguaia, defendendo a adoção de
boas práticas socioambientais na pecuária de corte na região,
em conformidade com o Código Florestal Brasileiro e demais
dispositivos legais vigentes.
Assim, os movimentos tem base nos pilares produtividade,
conservação, redução de emissões e turismo, que se desdobram na implantação de diversos projetos em parceria com
organizações públicas e privadas, nacionais e internacionais.
O Grupo Mantiqueira aderiu à Liga no final de 2020 e, após a
análise do sistema de confinamento, serão traçados planos de
ação para a adaptação da fazenda às diretrizes do movimento.
Saiba mais no site da iniciativa.
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Compromisso fundamental
[GRI 103-1; 103-2; 103-3]

O respeito ao meio ambiente permeia as atividades do Grupo Mantiqueira,
nos diferentes segmentos e regiões nos quais atua. O uso racional de recursos
naturais e o monitoramento de indicadores de desempenho relativos ao tema
estão entre as prioridades da gestão, junto ao empenho para o cumprimento
da legislação ambiental. Dessa forma, trabalhamos para a melhoria contínua
da qualidade ambiental de nossas operações, fortalecendo o compromisso
da Companhia com a minimização de impactos sobre o ecossistema.

Trabalhamos para a melhoria
contínua da qualidade
ambiental de nossas operações,
fortalecendo o compromisso da
Companhia com a minimização
de impactos sobre o ecossistema.

O processo de materialidade iniciado em 2020, para
construção de nossa plataforma de sustentabilidade, contribuiu para a identificação dos aspectos
ambientais mais relevantes ao negócio, bem como
para a definição de indicadores de desempenho
relacionados, a serem monitorados. A seguir, destacamos tais aspectos, relatando as informações disponíveis2 sobre cada um ao final do ano, relativas às
quatro unidades operacionais de maior porte – esse
relato deverá ser aperfeiçoado nos próximos ciclos,
a partir da integração de dados e da consolidação
de nosso Sistema de Gestão Ambiental.

2 A operações da fazenda de Cabrália Paulista e da unidade de
processamento de ovos de Uberlândia estavam sendo estruturadas
ao final de 2020, razão pela qual não foram incluídas no reporte.

Estação de Tratamento
de Efluentes em
Itanhandu (MG)
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Temos o compromisso de mitigar qualquer impacto
negativo de nossas atividades sobre os recursos hídricos.

Água
[GRI 303-3; 303-5]

Pintainhas em Cabrália Paulista (SP)

Recurso essencial ao desenvolvimento de nossas atividades, a água é utilizada especialmente para a hidratação
dos animais, a limpeza das instalações
e equipamentos – bem como na higienização e classificação dos ovos, nas
unidades desse segmento – e o abastecimento de refeitório, sanitários e
vestiários, além do consumo humano. Para atender a essa demanda, a
Companhia combina o fornecimento
por meio das distribuidoras locais, em
áreas urbanas, e captação superficial e
subterrânea devidamente outorgadas,
na zona rural.

Assim, o consumo é monitorado por
meio das informações registradas pelas
companhias fornecedoras, nas faturas,
e também pelos hidrômetros instalados
em ponto de captação – são realizadas
medições diárias de volume retirado, a
fim de não ultrapassar o definido nas outorgas concedidas pelo órgão ambiental. A fim de assegurar a qualidade da
água captada, também são realizadas
análises periódicas – mensal, trimestral, semestral e anual –, em laboratórios acreditados pelo Instituto Nacional
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(Inmetro), em avaliação conduzida conforme parâmetros legais para o tema.
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Apesar da demanda elevada por água, a Companhia
tem como compromisso mitigar qualquer impacto negativo de suas atividades sobre os recursos hídricos,
evitando qualquer prática com potencial de alterar
os padrões de qualidade e disponibilidade de água
para as comunidades locais e demais atividades desenvolvidas à jusante. Contribuem, nesse sentido, a
manutenção das Áreas de Preservação Permanente
(APP) e Reservas Legais nas propriedades, a fim de
proteger recursos hídricos e a biodiversidade local.
Em outra frente, estamos empenhados em combater
todas as formas de desperdício da água – vistorias
mensais nas unidades produtivas são dedicadas a
identificar pontos de fuga, tais como vazamentos em
equipamentos, para correção imediata. Os indicadores de consumo são avaliados mensalmente pelo
Comitê Operacional de cada unidade, para acompanhamento e ajustes de eventuais desvios. Em 2020,
o consumo total de água registrado nas quatro principais unidades operacionais foi de 20 mil megalitros
(ML), conforme demonstra a tabela a seguir.
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Consumo de água - 2020
Segmento
Pecuária /
Agricultura

Unidade

% águas superficiais

% águas subterrâneas

432

23,7%

76,3%

18.609*

98,4%

1,6%

Granja Mantiqueira (MG)

463

93%

7%

Granja Mantiqueira (MT)

556

-

100%

20.060

94%

6%

Fazenda Santa Helena (MT)
Fazenda Guaicuí (MG)

Consumo total (ML)

Avicultura
Total

*O consumo mais elevado da Fazenda Guaicuí ocorre em razão do sistema de irrigação, via pivot central, de 652 hectares destinados à agricultura.

