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Este ano a Martins Lanna 
completou 35 anos de 
existência. Foram anos de 
muita luta, superando de-
safios em busca da melhor 
maneira de minerar, com 
responsabilidade social e am-
biental, pensando nas pessoas 
responsáveis pelo produto 
final e no que ele realmente 
significa para o mercado.

Toneladas de pedra e areia 
de nossas jazidas circulam 
todos os dias nas estradas, 
levadas por nossos transporta-
dores e se transformam em 
casas, prédios, estradas, fer-
rovias, barragens, calçadas, 
por onde transitam e vivem  
milhares de pessoas. Hoje me 
sinto muito orgulhoso porque 
nosso produto promove de-
senvolvimento para as cidades 
e melhores condições de vida 
para a população.

Nesses 35 anos nunca deixei 
de acreditar que era possível 
desenvolver um negócio 
que fosse igualmente bom 
para ele próprio e para to-
dos os envolvidos. E contei 
com a parceria de pessoas 
que acreditaram igualmente, 
principalmente minha espo-
sa Maria Catarina que, com 
garra e otimismo, esteve pre-
sente em todos os momentos 
desta trajetória.

Ainda estamos nesse caminho 
e buscamos a excelência no 
que fazemos, a qualidade su-
perior, a transparência nos 

relacionamentos e o respeito 
pelo ser humano. O tratar 
responsável dos recursos 
naturais, nossa razão de existir, 
e de tudo o que nos cerca, 
faz parte de nossa jornada 
em busca de um padrão 
diferenciado de empresa, 
que se destaca, não somente 
pela qualidade do produto, 
mas pelo que ele representa 
para o mercado.

Nosso produto faz parte da 
vida de inúmeros trabalha-
dores, os de nossa empresa 
e dos nossos clientes, que vi-
vem dessa máquina chamada 
construção civil, que move o 
crescimento do nosso país, 
nos tornando a potência que 
nos preparamos para ser.

Por tudo, acredito que te-
mos muito que comemorar 
e, também por isso, nossa 
responsabilidade é cada dia 
maior por sabermos que 
tudo o que fazemos deve ser 
transformado em um legado 
de boas experiências que será 
compartilhado pelas gerações 
futuras.

Meu sincero agradecimento 
a todos que participaram dos 
35 anos da Martins Lanna.

Compartilhem conosco desta 
edição especial.

Boa leitura.
 
 
Eduardo Lanna
Presidente

EXPEDIENTE

CAPA
35 anos bem vividos

SUSTENTABILIDADE
Desenvolvimento sustentável

GENTE
Quem fez e faz 

a Martins Lanna
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SUMÁRIOPALAVRA
DA DIRETORIA

EDITORIAL

CARTAS

Sua opinião vai ajudar a construir um jornal cada vez melhor.

Envie suas sugestões ou críticas para o email:

comunicacao@martinslanna.com.br

ou utilize as caixas de sugestão que se encontram na 
Administração e Expedição.

Martins Lanna 35 anos
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Q
em transita pela Via Expressa que liga Belo Hori-
zonte a Contagem, utiliza o metrô de Belo Hori-
zonte, trafega pelas avenidas sanitárias de Betim 
ou vai a um jogo no novo Estádio Mineirão pode 

não saber o que estas obras tem em comum. Todas elas 
foram construídas com produtos da Martins Lanna. 

Em seus 35 anos a empresa esteve presente em grandes 
obras de infraestrutura, por exemplo a obra do Boulevard 
Arrudas, em Belo Horizonte, que transformou uma par-
te significativa da cidade, reduziu o impacto das chuvas e 
melhorou o tráfego de veículos.

Para o fundador e presidente da Martins Lanna, Eduardo 
Lanna, a história da empresa esteve sempre calçada no 
desenvolvimento de soluções para os desafios do mer-
cado. “Em 1978, quando iniciamos nossas atividades, a 
Martins Lanna executava obras residenciais e prestava 
serviços para obras de grandes clientes como minerado-
ras, por exemplo. Em seguida passamos a executar obras 
de britagem em estradas para atender clientes em proje-
tos de infraestrutura. E tudo foi um desafio constante”, 
explica Eduardo.

A visão assertiva e de futuro do fundador permitiu que 
ele identificasse grande potencial na produção de agrega-
dos para obras na Região Metropolitana de Belo Hori-
zonte, o que ocasionou o investimento na instalação de 
britagem que hoje ocupa uma área de 4 milhões de 
metros quadrados e tem capacidade produtiva de 6 
milhões de toneladas de produtos por ano.

