Pelo nono ano consecutivo a Alcoa integra Índice Dow Jones de Sustentabilidade

A Alcoa integra, pela nona vez consecutiva, o Índice Dow Jones de Sustentabilidade,
importante guia em que os investidores se baseiam para avaliar o desempenho não-financeiro
das empresas. As companhias que o integram são selecionadas a partir da análise de suas
atividades econômica, social e ambiental. A Companhia foi listada nos Índices mundial e norteamericano.
"Nunca recuamos de nosso compromisso com a excelência ambiental e responsabilidade social,
mesmo considerando os desafios da economia mundial", disse Klaus Kleinfeld, presidente
mundial e CEO da Alcoa. "Nossa presença contínua em um dos principais índices mundiais de
sustentabilidade é um honroso reconhecimento dos nossos esforços".
Em Agosto deste ano a Alcoa nomeou Kevin Anton como diretor-executivo de Sustentabilidade
para desenvolver uma estratégia que integre ainda mais as ações sustentáveis praticadas na
Companhia e prosseguir adotando ações sustentáveis diariamente.
A Empresa também apresentou uma série de avanços em seu Relatório de Sustentabilidade de
2009, incluindo:
* 74% das unidades globais da Alcoa não registraram nenhum incidente que tenha resultado
em dia de trabalho perdido e 41% delas não tiveram nenhum acidente.
* A contínua redução nas emissões absolutas de gases de efeito estufa atingiram em 2009
44% abaixo dos níveis verificados em 1990. Em comparação com 2008, a redução chega à
marca de 36%, embora uma parcela considerável da melhora em 2009 tenha sido motivada
pelos cortes temporários na produção em resposta à crise financeira mundial. As melhorias
nos processos da Divisão Mundial de Produtos Primários contribuíram para reduzir em mais de
um milhão de toneladas as emissões diretas de gases do efeito estufa em comparação com
2008.
* Em conjunto com a Associação Européia de Alumínio, Associação de Alumínio dos Estados
Unidos e Instituto Internacional do Alumínio, foram realizadas avaliações do ciclo de vida do
alumínio em diferentes produtos, incluindo laptops, carrocerias, caminhões, ônibus urbanos e
garrafas de alumínio, além de avaliações do ciclo de vida de recipientes de bebidas e peças
automotivas feitas com o metal.
* Cerca de 90% de nossas unidades operacionais de todo o mundo têm agora programas
comunitários. Alcoa e Instituto Alcoa destinaram mais de US$ 34 milhões às comunidades em
que a Empresa atua.
O Relatório de Sustentabilidade de 2009 da Alcoa e os relatórios da empresa referentes a
outras
regiões
do
mundo
podem
ser
acessados
pelo
http://www.alcoa.com/sustainability/en/info_page/home.asp. O Relatório de Sustentabilidade
da Alcoa no Brasil está disponível no site http://www.alcoa.com/brazil/pt/home.asp.
Lançado em 1999, o Índice Dow Jones de Sustentabilidade tornou-se referência mundial no
monitoramento do investimento empresarial em sustentabilidade. A lista inclui 10% das 2,5
mil maiores empresas do mundo a partir de critérios de avaliação econômicos, ambientais e
sociais. O Índice Dow Jones de Sustentabilidade dos Estados Unidos acompanha o desempenho

de cerca de 20% das melhores companhias sustentáveis em todo o mundo, utilizando o
universo das 600 maiores empresas das regiões onde atuam.
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