Como forma de se manter engajada na conservação de recursos hídricos, a Companhia integra alguns Comitês de Bacias Hidrográficas locais,
nos quais delibera, junto a instituições públicas e privadas, sobre o uso
sustentável da água pela sociedade. Em 2020, o Grupo Mantiqueira fazia
parte do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde – no qual tem assento
desde 2016 – e do Subcomitê do Rio Velhas – desde 2014 –, ambos em
Minas Gerais.
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Energia
[GRI 302-1]

No Grupo Mantiqueira, o consumo de energia abrange a eletricidade e os combustíveis necessários para
abastecer edificações, unidades produtivas, equipamentos e veículos. Assim, a busca por eficiência energética e por uma matriz cada vez mais renovável de
abastecimento tem sido uma constante em nossas
atividades. Em 2020, firmamos parceria com o Grupo
Energisa para o desenvolvimento, nos próximos anos,
de projetos que visem ganho de eficiência, incluindo
a modernização de sistemas automatizados, iluminação e frota, entre outros itens. Ao final do ano, o
projeto estava na fase inicial de implantação – que

Ampliar a eficiência energética
das operações está entre as
metas do Grupo.

avalia as oportunidades de melhoria – na unidade de
avicultura de Primavera do Leste (MT). Além disso,
adquirimos um certificado de energia renovável e
demos início à análise de viabilidade da implantação
de usinas de biodigestores para a geração própria
de energia.
Somam-se a essas iniciativas de médio e longo prazo as ações cotidianas para assegurar o consumo
racional do recurso, como melhorias nas instalações
para gerar economia de energia – sem prejudicar os
parâmetros de ambiência que garantem o bem-estar
animal –, desenvolvimento de motores elétricos de
alto rendimento para uso nas plantas e instalação
de banco capacitor na fábrica de ração, reduzindo
o uso de energia indutiva.
Em 2020, o consumo total de energia nas principais unidades produtivas do Grupo Mantiqueira foi de 240,6 mil GJ, somados os combustíveis
e a eletricidade.

Produção em
Primavera do Leste (MT)
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Consumo de energia – 2020
Fontes não renováveis*
Segmento
Pecuária /
Agricultura
Avicultura

Unidade

Diesel (litros)

Gasolina (litros)

Fazenda Santa Helena (MT)

290.602

26.920

ND

Fazenda Guaicuí (MG)

226.639

22.449

ND

Granja Mantiqueira (MG)

2.189.778

15.383

51.908

Granja Mantiqueira (MT)

1.734.815

6.493

13.134

4.441.834

71.245

65.042

157.685

2.297

3.023

Total
Total (GJ)

GLP (Kg)

* Também foi registrado o consumo de 1.462 m3 de lenha nas unidades, utilizada para aquecimento da água aplicada no processo de
lavagem dos ovos e também para secagem de grãos.

Energia consumida da rede
Segmento
Pecuária /
Agricultura
Avicultura
Total (Kw/h)
Colheita de soja em Campanha (MG)

Total (GJ)

Unidade
Fazenda Santa Helena (MT)

Total (Kw/h)
730.754

Fazenda Guaicuí (MG)

3.199.580

Granja Mantiqueira (MG)

5.721.387

Granja Mantiqueira (MT)

11.898.012
21.549.733
77.579
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Resíduos
[GRI 306-3; 306-4; 306-5]

As unidades do Grupo Mantiqueira seguem as normas e disposições legais
para o tratamento e a destinação dos
resíduos gerados por suas atividades,
observando processos e parâmetros
estabelecidos por órgãos ambientais.
Assim, os resíduos sólidos são segregados, armazenados e encaminhados
para destinação adequada. Em algumas unidades, isso é feito por empresas
terceirizadas, devidamente licenciadas
para a atividade. Em outras, a coleta e
a destinação ficam a cargo das companhias municipais.
Em 2020, foram descartadas 1,1 mil
toneladas de resíduos pelas principais
unidades, dos quais 89,1 % eram classificados como não perigosos. Uma
parte desses resíduos é destinada à
reciclagem, envolvendo parceria com
entidades locais, como a Associação
de Catadores de Materiais do Araguaia
(Acamara) e a Cooperativa de Produção Artesanal (Cooprate), com foco no
fomento à economia circular.

