
Alcoa é reconhecida como uma das empresas mais sustentáveis do mundo pelo 
quinto ano consecutivo, em Davos 

Companhia consta no ranking anual Global 100, que aponta as empresas mais exemplares em 
práticas empresariais sustentáveis, divulgada durante o Fórum Econômico Mundial. 

A Alcoa acaba de ser novamente nomeada uma das empresas mais sustentáveis do mundo. É 
a quinta vez consecutiva que a Companhia consta no ranking anual Global 100, que aponta as 
empresas mais exemplares em práticas empresariais sustentáveis, divulgada durante o Fórum 
Econômico Mundial, em Davos, Suíça. A Alcoa faz parte desse ranking desde que foi iniciado, 
em 2005 e, neste ano, é a única empresa dos Estados Unidos, do setor de materiais, 
relacionada na lista Global 100.  

O ranking inclui empresas de 15 países, que atuam em vários setores da economia. As 
companhias são avaliadas de acordo com a eficiência e habilidade de gerenciamento nas áreas 
ambiental, social e econômica, além de bom desempenho em relação a oportunidades e riscos.  

Nesse ano também foi avaliado o relacionamento das companhias com os stakeholders, desde 
o início de suas atividades. Do total, 46 empresas do ranking Global 100 continuarão ativas 
pelos próximos 100 anos.  

O ranking Global 100 é elaborado pela editora canadense Corporate Knights Inc. e pela 
Innovest Strategic Value Advisors, empresa internacional de pesquisa sobre investimentos, 
que compila e analisa informações de 1800 companhias internacionais e as compara a outras 
do mesmo setor, para definir a melhor empresa de cada segmento. 

O compromisso da Alcoa com a sustentabilidade tem um longo histórico e está integrado às 
suas práticas de negócios e operacionais, bem como a seu engajamento com a comunidade. A 
Alcoa e demais empresas e entidades ambientais fundadoras da Parceria Americana pela Ação 
Climática (USCAP-United States Climate Action Partnership) lançaram recentemente estratégia 
de ação legislativa em favor da promulgação de leis de proteção climática nos Estados Unidos, 
incluindo recomendações de políticas públicas relativas às mudanças climáticas. A Alcoa 
também é membro-fundadora da The Climate Registry (Registro Climático), organização sem 
fins lucrativos que mede e divulga publicamente, de forma comum, precisa, transparente e 
consistente, as emissões de gases que causam o efeito estufa (GEE) pelos diversos setores 
industriais. 

A Alcoa reduziu suas emissões em 33% a partir de 1990, ainda que tenha ampliado a 
produção de alumínio. Além disso investe em outras tecnologias, como a de captura de 
carbono, que resulta em substanciais benefícios, por seqüestrar o CO2 que de outra forma 
seria liberado na atmosfera. Em 2007 a Alcoa inaugurou sua primeira fábrica de alumínio, em 
20 anos, na Islândia, movida por energia hidrelétrica sustentável.  

E, no setor comunitário, a Alcoa Foundation, ao longo de seus 56 anos de história, fez doações 
estimadas em US$ 466 milhões para melhorar a vida das pessoas que residem nas regiões 
próximas às unidades da Empresa. 

Perfil da Alcoa - Há 44 anos no Brasil, a Alcoa Alumínio S.A. é subsidiária da Alcoa Inc., líder 
mundial na produção e transformação do alumínio, que atua nos mercados aeroespacial, 
automotivo, embalagens, construção, transportes comerciais e no mercado industrial. Além de 
alumina e alumínio primários, a Alcoa fabrica produtos transformados como laminados e 
extrudados, bem como rodas forjadas, sistemas de fixação, fundidos de superligas e de 
precisão, estruturas e sistemas para construções. A Companhia possui 97 mil funcionários em 
34 países e integra pela sétima vez consecutiva o Índice Dow Jones de Sustentabilidade. A 



Alcoa foi eleita pela quinta vez consecutiva uma das empresas mais sustentáveis do mundo no 
Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça e é uma das fundadoras da Parceria Americana 
pela Ação Climática (United States Climate Action Partnership - USCAP), uma associação 
composta por importantes companhias e ONGs ambientais norte-americanas que lutam pela 
redução significativa das emissões de gases causadores do efeito estufa. 

Na América Latina e Caribe, a Alcoa conta com mais de sete mil funcionários e opera em seis 
estados brasileiros – Pernambuco, Minas Gerais, Maranhão, Pará, São Paulo e Santa Catarina – 
incluindo uma nova mina de bauxita, que está sendo instalada em Juruti (PA). Possui 
operações também na Jamaica, Suriname e Trinidad & Tobago. Além das usinas de Barra 
Grande e Machadinho, a Alcoa tem participação nos consórcios das hidrelétricas em construção 
de Estreito, na divisa do Tocantins e Maranhão; e Serra do Facão, entre os estados de Goiás e 
Minas Gerais. A Alcoa está entre as “empresas mais admiradas do Brasil” em 2007, segundo 
pesquisa publicada pela revista Carta Capital e destaque no ranking das 500 Melhores 
Empresas da revista Dinheiro, em 2008. A mesma revista incluiu a Alcoa em sua lista das 50 
Empresas do Bem. Também foi reconhecida no Guia de Boa Cidadania Corporativa 2006, 
publicado pela revista Exame, nas áreas de Valores e Transparência e de Governo e Sociedade. 
| Site www.alcoa.com.br. 
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