Desde sua fundação a Martins Lanna esteve preocupada 
em oferecer ao mercado produtos de qualidade e com 
atendimento diferenciado para os clientes. “Sempre in-
vestimos na qualidade dos produtos. Hoje temos um 
padrão reconhecido pelo mercado que se diferencia 
pelas características que desenvolvemos ao longo do 
tempo” explica Eduardo. 

A visão é compartilhada por Cláudio Machado, diretor 
da empresa Artec, cliente da Martins Lanna desde sua 
abertura. “Temos uma excelente relação comercial com 
a empresa. A confiança que adquirimos na Martins Lan-
na vem de muitos anos. Sempre fomos atendidos em 
nossas necessidades e, mesmo com a produção máxima, 
nunca nos faltou material”, explica.
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35 anos
bem vividos
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“Para se ter um bom 
produto é preciso contar 
com materiais da qualidade 
e os da Martins Lanna são 
os melhores do mercado.”

Cláudio Machado 
Artec

“A Martins Lanna é 
exemplo de empresa que 
transforma problema em 
solução.”

José Domingos 
Pereira
Geomil Consultoria

“Quero parabenizar a Martins 
Lanna, seus funcionários e 
diretoria pelos 35 anos de 
empresa sólida e confiável 
pela visão de negócio e pela 
liderança no segmento em  
Belo Horizonte.”

Roberto Penna
Construtora Barbosa Mello

“Sempre estivemos lado  
a lado.”

Antonio 
Corgozinho 
IMIC

P
ara Roberto Penna, diretor da 
Construtora Barbosa Mello, 
cliente da Martins Lanna há 
mais de dez anos, a empresa 

é parceira nos grandes projetos de-
senvolvidos. “A Martins Lanna nos 
oferece produtos para as obras de 
infraestrutura urbana e prediais, sem-
pre com produtos de qualidade na 
quantidade e pontualidade exigidas 
para os empreendimentos”, conta. O 
empresário cita importantes obras na 
Região Metropolitana de Belo Hori-
zonte como a duplicação da MG-10, 
da Avenida Antônio Carlos e o Expo-
minas em que a entrega no prazo per-
mitiu estoques reduzidos nas frentes 
de trabalho e menor interferência no 
tráfego urbano.

A visão de futuro da diretoria posicio-
nou a Martins Lanna como uma em-
presa de vanguarda para o mercado. 
É o que observa o gerente da Lafarge 
Concretos, Eduardo Mendes. Segun-
do ele “a Martins Lanna tem tradição 
em desenvolver produtos especiais 
para o mercado. Quando ninguém 
falava em areia industrializada, a em-
presa desenvolveu um produto que 
hoje é referência no mercado. Essa 
postura ajuda a consolidar o nome e 
o legado da empresa no que diz res-

peito à qualidade”. A flexibilidade 
de produção de acordo com as ne-
cessidades do cliente é também lem-
brada por Eduardo. “Nunca tivemos  
problema de atendimento. Utiliza-
mos vários produtos da empresa 
e temos soluções construtivas que 
foram desenvolvidas com o apoio da 
Martins Lanna como a hidromídia, o 
concreto drenante”, explica.

Inovação – A busca permanente por 
desenvolvimento tecnológico permi-
tiu à Martins Lanna resultados ex-
pressivos na qualidade dos produtos 
oferecidos ao mercado. “Esta sempre 
foi a base de nosso trabalho” explica 
o presidente Eduardo Lanna. “Nosso 
negócio participa de um dos três pila-
res da economia, que é a indústria, e 
procuramos fazer a nossa parte para 
que este segmento seja sustentável. O 
que vemos hoje é que a empresa tem 
um padrão de qualidade reconheci-
do e este reconhecimento é fruto de 
nossa preocupação com a melhoria 
contínua, de estar um passo à frente, 
acreditando que é sempre possível 
fazer melhor”, defende.

A força da parceria – Para crescer 
e se tornar o que é hoje a Martins 
Lanna contou com importantes 

parceiros, empresas que, graças à 
competência técnica de seus profis-
sionais, permitiram que grandes de-
safios fossem superados. “Sempre 
trabalhamos acreditando na parceria 
com outras empresas e no benefício 
que este relacionamento profissional 
pode trazer para os dois lados”, ex-
plica Eduardo Lanna. 