Resíduos gerados destinados para disposição final – 2020
(em toneladas)

Segmento

Unidade

Perigosos

Não perigosos

Selo eureciclo

* Dados estimados

Nosso compromisso com o equilíbrio ambiental inclui a
busca por soluções para as embalagens dos ovos que produzimos. Um passo importante nesse sentido foi a conquista, em 2018, do selo eureciclo, que comprova nosso esforço na logística reversa. Por meio da iniciativa, destinamos
recursos para cooperativas de reciclagem parceiras, que
se responsabilizam por coletar a quantidade equivalente
de material utilizado nem nossas embalagens, em caráter
de compensação. O processo é realizado por uma plataforma tecnológica externa, que permite o rastreamento e
armazenamento de dados de toda a cadeia de reciclagem.

De forma geral, os resíduos classificados como perigosos são destinados a incineração, aterro e coprocessamento – nesse caso, realizado por uma indústria cimenteira parceira, tendo
como finalidade a geração de energia mais limpa, reduzindo emissões de carbono. Cabe
destacar, ainda, a destinação de 228,2 mil toneladas de resíduos não perigosos, provenientes
da avicultura, para a compostagem na Solobom (vide box na página 60) .

Desde o início da parceria, em 2018, a Companhia compensou cerca de 53,2 toneladas de papel e 20,1 toneladas de plástico – equivalente a 22% do consumo desses
insumos. Ao todo, 26 cooperativas de reciclagem foram
beneficiadas com o repasse dos valores correspondentes
à compensação.

Pecuária /
Agricultura

Fazenda Santa Helena (MT)

3*

23

Fazenda Guaicuí (MG)

2

18

Granja Mantiqueira (MG)

7

582

Granja Mantiqueira (MT)

55*

459

67

1.082

Avicultura

Total

Além do envio de resíduos orgânico para a compostagem, em 2020 cerca de 12,3 mil toneladas de esterco bovino, oriundo do confinamento das fazendas em Guaicuí e Água Boa, foram
utilizados como fertilizantes (sem processamento) nas áreas de lavoura.

Para mais informações, acesse o site da iniciativa.
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Efluentes
[GRI 303-4]

Em todas as unidades operacionais do Grupo Mantiqueira, o tratamento e a destinação de efluentes seguem os padrões exigidos
pela legislação. No segmento de avicultura, o efluente gerado no
processo industrial é destinado à Estação de Tratamento de Esgoto
(ETE) das unidades, onde é tratado3. Na unidade de Primavera do
Leste (MT), o efluente é destinado para reutilização posterior, na
fertirrigação das culturas de eucalipto e pastagem – em conformidade com parâmetros físicos e químicos aplicáveis ao solo.

tamento foi dimensionado para atingir eficiência que varia entre
88% e 99% na remoção de carga orgânica, atendendo as exigências da legislação ambiental em todos os estados de nosso país.
Parte dos efluentes gerados pela unidade é descartada no Rio
Verde, após ser devidamente tratado para garantir que o padrão
da água do rio não seja alterado. Monitoramentos diários são realizados para que eventuais falhas sejam rapidamente identificadas
e corrigidas.

Em 2020, a Companhia investiu no aperfeiçoamento do sistema
de tratamento na unidade de Itanhandu (MG), agregando equipamentos com alta tecnologia, a fim de tornar o processo de depuração do efluente ainda mais eficiente. Assim, o sistema de tra-

Como parte das atividades de Educação Ambiental, alunos de escolas da região visitam a Estação de Tratamento de Esgoto de Itanhandu, para compreender seu funcionamento e sensibilizar ao
cuidado com o meio ambiente.

Tratamento de efluentes
integra práticas de
gestão ambiental

3 Na Unidade de Itanhandu (MG) são
utilizados processos físico-químico e
biológico para o tratamento de efluentes
e na fazenda de Primavera do Leste
(MT) apenas o processo biológico.
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Na atividade pecuária, os efluentes gerados no processo produtiSolobom
vo são destinados junto aos dejetos dos animais para lagoas de
Transformar um passivo ambiental em ativo. Foi com esse objetivo que o Grupo
decantação, nas quais, após evaMantiqueira começou a produzir o fertilizante orgânico de solo Solobom, dando
poração do componente líquido,
novo destino a todo o esterco gerado pela avicultura nas unidades de Minas Gerais
o sólido é retirado uma vez ao ano
MANTIQUEIRA
AGRONEGÓCIOS
(I0137
MG)
e Mato
Grosso. Caraterizado pelaLTDA.
estabilidade,
o fertilizante
orgânico — certificado
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dicado para hortaliças, pomares, plantas ornamentais, flores e jardins. A iniciativa
posicionou o Grupo Mantiqueira como o maior produtor de fertilizantes provenientes de aves poedeiras no Brasil e na América do Sul. Em média, são produzidas e
Declaração No.: AI0640/20
Validade: 25/12/2020
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Mantiqueira
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Endereço: Rodovia Fernão Dias, BR 381 Km 767, Campanha, MG

