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Em 2013, celebramos o 125º 
aniversário da Alcoa no mundo e 
estamos nos aproximando dos 50 
anos de operação da Alcoa no Brasil. 
Essa celebração vem acompanhada 
de avanços importantes nas áreas 
social e ambiental, bem como de 
atenção ao cenário econômico. 
Esse cenário nos impõe um 
grande desafio, que é equilibrar os 
aspectos que compõem o tripé da 
sustentabilidade.

O aspecto econômico ainda exige 
muita atenção. Afinal, essa é a 
condição sine qua non para que 
uma empresa possa conquistar 
a sustentabilidade nos aspectos 
ambiental e social. Se, por um 
lado, a companhia apresentou 
aumento de 6% em sua receita 
líquida consolidada, que foi de R$ 
2,7 bilhões em 2013, por outro lado, 
continuou a registrar prejuízo.

Esses resultados refletem o cenário 
global do setor de alumínio, que não 
apresentou melhorias que pudessem 
garantir a competitividade de 
nossas operações. Diante desse 
contexto, tivemos que reduzir 
temporariamente a produção para 
nos adequarmos à realidade do 
mercado. Não medimos esforços 
para reduzir o impacto dessas 
mudanças, continuamos a respeitar 
os nossos valores e a honrar nossas 
responsabilidades. A Alcoa vem 
reposicionando seus negócios e 
continua a investir no crescimento 
de produtos transformados.

No aspecto ambiental, é importante 
destacar também que evoluímos em 
diversos temas, como o aumento 
no volume de resíduos reciclados ou 
reutilizados, que subiu de 77% para 
86%; e conquistamos a certificação 

MENSAgEM  
DO pRESIDENTE

Ouro no relato de emissões de gases 
de efeito estufa do Programa GHG 
Protocol, pela transparência na 
comunicação e pela quantificação 
auditada do inventário de emissões. 

Além disso, continuamos atuando no 
desenvolvimento de nossas pessoas e 
investindo em capacitação e qualidade 
de vida e na diversidade do quadro de 
funcionários. Como resultado, tivemos 
índice de favorabilidade de 82% na 
pesquisa de clima Global Voices. 

Ainda na área social, realizamos 
investimentos estratégicos nas 
comunidades onde atuamos.  
Foram cerca de R$ 8 milhões 
aplicados em projetos, mais de 19 mil 
horas de trabalhos voluntários e mais 
de 30 mil pessoas beneficiadas por 
essas iniciativas.

Cada um dos mais de 6 mil alcoanos 
contribuiu, de diferentes formas, 
para que a companhia alcançasse 
esses resultados. E aproveito esta 
mensagem para homenagear um 
alcoano especial, que dedicou parte 
importante de sua vida para nossa 
companhia e liderou a construção 
desse resultado. Trata-se de Franklin 
Feder, presidente da Alcoa entre 
2004 e meados de 2014, quando 
anunciou sua aposentaria. Líder 
pelo exemplo, Franklin deixou um 
importante legado para todos os 
alcoanos e muitas das iniciativas 
detalhadas nas próximas páginas são 
frutos das sementes plantadas por 
ele em nossa organização.

Boa leitura!

Aquilino paolucci
Presidente 
Alcoa América Latina & Caribe
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No país desde 1965, a Alcoa Alumínio 
S.A. é parte integrante da Alcoa Inc., 
líder global em engenharia e produção 
de metais leves, com mais de 60 mil 
funcionários, em 30 países. No Brasil, 
a companhia opera em toda a cadeia 
de produção do alumínio, da mineração 
de bauxita até produtos transformados 
e de alto valor agregado. Possui seis 
unidades produtivas, três escritórios, 
um centro de distribuição e cerca de 6 
mil funcionários próprios, distribuídos 
por Maranhão, Minas Gerais, Pará, 
Pernambuco, Santa Catarina, Distrito 

pERfIL
INSTITUCIONAL

CENÁRIO  
DESAfIADOR 

Para se adequar à nova realidade 
do mercado internacional e à 
forte queda de preços na Bolsa 
de Metais de Londres (LME), a 
Alcoa reduziu temporariamente 
sua produção de alumínio primário 
nas plantas de São Luís (MA) 
e Poços de Caldas (MG). Os 
ajustes são parte de uma iniciativa 
global da Alcoa para aumentar a 
competitividade de suas operações. 

Outra mudança em 2013 foi 
a devolução da concessão da 
hidrelétrica de Santa Isabel (TO/
PA) para a União. Junto com as 
demais empresas integrantes do 
consórcio, a Alcoa tomou essa 
decisão em decorrência dos 
altos custos e das dificuldades 
para viabilizar o licenciamento 
ambiental.

Federal e na sede, em São Paulo.
A Alcoa também possui participação em 
quatro usinas hidrelétricas: Machadinho 
e Barra Grande, na divisa dos estados 
de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 
Serra do Facão, em Goiás, e Estreito, 
entre o Maranhão e Tocantins.
Com patrimônio consolidado de R$ 
6,1 bilhões, no Brasil é uma sociedade 
anônima de capital fechado. Em 2013, 
a empresa alcançou uma receita líquida 
de R$ 2,7 bilhões – 6% acima do 
resultado alcançado no ano anterior – e 
um prejuízo de R$ 103 milhões. 

 

pRODUTOS E MERCADOS 
Sempre focada na inovação e 
no desenvolvimento de novas 
oportunidades no mercado, a Alcoa 
desenvolve produtos e soluções que 
estão presentes nos mais diversos 
mercados, como aeroespacial, bens de 
consumo, construção civil, embalagens, 
indústria elétrica, máquinas e 

equipamentos, petróleo e gás, químicos 
e transporte. Inseridas na região da 
América Latina e do Caribe, as unidades 
brasileiras comercializam alumínio 
primário (líquido, lingotes e tarugos), 
aluminas, sistemas de fixação, folhas 
e chapas, soluções em arquitetura de 
fachadas, perfis extrudados, pó de 
alumínio, rodas, telhas e tubos.

Para conhecer com mais detalhes os mercados 
e produtos da Alcoa, acesse <https://www.
alcoa.com/brasil/pt/info_page/mercados.asp>. 
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 pRODUçãO ALCOA BRASIL1 

(mil toneladas)

ALUMíNIO

2.126

2011

2.146

2012

2.186

2013

351

2011

328

2012

272

2013

ALUMINA
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ESCRITÓRIO 1  São Paulo (SP) 2 Brasília (DF) 3 Belém (PA) 4 GBS (MG) fÁBRICA/MINERAçãO 5 Poços de Caldas (MG) 
fÁBRICA 6 Barra Funda (SP) 7 São Luís (MA), 8 Itapissuma (PE), 9 Utinga – Santo André (SP), 10 Tubarão (SC) 
MINERAçãO 11 Juruti (PA), Mineração Rio do Norte (PA) USINA HIDRELÉTRICA EM OpERAçãO  
12 Machadinho (SC/RS) 13 Barra Grande (SC/RS) 14 Estreito (MA/TO) 15 Serra do Facão (GO/MG)
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1012 13
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NOSSA VISãO
Avançando cada geração.

NOSSOS VALORES
Vivenciamos diariamente nossos 
valores, em todos os lugares, 
colaborando em benefício de nossos 
clientes, investidores, funcionários, 
comunidades e parceiros.
Integridade: somos abertos, honestos 
e responsáveis.
Saúde, segurança e meio 
ambiente: trabalhamos de forma 
segura, promovemos o bem-estar e 
protegemos o meio ambiente.
Inovação: transformamos, de maneira 
criativa, ideias em valor.
Respeito: tratamos todas as pessoas 
com dignidade e proporcionamos um 
ambiente de diversidade e inclusão.
Excelência: buscamos 
incansavelmente resultados 
excepcionais e sustentáveis.

É a primeira vez que participo de uma 
consulta da Alcoa. Sinto-me honrado em 
poder contribuir. Quando me aposentei, decidi 
que tudo que a sociedade investiu na minha 
formação eu devolveria da melhor forma, 
seja como voluntário, seja como professor de 
sustentabilidade. É um prazer participar desse 
processo." (Academia)

pRêMIOS E RECONHECIMENTOS

 Pela 12a vez entre as Melhores Empresas para Trabalhar – Brasil na pesquisa 
conduzida pelo Great Place to Work® em parceria com a revista Época (Editora 
Globo). A empresa foi escolhida pela segunda vez consecutiva como a Melhor 
Empresa para a Mulher Trabalhar. 

 Prêmio Catalyst, que homenageia enfoques organizacionais inovadores 
relacionados a contratação, formação e promoção de mulheres no trabalho.

 Certificação Ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol pela terceira vez 
consecutiva.

 Pela segunda vez consecutiva, a Alcoa é uma das empresas que integram o Guia 
Você S.A. – As Melhores Empresas para Começar a Carreira. 

 Eleita a empresa de metalurgia mais admirada do mundo pelo segundo ano 
consecutivo no ranking anual da revista Fortune sobre reputação corporativa.

 Pelo décimo segundo ano seguido, a Alcoa Inc. integra o Índice de 
Sustentabilidade Dow Jones (Dow Jones Sustainability Indexes – DJSI).

 Empresa mais sustentável em seu setor de atuação e na categoria Relação com 
os Fornecedores pelo Guia Exame de Sustentabilidade.

 Líder no ranking das empresas mais sustentáveis na categoria Siderurgia e 
Metalurgia, de acordo com a pesquisa As Empresas mais Sustentáveis Segundo a 
Mídia, da revista Imprensa. 

 15º Prêmio de Excelência da Indústria Minero-Metalúrgica Brasileira, realizado 
pela revista Minérios & Minerales, pelo projeto "Metodologias para recuperação 
de minas de bauxita em campos de altitude utilizando capim nativo".

 Prêmio de Liderança do Setor de Alumínio na primeira premiação Platts Global 
Metals Awards.

 A Alcoa está entre as cem empresas com melhor reputação no Brasil segundo 
pesquisa realizada pela consultoria espanhola Merco em parceria com o Instituto 
Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope) e a consultoria KPMG.

MApA DE ATUAçãO DA 
ALCOA NO BRASIL
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O modelo de gestão de 
sustentabilidade adotado pela Alcoa 
alinha-se ao modo pelo qual seus 
negócios são conduzidos: busca de 
sucesso financeiro com excelência 
ambiental e responsabilidade social 
e em parceria com os públicos de 
interesse para apresentar benefícios 
concretos de longo prazo a acionistas, 
funcionários, clientes, fornecedores e 
comunidades onde atua.

METAS 2020/2030

Meta Resultado Status 2013

SAúDE E SEgURANçA

Atingir a marca de zero fatalidade. 0

Alcançar as taxas de 0,68 de incidentes 
registráveis até 2020 e de 0,19 até 2030.

0,526

ÁgUA

Tendo como base 2005, reduzir em 25% a intensidade média de 
consumo de água doce em cada negócio até 2020 e em 30% até 2030.

10%

RESíDUOS

Reciclar ou reutilizar 75% dos resíduos ainda 
destinados a aterro até 2020 e 100% até 2030.

86%

EMISSõES

Tendo como base 2005, reduzir em 30% o total da intensidade de 
emissões (diretas e indiretas) de dióxido de carbono equivalente 
(CO2e) na BU de Produtos Primários até 2020 e em 35% até 2030.

5%  

Criada em 2000, a Estratégia Global 
de Sustentabilidade 2020/2030 
tornou-se um guia para os negócios 
e um meio de integrar todos os 
aspectos de sustentabilidade na 
rotina das operações da Alcoa. Esse 
modelo prevê metas para médio e 
longo prazo, que passam por revisão 
constante – sendo a mais recente 
em 2012 – para garantir que se 
mantenham sempre desafiadoras.

Estamos no caminho certo. A estratégia 
da Alcoa é muito bem elaborada, sucinta e 
organizada. Abrange tópicos importantes e 
que realmente podem impactar a perenidade e 
sobrevivência de uma empresa. Uma sugestão 
é falar mais da concretização das metas, 
não somente do estado atual das iniciativas." 
(Público interno)

COMpROMISSOS ALCOA
Parcerias são fundamentais para que a Alcoa 
amplie e desenvolva cada vez mais seus 
projetos de sustentabilidade. Um exemplo 
de sucesso é o trabalho desenvolvido com o 
Programa Brasileiro GHG Protocol. Auditada 
pela Fundação Vanzolini, a Alcoa conquistou 
pelo terceiro ano consecutivo o selo Ouro, que 
atesta o mais alto nível de transparência no 
relatório de emissões.

Em 2013, a companhia também 
desenvolveu, com o Instituto Akatu, 
o projeto Economize o Planeta, que 
propõe o consumo consciente e oferece 

uma calculadora de pegada ambiental 
especialmente customizada para a 
realidade brasileira.

Além disso, a Alcoa trabalha em parceria 
com ONGs e associações como o 
Conselho Empresarial Brasileiro para o 
Desenvolvimento Sustentável (Cebds), a 
Associação Brasileira do Alumínio (Abal), 
o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade 
(Funbio), o Fórum Amazônia Sustentável, 
o Instituto Ethos de Empresas e 
Responsabilidade Social e o Centro de 
Estudos em Sustentabilidade da Fundação 
Getulio Vargas (GVces), entre outros.

Para conhecer a lista completa de parcerias 
relacionadas à sustentabilidade, acesse 
<https://www.alcoa.com/brasil/pt/info_
page/parceiros.asp>.

ESTRATÉgIA DE 
SUSTENTABILIDADE

Acredito na importância do equilíbrio e 
da transparência na apresentação dos 
planos e das metas de uma empresa. 
Quando um ‘compromisso’ e ‘próximos 
passos’ não foram alcançados ou 
executados, isso deve ser informado 
ao leitor. Eu defendo a prestação de 
contas transparente e equilibrada."  
(Academia)

Transparência e responsabilidade

Diálogo com as partes  
interessadas

NESTE CApíTULO
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A empresa deve realizar mais 
consultas e disponibilizar mais 
canais para contato. Esses meios 
de relacionamento têm de abranger 
todos os públicos. Uma consulta 
aberta recebe insumos interessantes, 
que podem estar totalmente fora da 
agenda da empresa, mas que são de 
suma importância."  
(Investidor)

Materialidade e consulta às 
partes interessadas
A Alcoa consulta periodicamente 
clientes, fornecedores, funcionários, 
jornalistas, organizações não 
governamentais, representantes 
de comunidades e o setor 
governamental para levantar a 
percepção desses públicos sobre 

sua estratégia de sustentabilidade. 
As questões mais relevantes, 
identificadas com base na 
combinação dessas várias visões – 
incluindo as da própria empresa –, 
estão refletidas em sete temas 
materiais e dois temas transversais. 
Essa lista de temas orienta as ações 
de sustentabilidade da companhia.