Um bom exemplo é a parceria com 
a empresa Geomil Consultoria, que 
presta serviço para a Martins Lanna. 
“São mais de 30 anos de parceria 
como prestador de serviço, garantin-
do o licenciamento das atividades e as 
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“Hoje me orgulho de ver 
a empresa. A história da 
Martins Lanna é muito 
interessante.”

Eduardo Mendes
Lafarge 

“O tempo reforçou nossos 
laços de confiança e 
amizade.”

Eduardo Ramos 
Controltec

condições legais para que elas acon-
teçam”, conta José Domingos Pereira, 
diretor da empresa. Ele relembra fatos 

importantes da história da empresa, 
como o da implantação da planta de 
beneficiamento de areia industrializa-
da, “A empresa investiu muito téc-
nica e economicamente nesse projeto. 
Tempos depois, ela não só vendeu o 
que estava estocado como teve que 
produzir mais, promovendo mudan-
ças e transformando esse produto em 
um dos principais de sua oferta”.

A Indústria Mecânica Irmãos  
Corgozinho – IMIC é outro bom exem-
plo de parceria duradoura. O presiden-
te da empresa, Antonio Corgozinho, 
conta que as histórias se confundem: 
“Começamos quase na mesma época 
e enfrentamos, juntos, as dificuldades 
usuais de quem está começando um 
novo negócio. Mas sempre contamos 
com o apoio e estivemos lado a lado 
com a Martins Lanna”.  

Muitas são as histórias relembradas, 
também, por Eduardo Ramos, da 
Controltec. “Em 1978 com a instala-
ção de um painel elétrico para a sede 
da empresa, deu-se inicio à parceria da 
Martins Lanna com a Controltec, que 
perdura até os dias atuais. Os anos pas-
saram, algumas dificuldades ficaram 
para trás e ambas as empresas cresce-
ram, reforçando os laços de confiança 

e amizade”, relembra Eduardo.

“Contar com o apoio de um parceiro 
na tomada de decisões é um grande 
diferencial. E nestes momentos sem-
pre tivemos a quem recorrer”, explica 
Eduardo Lanna. E como não poderia 
deixar de ser, o escritório de advoca-
cia que atende a empresa, do advo-
gado João Batista Antunes Carvalho, 
há mais de três décadas auxilia a  
Martins Lanna nas questões jurídi-
cas. “A  parceria entre a empresa e 
meu escritório vem se desenvolven-
do  com lealdade e hoje constitui ver-
dadeira amizade, fruto maior desse 
profícuo e longo relacionamento”, 
reitera o advogado.

Legado – O posicionamento de mer-
cado reflete, também, a maturidade 
de sua gestão. O negócio cresceu e 
ganhou força com o incremento de 
seu corpo de funcionários e a direto-
ria, antes centrada na figura do presi-
dente, foi ampliada com a participa-
ção dos filhos de Eduardo, Bruno e 
Gustavo Lanna e da funcionária Vania 
Avelar. “Hoje temos uma gestão mais 
compartilhada, com áreas definidas e 
visão estratégica de negócio”, explica o 
diretor Gustavo Lanna. “Nosso maior 
desafio é ampliar o que já foi feito, 

dar continuidade ao trabalho, dentro 
da filosofia de dedicação e ética pro-
fissional”, explica Bruno Lanna.

Na visão de Eduardo Lanna, as bases 
são sólidas e a empresa tem estrutura 
para crescer e aprimorar ainda mais 
seus processos. “Estes são os primei-
ros 35 anos da empresa. O grande 
legado é o que ela se tornou e o que 
ainda tem condições de ser para os 
próximos anos”, conclui.
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35 anos de dedicação 
Quem fez e faz a Martins Lanna
E

m seus 35 anos de existência a Martins Lanna passou 
por muitas mudanças, venceu desafios, desenvolveu 
processos e cresceu, conquistando um mercado cada 

vez mais competitivo e exigente. Em todas as etapas a 
empresa contou com um diferencial, sua equipe de co-
laboradores. “Só conseguimos crescer em função de uma 
equipe dedicada, que acreditou e acredita na empresa”, 
lembra o presidente Eduardo Lanna.

Um dos exemplos de dedicação e companheirismo 
foi Dálvio Brasil de Vasconcelos, ex-sócio da empresa, 
que por mais de três décadas esteve na Martins Lanna.  
“A empresa sempre procurou respeitar, em seus posicio-

namentos, os postulados da ética empresarial e da hones-
tidade de propósitos e objetivos”, lembra Dálvio. Para ele 
o sucesso dependeu muito da equipe de colaboradores. 
“Só me resta agradecer a colaboração de todos com os 
quais convivemos durante esses longos anos, especial-
mente aos nossos funcionários dedicados”, agradece.