Data da 1ª Aprovação: 27/11/2017
Nome Produto Comercial
Finalidade De Uso
Categoria de Insumo
Tipo de Insumo

Número de Insumos Aprovados: 01
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de 140FERTILIZANTE
mil toneladas
de condicionador
ano, Fornecimento
provenientes
do esterco das galinhas.
De Nutrientes Para Uso Na Agricultura
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Produção do fertilizante orgânico Solobom em Primavera do Leste (MT)
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Biodiversidade
[GRI 304-3]

Desenvolvidas em áreas já consolidadas pela atividade econômica, as operações do Grupo Mantiqueira na
pecuária, na avicultura e na agricultura não exercem
impacto significativo sobre a biodiversidade – sendo
isentas de Estudos de Impacto Ambiental e Relatório
de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). Assim a atuação
da Companhia em atividades de conservação tem caráter voluntário, refletindo seu compromisso com o
meio ambiente.
Em Itanhandu (MG), o Grupo é responsável pela primeira Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN),
chamada Pedra Branca e criada em 2012 para manter
preservados cerca de 250 hectares de Mata Atlântica.
Soma-se a essa iniciativa cerca de 3,2 mil hectares preservados nas granjas e fazendas, em áreas destinadas à
composição de Reserva Legal e APPs, sob avaliação dos
órgãos ambientais responsáveis. A Mantiqueira também
apoia, junto ao IBAMA, a preservação da Floresta Nacional de Passa Quatro, com extensão de 3,5 milhões de m².

A RPPN Pedra Branca
preserva cerca de 250
hectares de Mata Atlântica.
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Educação ambiental
Na região da Fazenda Guaicuí (MG), o Grupo Mantiqueira apoia dois projetos com foco em Educação Ambiental,
especialmente para jovens. Chamado de Resgatando o
futuro o projeto pioneiro foi idealizado junto à comunidade
local e inclui a realização de um evento anual para debate
de temas diversos, incluindo o respeito ao meio ambiente.
Em 2020, esse projeto foi reforçado por uma nova iniciativa,
chamada Resgatando jovens para o desenvolvimento
sustentável, que prevê a implantação de um viveiro de mudas de espécies nativas do Cerrado, a serem distribuídas
na região. As primeiras atividades foram desenvolvidas na
comunidade de Porteiras, em parceria com Sebrae, Emater,
Secretaria do Meio Ambiente e Ministério Público Estadual.
Também em 2020 a Companhia estruturou o Programa
de Educação Ambiental (PEA)4, após o desenvolvimento
de ações para Diagnóstico Socioambiental Participativo
(DSP). Com base no diagnóstico, projetos de conscientização deverão ser implementados, a partir de 2021, para
os públicos interno e externo – a execução das atividades
dependerá da evolução da pandemia.

Granjas modelo
Além de um marco para a promoção do bem-estar animal, as novas granjas do Grupo
Mantiqueira, projetadas para abrigar galinhas livres de gaiolas, serão referência em
conservação ambiental – prova disso é que 50% do investimento foi financiado a partir
de uma linha do chamado “crédito verde”, que tem como pré-requisito os atributos
socioambientais do empreendimento. A granja de Lorena (SP) servirá como unidade
modelo de inovação e sustentabilidade do Grupo, aliando tecnologia de ponta à gestão
ambiental avançada.
O uso de energia renovável, a partir de sistemas de geração fotovoltaica e produção
de biogás, estão entre os grandes destaques do projeto, colaborando para a transição
rumo à economia de carbono neutro, junto ao uso de veículos elétricos – pontos de
recarga serão instalados na granja para abastecer desde a frota de caminhões elétricos utilizados para a distribuição dos ovos até os carros de colaboradores, clientes e
visitantes. O cuidado com os recursos hídricos também será diferenciado, com sistemas sofisticados de tratamento de efluentes, além de captação de água da chuva.

Granja em Cabrália Paulista (SP)

4 Conforme diretrizes da Deliberação Normativa (DN) COPAM nº 214/17
alterada pela DN COPAM nº 238/2020.
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Olhar no futuro

Ao final de
2020, cerca de
4 mil assinantes
faziam parte do
Clube Mantiqueira.

