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Saiba por que a Alcoa 
integra pelo nono 
ano consecutivo o 
Índice Dow Jones de 
SUSTENTABILIDADE
Com mais de quatro décadas de atuação no Brasil, a companhia 
foca em programas sustentáveis e mostra que crescimento 
responsável é possível

L
íder mundial entre os produtores de alumínio primário, 

acabado e alumina, a Alcoa é considerada responsável 

pelas maiores inovações de vários setores, tais como 

mercado automotivo, aeroespacial, construção, nos 

últimos 120 anos. Além de ter como preceitos de suas atividades 

a excelência, qualidade e transparência, a Sustentabilidade é um 

fator primordial às suas ações. Com vários projetos sustentáveis 

no Brasil e no mundo, a companhia atesta sua competência com 

o foco em excelência ambiental, responsabilidade social e o su-

cesso financeiro ao integrar pelo 

nono ano consecutivo o Índice 

Dow Jones de Sustentabilidade. 

A consultora de Sustentabilidade 

da Alcoa, Thaís Magalhães, fala 

à BANAS QUALIDADE sobre as 

ações desenvolvidas na empresa e 

as conquistas que justificam a com-

petência em Sustentabilidade.

Banas Qualidade: Há quanto tempo a companhia passou 

a se voltar às práticas sustentáveis?

Thaís Magalhães: A sustentabilidade já era uma bandeira 

institucional na Alcoa antes mesmo dessa palavra ter surgido no 

vocabulário. Em 1980, quando a empresa começava a construir a 

fábrica de São Luís, no Maranhão, fazia três promessas diferen-

[Nathalie Gutierres] tes à comunidade local: comprometia-se a ajudar a promover o 

crescimento econômico da região, a ser uma mola propulsora do 

progresso social e a preservar radicalmente o meio ambiente. E 

ainda antes disso, já na década de 1960, a Alcoa começou a desen-

volver tecnologia no Brasil para revegetação de áreas mineradas, 

muito antes da legislação impor essa obrigatoriedade às empresas 

mineradoras. Isso já era sustentabilidade.

Banas Qualidade: Como os programas de sustentabilidade 

são desenvolvidos? 

Thaís: A sustentabilidade na Alcoa não é apenas um progra-

ma corporativo ou parte de uma iniciativa de marketing: é nossa 

prioridade, parte integrante 

da estratégia da empresa 

há muitos anos, em todo o 

mundo e está em tudo o que a 

companhia faz, porque reflete 

a visão, os valores, os princí-

pios e o sistema de gestão por 

ela adotados.  A Alcoa não 

age pensando somente no 

presente, mas no legado que 

pretende deixar para as gerações futuras.

Banas Qualidade: Aborde as ações sustentáveis dife-

renciadas e de destaque da companhia e seus respectivos 

resultados.

Thaís: Podemos citar vários exemplos. Em Juruti, no Oeste do 

“A sustentabilidade já era 
uma bandeira institucional 

na Alcoa antes mesmo 
dessa palavra ter surgido no 

vocabulário”

Thaís Magalhães: “o desenvolvimento sustentável 
gera benefícios líquidos de longo prazo”
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Pará, onde possui uma unidade de mineração, a empresa criou, em 

parceria com a comunidade, o Conselho Juruti Sustentável, um ór-

gão consultivo e observador do conjunto de atividades promovidas, 

seja por empresas, seja pelo poder público, para o desenvolvimento 

sustentável de Juruti – incluindo o próprio empreendimento de 

mineração de bauxita da companhia, além dos Programas de Con-

trole Ambiental (PCAs) e a Agenda Positiva, ambos desenvolvidos 

pela empresa. A criação da instituição em Juruti é considerada, por 

muitos, um novo exemplo a ser seguido em outros municípios. 

Com a adoção da Agenda Positiva (que faz parte do programa 

Juruti Sustentável), que é composta de ações voltadas para as áreas 

de educação, saúde, segurança, infra-estrutura e assistência social, 

será possível oferecer melhorias na qualidade de vida da população. 