Desenvolvimento local 
e regional

Gestão e desenvolvimento 
de pessoas

Estratégia das relações 
de trabalho

Cadeia de valor

Acesso e uso eficiente 
de energia

Gestão ambiental de 
resíduos, efluentes e 
emissões

Conservação dos 
recursos naturais e 
da biodiversidade

Diálogo com as 
partes interessadas

Transparência e 
responsabilidade

Temas transversais

Temas materiais

OS 7+2 TEMAS  
DA SUSTENTABILIDADE

MATRIz DE MATERIALIDADE

S
O

C
IE

D
A

D
E

A
lta

M
ui

to
 a

lta

Alcoa

Alta Muito alta

Os diâmetros das circunferências 
são referentes ao grau de 
influência/controle da Alcoa sobre 
os temas. As cores utilizadas na 
matriz ao lado são as mesmas 
utilizadas para representar os 
temas materiais acima. 

ALCOA E AS pOLíTICAS 
púBLICAS1

A atuação da Alcoa em políticas 
públicas é regulamentada pelo seu 
Código de Conduta Ética e feita por 
meio de associações que representam 
o setor do qual a empresa faz parte. 
Em 2013, a companhia participou 
de discussões sobre o novo marco 
regulatório do setor portuário e se 
posicionou a favor da expansão, 
modernização e otimização da 
infraestrutura e da possibilidade de 
movimentação de carga de terceiros 
nos terminais privativos, com 
consequente redução de custos. 
A Alcoa também trabalhou com o 
novo marco regulatório do setor de 
mineração, oferecendo subsídios 
ao debate nos poderes Executivo e 
Legislativo, na busca de alternativas 
para recuperar competitividade da 
cadeia do alumínio. Além disso, a 
empresa tomou parte em discussões 
sobre regimes especiais que promovam 
a maior utilização do alumínio, como o 
programa Inovar-Auto.

INDICADORES gRI

1 SO5
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pLANOS pARA 2013 Avanços Compromissos e próximos passos para 2014

ACESSO E USO EfICIENTE DE ENERgIA

Implantar oportunidades identificadas 
nas plantas e definir indicadores de 
intensidade energética por planta

Realizado workshop em janeiro com 
representantes de todas as plantas

Implantar Best Practices de Eficiência Energética, 
com realização de avaliação, implantação e kaizens

Projeto para utilização de gás 
natural no lingotamento

Conversão dos fornos no lingotamento 
para gás natural finalizada

Projetos de eficiência energética para redução do 
consumo de gás natural em Poços de Caldas, com 
foco nos calcinadores e fornos do lingotamento

--------- ----------- Projeto Biomassa: para geração de energia elétrica 
e vapor a partir de cogeração em Juruti

Licença prévia de Pai Querê pelos órgãos 
ambientais e tratativas com o governo para 
renegociar o projeto de Santa Isabel

Devolução da concessão de Santa Isabel. Em Pai Querê, 
solicitações do Ibama atendidas para obtenção da licença 

-----------

Revisar e implantar planos de sustentabilidade 
para as usinas hidrelétricas

----------- Implantar plano de gestão de sustentabilidade 
em Serra do Facão e realizar nova 
auditoria do IHA em Barra Grande

gESTãO AMBIENTAL DE RESíDUOS, EfLUENTES E EMISSõES

Manter o selo Ouro do Programa Brasileiro 
GHG Protocol. Aprimorar a contabilização das 
emissões de escopo 3 (resultantes de atividades 
da companhia que não são de seu controle)

Selo Ouro mantido. Durante o Evento Anual 
do Programa Brasileiro GHG Protocol, a Alcoa 
foi homenageada por ser um dos fundadores 
do programa e que publica seu inventário de 
emissões de GEE por cinco anos consecutivos 

Manter o selo Ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol 

Colaboração com a indústria cimenteira 
para utilização do resíduo de bauxita 
na manufatura de cimento

Estabelecimento de parceria com os 
principais grupos de cimento do Brasil

Avaliar tendências e desafios para ampliar o uso 
de resíduo de bauxita pela indústria do cimento

----------- ----------- Preparar protótipos de cimentos compostos de resíduo 
de bauxita e comparar suas propriedades, impacto 
ambiental e durabilidade com cimentos convencionais

Expandir o projeto Economize o Planeta, 
com o uso da calculadora de carbono, 
para quatro localidades no Brasil

Expansão do projeto para comunidades parceiras 
em São Paulo e Barra Grande. Mais de 13,5 mil 
acessos à calculadora foram realizados

Expansão para a Mina de Juruti e outros municípios 
das áreas de influência de operações hidrelétricas

CONSERVAçãO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS

Atuar para que o governo estadual aplique 
recursos da compensação ambiental 
(Snuc) da Mina de Juruti no município 

Participação em reuniões e visita técnica 
coordenada pela Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente com a presença de técnicos da 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente

Reiterar com o governo estadual a aplicação de 
recursos do Snuc em Unidades de Conservação 
que estão em processo de criação em Juruti 

Implantar Plano de Ação de Biodiversidade 
da Mina de Bauxita de Juruti no 
primeiro semestre de 2013

Os programas de controle ambiental internos foram 
realizados como previsto. Aprovado o projeto “Estratégia 
de uso sustentável e conservação da biodiversidade de 
Juruti”, liderado pela ONG Conservação Internacional, 
em parceria com autoridades e comunidades locais

Avaliar os programas de controle ambiental internos. 
Apoiar a Estratégia da Biodiversidade de Juruti e o 
Projeto Nacional de Ações Integradas Público-Privadas 
para Biodiversidade (Probio) em Juruti

Integrar o plano de lavra, com a 
construção de lagos e a reabilitação 
de áreas mineradas em Juruti

Construído o Lago de Disposição em frente à lavra 2, 
aproveitando a cava deixada pelo avanço da lavra. 
Foram reabilitados 41,7 ha nas áreas já mineradas

Construir novas lagoas de rejeito e reabilitar 
novas áreas mineradas. Estudar possibilidades de 
disposição de rejeito da planta de beneficiamento 
em áreas já impactadas pela mineração

Realizar visitas e treinamentos com a 
comunidade. Estabelecer novas parcerias 
para o desenvolvimento de atividades 
no parque ambiental de Tubarão

Realizado nove treinamentos vivenciais, 
com envolvimento de 200 funcionários 

Realizar treinamento vivencial para 100% 
dos funcionários e desenvolver atividades 
com escolas da comunidade

SUMÁRIO 
ExECUTIVO
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ESTRATÉgIA DAS RELAçõES DE TRABALHO

Ampliar a prática do diálogo estruturado  
e permanente para todas as localidades  
e redes sindicais

Realizadas diversas reuniões para debates fora do 
período de negociação de data-base, PPR e turnos.  
Em São Luís, o diálogo social semanal com sindicato

Manter o diálogo social com as entidades sindicais e em 
fóruns que busquem o seu aperfeiçoamento

Dar continuidade aos módulos do programa de 
treinamento Advancing Supervisory Excellence, 
ampliando o público-alvo.
Realizar treinamento para os interlocutores  
(equipe de RH). 
Manter os periódicos e instrumentos de 
informação sobre questões sindicais existentes

Foi concluída a Fase 1 em todas as localidades do Brasil. 
Com isso, o ROI realizado com os participantes indicou 
uma melhoria de 40% nos comportamentos de liderança 
eficaz (coaching, feedback, resolução de conflitos etc.)

Concluir a Fase 2, iniciar a Fase 3 e finalizar o programa 
em 2015. Aprimorar a gestão de equipes de alta 
performance

Atingir nível 3 de implantação do Programa  
de Desempenho Humano para todas as plantas 
de Produtos Primários e nível 4 para pelo menos 
uma delas

Poços de Caldas, Juruti, Suralco e Jamalco foram 
certificadas no nível 3 e a Alumar foi certificada no nível 4

Atingir nível 4 de implantação do Programa de 
Desempenho Humano para todas as unidades da 
América Latina & Caribe

Implantar o Programa Global Alcoa Bem-Estar  
no Brasil

Programa implantado em todas as localidades do Brasil. 
Lançado o Desafio Global Corporate Challenge (GCC), que 
contou com a participação de 44% dos funcionários

Localidades do Brasil livres de tabaco, relançar o desafio 
Global Corporate Challenge, campanha de reforço das 
ações do pilar Equilíbrio

gESTãO E DESENVOLVIMENTO DE pESSOAS

Organizar três Encontros pela Sustentabilidade. 
Revisar a Matriz de Treinamento de 
Saúde, Segurança, Meio Ambiente e 
Sustentabilidade de todas as plantas. Aprimorar 
o Treinamento ABC da Sustentabilidade

Três Encontros pela Sustentabilidade realizados. 
Matrizes de treinamento de saúde, segurança, 
meio ambiente e sustentabilidade de 
todas as plantas foram revisadas

Realizar três Encontros pela Sustentabilidade. 
Aprimorar o Treinamento ABC da Sustentabilidade

Realizar programa Novos Engenheiros, 
programado para iniciar no 
segundo semestre de 2013

Nova turma do Programa Novos Engenheiros teve 
início em agosto de 2013, com 42 participantes, de 
todas as localidades do Brasil, Jamaica e Suriname, 
e terá duração de aproximadamente 12 meses

Fazer o encerramento da segunda turma 
do Programa Novos Engenheiros

CADEIA DE VALOR

Realizar pelo menos um workshop 
com fornecedores locais

Realizados encontros do Supplier Summit 
com fornecedores de todas as plantas

Promover encontros com fornecedores

Avaliar fornecedores, incluindo 
evidências requeridas

Realizadas avaliações e visitas em fornecedores 
de categorias críticas, requeridas evidências 
das respostas dos questionários avaliados em 
2013 e visitados 13% dos fornecedores

Manter avaliação dos fornecedores nos aspectos 
socioambientais e continuar a requisitar e verificar 
evidências para os fornecedores avaliados

Visitar fornecedores das categorias críticas Realizadas visitas a fornecedores de categorias 
críticas de diferentes localidades e segmentos

Novas visitas a fornecedores das categorias críticas

DESENVOLVIMENTO LOCAL E REgIONAL

Programa de Apoio a Projetos 
Locais do Instituto Alcoa

Investidos mais de R$ 4 milhões no Programa de Apoio 
a Projetos Locais, nas áreas de educação, saúde, meio 
ambiente, trabalho e renda, segurança e governança 

Manter o Programa de Apoio a Projetos 
Locais e aumentar o número de projetos 
regionais. Aprimorar eficiência e agilidade via 
Sistema de Gestão do Instituto Alcoa 

Iniciar a segunda fase do Programa Ecoa 
– Educação Comunitária Ambiental

Avaliações da primeira fase do programa e planejamento 
e estruturação da segunda fase do Programa Ecoa

Avaliações com professores e gestores do sistema 
público de ensino, estudantes e comunidade em geral

Aumentar a participação de funcionários 
nos programas de voluntariado

Mais de 2 mil voluntários participaram 
de ações comunitárias em 2013 e foram 
reconhecidos pela liderança da companhia 
no Dia Internacional do Voluntariado

Envolver funcionários nos Desafios Voluntários 
durante as Semanas Verdes e o Mês 
Mundial de Serviços Comunitários

Investimento de R$ 22 milhões em 2013. Previsão 
de 113 projetos de infraestrutura social ao longo 
de três anos na região da usina de Estreito

De junho de 2010 até dezembro de 2013, foram 
investidos mais de R$ 65 milhões em projetos 
sociais. Além dos recursos já investidos pelas 
consorciadas, foram captados mais R$ 31,7 milhões 
com outros parceiros, instituições e programas de 
governo. Redefinidos prazos de implantação

Concluir o ISE (aplicação de mais R$ 12 
milhões) até junho de 2014 e elaborar 
plano para a nova fase (sem ISE)

Continuar aportes no Funjus (Fundo Juruti 
Sustentável) em Juruti. Aumentar desembolsos 
para projetos. Consolidar a governança dos 
indicadores de Juruti pelo poder público local

Consolidação da Governança dos Indicadores pela 
Secretaria Municipal de Planejamento (Semplag)

Apoiar internalização do tripé da sustentabilidade 
em Juruti e monitorar a execução de 
projetos do Fundo Juruti Sustentável

Estabelecer parceria para projetos 
de enfrentamento da violência sexual 
contra crianças e adolescentes.
Apoiar a campanha municipal para o 
Fundo da Criança e do Adolescente

Parceria com o Instituto Alcoa e a ONG 
Ficas para fortalecimento das instituições 
locais quanto à elaboração de projetos

Capacitação para a gestão de organizações da 
sociedade civil para elaboração de projetos estratégicos 
voltados à temática criança e adolescente 

Atuar na Associação Poços Sustentável 
(APS) com foco nos indicadores prioritários. 
Disseminar o programa Economize o Planeta

O GT de Indicadores da APS foi criado e atua 
no Programa Cidades Sustentáveis. Lançada 
a plataforma Economize o Planeta

A APS finalizará os indicadores e monitorará 
compromissos do Programa Cidades Sustentáveis. 
A APS realizará projeto Política É Coisa Nossa, como 
instrumento de participação social no município
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gOVERNANçA, TRANSpARêNCIA 
E RESpONSABILIDADE

Como parte de um grupo multinacional, 
a Alcoa do Brasil segue os mesmos 
parâmetros de governança adotados 
por sua matriz, nos Estados Unidos. 
O mais alto órgão da estrutura 
administrativa da Alcoa Inc. é o 
Conselho de Administração (Board of 
Directors), que responde pelas diretrizes 
estratégicas do grupo.

Formado por dez membros, o órgão 
se reúne periodicamente para discutir 
mudanças estatuárias, aprovação de 
orçamentos e outros temas relevantes 
ou estratégicos para a companhia. 
O conselho conta com o apoio de 
seis comitês: Executivo, Auditoria, 
Assuntos Institucionais, Remuneração e 
Benefícios, Governança e Nomeação. 

No Brasil, há ainda um conselho consultivo 
(Brazil Advisory Board), que responde 
pelo aconselhamento e assessoramento 
aos administradores da companhia. Esse 
conselho, composto de nove membros com 
ampla experiência no setor empresarial 
e na administração pública, reúne-se 
quatro vezes ao ano e não possui caráter 
deliberativo. Alguns comitês voltados para 
temas específicos, como o Corporativo 
de Sustentabilidade e o do Instituto Alcoa, 
apoiam o trabalho desse conselho.

CANAIS  
pARA CONTATO

 
Canais gratuitos e confidenciais para sugestões, questionamentos, críticas e denúncias:
  
A palavra É Sua: os funcionários podem fazer sugestões ao presidente, via intranet corporativa ou quiosques com 
computadores situados nas unidades. Em 2013, foram realizadas 145 sugestões.

Eu Queria Saber: também via intranet, conecta o funcionário à diretoria de sua unidade. O canal recebe queixas e sugestões 
sobre questões éticas e de conformidade com as leis e políticas da empresa. Em 2013, recebeu 1.528 perguntas.