Em 2020, vivenciamos a aceleração da transformação digital da Companhia, em resposta aos desafios
ocasionados pela pandemia de Covid-19. Para agilizar operações e manter o padrão de atendimento aos
clientes, reforçamos nossas ferramentas para compra
online, ao mesmo tempo em que impulsionamos nossas plataformas de comunicação, como blog e redes
sociais, oferecendo conteúdo de qualidade sobre a
importância do ovo para uma alimentação saudável,
além de orientações quanto a diferenciais do produto
e condições de armazenagem, entre outros temas.
Equipe de entrega do
Clube Mantiqueira
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Clube Mantiqueira

[GRI 103-1; 103-2; 103-3]

Para o Grupo Mantiqueira, a superação de desafios
passa por nossa capacidade de inovar, que se reflete
em uma busca contínua por soluções criativas e sustentáveis, a fim de propor novas formas de produzir,
trabalhar, conservar o meio ambiente e atender às
demandas de uma sociedade em constante transformação. Por isso, investimos não apenas na melhoria
de nossas instalações, processos e produtos, como
também no desenvolvimento de projetos em outras
frentes de negócio, com potencial para agregar aprendizado, receita e impacto socioambiental efetivo.

O Relatório

Ao longo do ano, o Grupo também amadureceu três
iniciativas inovadoras relevantes. Uma delas foi a
estruturação de nosso Centro de Pesquisa, em Primavera do Leste (MT), com operação prevista para
2021 – em dois módulos experimentais. Atuando em
parceria com instituições de ensino e pesquisa, como
a Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) e o
Instituo Federal do Mato Grosso (IFMT), o Centro tem
por objetivo desenvolver estudos que subsidiem nossas decisões quanto a definição de linhagens utilizadas, níveis nutricionais obtidos, práticas de manejo e
outros aspectos técnico-financeiros relativos à produção de ovos.
Em outra frente, demos sequência a duas iniciativas
disruptivas, desenvolvidas com afinco por nosso time
há alguns anos. Enquanto uma, o Clube Mantiqueira,
inova na forma de relacionamento com o consumidor
de nosso mais tradicional produto, a outra, o N.OVO,
representa nosso esforço em acompanhar as mudanças de mercado e testar modelos de negócios paralelos, transpondo para outros segmentos a ousadia e
excelência que caracterizam nossa trajetória. A seguir,
destacamos essas duas iniciativas, como exemplos de
nosso empreendedorismo inovador.

Aproximar-se do consumidor final de ovos
para compreender melhor suas preferências.
Foi com esse objetivo que o Grupo Mantiqueira lançou, em novembro de 2018, o Clube Mantiqueira. A iniciativa permite que os
clientes se cadastrem, pelo site, como assinantes e recebam nossos ovos em casa,
com entregas de acordo com periocidade
escolhida pelo consumidor. Oferecendo kits
exclusivos de ovos sempre frescos, o Clube
tem diferentes planos disponíveis de entrega, a partir de 30 ovos.
Entre as vantagens, destacam-se a comodidade, a qualidade e o custo-benefício – que
combinadas fazem do Clube Mantiqueira
uma plataforma importante para a compra e
inclusão de ovos em uma alimentação balanceada e saudável. Os benefícios têm atraído
um número crescente de assinantes. Ao final
de 2020, o número de assinantes do Clube
passou da marca dos 4 mil, distribuídos entre
cidades do Rio de Janeiro, de São Paulo e de
Minas Gerais, um acréscimo de 1.000% em
comparação a 2019.

Apresentação

Nosso Grupo

Nossas operações

Nosso time

Nossas conexões

Nossa gestão ambiental

Nossas inovações

O Relatório

N.OVO
Pensada a partir da busca por alternativas para a diminuição da fome e
dos riscos à saúde humana aliadas à produção sustentável de alimentos e as transformações do mercado consumidor, a foodtech N.OVO
foi concebida para o desenvolvimento de produtos alimentícios à base
de plantas. A ideia surgiu em 2017, após visitas de gestores do Grupo
ao Vale do Silício, nos Estados Unidos, onde startups vinham criando
produtos plant based para substituição aos de origem animal.

Manifesto N.OVO

Após a estruturação do negócio, em 2018 foi desenvolvido o primeiro
produto, o N.OVO Receitas, substitutivo dos ovos no preparo de receitas, que tem na sua composição ervilha, linhaça dourada e três tipos
de fermento. A novidade chegou aos mercados em 2019. Na sequência, em 2020, foi lançada a linha de maioneses 100% feita de plantas,
produzidas a partir de óleo de girassol, milho e batata, e, em 2021, o
primeiro substituto para omeletes e ovos mexidos (N.OVO Mexido).

Nossa energia é dedicada à criação de produtos para TODOS que
buscam um estilo de vida alinhado com os novos tempos - em que
não é mais possível olhar somente para o próprio umbigo, nem agir
sem pensar nas gerações futuras.

Com base nos resultados de 2020 e nas projeções de crescimento
da operação do N.OVO, o negócio vem se reestruturando, a fim de
conferir ainda mais autonomia e agilidade. Com esse movimento,
a foodtech deve não apenas ampliar a capilaridade no Brasil, como
também estender o portfólio ao mercado externo.