Esse conjunto de atividades, orçado em R$ 50 milhões, garantirá 

benefícios por todo o tempo de atividade do empreendimento. Por 

meio de importantes parcerias com instituições como o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e as Associações 

Comerciais e Empresariais de Juruti (ACEJ) e de Santarém (ACES), 

a Alcoa vem estimulando o empresariado da região Oeste do Pará 

a se qualificar. Com isso, incentiva o crescimento profissional bem 

como a geração de renda e empregos.

Banas Qualidade: Fale a respeito da busca constante da 

companhia pelo desenvolvimento sustentável.

Thaís: O desenvolvimento sustentável gera benefícios 

líquidos de longo prazo para clientes, funcionários, acionistas, 

fornecedores e as comunidades nas quais a Alcoa opera.  É a 

utilização dos valores da companhia para construir o sucesso 

financeiro, excelência ambiental e responsabilidade social, por 

meio de parcerias. Temos o reconhecimento de várias institui-

ções por nossas práticas sustentáveis. A empresa foi eleita por 

cinco vezes consecutivas uma das 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. Integra pela nona 

vez consecutiva o Índice Dow Jones de Sustentabilidade.

Banas Qualidade: A Alcoa integra pelo nono ano conse-

cutivo o Índice Dow Jones de Sustentabilidade. Comente os 

pontos que conduziram a empresa a tal conquista.

Thaís: A inclusão permanente nesta lista reflete nosso 

esforço contínuo e o valor que damos à  sustentabilidade. 

Incorporamos os conceitos do desenvolvimento sustentável 

às nossas práticas empresariais, parcerias e participação com 

as comunidades. Vemos a sustentabilidade como uma conse-

quência simultânea de êxito financeiro, excelência ambiental e 

responsabilidade social. Isso oferece benefícios de longo prazo 

às partes que atuam conosco e à Alcoa também. Esse reconhe-

cimento dá impulso a nossas iniciativas.

Banas Qualidade: Quais foram as conquistas da Alcoa 

sobre sustentabilidade em 2009?

Thaís: A evidência material desse crescimento sustentável 

está na inauguração de dois megaprojetos, ambos de caráter 

estruturante: a Mina de Bauxita de Juruti, no Estado do Pará; 

e a Expansão da Refinaria de Alumina de São Luís, no Estado 

do Maranhão. Mais ainda, em 2009 a Alcoa prosseguiu, com 

seus parceiros, na construção de mais duas usinas hidrelétricas, 

Serra do Facão e Estreito, que, com Machadinho e Barra Grande, 

“A Alcoa não age pensando 
somente no presente, mas no 
legado que pretende deixar 
para as gerações futuras”

“O desenvolvimento sustentável gera benefícios líquidos de 
longo prazo

para clientes, funcionários, acionistas, fornecedores e as 
comunidades nas quais a Alcoa opera. É a utilização dos 

valores da companhia para construir o sucesso financeiro, 
excelência ambiental e responsabilidade social, por meio 

de parcerias”
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fornecerão aproximadamente 70% das nossas necessidades de 

energia elétrica no Brasil. Tão importante quanto o resultado 

material dessas iniciativas de crescimento foi a forma pela qual 

esses projetos foram levados adiante. Em todos os casos, a Al-

coa demonstrou que crescimento responsável é possível sim, 

tornando realidade o engajamento dos stakeholders, além de 

buscar, de forma inteligente e proativa, a minimização da nossa 

pegada ambiental.

Banas Qualidade: Você poderia falar a respeito das ques-

tões de aprofundamento da gestão ambiental de resíduos, 

efluentes e emissões?