Linha Direta de Conduta e Ética (0800 891 2552): para denúncias anônimas sobre suspeitas de condutas inadequadas e 
de não conformidade com leis, políticas e valores da Alcoa. As denúncias são apuradas internamente por comitês  
de investigação coordenados pelo departamento Jurídico e de Compliance.

Mesas-redondas: reuniões periódicas entre líderes e funcionários das áreas administrativas e operacionais.

programa plano de Sugestões (ppS): espaço para sugestões de melhorias no processo operacional e administrativo. 

Central Alcoa de Atendimento ao Cliente (Caac): aberta a todos os públicos que desejam obter informações sobre a 
empresa e seus produtos, encaminhar sugestões e esclarecer dúvidas. Disponível por meio do telefone 0800 0159888 e pelo 
e-mail faleconosco@alcoa.com.br. Em 2013, foram realizados 13.937 atendimentos pelo canal.

Para saber mais sobre a política internacional de 
independências dos conselheiros, acesse (em 
inglês) <http://www.alcoa.com/global/en/about_
alcoa/corp_gov/info_page/independence.asp>.

INDICADORES gRI

1 SO2 | 2 SO6

Transparência e responsabilidade

NESTE CApíTULO
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A Alcoa está bem tanto em questões que 
envolvem o cumprimento legal como nas 
exigidas pelos stakeholders. Isso me parece 
bem satisfatório. Eu não costumo ler muitos 
relatórios, mas o da Alcoa me passa a 
impressão de que as preocupações internas 
e externas estão sendo consideradas na 
estratégia e na gestão." 
(Investidor)

CONDUTA E  
gESTãO DE RISCOS1, 2

O Código de Conduta Empresarial da 
Alcoa estabelece diretrizes e regras 
internas sobre o comportamento 
esperado dos funcionários. 
Regulamenta também a participação da 
empresa em políticas públicas e lobbies, 
impedindo a realização de contribuições 
para partidos políticos ou instituições 
relacionadas. Na Alcoa, 100% das 
unidades são submetidas à avaliação de 
riscos de corrupção. 

Para auxiliar na manutenção de atitudes 
éticas, a companhia possui políticas e 
procedimentos anticorrupção, Pesquisa 
Anual de Conduta de Negócios e 
Conflitos de Interesse, treinamentos 
sobre ética e compliance e a Linha 

de Conduta Ética. Realiza ainda uma 
pesquisa anual sobre conduta nos 
negócios (Business Conduct Survey), 
com participação de 1.962 funcionários 
das unidades do Brasil.

O tema também é abordado 
em treinamentos online para os 
colaboradores, em auditorias periódicas 
nas unidades e em verificações sobre 
a adequação e o cumprimento das 
legislações brasileira e norte-americana. 

Para obter mais informações sobre a governança 
corporativa e as políticas de conduta, acesse 
<http://www.alcoa.com/global/en/about_alcoa/
corp_gov/pdfs/PortBrazil_guide06.pdf>.

O modelo de governança adotado pela 
Alcoa garante transparência e altos 
padrões empresariais.
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ApRIMORANDO E 
INOVANDO NOSSOS 
pRODUTOS
De acordo com as 
necessidades de seus 
clientes, a Alcoa propõe 
soluções inovadoras 
com foco na otimização 
dos processos e na 
satisfação desse público.
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Para entender qual a percepção 
do cliente em relação a seus 
produtos e serviços, a Alcoa utiliza 
mundialmente o Net Promoter Score 
(NPS). O NPS é um índice obtido 
a partir dos resultados de uma 
pesquisa com esse público, em que 
os entrevistados atribuem notas de 
zero a dez quanto à sua disposição 
para recomendar a empresa para 
alguém. O índice é o resultado da 

diferença entre o percentual de 
promotores e de detratores. 

Em 2013, 628 pessoas participaram da 
pesquisa, grupo 12% maior que no ano 
anterior. Destes, 55,73% se mostraram 
satisfeitos (uma queda em relação ao 
ano anterior, quando o número chegou 
a 66,19% de satisfação), valorizando as 
práticas de sustentabilidade e inovação 
ligadas aos produtos da Alcoa.1

NET pROMOTER SCORE1 

2011 2012 2013 Variação (%)

Respostas 386 559 628 12%

Detratores 29 28 62 121%

Promotores 274 282 412 46%

NPS 62,69% 66,19% 55,73% –16%

Total de respostas Detratores (–) promotores NpS

Unidade  
de Negócio

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2013

Primários 165 208 3,64% 5,77% 73,94% 72,60% 66,83%

Extrudados 287 270 9,06% 12,96% 72,13% 62,22% 49,26%

Laminados 74 96 1,35% 15,63% 68,92% 54,17% 38,54%

Aeroespacial 9 4 0,00% 0,00% 66,67% 75,00% 75,00%

Rodas 24 50 4,17% 0,00% 75,00% 76,00% 76,00%

ATUAçãO EM REDE
A atuação em rede da Alcoa tem como característica as diversas interfaces 
(Comercial, Técnica, Vendas e Marketing) e o desenvolvimento de produtos e 
soluções em parceria com o cliente e de acordo com as necessidades dele, o que 
confere aos produtos um perfil premium. A criação de produtos customizados, 
com a consequente melhoria dos processos, também resulta em melhorias na 
produtividade do cliente.

Mesmo diante de um cenário desafiador e de maior racionalização da produção, o 
suprimento das demandas dos clientes continua uma prioridade para a Alcoa.  
Em 2014, a companhia reforçará sua comunicação com esse público e estreitará as 
relações de confiança. 

RELACIONAMENTO COM O CLIENTE
Cadeia de valor

Gestão ambiental de resíduos, 
efluentes e emissões

NESTE CApíTULO

INDICADORES gRI
1 PR5 
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Como resultado de um trabalho 
para centralizar as necessidades de 
aquisições e logística, a Alcoa reduziu 
sua base para 2.861 fornecedores 
ativos em 2013, contra os 6 mil de 
2012. Em termos de fornecedores de 
grande porte, a companhia manteve 
praticamente a mesma base de 2012, 
com 1.093 fornecedores.1 

Para a contratação de fornecedores 
são considerados critérios como preço, 
qualidade, durabilidade do produto, 

pontualidade, entrega, aspectos 
socioambientais, direitos humanos 
e saúde financeira. Para identificar 
esses pontos, a Alcoa solicita de 
seus fornecedores a resposta a um 
questionário detalhado.

Também é feito um trabalho específico 
de auditorias, especialmente nos 
fornecedores de categorias consideradas 
críticas para a empresa. Em 2013, a Alcoa 
aferiu 204 fornecedores, e 27 foram 
auditados no local onde estão situados.

fORNECEDORES LOCAIS
Por meio de programas e parcerias com instituições das localidades onde atua, a 
Alcoa estimula o empresariado regional e o desenvolvimento das comunidades. Para 
isso, desenvolve projetos como o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores, 
realizado no Maranhão e no Pará (em parceria com as federações das indústrias 
dos dois estados), e o Programa Vínculos, em Pernambuco, que tem como objetivo 
capacitar e gerar dados sobre o trabalho com fornecedores locais. 

Em Juruti e Tubarão houve um aumento considerável das compras locais. Em 
Juruti, a variação se deve à formação de parcerias com os governos locais e à 
coordenação das redes de fornecedores. O avanço de cronograma de projetos da 
unidade e novas categorias de fornecimento incluídas na operação local também 
resultaram no aumento do volume de compras. Em Tubarão, a variação é explicada 
pelo aumento de vendas de perfis de alumínio com acabamento de pintura.

pOLíTICAS, pRÁTICAS E pROpORçãO DE gASTOS  
COM fORNECEDORES LOCAIS EM UNIDADES OpERACIONAIS1 

2011 2012 2013

São Luís 43,96% 45,86% 44,49%

São Paulo 69,17% 70,98% 70,28%

Itapissuma 23,50% 45,37% 43,26%

Poços de Caldas 43,67% 40,27% 35,80%

Tubarão 32,56% 25,14% 35,74%

Utinga 18,84% 14,99% 14,56%

Juruti 17,61% 15,24% 29,08%

gESTãO DE fORNECEDORESINDICADORES gRI

1 HR2

ALCOA ALUMÍNIO S.A.14



Sempre com foco na sustentabilidade 
de seu negócio e na manutenção dos 
recursos naturais, a Alcoa investe em 
projetos e parcerias que envolvem toda 
a cadeia produtiva com o objetivo de 
aumentar a diversidade de aplicações e 
o valor agregado de seus produtos.

Conduzida pela área de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação, 
fundamentada em quatro redes 
temáticas (Clientes, Materiais, Energia 
e Meio Ambiente), a Alcoa atua de 
forma sistemática em prospecção e 
transformação de ideias em valor, com um 
modelo de governança apropriado para 
um ambiente corporativo de inovação.

ELIMINANDO RESíDUOS

Parcerias com a Universidade Federal 
de São Carlos (UFSCar) e a Escola 
Politécnica da Universidade de São Paulo 
(Poli) ajudaram no desenvolvimento de 
novas aplicações para o resíduo do refino 
da bauxita na indústria do cimento. A 
primeira busca viabilizar a utilização 
desse material como matéria-prima na 

produção de clínquer, substituindo fontes 
naturais não renováveis. A segunda 
trabalha na adição desses resíduos em 
cimentos compostos, em substituição 
ao clínquer. O sucesso na implantação 
dessas inovações reduziria as emissões 
de CO2, além de trazer benefícios 
econômicos e sociais.

MAIS LEVE E DURADOURA

No final de 2013, a Alcoa apresentou 
a carroceria aberta de carga seca de 
grande porte fabricada 100% em alumínio. 
Exclusividade da companhia, o projeto 
utiliza o Sistema de Fixação Alcoa (AFS) 
em substituição ao processo de soldagem, 
tornando a carroceria mais segura e 
facilitando a montagem e a manutenção. 
Além de possuir maior durabilidade 
e resistência à corrosão, o alumínio 
permite a redução de até 50% no peso 
da caixa de carga do caminhão, o que 
torna o produto o mais leve do mercado, 
diminuindo os custos de manutenção 
em virtude do menor desgaste de 
pneus e amortecedores e aumentando a 
capacidade de carga do veículo.

NEgÓCIOS E pRODUTOS INOVADORES

A Alcoa é referência em termos de inovação 
e sustentabilidade, ocupando posição de 
vanguarda. Em comparação às empresas 
do setor, sempre esteve muito à frente, pois 
se preocupa não só em mitigar os impactos 
negativos gerados, mas principalmente 
em potencializar os positivos. Sua atuação 
no campo da sustentabilidade, bem como 
os programas, é muito conhecida e bem 
avaliada por todos.” (ONG)

BIOTRANSfORMAçãO  
DE RESíDUO DE BAUxITA

Outro conceito altamente inovador em gestão na Alcoa é a alteração do resíduo de 
bauxita por meio de interações de longo prazo com os micro-organismos vivos e as 
intempéries até o ponto em que ele se torne inócuo para o meio ambiente. Com isso, 
seriam eliminados os altos investimentos em compartimentação, monitoramento e 
manutenção das atuais áreas de disposição. Esse conceito já foi tema de um convênio 
de longo prazo com a Embrapa e está atualmente em processo de reformulação, com 
atividades de pesquisa básica em andamento na Universidade Federal de Alfenas. 
Após a reformulação, pretende-se ampliar os estudos a partir de uma rede cooperativa 
que envolva todas as disciplinas e recursos necessários para a implantação.
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ENGAJANDO
NOSSAS PESSOAS
A Alcoa possui uma 
proposta de valor para 
orientar as estratégias 
de gestão de pessoas 
e auxiliar no desenho 
de iniciativas com  
foco na valorização  
do público interno.
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Estratégia das relações de trabalho

Gestão e desenvolvimento  
de pessoas

NESTE CAPÍTULOA companhia acredita que as pessoas 
são o fundamento do seu sucesso e, 
para isso, promove uma cultura de 
alto desempenho que desenvolve 
talentos, promove o trabalho em equipe 
e se mostra comprometida com o 
desenvolvimento de soluções inovadoras. 

Para isso, a Alcoa continua a criar um 
ambiente de trabalho no qual:

 atrai, desenvolve, engaja  
e retém talentos;

 prepara líderes para seu crescimento;
 destaca talentos;
  trata pessoas com dignidade, 
promovendo diversidade e inclusão;

 preza por um ambiente aberto e 
honesto em sua comunicação;

 cumpre promessas e valoriza o 
orgulho dos funcionários dentro e 
fora do local de trabalho.

Para atingir e manter essa visão, 
a Alcoa desenvolve ações, 
estratégias e métricas que ajudem 
a direcionar o crescimento da 
empresa por esse caminho. As 
práticas pioneiras adotadas pela 
Alcoa já foram reconhecidas por 
muitas premiações da área de 
recursos humanos do Brasil nos 
últimos anos.