Atualmente o grupo Martins Lanna conta com, aproxi-
madamente, 300 colaboradores  diretos e muitos deles já 
fazem parte da história da empresa. Nesta edição espe-
cial a Martins Lanna faz uma homenagem àqueles que, 
há mais de 20 anos, se empenham para que a empresa 
seja cada vez melhor.

José Miguel Bráz - Encarregado Geral Senior

32 anos de Martins Lanna
Exemplo de competência e dedicação.

Selma de Castro  
Secretária de diretoria

29 anos de Martins Lanna
Eu me orgulho muito de tudo. As histórias 
são muitas e o que me marca são atitudes, 
gestos que deixam as pessoas felizes.

Sérgio Luiz Souto - Encarregado de Britagem

31 anos de Martins Lanna
A Martins Lanna foi meu primeiro e único emprego.

João Alves 
Pinto 
Encarregado de Solda

31 anos de  
Martins Lanna
Parceria para todas  
as horas.

Atualmente a empresa 
conta com mais de 
300 colaboradores 

diretos e muitos deles 
já fazem parte da 

história da empresa.

Hudson da 
Costa Fontes
Encarregado de Expedição

32 anos de 
Martins Lanna
Força e capacidade  
de superação.
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Fábio Luiz 
Barbosa   
Encarregado de 
britagem

23 anos de 
Martins Lanna
Cresci dentro da 
empresa, eles me deram 
a chance de crescimento 
e eu agarrei. É muito bom 
ter como se desenvolver 
dentro de uma empresa.

Luciene de Souza
Supervisora comercial

20 anos de Martins Lanna
O que mais me marcou foi quando fui transferida 
de Belo Horizonte para Contagem, há 14 anos. 
Antes não conhecia como funcionava a empresa, 
nem imaginava sua dimensão.

Bento Vieira 
dos Santos 
Encarregado de Afiação

20 anos de  
Martins Lanna
A empresa cresceu muito, 
nem tem como comparar 
com o começo de tudo, dá 
muito gosto fazer parte 
dessa história.

José Narciso  
Operador de Perfuratriz 
Hidráulica

22 anos de  
Martins Lanna
A Martins Lanna é uma 
empresa muito boa para se 
trabalhar, eu a considero 
minha segunda casa, 
criei minha família com o 
trabalho que faço nela.

Milton Leite Belicio   
Encarregado de produção

24 anos de Martins Lanna
Tenho muito o que agradecer a essa 
empresa, vim do interior para tentar 
vencer e comecei a trabalhar em um local 
que me permitiu crescimento profissional, 
me sinto um vitorioso.

Ênio Antônio 
Patrício 
Gerente de Suprimentos

26 anos de  
Martins Lanna
Dedicação e seriedade  
no trabalho

Gilberto Cirilo 
Encarregado de produção

24 anos de  
Martins Lanna
Tenho muito a agradecer, 
principalmente pela 
compreensão presente em 
todos. A Martins Lanna é 
uma empresa brilhante, 
que muito me ajudou e 
ainda ajuda. 

Otávio 
Rodrigues
Encarregado de Mina

20 anos de  
Martins Lanna
Otimismo e liderança 
para crescer.

Rubens Rafael
Operador de Caminhão Pipa

20 anos de  
Martins Lanna
São anos de muito 
aprendizado. A minha relação 
com a Martins Lanna é de 
força total e trouxe muita 
alegria para a minha vida.” 

A Martins Lanna agradece à todos 
os funcionários que fizeram e fazem 

parte desses 35 anos de história. 
A empresa continua contando com 

a dedicação de todos para que os 
próximos anos sejam ainda melhores.
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E
m seus 35 anos de existência a Martins Lanna trabalhou na busca do 
equilíbrio entre a produtividade e a sustentabilidade. Esta visão permeia 
todos os processos da empresa e promove, a todos os envolvidos, mais 
qualidade de vida.