Amanda Pinto, idealizadora e fundadora
do N.OVO com os produtos plant based

Mais que uma marca de alimentos, somos parte de um movimento.
SER NATURAL É GOSTOSO.
SER SUSTENTÁVEL É URGENTE.
SER UNIVERSAL É FUNDAMENTAL.

ACREDITAMOS NA INTENÇÃO
E NA CONSCIÊNCIA DE FAZER
SEMPRE O MELHOR.
No respeito à cadeia produtiva.
Nas escolhas coerentes com os valores
e desejos individuais.
Na revolução através de novos hábitos.
Na liberdade de escolhas.
E no amanhã, que se constrói hoje e a cada dia.
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Perfil do reporte
[GRI 102-48; 102-49; 102-50; 102-51; 102-52; 102-53; 102-54]

O Relatório

O comprometimento do Grupo Mantiqueira com a evolução
da sustentabilidade se reflete na apresentação transparente de informações que interessem a nossos stakeholders.
Nesse sentido, a publicação deste Relatório de Sustentabilidade representa um primeiro passo da Companhia
em direção ao reporte cada vez mais consistente de sua
trajetória corporativa, bem como de suas práticas sociais,
ambientais e de governança. Inspirado nas diretrizes propostas pela Global Reporting Initiative (GRI) – com base
na versão Standard, modalidade Essencial – esta edição
apresenta informações sobre a gestão e as práticas relativas ao período compreendido entre 1º de janeiro e 31 de
dezembro de 2020.
Alinhados às orientações da GRI, buscamos reportar nesta
edição tópicos de sustentabilidade que reflitam impactos
reais e gestão efetiva. Assim, o desempenho socioambiental da Companhia foi inserido em um contexto amplo, de
modo a encontrar aspectos e impactos comuns aos segmentos e regiões de atuação. A definição dos temas reportados neste Relatório teve como base a análise das políticas
e práticas já existentes, a disponibilidade de informações
e o posicionamento de outras organizações do setor, além
da influência da conduta da Companhia sobre as decisões
de seus stakeholders.

Dúvidas, comentários e sugestões a
respeito deste Relatório podem ser
encaminhados pelo e-mail:
contato@grupomantiqueira.com.br.
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Engajamento de stakeholders
[GRI 102-40, 102-42, 102-43]

O Relatório de Sustentabilidade 2020 do Grupo Mantiqueira foi elaborado com a participação de uma equipe
multidisciplinar, envolvendo diretamente cerca de 50 profissionais da Companhia, incluindo membros da Diretoria
Executiva. Em complemento, foram consultados os principais públicos de relacionamento, a fim de identificar quais
eram os interesses e demandas de informação das pessoas
e instituições com as quais interagimos.
Utilizando-se dos critérios adotados pela GRI como base
para a definição dos temas a serem abordados no Relatório,
os stakeholders foram consultados sobre a relevância de
tópicos relacionados à sustentabilidade, pré-elencados
pela Companhia. A pesquisa foi realizada por meio de um
questionário online, submetido a um grupo amostral, contendo representantes de diferentes partes interessadas.
Ao todo, 195 pessoas responderam ao questionário. O gráfico ao lado demonstra o perfil do público participante,
conforme os grupos de stakeholders representados.

Entidades Públicas
3
Clientes
4
Parceiros
9
Instituições
Financeiras
25
Fornecedores
28

Colaboradores
123
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Disclosure GRI

ODS

Ética e integridade

102-16; 102-17

5, 16

Zelo pelos clientes/
consumidores

103-1; 103-2; 103-3

8

302-1; 303-5; 304-3; 306-3

6, 7, 13, 15

Bem-estar animal

G4-FP 11; G4-FP 12

9, 12

Solidez do negócio

103-1; 103-2; 103-3

8, 16

401-1; 401-2

8

403-1; 403-9; 403-10

3, 8

413-1

2, 10

Inovação

103-1; 103-2; 103-3

8, 9

Parcerias estratégicas

103-1; 103-2; 103-3

8, 17

Nossas conexões

Nossa gestão ambiental

Temas relevantes
[GRI 102-44, 102-46, 102-47, 103-1]

A fim de que os temas reportados neste Relatório representassem uma
visão ampla da sustentabilidade corporativa, o Grupo Mantiqueira agregou às respostas dos stakeholders a análise de aspectos considerados
prioritários externa e internamente. No âmbito externo, essa análise foi
guiada pela Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, proposta
pela Organização das Nações Unidas (ONU), contendo os 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), que se desdobram em 169 metas
a serem perseguidas globalmente.