COLAbOrADOrES POr TiPO DE CONTrATO

2012 2013

Homens Mulheres Homens Mulheres

Aprendiz 135 47 119 56

Empregado 5.003 873 4.902 911

Estagiário 88 70 76 86

Total 5.226 990 5.097 1.053

COLAbOrADOrES POr TiPO DE EMPrEGO

2012 2013

Homens Mulheres Homens Mulheres

Integral 5.090 898 4.944 934

Parcial 136 92 153 119

Total 5.226 990 5.097 1.053

PErfiL DOS fUNCiONáriOS ALCOA1 

POr GêNErO

iNDiCADOrES Gri
1 LA1 

COLAbOrADOrES POr rEGiãO

2012 2013

Próprios Terceiros Próprios Terceiros

Homens Mulheres Homens Mulheres

Norte 376 84 1.633 391 92 1.130

Nordeste 2.947 421 1.059 2.851 446 987

Centro-Oeste 0 0 0 0 0 0

Sudeste 1.430 356 447 1.325 368 337

Sul 473 129 150 530 147 116

Total 5.226 990 3.289 5.097 1.053 2.570

10 mil 
passos
A Alcoa estimula seus funcionários 
a caminharem pelo menos 10 mil 
passos todos os dias, como forma 
de incentivo às práticas saudáveis. 
Em 2013, a Alcoa conquistou a 
posição de empresa mais ativa 
do mundo na competição Global 
Corporate Challenge (Desafio 
Corporativo Mundial).
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TOTAL DE 
COLAbOrADOrES 

Próprios

Terceiros

6.216

3.289

2012 2012

6.150

2.570

2013 2013

iNDiCADOrES Gri
1 LA2

rOTATiviDADE DOS fUNCiONáriOS1

POr GêNErO 

rotatividade (%) Número de desligamentos 

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Mulheres 13 13 12 108 110 104

Homens 11 9 8 539 479 410

POr fAixA ETáriA 

rotatividade (%) Número de desligamentos 

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Até 30 anos 15 14 11 258 267 199

Entre 30 e 50 anos 10 8 8 350 289 271

Acima de 50 anos 8 7 8 39 33 44

POr rEGiãO 

rotatividade (%) Número de desligamentos 

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Norte 12 12 8 56 54 34

Nordeste 10 7 7 314 239 230

Sudeste 20 11 9 108 192 154

Sul 9 19 16 169 104 96

PrOGrAMA
ALCOA bEM-ESTAr

Para promover a qualidade de vida entre 
seus funcionários, em 2013 a Alcoa 
lançou o Programa Alcoa Bem-Estar. 
A ação é composta de quatro pilares 
fundamentais, que devem ser a base 
das atividades de engajamento do 
público interno ao longo do ano: 

ALiMENTAçãO SAUDávEL  
Alimentar-se, dentro e fora da Alcoa, 
de uma maneira saudável 

SEr ATivO 
Realizar atividades físicas e 
esportivas para melhorar o 
desempenho e o condicionamento 

EqUiLÍbriO 
Manter-se emocionalmente 
equilibrado para estar em condições 
de tomar as melhores decisões e 
construir seus próximos passos 
pessoais e profissionais 

TAbACO ZErO 
Eliminação do tabaco e do hábito 
de fumar, com o objetivo de reduzir 
o número de fumantes e tornar as 
fábricas livres de tabaco
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21%
Dos funcionários ALcoA são 
muLheres. em 2012, essA tAxA 
erA De 19%. em 2013, em postos 
De LiDerAnçA e gerênciA, As 
muLheres ocupArAm 22,4% 
DAs posições.

iNDiCADOrES Gri
1 hr4 | 2 hr8

DivErSiDADE
O setor de atuação da Alcoa é 
tradicionalmente reconhecido como 
masculino em função de seu histórico 
e mercado. Mas esse é um cenário 
que vem mudando ano a ano na Alcoa, 
com a valorização da diversidade e a 
inclusão de mulheres, principalmente 
nas áreas operacionais. Por meio das 
políticas de recursos humanos e com 
o apoio da Rede de Mulheres da Alcoa 
(AWN – Alcoa Women’s Network), a 
empresa vem trabalhando de forma 
contínua para aumentar o engajamento 
da força de trabalho feminina, ampliar a 
influência das mulheres na obtenção de 

resultados positivos para os negócios, 
apoiar ativamente os processos de 
recrutamento e elevar o perfil da 
Alcoa como um lugar atraente para a 
mulher trabalhar. Graças ao trabalho 
de conscientização, quase todas as 
fábricas já foram adaptadas com 
vestiários e salas de extração de leite 
para as mães, além, é claro, do grande 
apoio da liderança.

Hoje, o time da AWN tem pelo 
menos um representante em cada 
planta e realiza reuniões mensais 
para discutir práticas e projetos 
relacionados à diversidade.

DiSCriMiNAçãO  E DirEiTOS 

Em 2013, não houve a ocorrência de casos internos ou externos de discriminação 
por motivos de origem étnica, cor, sexo, religião, ideologia, nacionalidade ou origem 
social em nenhuma planta da Alcoa no Brasil. Por exigência legal, 100% do pessoal 
de segurança patrimonial da Alcoa, incluindo terceiros, passou por treinamentos e 
reciclagem nos quais o tema de direitos humanos é abordado.1, 2

PArTiCiPAçãO DE MULHErES NA EMPrESA

2011 2012 2013

Mulheres em cargos de produção (%) 21,1 26,7 29,2

Mulheres em postos superiores (%) 9,2 22,6 22,4

vANTAGEM  
COMPETiTivA
Pelo segundo ano consecutivo, a 
Alcoa foi escolhida a Melhor Empresa 
para a Mulher Trabalhar na pesquisa 
conduzida pelo Great Place to 
Work® em parceria com a revista 
Época (Editora Globo), refletindo os 
esforços da companhia na busca pela 
inclusão e pela diversidade no seu 
ambiente de trabalho.

A Alcoa é comprometida 
com o aumento da 
participação de mulheres na 
empresa, especialmente em 
funções produtivas.
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DiáLOGO COM  
SiNDiCATOS1, 2, 3

A Alcoa busca participar de todas 
as oportunidades de diálogo com os 
sindicatos de classe. Em algumas 
localidades, a empresa já está 
implantando uma agenda regular de 
contato para a gestão de uma pauta 
contínua. A companhia também toma 
parte em vários fóruns de relações de 
trabalho empresariais articulados pelas 
entidades sindicais empresariais, como 
sindicatos patronais, federações de 
indústria e a Confederação Nacional da 
Indústria (CNI).

ENGAJAMENTO NO 
AMbiENTE DE TrAbALHO
Anualmente, a Alcoa realiza a 
Global Voices, uma pesquisa interna 
de clima e opinião para avaliar o 
nível de engajamento das pessoas. 
A pesquisa, realizada via web, 

contém 50 questões que medem 
11 dimensões da experiência do 
funcionário, além de avaliar a visão 
da liderança, o compromisso da 
comunidade, a diversidade, o meio 
ambiente, a saúde, a segurança e a 
valorização de pessoas.

ÍNDiCE DE ENGAJAMENTO
(em %, medido pela Global Voices)

 2011 2012 2013

% de funcionários envolvidos N.D. 100 100

Índice de engajamento (%) 71 75 82

iMPACT AwArDS 

Principal evento mundial de reconhecimento da Alcoa, o Impact Awards reconhece 
as melhores práticas desenvolvidas em todas as localidades da empresa no mundo. 
Em 2013, o programa Avanço das Mulheres foi o vencedor na categoria Comunidade. 
Além do reconhecimento, a indicação mostrou que a empresa está no caminho certo 
em seu esforço para materializar valores como respeito e integridade.

Os acordos firmados com os sindicatos 
em negociações coletivas incluem 
questões econômicas, sociais e legais 
e itens referentes à segurança e à 
saúde do trabalhador. A Alcoa atende 
a aspectos como equipamento de 
proteção individual, comitês conjuntos 
de segurança e saúde, sistemas de 
reclamações e providências para 
solucionar problemas. Nas unidades de 
Juruti e São Luís, houve a implementação 
de um programa de controle de uso de 
álcool e drogas. Atualmente, 100% dos 
colaboradores são abrangidos por acordo 
de negociação coletiva. 

Gostaria que a empresa investisse mais 
em seus talentos. Tenho meu gestor como 
minha grande inspiração. Ele começou no 
“chão da fábrica”, mas teve a oportunidade 
de crescer e hoje é um grande exemplo 
não só para mim como para todos que 
trabalham com ele. É isso que eu gostaria 
de ver no relatório da Alcoa."  
(Público interno)
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COMPOSiçãO DOS GrUPOS  
rESPONSávEiS PELA  
GOvErNANçA COrPOrATivA1

NEGrOS E PArDOS

2011 2012 2013

Total Homens Mulheres Homens Mulheres

Diretores/presidente 13% 18% 0% 10% 0%

Gerentes 13% 13% 15% 14% 21%

Supervisores 31% 38% 24% 37% 20%

Estagiários 54% 40% 37% 58% 48%

Demais cargos 53% 56% 37% 56% 39%

Percentual em relação ao 
total de funcionários

50% 54% 35% 54% 37%

GêNErO 

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Homens Homens Homens Mulheres Mulheres Mulheres

Diretores/presidente 94% 94% 91% 6% 6% 9%

Gerentes 84% 83% 82% 16% 17% 18%

Supervisores 80% 79% 79% 20% 21% 21%

Estagiários 67% 56% 47% 33% 44% 53%

Demais cargos 85% 85% 84% 15% 15% 16%

Percentual em relação 
ao total de funcionários

85% 84% 83% 15% 16% 17%

fAixA ETáriA 

2011 2012 2013

< 35 anos Entre 35 
e 54 anos

> 55 anos < 35 anos Entre 35 
e 54 anos

> 55 anos < 35 anos Entre 35 
e 54 anos

> 55 anos

Diretores/presidente 0% 75% 25% 0% 72% 28% 0% 0% 3%

Gerentes 15% 77% 8% 11% 80% 9% 1% 6% 11%

Supervisores 31% 64% 5% 32% 64% 4% 5% 10% 9%

Estagiários 100% 0% 0% 100% 0% 0% 5% 0% 0%

Demais cargos 52% 46% 2% 51% 46% 3% 88% 83% 76%

% em relação ao total  
de funcionários

50% 47% 3% 49% 48% 3% 48% 48% 4%

iNDiCADOrES Gri
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fOCO EM 
SUSTENTAbiLiDADE
A Alcoa realiza os Encontros pela 
Sustentabilidade, nos quais reúne 
dezenas de funcionários para discutir 
temas-chave de sustentabilidade. Em 
2013, foram realizados três eventos e, 
para 2014, o objetivo é dar continuidade 
ao projeto focando os temas 
conservação da biodiversidade, gestão 
de emissões de gases do efeito estufa 
(GEE) e relatórios de sustentabilidade. 

A companhia também oferece o 
treinamento ABC da Sustentabilidade, 
para colaboradores, abordando a visão 
geral sobre os conceitos, casos e 
melhores práticas de sustentabilidade, 
baseado nos 7+2 temas materiais 
da empresa. Em 2014, os conteúdos 
serão reformulados para torná-lo mais 
amigável e aderente aos participantes.

LEADErSHiP  
ESSENTiALS 

O treinamento, de quatro dias e com 
três meses de acompanhamento 
por meio de coaching, contou 
com a participação de 24 gerentes 
e obteve 100% de satisfação. 
Foram discutidas questões como 
negociação e estilos de liderança 
e promovidos encontros e mesas-
redondas com a alta liderança. Os 
gerentes passaram pelo processo 
de coaching antes e depois do 
treinamento, quando definiram 
um plano de ação para fechar ou 
diminuir suas demandas de liderança.

DESENvOLviMENTO DE PESSOAS

A Alcoa mantém diversos programas para 
incentivar o crescimento e o aprimoramento 
de seus funcionários. Para a realização de 
treinamentos dos profissionais, a companhia 
mantém a Universidade Alcoa e incentiva a 
participação em cursos em seu espaço virtual.1

Entre outras iniciativas de grande importância 
estão a Semana do Desenvolvimento – uma 
ação promovida em todas as unidades e que 
proporciona diálogos sobre o desenvolvimento 

individual e profissional entre gestores 
e equipe –, o programa de mentoring – 
para orientar e oferecer direcionamento 
de carreira – e o Programa Alcoa de 
Valorização da Diversidade, lançado para 
atrair, desenvolver e reter as pessoas 
mais capazes de todas as culturas e 
setores da sociedade. Em 2013, 100% 
dos funcionários mensalistas receberam 
análise de desempenho.2

iNvESTiMENTOS EM fUNCiONáriOS

2011 2012 2013

Treinamentos realizados - 1.269 1.421

Horas de treinamento 124.118 129.132,29 121.477,34

Total de funcionários 6.238 6.216 6.150

Média de horas por funcionário 19,84 20,54 19,75

NOvOS ENGENHEirOS 
A primeira turma do programa Novos 
Engenheiros teve início em julho de 
2011, com 53 participantes das áreas de 
Mineração, Redução, Refinaria e EHS. 
Durante um ano e meio, todos participaram 
de atividades para aceleração de 
crescimento, com treinamentos presenciais 

e online, programa de mentoring e 
desenvolvimento de projetos. Foram 
mais de 27 mil horas de envolvimento 
dos participantes em projetos para a 
companhia, que refletiram em uma 
melhoria em processos estimada em R$ 
12 milhões, o que motivou a Alcoa a abrir 
uma nova turma em julho de 2013. 

ADvANCiNG SUPErviSOry 
ExPEriENCE
A primeira fase do ASE tratou de 
comportamentos e habilidades 
para uma liderança eficaz, como 
engajamento e motivação de 
funcionários, distribuição de trabalho, 
resolução de conflitos, feedback e 
melhorias para os negócios. Após 
o programa, os participantes, os 
gestores dos supervisores e os colegas 

e subordinados foram convidados a 
responder a uma pesquisa na qual 
foi possível medir a frequência com 
que esses supervisores demonstram 
comportamentos efetivos de liderança. 
Os dados mostraram que, antes do 
programa, essa frequência era de 46,1%. 
Após a primeira fase, esse número subiu 
para 88,2%. A segunda e terceira fases 
estão em andamento e também serão 
avaliadas ao longo de 2014. 
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Por meio de um forte engajamento 
nas áreas produtivas e também 
administrativas, a Alcoa incentiva 
seus funcionários e trabalhadores de 
empresas contratadas a notificarem 
qualquer situação que possa significar 
riscos e perigos de qualquer natureza. 
Uma vez identificadas falhas, o 
Programa de Prevenção a Fatalidades 
implanta ações de prevenção e 
proteção e sistemas de controle que 
eliminem ou minimizem esses riscos. 

Outras importantes iniciativa da 
empresa são o programa Pare pela 

Na Alcoa, a segurança dos funcionários 
está sempre em primeiro lugar. A taxa 
de zero acidente tem sido uma meta de 
longa data para a companhia, que vem 
trabalhando de forma incansável com 
suas equipes para construir uma Política 
de Segurança, Saúde e Meio Ambiente 
cada vez mais eficaz. Em 2013, a taxa 

de incidentes com afastamento ou 
restrição (Dart) registrou uma pequena 
alta em relação ao ano anterior nos 
números relativos a funcionários próprios 
– de 0,248 para 0,254 – e uma pequena 
queda entre os contratados – de 0,272 
para 0,239. O número de fatalidades 
permanece zero para as duas categorias.

SEGUrANçA E SAúDE
iNDiCADOrES Gri
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iNDiCADOrES DE SAúDE E SEGUrANçA1

  2011 2012 2013

Taxa de incidentes com 
afastamento ou restrição  
de trabalho (Dart)

Funcionários 0,41 0,25 0,25

Contratados 0,25 0,27 0,24

Taxa de incidentes com 
afastamento (LWD)

Funcionários 0,07 0,09 0,11

Contratados 0,03 0,07 0,06

Taxa de incidentes 
registráveis (TRR)

Funcionários 0,58 0,52 0,53

Contratados 0,53 0,55 0,52

Taxa total de incidentes 
com lesão (All Injury)

Funcionários 2,16 2,20 1,76

Contratados 1,56 1,31 1,82

Número de fatalidades
Funcionários 0 0 0

Contratados 0 0 0

SE NãO TivEr  
CErTEZA, PArE
Lançada em junho de 2013, a nova 
campanha Pare pela Segurança é 
mais um incentivo para que todos os 
empregados – próprios ou contratados 
– reconheçam a importância do 
trabalho seguro e a ideia de que é 
correto parar e buscar ajuda em 
situações de insegurança e incerteza. 
Essa iniciativa tem caráter contínuo e 
envolve todas as unidades da região 
(Brasil, Suriname e Jamaica). Nela, 
todas as histórias de Pare avaliadas 
por SSMA serão reconhecidas. A cada 
ação, o trabalhador recebe a parte de 
um adesivo em forma de moeda para 
ser colada no capacete ou no posto de 
trabalho. Quando completar a imagem 
da moeda (reunir as três partes do 
adesivo), a pessoa recebe uma moeda 
como símbolo de reconhecimento pela 
preocupação com a sua segurança e a 
segurança dos colegas.