JORNAL MARTINS LANNA  - edição especial - ANO 3 - Nº9

sustentável
Desenvolvimento
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SUSTENTABILIDADE

Sustentabilidade Ambiental 
100% de aproveitamento: Todo mineral ex-
traído é utilizado e não há geração de resíduo;

Água vai, água volta: toda água utilizada é 
aproveitada nos processos de produção;

Energia, consumo consciente: Realização de 
campanhas educativas para os colaboradores 
visando à redução do consumo de energia;

Carregamento racional: os principais produ-
tos da empresa são carregados por silos que  
substituem totalmente o uso de carregadeiras; 

Coleta Seletiva: promoção da coleta seletiva na 
empresa, com separação e destinação adequa-
da dos resíduos;

Respeito ao meio ambiente: empresa preserva 
e enriquece mais de 170 hectares de área verde.

Sustentabilidade Profissional 
A Martins Lanna sabe que somente com um bom time 
de colaboradores é possível fazer a diferença no mer-
cado. Por isso investe no treinamento e formação de 
seus colaboradores com cursos, palestras e eventos.

Sustentabilidade no Negócio
O relacionamento da Martins Lanna com o mercado 
consumidor foi aprimorado durante estes 35 anos e 
hoje o atendimento diferenciado é uma das marcas 
da empresa. A flexibilidade no atendimento, aliada à 
preocupação com as necessidades dos clientes é re-
sultado do controle criterioso de produção, voltado 
para a fidelização do mercado.

JORNAL MARTINS LANNA  - edição especial - ANO 3 - Nº9

Respeito ao meio ambiente: empresa 
preserva e enriquece mais de 170 
hectares de área verde.
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Responsabilidade Social
Investir no público externo também é uma premissa 
de grande importância para a Martins Lanna que pro-
move, constantemente, ciclos de palestras, peças teat-
rais, exibição de filmes, minicursos, comemorações de 
datas especiais como o Dia das Crianças e eventos que 
oferecem serviços gratuitos de saúde e cidadania para 
a comunidade.

A mesma atenção é destinada aos transportadores de 
agregados que recebem orientações sobre direção respon-
sável, respeito aos pedestres e a legislação. 

Responsabilidade empresarial
A empresa mantém rigoroso controle para cum-
primento da legislação e normas regulamentadoras. 
Investimentos são realizados em busca da melhoria 

contínua dos processos de extração, beneficiamento e 
carregamento dos produtos, resultando em uma em-
presa cada vez melhor para a cidade, para o mercado 
e para os colaboradores.

Areia Industrial
Nos anos 90, em uma atitude pioneira a Martins Lanna 
investiu na produção de areia industrial. Identificando 
um potencial mercado consumidor a empresa trans-
formou o que antes era considerado rejeito em um 
produto de ponta, com forte apelo ecológico e grande 
aplicabilidade.

Produção Mais Limpa - A instalação de areia industrial 
da Martins Lanna é equipada com tecnologia de ponta 
e focada na produção ambientalmente correta, utili-
zando recursos que promovem total aproveitamento 
dos recursos sem desperdício.

100    de aproveitamento: 
Todo mineral extraído é 
utilizado e não há geração 
de resíduo.
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com 35 anos 
de história 

acreditamos ainda 
mais no futuro



TELEFONES ÚTEIS

Martins Lanna
GERAL: (31) 3505.5555
contato@martinslanna.com.br

Comercial: (31) 3505.5550 / 3505.5551
comercial@martinslanna.com.br  
 
Contabilidade / Fiscal: (31) 3505.5585
contabilidade@martinslanna.com.br 

Engenharia: (31) 3505.5599
engenharia@martinslanna.com.br

Expedição: (31) 3505.5560
expedicao@martinslanna.com.br

Financeiro: (31) 3505.5573 / 5584 / 5577 
financeiro@martinslanna.com.br

Laboratório: (31) 3505.5568
laboratorio@martinslanna.com.br

Medicina do Trabalho: (31) 3505.5567
medicinadotrabalho@martinslanna.com.br

Meio Ambiente: (31) 3505.5578
meioambiente@martinslanna.com.br

Ouvidoria: (31) 3505 5578
ouvidoria@martinslanna.com.br

Portaria: (31) 3505.5559

Recursos Humanos: (31) 3505.5588
rh@martinslanna.com.br

Segurança do Trabalho: (31) 3505.5575
engenhariadeseguranca@martinslanna.com.br

Suprimentos: (31) 3505.5592 
suprimentos@martinslanna.com.br

Tecnologia da Informação:  
(31) 3505.5574
ti@martinslanna.com.br

Utilidade pública
SAMU - 192
Corpo de Bombeiros - 193
Defesa Civil - 199
Polícia Militar - 190
Procon  - 1512
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