Thaís: O engajamento da Alcoa nas questões climáticas 

também se deu pela participação voluntária em iniciativas como 

a plataforma EPC-Empresas Pelo Clima, do FGVCes-Centro de 

Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas. Os 

objetivos do programa são a formação de lideranças empresa-

riais no tema das mudanças climáticas e a criação de políticas 

e sistemas de gestão de emissões de GEE. O EPC iniciou em 

outubro de 2009 e durante 2010 terá grupos para discutir as-

suntos específicos ligados à mudança climática. Os debates, que 

abrangem representantes da academia e de governo, oferecerão 

sugestões para a proposta de atuação brasileira no âmbito do 

combate ao aquecimento global. Em 2009, a Alcoa assinou a 

Carta Aberta ao Brasil sobre Mudanças Climáticas (www.foru-

mamazoniasustentavel.org.br), documento que traz uma série 

de compromissos voluntários das empresas signatárias com os 

esforços para a redução dos impactos das mudanças climáticas. 

Em seguida, a Alcoa se uniu ao Fórum Clima, grupo de trabalho 

formado com o apoio do Instituto Ethos, cujo objetivo é o de 

promover a interação entre as empresas com relação ao aten-

dimento aos compromissos assumidos e participação ativa na 

elaboração e regulamentação de políticas publicas relativas a 

mudanças climáticas. A Alcoa também reduziu seu consumo 

de água de 3,74 milhões de m³ em 2008 para 3,25 milhões de 

m³ em 2009, uma queda de aproximadamente 13% em relação 

ao volume utilizado no ano anterior. É preciso lembrar que o 

desligamento temporário de uma linha de produção de Poços 

de Caldas-MG, devido à crise financeira mundial, favorece 

essa comparação. Mas a projeção para 2010, mesmo com a 

linha em funcionamento e a expansão da Alumar, aponta para 

o consumo de 3,64 milhões de m³, uma redução de 2,6% em 

comparação a 2008.

Banas Qualidade: Atualmente, quais são os principais 

desafios da empresa em sustentabilidade?

Thaís: Para crescer de forma equilibrada e sustentável, viven-

ciamos desafios com as recentes inaugurações da mina de bauxita 

em Juruti-PA e da refinaria de alumina da Alumar, em São Luís-

MA; a modernização de nossa usina de redução de alumínio em 

Poços de Caldas-MG; o aumento da nossa autogeração de energia; 

a ampliação da capacidade produtiva da nossa fábrica de laminados 

de alumínio em Itapissuma-PE; e o engajamento na preservação 

da biodiversidade e no combate às mudanças climáticas. Por isso, 

nossos esforços estão voltados não só a garantir o futuro dos nos-

sos negócios e, necessariamente, do progresso socioeconômico e 

ambiental das comunidades, mas também a atender, dentro dos 

limites, as elevadas expectativas dos nossos stakeholders, sejam 

acionistas, colaboradores, sejam comunidades onde mantemos 

atividades ou integrantes da sociedade civil.

Banas Qualidade: Como foram desenvolvidas as 12 metas 

sobre as questões ambientais e sociais da Alcoa? 

Thaís: A companhia adotou, em âmbito mundial, a Estra-

tégia Global de Sustentabilidade 2020, por meio da qual são 

estabelecidas metas claras e ambiciosas relacionadas a fatores 

como redução do consumo de água e de energia, o reaproveita-

mento e a reciclagem dos resíduos e a diminuição das emissões 

de gases. Nesse último caso, por exemplo, a Alcoa foi muito 

além. O objetivo inicial da era obter uma redução de 25% das 

emissões mundiais diretas de gases causadores de efeito estufa 

até 2010, a partir de 1990, mas atingiu esse percentual já em 

2003, sete anos antes. Identificados em 2006 por meio da me-

todologia da GLN-Global Leadership Network, os 6+2 temas 

– que neste ano evoluíram para 7+2 – refletem as questões de 

sustentabilidade mais relevantes que precisam ser incluídas nas 

estratégias e ações da Alcoa no Brasil, além de estarem alinhados 

estrategicamente com as diretrizes da Alcoa Inc.

“A Alcoa demonstrou que crescimento responsável é possível 
sim, tornando realidade o engajamento dos stakeholders, além 

de buscar, de forma inteligente e proativa, a minimização da 
nossa pegada ambiental”

A utilização deste artigo é exclusiva para fins educacionais.

Text Box
Fonte: Banas Qualidade, São Paulo, ano 20, n. 221, p. 7-9, out. 2010.