Segurança e o uso do Cartão Pare, 
distribuído a todos os funcionários, 
Nesse cartão há a mensagem do 
presidente da empresa autorizando 
todos os trabalhadores (funcionários 
da Alcoa e de empresas contratadas) 
a parar qualquer pessoa que esteja 
praticando uma atividade considerada 
insegura de acordo com as regras 
internas da companhia. Em 2013, foram 
identificadas na Alcoa Brasil cerca de 30 
mil situações de risco, sendo que 39% 
foram imediatamente controladas e 36% 
exigiram manutenção de equipamentos 
ou modificações no local de trabalho. 
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NOSSA PrESENçA 
NAS COMUNiDADES
Por meio do Instituto 
Alcoa, a companhia busca 
promover transformações 
nas comunidades onde 
está presente, com 
iniciativas que focam 
educação, trabalho e renda, 
saúde, meio ambiente, 
governança e segurança. 

ALCOA ALUMÍNIO S.A.24



iNDiCADOrES Gri
1 ec8

Entidade sem fins lucrativos, o Instituto 
Alcoa busca promover transformações 
positivas nas localidades onde a 
companhia está presente, fortalecendo 
as comunidades e contribuindo 
para uma sociedade mais justa e 
responsável. Essa contribuição se dá 
por meio de programas de voluntariado, 
projetos próprios e investimento em 
projetos de organizações parceiras em 
áreas consideradas estratégicas, como 

educação, trabalho e renda, saúde, meio 
ambiente, governança e segurança. 

O Instituto Alcoa conta com um fundo 
patrimonial próprio, cujos rendimentos 
da aplicação permitem os investimentos 
necessários. As iniciativas no Brasil 
também contam com recursos 
adicionais provenientes da Alcoa 
Foundation, uma das maiores fundações 
corporativas dos Estados Unidos.

Eu procuro sempre ler o relatório, gosto muito de 
saber qual o desempenho da empresa em que 
trabalho. Gostaria de conhecer um pouco mais 
os resultados, principalmente no que se refere 
aos investimentos na comunidade." 
(Público interno)

viSãO
Comunidades sustentáveis e 
protagonistas de seu próprio 
desenvolvimento, pleiteando direitos e 
acessando recursos de forma autônoma 
e independente.
 
MiSSãO
Gerar um legado de sustentabilidade 
nas comunidades onde a Alcoa atua, 
por meio de projetos estratégicos e 
articulados que valorizem e fortaleçam 
suas potencialidades.

em 2013, forAm r$ 5 miLhões 
investiDos, 55 projetos ApoiADos, 
mAis De 30 miL pessoAs beneficiADAs 
e mAis De 19 miL horAs De  
trAbALho voLuntário.1

Desenvolvimento local e regional

NESTE CAPÍTULO
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vOLUNTAriADO

Os programas de voluntariado contam 
com a participação efetiva dos 
funcionários da companhia.  
A contribuição dos voluntários é o 
alicerce da atuação comunitária nas 
localidades onde a Alcoa está presente.

Em 2013, o Instituto Alcoa realizou 
grupos focais em todas as localidades. 
Os participantes puderam esclarecer 
dúvidas e compartilhar sugestões para 
os programas de voluntariado.

OS PrOGrAMAS  
DE vOLUNTAriADO

Semanas verdes: promove ações voltadas ao meio ambiente, com foco de reduzir, 
reciclar e revitalizar. Acontece todos os anos, nas unidades da Alcoa em todo o 
mundo, no período de 21 de abril a 21 de junho. As atividades realizadas durante 
as Semanas Verdes no Brasil foram destaque em todo o mundo. Mais de 2.500 
voluntários se mobilizaram para participar das atividades desenvolvidas em todas as 
unidades da Alcoa. Foram aproximadamente 110 eventos realizados, 4.345 árvores 
distribuídas e 2.901 plantadas e 97 instituições beneficiadas.

Action: tem o objetivo de reunir, no mínimo, dez funcionários para a realização de 
quatro horas de trabalho voluntário. Em 2013, foram realizadas 54 ações, com a 
participação de 1.234 voluntários e uma doação total de US$ 159 mil,  
para 54 instituições.

Alcoanos em Movimento: estimula a prática de atividades físicas entre os 
funcionários. Como reconhecimento, a Alcoa Foundation faz uma doação de 
US$ 2.500 para uma instituição escolhida. Em 2013, foram realizados 15 eventos, 
que reuniram 553 funcionários e beneficiaram 15 instituições, com o valor total  
de US$ 37.500.

Programa iniciativas beneficiados Doação Horas de 
voluntariado

Action 54 54 instituições R$ 371.076 5.239

Alcoanos em Movimento 15 15 instituições R$ 87.600 1.633

Mês Mundial de  
Serviços Comunitários

102 97 instituições 277 árvores 5.594

Semanas Verdes 110 97 instituições 4.345 árvores 5.857

Miniempresa 4 249 jovens R$ 52.856 1.072

MêS MUNDiAL DE 
SErviçOS COMUNiTáriOS
O Mês Mundial de Serviços 
Comunitários é realizado todos 
os anos, no mês de outubro, para 
incentivar o voluntariado e reunir o 
trabalho global da Alcoa em benefício 
de diversas entidades. Em sua 
oitvava edição, o programa reuniu 
cerca de 1.900 funcionários da Alcoa 
Brasil, que participaram de ações em 
benefício de mais de 2.800 pessoas 
e 97 instituições.
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PrOGrAMA DE APOiO A PrOJETOS

Em desenvolvimento local, eu acho positivo o 
engajamento dos funcionários e da comunidade 
nas iniciativas com foco na comunidade. Porém, 
os projetos desenvolvidos devem potencializar 
o melhor das comunidades. O artesanato local 
é um bom exemplo, já que é uma prática muito 
forte na região. A Alcoa deve incentivar mais as 
localidades a investirem nisso." 
(Público interno)

"Os projetos sociais desenvolvidos pela 
Alcoa são muito bons. A empresa precisa 
leva-los para regiões mais distantes, para as 
cidades mais carentes. É necessário avaliar 
as necessidades do local e criar ações que 
realmente beneficiem as pessoas.” 
(Público interno)O Programa ECOA - Educação 

Comunitária Ambiental tem como 
principal objetivo a educação 
socioambiental com foco em valores 
humanos, conhecimentos, habilidades 
e atitudes. Em 2013, o programa 
passou por uma reformulação e foi 
desenvolvida a Fase 2, que tem como 
foco a atuação em escolas municipais 
nas localidades onde a Alcoa está 

presente. A segunda fase do ECOA irá 
promover a capacitação de professores 
em educação para sustentabilidade e 
o desenvolvimento de atividades no 
contraturno escolar com os alunos, 
além de possibilitar maior integração 
com os programas de voluntariado 
do Instituto Alcoa. A expectativa é 
beneficiar em 2014 cerca de 4.500 
alunos em 30 escolas.

O Programa de Apoio a Projetos Locais 
do Instituto Alcoa abrange todas as 
localidades onde a Alcoa está presente 
e tem como principal objetivo apoiar 
projetos comunitários de organizações da 
sociedade civil e do setor público. 

O processo de apoio a projetos tem 
início com uma avaliação do diagnóstico 
de cada localidade, observando 
o plano de investimento social da 
unidade. Os projetos seguem para a 
priorização pelo Conselho Consultivo 
de Relações Comunitárias (formado por 
representantes de organizações públicas 
e privadas) e, por último, são avaliados 
pelo Comitê Técnico do Instituto Alcoa.

O Comitê Técnico do Instituto Alcoa, 
por fim, avalia e aprova os projetos de 
acordo com as estratégias predefinidas 
na região. Com o objetivo de dar 
transparência aos investimentos do 
Instituto Alcoa e da Alcoa Foundation, a 
cada quatro anos as unidades promovem 
o Painel Comunitário. Todas as etapas 
são realizadas para garantir maior 
eficiência no investimento social e na 
sustentabilidade dos projetos aprovados.

Em 2013, foram investidos mais 
de R$ 4 milhões nesses projetos. 
Além disso, foram realizados dois 
Painéis Comunitários, um na usina de 
Machadinho e outro em São Paulo.

COMUNiCAçãO DE 
rESULTADOS

boletim: divulgado 
trimestralmente para 
funcionários e parceiros, traz 
informações sobre os projetos 
e programas que estão sendo 
desenvolvidos.

balanço: com o objetivo 
de prestar contas de todos 
os projetos e investimentos 
realizados, o Instituto Alcoa 
elabora anualmente o balanço, 
que está disponível em <http://
www.alcoa.com/brasil/pt/
info_page/instituto.asp>. Cópias 
impressas foram distribuídas para 
os públicos interno e externo.

A participação dos funcionários nos 
programas de voluntariado é o alicerce 
da atuação comunitária nas localidades 
onde a Alcoa está presente. 
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rEDUZiNDO iMPACTOS LOCAiS

A Alcoa atua para desenvolver 
projetos que minimizem qualquer 
ocorrência negativa, para a sociedade 
e para o meio ambiente, decorrente de 
suas operações. Assim, a companhia 
não possui negócios em locais que 
afetem direta ou indiretamente 
populações indígenas ou mineradores 
de pequena escala.1, 2

Todas as localidades contam com um 
canal 0800 para facilitar o contato das 

comunidades com a empresa. Outra 
ferramenta disponível são os números 
de telefone fixados nos veículos de 
transporte de bauxita, que podem ser 
usados para acessar a empresa de 
transportes e a liderança da Alcoa. Caso 
sejam necessárias ações por parte da 
Alcoa, o responsável tem um prazo para 
solucionar a questão. Esse processo 
é acompanhado mensalmente pela 
área de Assuntos Institucionais e pelos 
responsáveis pelas ações.3

COMUNiDADES E MiNErAçãO
Em Poços de Caldas, pequenos 
proprietários de áreas onde estão 
localizadas as lavras recebem royalties 
proporcionais ao volume de bauxita 
extraída. Caso haja necessidade de 
construção de estradas, o proprietário 
também é indenizado de acordo com 
o valor de mercado da área impactada. 
Todas essas estradas são protegidas 
por cercas, porteiras e mata-burros 
para impedir o acesso de animais. 
Quando necessário, é construída uma 
passagem sob a estrada para que os 
animais tenham acesso às fontes de 
água sem restrições.

Em alguns casos, os proprietários 
solicitam a construção de poços para 
acúmulo de água durante as estações 
chuvosas. Eles servem de auxílio ao 
sistema de drenagem das estradas 
internas das propriedades e para o 
consumo animal. É executada uma 
cortina vegetal (com autorização do 
proprietário) para minimizar o impacto 
visual da estrada e sua operação. 
Essas estradas são compartilhadas 
com os proprietários, o que facilita 
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o escoamento de sua produção. 
Terminada a lavra, a estrada é deixada 
em boas condições de uso e totalmente 
disponível à comunidade.4

No município de Juruti, uma parceria 
entre a Alcoa, a prefeitura, o Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra), a Associação dos 
Produtores Rurais do Assentamento 
Socó (Apras) e o Sindicato dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras de Juruti 
(STTR) estabeleceu uma Matriz de 
Compensação Coletiva para o município 
de Juruti. Como parte desse trabalho, 
em 2013 foram concluídas duas obras 
na comunidade do Café Torrado: um 
campo de futebol e uma praça. Ainda 
existem atividades que dependem de 
definições do Incra, da Prefeitura e da 
associação local.5

Uma parte das atividades da Mina de 
Juruti interfere também em um projeto 
agroextrativista de reforma agrária: o PAE 
Juruti Velho. Desde 2008, Alcoa, Incra, 
Acorjuve (Associação das Comunidades 
da Região de Juruti Velho) e os Ministérios 
Públicos (estadual e federal) negociam 
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qUANTiDADE DE TErrAS (PróPriAS OU ArrENDADAS, E 
ADMiNiSTrADAS PArA ATiviDADES DE PrODUçãO OU USO 
ExTrATivO) PrEJUDiCADAS OU rEAbiLiTADAS3

Localidade
área total 
minerada ainda 
não reabilitada 
(anteriormente a 
2013) – em ha

área total 
perturbada/
minerada em 
2013

área total 
reabilitada 
em 2013

área total 
perturbada/
minerada e  
ainda não 
reabilitada final

Poços de Caldas 117,44 18,1 24,6 110,94

Juruti 185,07 110,21 41,7 253,58

Total 302,51 128,31 66,3 364,52

um termo para garantir a coexistência 
entre a Mina e o PAE. Além disso, em 
2013 a Alcoa pagou R$ 5.241.252,14 em 
valores históricos à Acorjuve, a título de 
participação nos resultados da lavra. Há 
um amplo estudo para definir o valor 
de indenização que a Alcoa pagará 
aos comunitários pelos impactos da 
construção da mina. Espera-se que tal 
estudo seja finalizado em 2014.1 

A unidade de Juruti conta ainda 
com uma ouvidoria que concentra 
as demandas das comunidades e as 
encaminha para as áreas responsáveis. 
Em 2013, não houve registros 
referentes a questões relativas ao 
uso de terra e ao direito de uso das 
comunidades locais.2

COOPErAçãO  
TAPAJóS
Lançada em 2013, essa cooperação 
resulta da parceria entre o Fundo Juruti 
Sustentável (Funjus), o Fundo Brasileiro 
para a Biodiversidade (Funbio), o 
Projeto Saúde e Alegria, a Natura e 
a Alcoa. A parceria visa desenvolver 
cadeias de produtos florestais não 
madeireiros e agroextrativistas nos 
municípios de Santarém e Juruti (PA).

iNDiCADOrES Gri
1 mm6 | 2 mm7 | 3 mm1

A Alcoa realiza a manutenção de mudas 
para posterior plantio em projetos de 
recuperação de áreas degradas. 
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Protegendo 
nossos recursos
Com ações relacionadas 
ao consumo de energia 
e de água, às emissões 
de gases de efeito estufa 
e à geração de resíduos, 
a Alcoa busca reduzir 
os impactos inerentes à 
indústria do alumínio.
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não conformidade
Assim como nos anos anteriores, 
em 2013 a Alcoa não sofreu multas 
ou sanções monetárias relativas 
a não conformidade com leis e 
regulamentos ambientais.1

O ano de 2013 foi desafiador em 
termos econômicos e provocou 
superações nos demais pilares de 
sustentabilidade da Alcoa. O foco na 
eficiência energética – um dos grandes 

desafios da indústria de alumínio – e 
na redução de resíduos impulsionou o 
desenvolvimento de diversos projetos 
inovadores, e alguns já foram colocados 
em prática em 2013. 