Eixo

Entrega sustentável

Complementando a avaliação contextual, no âmbito interno, a Companhia avaliou suas prioridades em relação à sustentabilidade, a partir de
políticas corporativas e da visão estratégica do negócio. Esse processo
envolveu a consideração da significância dos impactos econômicos,
ambientais e sociais de cada aspecto, bem como sua influência sobre
as avaliações e decisões dos stakeholders.
Com base nos critérios descritos anteriormente, a Matriz de Relevância
do Relatório de Sustentabilidade 2020 do Grupo Mantiqueira, apresentada no quadro a seguir, contém seis tópicos considerados relevantes,
os quais se desdobram em aspectos materiais, tópicos e indicadores
(disclosures GRI) selecionados para serem reportados. Por fim, a última
coluna da tabela demonstra a intersecção entre os temas materiais e os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Aspecto material

Respeito ao meio ambiente

Geração de emprego e renda
Impulso à prosperidade

Cuidado com o time
Engajamento comunitário

Conexão com o futuro
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Sumário GRI
[GRI 102-55]

Perfil Organizacional

Estratégia

GRI Standard Disclosure
Descrição
102-1
Nome da organização
Atividades, marcas,
102-2
produtos e serviços
102-3
Localização da sede
Localização das
102-4
operações
Propriedade e
102-5
natureza jurídica
102-6
Mercados atendidos
102-7
Porte da organização
Informações sobre
102-8
funcionários e outros
trabalhadores
GRI 102:
102-9
Cadeia de fornecedores
Temas gerais
Mudanças significativas
2016
102-10
na organização e na sua
cadeia de fornecedores

Página
6

GRI Standard Disclosure
GRI 102:
Temas gerais
2016

6; 20
6

Descrição

Página

102-14

Declaração do executivo
com o maior poder de
decisão na organização

2

102-15

Principais impactos,
riscos e oportunidades

17

6; 20
6

GRI Standard Disclosure
GRI 102:
Temas gerais
2016

34
50
26

-

102-12

Iniciativas externas

-

102-13

Participação em
associações

51

Justificativa

Ética e integridade

50
6

Adoção da abordagem ou
princípio da precaução

102-11

Justificativa

No período reportado
não houve mudança na
cadeia de fornecedores.
O Grupo está estruturando
suas políticas e práticas
ambientais, de
modo que ainda não
responde diretamente
a esse indicador.
Em 2020, o Grupo não era
signatária de iniciativas
externas relativas à
sustentabilidade.

Descrição

Página

102-16

Valores, princípios,
padrões e normas de
comportamento

6

102-17

Mecanismos de
aconselhamento

16

Justificativa

Governança
GRI Standard Disclosure
GRI 102:
Temas gerais
2016

102-18

Descrição
Estrutura de governança

Página
13

Justificativa

69

Apresentação

Nosso Grupo

Nossas operações

Engajamento de stakeholders
GRI Standard Disclosure

GRI 102:
Temas gerais
2016

Nosso time

Nossas conexões

Nossa gestão ambiental

Nossas inovações

O Relatório

Práticas de relato
Descrição

Página

102-40

Lista dos grupos
de stakeholders

67

102-41

Funcionários cobertos
por acordos de
negociação coletiva

34

102-42

Identificação e seleção
de stakeholders

67

102-43

Abordagem para engajar
os stakeholders

67

102-44

Temas e preocupações
levantados pelos
stakeholders

68

Justificativa

GRI Standard Disclosure

GRI 102:
Temas gerais
2016

Descrição

Página

102-45

Entidades incluídas
nas demonstrações
financeiras

102-46

Definição do conteúdo
e limites dos temas
materiais

68

102-47

Lista dos temas materiais

68

102-48

Reformulações de
informações

66

102-49

Mudanças no reporte

66

102-50

Período coberto
pelo relatório

66

102-51

Data do relatório
mais recente

66

102-52

Ciclo de reporte

66

102-53

Contato para dúvidas
sobre o relatório

66

102-54

Premissas de relato
em acordo com os
Standards GRI

66

102-55

Sumário de
conteúdo da GRI

69

102-56

Verificação externa

-

-

Justificativa
Em razão de sua natureza
jurídica, o Grupo não
publica informações
financeiras.

O Relatório não foi
verificado por terceira
parte independente.
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Apresentação

Nosso Grupo

Nossas operações

Zelo pelos clientes/consumidores
GRI Standard Disclosure
GRI 103:
Forma de
Gestão
2016

Descrição

Nosso time

Nossas conexões

Nossa gestão ambiental

Página

Explicação do tópico
material e seu limite

103-2

Forma de gestão

50

103-3

Avaliação da forma
de gestão

50

Justificativa

50; 68

GRI Standard Disclosure
GRI 103:
Forma de
Gestão
2016

GRI 103:
Forma de
Gestão
2016

Página

103-1

Explicação do tópico
material e seu limite

103-2

Forma de gestão

20

103-3

Avaliação da forma
de gestão

20

20; 68

Página

Explicação do tópico
material e seu limite

103-2

Forma de gestão

40

103-3

Avaliação da forma
de gestão

40

403-1

Sistema de gestão de
saúde e segurança
do trabalho

40

403-2

Identificação de
periculosidade,
avaliação de riscos e
investigação de
incidentes