A Alcoa é uma empresa que mantém um 
grande foco na sustentabilidade. Empresas 
desse porte devem se antecipar e assumir a 
responsabilidade em relação aos seus impactos, 
firmar compromissos de redução e mitigação 
deles e criar estratégias que potencializem o 
desenvolvimento local. Devem devolver, em 
forma de benefícios, tudo que extraíram de 
comunidades ou do meio ambiente.” (Clientes)

tratamento de resíduos
A Alcoa avançou em seus objetivos de 
redução, tratamento e reciclagem de 
resíduos e vem desenvolvendo soluções 
para reduzir os impactos causados por 
suas operações. Com a meta de reduzir 

75% dos resíduos sólidos gerados 
até 2020 (em relação ao ano-base de 
2005), em 2013 a companhia obteve 
uma redução de 86% por meio de 
disposições sustentáveis, superando o 
objetivo estabelecido. 

redução de resíduos destinados a aterros

Meta 2020 75%

Meta 2030 100%

% redução 2005-2010 62%

% redução 2005-2011 74,90%

% redução 2005-2012 77%

% redução 2005-2013 86%

Variação

 Coprocessamento –16%

 Reciclagem –10%

 Aterro 53%

Peso total de resíduos2

por disposição (t)

21.581

2011

21.775

2012

18.276

2013

50.859

2012

48.711

2011

44.045

2013

8.381

2011

7.814

2012

11.993

2013

indicadores gri
1 EN28 | 2 EN22

Gestão ambiental de resíduos, 
efluentes e emissões

Conservação dos recursos naturais

neste caPítulo
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Em 2013, a Alcoa reciclou e reutilizou 
59% dos resíduos destinados a aterros. 
Esse resultado se deve às melhorias no 
processo da operação de São Luís.

consumo de água
Em 2013, a intensidade do consumo 
de água pelas operações de primários 
alcançou 5,5 m³/t. Influenciaram 
nesse resultado a redução das chuvas 
e a diminuição do baixo nível de 
armazenagem nos lagos de detenção. 
Por outro lado, ocorreram reduções 

de consumo em Poços de Caldas, 
em decorrência do menor volume de 
produção, e em Juruti, com melhorias 
na reutilização de águas de lagoas 
para a lavagem de bauxita. 

Nas operações da Alcoa não há fonte 
hídrica significativamente afetada por 
retirada de água nas operações, e todas 
as plantas no país estão alinhadas 
às normas ambientais no que se 
refere à captação de água em fontes 
subterrâneas e superficiais.1

consumo de água (em m3)

localidade2 2011 2012 2013 Variação

São Luís 1.202.750 1.315.119 1.249.876 –5%

Poços de Caldas 2.211.765 2.179.678 2.109.911 –3%

Juruti 4.819.598 3.254.390 1.841.987 –43%

Itapissuma 380.983 401.159 429.184 7%

Tubarão 111.587 124.087 128.816 4%

Santo André 37.952 38.019 38.855 2%

Total* 8.763.245 7.312.704 5.798.629 –21%

*A redução no consumo total se deve, principalmente, à redução de 43% do consumo em Juruti, 
em virtude da melhoria do processo de reutilização de águas de lagoas para a lavagem de bauxita.

intensidade de consumo de água (m³/t) – oPeração Primários

2005 6,16

2011 4,60

2012 5,03

2013 5,52

Meta 2020 4,62

Meta 2030 4,31

intensidade de consumo de água Por unidade de negócio (m³/t)

2011 2012 2013

Refinaria 0,36 0,36 0,36

Redução 3,91 4,34 4,84

Outros negócios 4,01 4,48 4,10

Juruti 1,28 0,75 0,41 

indicadores gri
1 EN9 | 2 EN8

consumo de água total
(m3)

2011 2012 2013

8.763
7.312

5.798
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eficiência energética   
e emissões
A energia é um insumo crítico para o 
negócio da Alcoa. Considerando os limites 
de disponibilidade de recursos naturais 
(como a água) e os impactos do uso de 
combustíveis fósseis, é preciso buscar 
novas tecnologias e fontes de recursos 
energéticos.

A Alcoa possui participação em quatro 
hidrelétricas, que garantem o suprimento 
de 70% da energia de produção do 
alumínio. A empresa possuía ainda 
participação em dois consórcios de usinas 
em fase de licenciamento ambiental: 
Santa Isabel (em 31 de janeiro de 2014 
a decisão de devolver a hidrelétrica de 
Santa Isabel para a União foi publicada no 
Diário Oficial) e Pai Querê.  

A Alcoa busca atuar de forma inovadora 
em soluções de eficiência energética 
para reduzir custos na produção. Um 

alumar e ambeV
A água é um insumo de extrema 
importância para o refino de alumina 
e é utilizada na Refinaria Alumar em 
circuito fechado, evitando desperdício 
ou descarte. Porém, algumas vezes 
é preciso repor a perda decorrente 
da evaporação. A Alcoa firmou uma 
parceria com a AmBev para utilizar 
em seu processo a água resultante do 
tratamento de efluentes da empresa 
de bebidas. Em 2013, foram usados 
aproximadamente 906 mil metros 
cúbicos de água. A fauna e a flora do 
Rio Pedrinhas foram beneficiadas pelo 
projeto, já que não recebem mais a água 
descartada pela Ambev, mantendo o 
leito hídrico livre de efluente industrial.

efluentes1

O processo de lavagem de bauxita, 
em Juruti, gera um efluente composto 
de água e sólidos (argila e material 
superfino), que é direcionado na fase 
final do tratamento para a Lagoa 
de Deposição. Esse processo não 
utiliza produtos químicos, e o único 
risco associado ocorreria em caso 
de rompimento das barragens. No 
entanto, a Alcoa adota um sistema 
de gestão de prevenção de acidentes 

em barragens, de acordo com normas 
internacionais e atendendo à Lei 
Federal de Segurança de Barragem nº 
12.334, de 20/09/2010, que assegura a 
integridade dessas instalações. 

Não há geração de estéril, rejeitos ou 
lamas no processo minerário realizado 
em Poços de Caldas. Existe apenas a 
geração de top soil (camada superficial 
orgânica do solo), que é utilizado na 
recuperação das áreas mineradas.

Volume de efluentes tratados  (em toneladas)

localidade 2012 2013

Poços de Caldas N.A. N.A.

Juruti 1.697.770 1.903.958

Total 1.697.770 1.903.958

exemplo é a planta de Poços de 
Caldas, que reduziu a produção para 
cortar custos de energia, mas ganhou 
em eficiência com o redesenho do 
forno de lingotamento da unidade e a 
substituição de óleo combustível por 
gás natural. No total, o projeto de gás 
natural contou com investimentos 
de R$ 6,12 milhões e estima-se uma 
redução de cerca de 6 mil toneladas de 
CO2  equivalente.2,3 

Em Tubarão, a empresa também 
substituiu o GLP (gás liquefeito do 
petróleo) nos fornos de tratamento 
térmico da planta por gás natural 
canalizado, mais eficiente, mais 
ecológico e que vai aumentar a vida  
útil do equipamento.

indicadores gri
1 MM3 | 2 EN8 | 3 EN18

economize o Planeta

Iniciativa para mobilizar a sociedade 
quanto ao consumo consciente por 
meio de sensibilização pública sobre 
o poder e os impactos dos cidadãos 
consumidores sobre os recursos 
naturais no dia a dia e dicas de 
como minimizá-los, além de contar 
com uma calculadora de pegada de 
carbono. O programa foi lançado 
inicialmente na unidade de Poços 
de Caldas e, posteriormente, para o 
público externo. A Alcoa busca, agora, 
promover atividades de sensibilização 
com funcionários nas demais 
localidades da empresa no Brasil.
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consumo de energia direta Por fonte (gJ)3

fonte 2011 2012 2013

Óleo BPF 10.393.301 9.735.507 9.741.120,33

GNL 3.107.913 3.369.974 3.598.728,22

Carvão mineral 10.923.298 9.292.941 9.556.869,10

Óleo diesel* ------ 431.050 711.447,64

Total 24.424.512 22.829.472 23.608.165,28

*Em 2013, foi considerado apenas o consumo das termelétricas de Juruti (PA). Nesse ano, 
foram incluídos os consumos de veículos (de passeio e caminhões), locomotiva de Juruti (PA) e 
combustão estacionária das refinarias.

consumo de energia indireta Por fonte (gJ)4

Fonte 2011 2012 2013

Eletricidade (SN)     32.981.997,00 29.867.032,68    25.076.892,79   

materiais usados, Por Peso ou Volume (t)5

2011 2012 2013

Bauxita 8.684,819 8.731,241 8.878,850

Coque de petróleo* 205.524 186.766 152.983

Fluoreto 10.880 9.415 8.192

Piche* 53.888 49.421 39.616

Soda cáustica 350.060 323.785 332.087

*Piche e coque: variação decorrente de redução de 61.244 t de produção na Alumar.

intensidade de emissões – oPeração Primários (tco2e/t alumínio)

2005 4,50

2011 3,99

2012 3,40

2013 4,30

Meta 2020 3,15

Meta 2030 2,93

intensidade de emissões – 
redução (tco2e/t alumínio)

2005 3,41

2011 3,03

2012 2,47

2013 3,32

Meta 2020 2,39

Meta 2030 2,22

intensidade de emissões – 
refinaria (tco2e/t alumina)

2005 0,57

2011 0,51

2012 0,49

2013 0,49

Meta 2020 0,40

Meta 2030 0,37

indicadores gri
1 EN16 | 2 EN17 | 3 EN3 
4 EN4 | 5 EN1

consumo  
de materiais

O minério de bauxita é o principal 
insumo usado pela Alcoa, ao lado 
da energia elétrica. Mas, durante 
os processos produtivos, são 
utilizados outros materiais, como 
coque de petróleo, fluoreto, piche 
e soda cáustica.

total de emissões diretas/indiretas/outras 
de gases de efeito estufa* (tco2e)1, 2

2011 2012 2013

Escopo 1 3.250.181 2.900.875 2.665.440

Escopo 2 268.167 535.426 674.432

Escopo 3 80.518 18.305 331.646

*O cálculo das emissões está baseado na metodologia do GHG Protocol.
Escopo 1: emissões diretas, ou seja, que pertencem à organização ou são controladas por ela.
Escopo 2: emissões indiretas, ou seja, compradas ou trazidas para dentro dos limites 
organizacionais.
Escopo 3: outras emissões indiretas. Não pertencem à organização ou não são controladas por ela.

ALCOA ALUMÍNIO S.A.34



redução da  
Pegada de carbono
Buscando inovação e sustentabilidade 
em seus processos, a Alumar se 
comprometeu a reduzir sua pegada de 
carbono e diminuir a geração de gases de 
efeito estufa (GEE). O projeto, que teve 
início em janeiro de 2012 e foi concluído 
em janeiro de 2013, atingiu recorde 
histórico na planta, sendo o melhor 
resultado do grupo Alcoa no controle da 
geração de GEE: 0,045 min EA/CD, com 
a perspectiva de reduzir a contribuição 
mundial em emissões de 0,24% para 
0,07% em toneladas de CO2e.

Produtos Primários
Em 2013, a Alcoa atingiu 39% de redução 
da intensidade de emissões (emissões 
por tonelada métrica de produto) 
na unidade de negócio de Produtos 
Primários (Refinaria e Redução), se 
comparado ao ano-base de 2005, 
resultado obtido graças aos esforços dos 
funcionários e ao aprimoramento dos 
processos produtivos.

biodiVersidade
A Alcoa atua de forma responsável em 
todas as fases de seu negócio. Mesmo 
antes de iniciar suas atividades de 
mineração ou buscar e construir áreas 
para disposição de resíduos como a 
bauxita, a companhia realiza estudos 
de biodiversidade de toda a área de 
entorno de sua operação. Com isso, 
viabiliza a identificação de espécies 
animais e vegetais para a elaboração de 
planos de conservação e recuperação.

A empresa também investe, de 
forma voluntária, na manutenção 
de três parques ambientais – 
em Poços de Caldas, São Luís 
e Tubarão – que servem como 
laboratórios de estudo da fauna e 
flora local. Os parques são abertos 

à visitação e também servem como 
palco de palestras, oficinas de 
educação ambiental e projetos com 
universidades.  

Em 2013, a Alcoa reabilitou 66,3 
hectares de áreas mineradas, sendo 
24,6 ha em Poços de Caldas e 41,7 
ha em Juruti. Na mina de Juruti a 
companhia utilizou o método de 
nucleação, que tem como princípio as 
características naturais do solo.  
O processo cria microbacias de 
retenção de água para evitar a erosão 
e aumentar a capacidade de umidade 
que será usada pelas plantas no período 
de seca. Esse processo foi um dos 
finalistas do prêmio Impact Awards em 
2013, na categoria Meio Ambiente.2

áreas administradas Pela alcoa com alto 
índice de biodiVersidade (Ha)1

localidade tipo 2011 2012 2013

Itapissuma Unidade de Conservação 69 69 69

Juruti APP 1.994 1.994 1.994

São Luís Parque Ambiental 1.800 1.800 1.800

Poços de Caldas
Parque Ambiental 18 18 18

RPPN 424 424 424

Tubarão
Parque Ambiental 12 12 12

Unidade de Conservação 25 25 25

Barra Grande APP 4.242 4.242 4.242

Machadinho APP 4.405 4.405 4.405

Serra do Facão APP 3.077 3.077 3.077 

Estreito APP 12.471 12.471 12.471 

indicadores gri
1 EN11 | 2 EN13

área Possuída, Por tiPo (Ha)

tipo 2011 2012 2013

APP Hidrelétricas 24.195 24.195 24.195 

APP Unidades 1.994 1.994 1.994 

Parques Ambientais 1.830 1.830 1.830 

Unidades de Conservação 94 94 94 

RPPN 424 424 424 
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Hábitats Protegidos ou restaurados (Ha)1

localidade1 2011 2012 2013

Itapissuma  -  - 0

Juruti* 141,75 132,00 41,7

São Luís 22,80  - 0

Poços de Caldas** 48,87 29,60 24,6

Tubarão  - 10,00 0

total 213,42 171,60 66,30 

*Recuperação de áreas mineradas através do método de nucleação.
**Reabilitação de áreas mineradas.

área total minerada e reabilitada (Ha)2

localidade área total 
minerada ainda 
não reabilitada 

(anterior a 2013)

área total 
perturbada/ 

minerada  
em 2013

área total 
reabilitada  

em 2013

Poços de Caldas 117,44 18,1 24,6

Juruti 185,07 110,21 41,7

total 302,51 128,31 66,3

total de inVestimentos e gastos em Proteção ambiental3

custos de disposição de resíduos, 
tratamento de emissões e mitigação

2011 2012 2013
Variação 

(%)

Tratamento e disposição de resíduos 118.449 208.564 44.280 –79%

Tratamento de emissões  
(ex.: gastos com filtros, agentes)

2.410.553 967.508 3.396.685 251%

Despesas com compra  
e uso de certificados de emissão

- - - -

Depreciação de equipamentos específicos 
e despesas com materiais e serviços de 
manutenção e operação, além das despesas 
com pessoal para essa finalidade

4.101.528 2.201.971 3.763.138 71%

Seguro para responsabilidade ambiental - - - -

Custos de limpeza total, inclusive custos 
com remediação de derramamentos

557.828 457.632 14.469 –97%

total 7.188.358 3.835.675 7.218.572 88%

indicadores gri
1 EN13 | 2 MM1 | 3 EN30

Hábitats Protegidos ou 
restaurados1

(ha)

2011 2012 2013

213,4

171,6

66,3
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desemPenHo 
financeiro

demonstração do Valor adicionado (em mil r$)

2011 2012 2013 Variação

Receitas das operações 2. 890.772 3.179.398 3.387.045 7%

Custo operacional 1.813.614 1.721.940 1.678.706 –3%

Funcionários 247.953 276.421 288.338 4%

Governo 525.963 541.900 617.069 14%

Remuneração de capital de terceiros 438.283 284.576 191.970 –33%

Lucros/prejuízos retidos -124.038 -52.008 -103.466 99%

Valor adicionado gerado  
a distribuir total

1.113.396 994.154 1.005.632 1%

Investimentos socioambientais 13.031 8.967 8.000 –11%

Eu reforço a necessidade de clareza das 
informações econômicas e financeiras. Há 
a apresentação de números, mas também 
é necessário contextualizar a importância 
daquele dado para a perenidade da sua 
atuação. O relatório é bem estruturado e 
interessante, mas sinto falta de explicações 
além dos demonstrativos financeiros."
(Investidor)

A Demonstração do Valor Adicionado 
(DVA) evidencia a capacidade 
de geração de riqueza de uma 
companhia e os efeitos sociais 
produzidos pela distribuição 
desses recursos entre acionistas, 
funcionários, financiadores, governo e 

sociedade. O DVA é calculado a partir 
da diferença entre a receita obtida 
com a comercialização dos produtos 
e serviços e as despesas decorrentes 
de pagamento de bens e serviços 
adquiridos de terceiros e custos de 
depreciação e amortização.1 

indicadores gri
1 EC1

balanço Patrimonial em 31 de dezembro (em milHares de reais)

 controladora consolidado  controladora consolidado

ativo 2013 2012 2013 2012
Passivo e  
patrimônio líquido

2013 2012 2013 2012

  reaPresentado reaPresentado reaPresentado reaPresentado

circulante circulante

Caixa e equivalentes 
de caixa (Nota 6)

114.553 337.794 177.548 392.363 Fornecedores (Nota 15) 259.828 239.847 274.818 256.810 

Contas a receber 
(Nota 7)

112.713 150.725 112.664 150.742 
Obrigações tributárias 
e trabalhistas

106.187 108.783 123.723 150.317 

Estoques (Nota 8) 379.550 343.543 380.924 343.543 
Empréstimos e 
financiamentos (Nota 16)

59.976 59.936 59.976 59.936 

Transações com partes 
relacionadas (Nota 17)

52.125 8.283 58.844 13.630 
Instrumentos 
financeiros (Nota 9)

42.441 42.441 

Créditos fiscais a 
compensar (Nota 10)

3.342 12.459 24.528 12.459 
Transações com partes 
relacionadas (Nota 17)

139.545 60.161 111.897 34.378 

Dividendos a receber 15.871 19.543 8.144 7.105
Provisão para 
contingências (Nota 18)

31.467 31.750 32.149 33.189

Instrumentos 
financeiros (Nota 9)

4.992 46.941 4.992 46.941 
Provisão para 
restauração ambiental

8.820 3.147 8.820 3.147 

Outros ativos 52.251 17.951 52.730 19.530 Outros passivos 35.831 26.886 58.922 28.963

 735.397 937.239 820.374 986.313 641.654 572.951 670.305 609.181

*As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas e individuais.

Para obter mais informações 
sobre as demonstrações 
financeiras da Alcoa, utilize o 
código QR ao lado.
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não circulante não circulante
Realizável a longo prazo

Depósitos judiciais 14.540 9.921 15.192 10.740
Empréstimos e 
financiamentos (Nota 16)

816.504 872.260 816.504 872.260

Créditos fiscais a 
compensar (Nota 10)

38.994 58.963 90.404 148.318
Instrumentos 
financeiros (Nota 9)

9.347 9.347

Derivativo embutido em 
contrato (Nota 9)

9.346 9.346
Transações com partes 
relacionadas (Nota 17)

1.250.769 2.159.871 1.250.769 2.159.871

Impostos de renda 
e contribuição social 
diferidos (Nota 20 (a))

726.963 690.784 727.419 691.625
Provisão para 
restauração ambiental

57.226 62.260 58.640 64.006

Provisão para 
contingências (Nota 18)

1.937 2.151

Outros ativos 42 41 41 69 Outros passivos 31.620 35.507 48.266 36.467
 780.539 769.055 833.056 860.098 2.158.056 3.139.245 2.176.330 3.141.951

Total do passivo 2.799.710 3.712.196 2.846.635 3.751.132
Investimentos em 
controladas (Nota 11 (a))

1.573.191 1.576.902 Patrimônio líquido (Nota 19)

Investimento em 
coligadas (Nota 11 (b))

3.993.944 4.298.477 3.993.944 4.298.477 Capital social 5.033.830 4.345.346 5.033.830 4.345.346

Imobilizado (Nota 13) 1.798.055 1.633.887 3.278.499 3.107.624 Reservas de capital 23.065 17.941 22.681 17.941
Intangível (Nota 14) 34.614 19.440 36.528 21.428 Reserva de lucros 1.059.135 1.159.517 1.059.251 1.159.517
 6.116.030 5.522.804 6.115.762 5.522.804

 8.180.343 8.297.761 8.142.027 8.287.627
Participação dos não 
controladores

4 4

 Total do patrimônio líquido 6.116.030 5.522.804 6.115.766 5.522.808

Total do ativo 8.915.740 9.235.000 8.962.401 9.273.940
Total do passivo e 
patrimônio líquido

8.915.740 9.235.000 8.962.401 9.273.940

demonstração do realizado – exercícios findos em 31 de dezembro (em milHares de reais)*
 controladora consolidado
 2013 2012 2013 2012
 reaPresentado reaPresentado

Receita (Nota 21) 2.779.863 2.614.489 2.779.864 2.615.886 
Custo das vendas (Nota 22) (2.223.034) (2.391.592) (2.072.558) (2.257.049)

lucro bruto 556.829 222.897 707.306 358.837 
Despesas administrativas (Nota 22) (447.071) (360.159) (493.186) (381.655)
Despesas com vendas (Nota 22) (48.558) (43.344) (48.558) (43.344)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (Nota 23) (20.937) 1.061 (21.231) 789
Participação nos lucros de controladas (Nota 11 (a)) 91.483 78.089

lucro (prejuízo) operacional 131.746 (101.456) 144.331 (65.373)
Receitas financeiras (Nota 24) 15.013 61.617 18.050 63.619 
Despesas financeiras (Nota 24) (185.785) (269.803) (185.948) (269.864)
Variações monetárias e cambiais, líquidas (Nota 24) 3.327 22.452 3.588 22.595 

despesas financeiras, líquidas (167.445) (185.734) (164.310) (183.650)
Participação nos lucros de coligadas (Nota 11 (b)) (106.301) 95.487 (106.301) 95.487

Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (142.000) (191.703) (126.280) (153.536)
Imposto de renda e contribuição social (Nota 20 (d)) 38.535 139.463 22.814 101.296

Prejuízo do exercício (103.465) (52.240) (103.466) (52.240)
atribuível a

Acionistas da companhia (103.466) (52.240)
 (103.466) (52.240)

Ações do capital social no fim do exercício – milhares (Nota 19) 19.737 17.527 19.737 17.527
Prejuízo por ação do capital social no exercício – R$ (5,58) (3,32) (5,58) (3,32)

A demonstração de resultado abrangente não está sendo apresentada, uma vez que não há outros resultados abrangentes além do prejuízo do exercício.
*Exceto quando indicado de outra forma.

demonstrações das mutações do Patrimônio líquido (em milHares de reais)
controladora

reaPresentado

REsERvas  
dE Capital

REsERvas dE luCRos

Capital soCial
pRêMio dE opçõEs 

dE açõEs
plaNo dE
pENsÃo

iNCENtivos 
fisCais

lEgal
paRa

iNvEstiMENtos
luCRos

aCuMulados
total

em 31 de janeiro de 2011 3.340.499 16.153 80.915 139.026 1.005.132 4.581.725
Efeito das mudanças nas políticas contábeis 

Total de contribuições aos acionistas 
e distribuições aos acionistas

Prejuízo do exercício (52.240) (52.240)
Obrigações com benefícios de aposentadoria (13.335) (13.335)
Integralização de capital (Nota 19 (a)) 1.004.847 1.004.847
Prêmio de opção de ações 1.788 1.788
Dividendos prescritos de não controladores 19 19
Realização de reservas para investimentos (52.240) 52.240
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demonstrações dos fluxos de caixa – exercícios findos em 31 de dezembro (em milHares de reais)
 controladora consolidado
 2013 2012 2013 2012
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes de imposto de renda e contribuição social (142.000) (191.703) (126.280) (153.536)
Ajustes

Depreciação e amortização 260.333 150.217 291.781 191.109
Provisões (1.064) 19.362 (2.018) 18.780
Prêmio de opção de ações 5.124 2.807 4.740 2.807
Resultado na venda de ativos (244) (437) (244) (437)
Equivalência patrimonial 14.818 (173.576) 106.301 (95.487)
Marcação a mercado dos derivativos embutidos (493) 4.970 (493) 4.970
Juros capitalizados (3.169) (7.563) (3.169) (7.563)
Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas (67.889) 235.131 (68.153) 234.598

 65.416 39.208 202.465 195.241
Variações no capital circulante

Contas a receber 38.012 17.344 38.078 17.357
Estoques (36.007) 1.375 (37.381) 1.375
Partes relacionadas (ativo e passivo) 35.542 (5.734) 32.305 (5.451)
Outros ativos operacionais (21.963) 68.300 (46.760) 29.969
Fornecedores 19.981 (11.866) 18.008 (629)
Obrigações tributárias e trabalhistas (2.596) 17.402 (26.594) 45.697
Contas a pagar e provisões 14.335 (8.744) 34.592 (5.450)

Caixa líquido proveniente  das atividades operacionais 112.721 117.285 214.713 278.109
Fluxos de caixa das atividades de investimentos

Aquisição de ativos (434.063) (177.157) (487.847) (262.069)
Recebimentos por vendas de ativos 1.192 1.702 1.192 1.702
Caixa líquido utilizado no aporte em investidas (47.777) (41.294)
Dividendos recebidos 111.329 64.269 8.402 21.268

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (321.542) (158.963) (478.253) (280.393)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos

Integralização de capital (aporte realizado pela controladora) 688.484 1.004.847 688.484 1.004.847
Empréstimos tomados de instituições financeiras 1.960 190.367 1.960 190.367
Pagamentos de empréstimos a instituições financeiras (57.410) (556.045) (57.410) (556.045)
Juros pagos por empréstimos a instituições financeiras (58.192) (88.453) (58.192) (88.448)
Empréstimos liberados a partes relacionadas (513.526) (513.526)
Recebimento de empréstimos com partes relacionadas (458.263) 390.178 (395.119) 390.178
Juros pagos por empréstimos a partes relacionadas (130.998) (157.203) (130.998) (157.203)

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento (14.419) 270.165 48.725 270.170
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa (223.241) 228.487 (214.815) 267.886
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício (Nota 6) 337.794 109.307 392.363 124.477
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício (Nota 6) 114.553 337.794 177.548 392.363

itens de reclassificação entre contas do balanço Patrimonial que não afetaram caixa em 2013

 
controladora  

e consolidado
Investimentos (174.138)
Ativo fixo 282.630
Depreciação (108.492)
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controladora
reaPresentado

REsERvas  
dE Capital

REsERvas dE luCRos

Capital soCial
pRêMio dE opçõEs 

dE açõEs
plaNo dE
pENsÃo

iNCENtivos 
fisCais

lEgal
paRa

iNvEstiMENtos
luCRos

aCuMulados
total

em 31 de dezembro de 2012 4.345.346 17.941 (13.335) 80.915 139.026 952.911 5.522.804
Total de contribuições aos acionistas 
e distribuições aos acionistas

Prejuízo do exercício (103.465) (103.465)
Obrigações com benefícios de aposentadoria 2.757 2.757
Integralização de capital (Nota 19 (a)) 688.484 688.484
Prêmio de opção de ações 5.124 5.124
Dividendos prescritos de não controladores 326 326
Realização de reservas para investimentos 5.564 (109.029) 103.465

 em 31 de dezembro de 2013 5.033.830 23.065 (10.578) 86.479 139.026 844.208 6.116.030



Divulgado anualmente, o relatório 
de sustentabilidade da Alcoa foi 
elaborado com base nas diretrizes 
da Global Reporting Initiative (GRI 
3.1). A publicação de 2013 cobre 
o período de 1º de janeiro a 31 de 
dezembro de 2013, e em alguns 
casos o primeiro semestre de 2014. 

Para a priorização dos conteúdos 
e a seleção de indicadores, a Alcoa 

sobre o 
relatório

desempenho – pelo menos um de 
desempenho econômico, um ambiental 
e um social –, a todos os itens de perfil, 
governança e engajamento e às formas 
de gestão. A PricewaterhouseCoopers, 
as auditorias internas e outros 
mecanismos de gestão asseguram a 
confiabilidade das informações.

sumário gri

descrição Página/resposta

1.1 Mensagem do presidente 3

1.2 Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades 3

2.1 Nome da organização 4

2.2 Principais marcas, produtos e/ou serviços 4

2.3 Estrutura operacional da organização 4

2.4 Localização da sede da organização 4

2.5
Países em que a organização opera e em que 
suas principais operações estão localizadas

4

2.6 Tipo e natureza jurídica da propriedade 4

2.7 Mercados atendidos 4 e 5

2.8 Porte da organização 3 e 4

2.9 Principais mudanças durante o período coberto pelo relatório 4

2.10 Prêmios recebidos no período coberto pelo relatório 5

3.1
Período coberto pelo relatório para as 
informações apresentadas

40

3.2 Data do relatório anterior mais recente
O último relatório da Alcoa foi publicado em 2012 e trouxe o
desempenho da empresa no período anterior (2012).