40

403-3

Serviços de saúde
do trabalho

40

Justificativa
GRI 403:
Saúde e
Segurança
do Trabalho
2018

Descrição

103-1

Solidez do negócio
Descrição

O Relatório

Cuidado com o time

103-1

GRI Standard Disclosure

Nossas inovações

403-9

403-10

Acidentes de trabalho

Doenças profissionais

Justificativa

40; 68

40

Resposta parcial.
O Grupo não monitora
os dados de terceiros.

40

Resposta parcial.
O Grupo não monitora
os dados de terceiros.
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Apresentação

Nosso Grupo

Nossas operações

Nosso time

Geração de emprego e renda
GRI Standard
GRI 103:
Forma de
Gestão
2016
GRI 401:
Emprego
2016
GRI 404:
Capacitação
e Educação
2016

Disclosure

Nossa gestão ambiental

Nossas inovações

O Relatório

Bem-estar animal
Descrição

Página

103-1

Explicação do tópico
material e seu limite

103-2

Forma de gestão

35

103-3

Avaliação da forma
de gestão

35

401-1

Novas contratações
e rotatividade de
empregados

35

401-2

Benefícios oferecidos

38

404-1

Média de horas de
capacitação por ano,
por empregado

GRI 405:
Diversidade e
Igualdade de
405-1
Oportunidades
2016

Nossas conexões

Diversidade em
órgãos de governança
e empregados

Justificativa

35; 68

38

34; 36

GRI Standard

Disclosure

GRI 103:
Forma de
Gestão
2016

103-1

Explicação do tópico
material e seu limite

103-2

Forma de gestão

22

103-3

Avaliação da forma
de gestão

22

FP 11

Percentagem e total
de animais criados, por
espécie e tipo de raça,
por tipo de alojamento

22

FP 12

Políticas e práticas
relacionadas ao uso
de medicações

22

GRI G4
Resposta parcial. O
Grupo não monitora os
dados de treinamento
conforme os padrões GRI.

Descrição

Página

Justificativa

22; 68

Engajamento comunitário
GRI Standard

Disclosure

Descrição

Página

GRI 103:
Forma de
Gestão
2016

103-1

Explicação do tópico
material e seu limite

103-2

Forma de gestão

46

103-3

Avaliação da forma
de gestão

46

GRI 204:
Práticas de
compra
2016

204-1

Proporção de gastos com
fornecedores locais

50

413-1

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

46

GRI 413:
Comunidades
locais
2016

46; 68

Justificativa

72

Apresentação

Nosso Grupo

Nossas operações

Nosso time

Respeito ao meio ambiente
GRI Standard

Disclosure

Descrição

Página

103-1

Explicação do tópico
material e seu limite

103-2

Forma de gestão

53

103-3

Avaliação da forma
de gestão

53

GRI 302:
Energia
2016

302-1

Consumo de energia
dentro da organização

56

303-3

Captação de água

54

303-4

Descarte de água

59

GRI 304:
Biodiversidade
2016

GRI 305:
Emissões
2016

GRI 306:
Resíduos
2020

Nossa gestão ambiental

Nossas inovações

O Relatório

Inovação

GRI 103:
Forma de
Gestão
2016

GRI 303:
Água e
efluentes
2018

Nossas conexões

Justificativa

53; 68

303-5

Consumo de água

304-3

Habitats protegidos
ou restaurados

305-1

Emissões diretas
(Escopo 1)

305-2

Emissões indiretas
(Escopo 2)

305-3

Outras emissões
indiretas (Escopo 3)

306-3

Resíduos gerados

58

306-4

Resíduos não destinados
para disposição final

58

306-5

Resíduos destinados
para disposição final

58

GRI Standard
GRI 103:
Forma de
Gestão
2016

Disclosure

Descrição

Página

103-1

Explicação do tópico
material e seu limite

103-2

Forma de gestão

64

103-3

Avaliação da forma
de gestão

64

Justificativa

64; 68

Parcerias estratégicas
GRI Standard
GRI 103:
Forma de
Gestão
2016

54
61

-

O Grupo não elaborou
o inventário de
emissões em 2020.

-

O Grupo não elaborou
o inventário de
emissões em 2020.

-

O Grupo não elaborou
o inventário de
emissões em 2020.

Disclosure

Descrição

Página

103-1

Explicação do tópico
material e seu limite

103-2

Forma de gestão

64

103-3

Avaliação da forma
de gestão

64

64; 68

Justificativa

73
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