3.3 Ciclo de emissão de relatórios 40

3.4
Dados para contato em caso de perguntas 
relativas ao relatório ou ao seu conteúdo

Para esclarecer eventuais dúvidas e encaminhar comentários sobre as
práticas aqui relatadas, o leitor poderá entrar em contato pelo e-mail
sustentabilidade@alcoa.com.br.

3.5 Processo para definição do conteúdo do relatório 40

3.6 Limite do relatório 40

3.7
Declaração sobre quaisquer limitações específicas 
quanto ao escopo ou ao limite do relatório

O relato compreende as atividades das unidades operacionais de Itapissuma
(PE), Juruti (PA), Poços de Caldas (MG), Tubarão (SC) e Utinga (SP) e do
Consórcio Alumar, em São Luís (MA), bem como as atividades administrativas
realizadas no escritório central, em São Paulo (SP,) e nos escritórios de Brasília
(DF) e Belém (PA). As usinas hidrelétricas não foram 
consideradas na apuração dos indicadores.

3.8 Base para a elaboração do relatório 40

3.9 Técnicas de medição de dados e as bases de cálculos

As técnicas de medição de dados e bases para cálculos estão 
baseadas nas diretrizes da GRI. Os casos em que foram 
utilizados outros mecanismos estão sinalizados em notas
de rodapé.

3.10
Reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores

Quando existentes, estão sinalizadas em notas de rodapé.

utilizou a matriz de materialidade, 
que elenca os principais temas 
estratégicos e prioritários para a 
empresa e para seus stakeholders. 
Também foram realizadas 
entrevistas com profissionais de 
áreas-chave da empresa.

O relato atinge o nível B+ autodeclarado 
de aplicação da GRI, por responder 
a um mínimo de 20 indicadores de 
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3.11
Mudanças significativas de escopo, limite ou 
métodos de medição aplicados no relatório

4

3.12 Tabela que identifica a localização das informações no relatório 41

3.13
Política e prática atual relativa à busca de 
verificação externa para o relatório

40

4.1
Estrutura de governança da organização, incluindo 
comitês do mais alto órgão de governança

10

4.2 Presidência do mais alto órgão de governança
O presidente do mais alto órgão de governança da 
Alcoa atua como diretor executivo.

4.3
Membros independentes ou não executivos 
do mais alto órgão de governança

A maioria dos membros do Conselho de Administração é de profissionais 
independentes, conforme determinação da Bolsa de Valores de Nova York.

4.4
Mecanismos para que acionistas e 
empregados façam recomendações

10

4.5
Relação entre a remuneração e o desempenho da 
organização (incluindo social e ambiental)

No Brasil, no caso de funcionários da operação, os indicadores 
de segurança influenciam o Plano de Participação em Resultados 
(PPR) e, para a alta liderança, a composição do bônus.

4.6
Processos para assegurar que conflitos 
de interesse sejam evitados

10

4.7 Qualificações dos membros do mais alto órgão de governança 10

4.8
Declarações de missão e valores, códigos de 
conduta e princípios internos relevantes

5

4.9
Responsabilidades pela implementação das 
políticas econômicas, ambientais e sociais

10

4.10
Processos para a autoavaliação do desempenho 
do mais alto órgão de governança

O Conselho de Administração da matriz passa por avaliação 
anual de desempenho individual e em grupo.

4.11
Explicação de se e como a organização 
aplica o princípio da precaução

Nas operações da Alcoa, o gerenciamento da área de Saúde,
Segurança e Meio Ambiente é baseado no princípio da prevenção 
e precaução. Os procedimentos operacionais da
empresa são pautados em normas como a ISO 14001. Além disso, na área 
de Saúde, a utilização de substâncias químicas, como chumbo e asbestos, 
é evitada, e as exposições a substâncias químicas são controladas.

4.12
Cartas, princípios e outras iniciativas 
desenvolvidas externamente

6

4.13
Participação em associações e/ou 
organismos nacionais/internacionais

6

4.14 Relação de grupos de stakeholders engajados pela organização 7

4.15
Base para identificação e seleção de 
stakeholders com os quais se engajar

7

4.16 Abordagens para o engajamento dos stakeholders 7 e 40

4.17
Principais temas e preocupações levantados por 
meio do engajamento dos stakeholders

7 e 40

indicadores de desemPenHo

descrição Página/resposta

forma de gestão – desempenho econômico 10 e 37

EC1 Valor econômico direto gerado e distribuído 37

forma de gestão – Presença no mercado 9, 14 e 15

EC6 Políticas, práticas e proporção de gastos com fornecedores locais 9, 14 e 15

forma de gestão – impactos econômicos indiretos 25 a 29

EC8 Impacto de investimentos em infraestrutura oferecidos para benefício público 25 a 29

forma de gestão – materiais 34

EN1 Materiais usados, por peso ou volume 34

forma de gestão – energia 34

EN3 Consumo de energia direta discriminado por fonte de energia primária 34

EN4 Consumo de energia indireta discriminado por fonte primária 34

forma de gestão – água 32 e 33

EN8 Total de água retirada por fonte 33

EN9 Fontes hídricas significativamente afetadas por retirada de água 32

forma de gestão – biodiversidade 35

EN11 Localização e tamanho da área possuída 35

EN13 Hábitats protegidos ou restaurados 35 e 36
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forma de gestão – emissões, efluentes e resíduos 31 e 34

EN16 Total de emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa 34

EN17 Outras emissões indiretas relevantes de gases de efeito estufa 34

EN18 Iniciativas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e as reduções obtidas 33

EN22 Peso total de resíduos, por tipo e método de disposição 31

EN23 Número e volume total de derramamentos significativos
Em 2013, não houve derramamento de 
óleos, produtos químicos ou líquidos tóxicos 
acima de 2 mil litros (500 galões).

forma de gestão – geral 36

EN30 Total de investimentos e gastos em proteção ambiental 36

forma de gestão – emprego 17 e 18

LA1
Total de trabalhadores, por tipo de emprego, contrato 
de trabalho e região, discriminado por gênero

17

LA2
Número total e taxa de novas contratações de funcionários e de 
rotatividade de empregos, por faixa etária, gênero e região

18

forma de gestão – relações entre trabalho e a governança 20

LA4 Percentual de empregados abrangidos por acordo de negociação coletiva 20

LA5 Descrição de notificações (prazos e procedimentos) 20

forma de gestão – saúde e segurança no trabalho 20 e 23

LA7 Taxas de lesões, doenças ocupacionais e dias perdidos 23

LA9 Temas relativos a saúde e segurança cobertos por acordos formais com sindicatos 20

forma de gestão – treinamento 22

LA10 Média de horas de treinamento por ano 22

LA12 Percentual de empregados que recebem análises de desempenho 22

forma de gestão – diversidade e igualdade de oportunidades 21

LA13
Composição dos grupos responsáveis pela governança corporativa e 
discriminação de empregados por categoria funcional, de acordo com 
gênero, faixa etária, minorias e outros indicadores de diversidade

21

forma de gestão – Processo de compra 14

HR2
Percentual de empresas contratadas, fornecedores significativos 
e outros parceiros de negócios que foram submetidos a avaliações 
referentes a direitos humanos, e as medidas tomadas

14

forma de gestão – Práticas de segurança 19

HR8 Percentual do pessoal de segurança treinado em direitos humanos 19

forma de gestão – comunidade 25 a 29

SO1
Percentual de operações com programas implementados nas comunidades 
locais de avaliação de impacto, desenvolvimento e engajamento

27, 28 e 29

formas de gestão – corrupção 10

SO2 Unidades submetidas a avaliações de riscos relacionados a corrupção 10

formas de gestão – Políticas públicas 7 e 10

SO5 Posições quanto a políticas públicas 7

SO6 Políticas de contribuições financeiras para partidos políticos, políticos ou instituições10

forma de gestão – rotulagem de produtos e serviços 13

PR5 Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo resultados de pesquisas 13

MM1
Quantidade de terras (próprias ou arrendadas, usadas para atividades 
produtivas ou extrativistas) alteradas ou reabilitadas

29

MM3 Quantidades totais de estéril, rejeitos e lamas e seus riscos associados 33

MM4
Número de greves e locautes com duração de mais 
de uma semana, discriminado por país

28

MM5
Número total de operações localizadas em territórios de povos indígenas 
ou adjacentes a eles, e número e percentual de operações ou locais 
onde há acordos formais com comunidades de povos indígenas

28

MM6
Número e descrição de conflitos significativos relativos a uso da terra, 
direitos consuetudinários de comunidades locais e povos indígenas

28

MM7
Até que ponto mecanismos para encaminhamento de demandas e queixas 
foram usados para resolver conflitos relativos a uso da terra, direitos 
consuetudinários de comunidades locais e povos indígenas, e os resultados

28

MM8
Número (e percentual) de unidades operacionais da empresa onde ocorre 
mineração artesanal e de pequena escala no local ou adjacente a ele; os 
riscos associados e as medidas adotadas para gerir e mitigar esses riscos

Alcoa não tem operações onde atuam 
mineradores artesanais ou de pequena escala.

MM9
Locais onde ocorreram reassentamentos, o número de domicílios em cada 
um deles e como seus meios de subsistência foram afetados no processo

28
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relatório de asseguração limitada 
dos auditores indePendentes sobre as 
informações de sustentabilidade contidas 
no relatório de sustentabilidade 2013

Aos Administradores 
Alcoa Alumínio S.A.
São Paulo – SP

introdução
Fomos contratados pela alcoa alumínio s.a. para apresentar nosso relatório 
de asseguração limitada sobre a compilação das informações de sustentabilidade 
contidas no Relatório de Sustentabilidade 2013 da alcoa alumínio s.a. 
(“Alcoa”), relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013. 

responsabilidades da administração
A administração da Alcoa é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das informações de sustentabilidade contidas no Relatório de Sustentabilidade 
2013 de acordo com as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI-G3.1) e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
dessas informações livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro.
 
responsabilidade dos auditores independentes 
Nossa responsabilidade é expressar conclusão sobre as informações de sustentabilidade 
contidas no Relatório de Sustentabilidade 2013, com base no trabalho de asseguração 
limitada conduzido de acordo com o Comunicado Técnico CTO 01 – Emissão de 
Relatório de Asseguração Relacionado com Sustentabilidade e Responsabilidade 
Social, emitido pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, com base na NBC 
TO 3000 – Trabalhos de Asseguração Diferentes de Auditoria e Revisão, também 
emitida pelo CFC, que é equivalente à norma internacional Isae 3000 – Assurance 
engagements other than audits or reviews of historical financial information, emitida 
pelo IAASB – International Auditing and Assurance Standards Board. Essas normas 
requerem o cumprimento de exigências éticas, incluindo requisitos de independência, 
e que o trabalho seja executado com o objetivo de se obter segurança limitada de que 
as informações de sustentabilidade contidas no Relatório de Sustentabilidade 2013, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorções relevantes. 

Um trabalho de asseguração limitada conduzido de acordo com a NBC TO 
3000 e a Isae 3000 consiste, principalmente, em indagações à administração 
e a outros profissionais da Alcoa envolvidos na elaboração das informações de 
sustentabilidade, assim como na aplicação de procedimentos analíticos para se 
obter evidência que possibilite concluir na forma de asseguração limitada sobre as 
informações tomadas em conjunto. Um trabalho de asseguração limitada requer, 
também, a execução de procedimentos adicionais, quando o auditor independente 
toma conhecimento de assuntos que o levem a acreditar que as informações de 
sustentabilidade, tomadas em conjunto, podem apresentar distorções relevantes. 

Os procedimentos selecionados basearam-se na nossa compreensão dos aspectos 
relativos à compilação e apresentação das informações de sustentabilidade 
contidas no Relatório de Sustentabilidade 2013 da Alcoa, de outras circunstâncias 
do trabalho e da nossa consideração sobre áreas onde distorções relevantes 
poderiam existir. Os procedimentos compreenderam: 
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(a)  o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância, o volume de 
informações quantitativas e qualitativas e os sistemas operacionais e de 
controles internos que serviram de base para a elaboração das informações 
de sustentabilidade contidas no Relatório de Sustentabilidade 2013 da Alcoa; 

(b)  o entendimento da metodologia de cálculos e dos procedimentos para 
a compilação dos indicadores mediante entrevistas com os gestores 
responsáveis pela elaboração das informações; 

(c)  aplicação de procedimentos analíticos sobre as informações quantitativas 
e indagações sobre as informações qualitativas e sua correlação com os 
indicadores divulgados nas informações de sustentabilidade contidas no 
Relatório de Sustentabilidade 2013; e

(d)  confronto dos indicadores de natureza financeira com as demonstrações 
financeiras e/ou registros contábeis.  

Os trabalhos de asseguração limitada compreenderam, também, a aplicação de 
procedimentos quanto à aderência às diretrizes da Global Reporting Initiative 
(GRI-G3.1) aplicáveis na elaboração das informações de sustentabilidade 
contidas no Relatório de Sustentabilidade 2013. 

Acreditamos que a evidência obtida em nosso trabalho é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa conclusão na forma limitada. 

alcance e limitações 
Os procedimentos aplicados em um trabalho de asseguração limitada são 
substancialmente menos extensos do que aqueles aplicados em um trabalho 
de asseguração razoável, que tem por objetivo emitir uma opinião sobre as 
informações de sustentabilidade contidas no Relatório de Sustentabilidade 2013. 
Consequentemente, não nos foi possível obter segurança razoável de que tomamos 
conhecimento de todos os assuntos que seriam identificados em um trabalho de 
asseguração razoável, que tem por objetivo emitir uma opinião. Caso tivéssemos 
executado um trabalho com o objetivo de emitir uma opinião, poderíamos ter 
identificado outros assuntos e eventuais distorções que podem existir nas 
informações de sustentabilidade contidas no Relatório de Sustentabilidade 2013. 
Dessa forma, não expressamos uma opinião sobre essas informações. 

Os dados não financeiros estão sujeitos a mais limitações inerentes do que os dados 
financeiros, dada a natureza e a diversidade dos métodos utilizados para determinar, 
calcular ou estimar esses dados. Interpretações qualitativas de materialidade, 
relevância e precisão dos dados estão sujeitos a pressupostos individuais e a 
julgamentos. Além disso, não realizamos qualquer trabalho em dados informados 
para os exercícios anteriores, nem em relação a projeções futuras e metas.

conclusão 
Com base nos procedimentos realizados, descritos neste relatório, nada 
chegou ao nosso conhecimento que nos leve a acreditar que as informações 
de sustentabilidade contidas no Relatório de Sustentabilidade 2013 da 
alcoa alumínio s.a. não foram compiladas, em todos os aspectos relevantes, 
de acordo com as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI-G3.1).

São Paulo, 4 de junho de 2014

Pricewaterhousecoopers
auditores independentes
CRC 2SP000160/O-5
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