
Albras reduz acidentes dando voz a seus funcionários 
 
O funcionário é um fator-chave para que as condições de segurança sejam adequadas no 
ambiente de trabalho. Partindo desse princípio, a Albras, empresa produtora de alumínio primário, 
localizada em Barcarena/PA e controlada pela Companhia Vale do Rio Doce, deu a seus 
trabalhadores papel de relevância nos processos de gestão e nas ações de segurança, saúde e 
educação. O objetivo é garantir uma melhor qualidade de vida para todos e incrementar o 
processo produtivo.  
 
A diferença quem faz são as pessoas. Quando temos um funcionário mais bem preparado, ele tem 
maior poder de análise e maior capacidade de contribuir com a empresa”, acredita Paulo César 
Silva, gerente de Administração da Albras.  
 
Como resultado desse trabalho integrado e do empenho conjunto, a Albras conquistou, 
simultaneamente, as recertificações ISO 9001 (administra o sistema de qualidade nos processos); 
ISO 14001 (avalia os impactos ambientais); SA 8000 (enfoca a responsabilidade social); e a 
OHSAS 18001 (supervisiona a saúde e segurança do trabalhador).  
 
No caso dessa última certificação, a companhia atingiu em abril de 2003, seus melhores índices 
históricos ao ultrapassar a marca de mais de cinco milhões de homens/horas trabalhadas sem 
acidentes motivadores de afastamento. Esse índice é similar ao atingido em 2000, quando a 
Albras conquistou a posição de líder mundial em segurança do trabalho, com a chancela do 
Instituto Internacional do Alumínio, sediado em Londres. No final de abril, a empresa já havia 
ultrapassado a marca de 5,3 milhões de homens/horas trabalhadas sem registrar acidentes 
motivadores de afastamento.  
 
Para conquistar esses resultados, a Albras aplica o Sistema de Gestão de Segurança, baseado em 
diversas ferramentas, como o Diálogo Diário de Segurança (DDS) – reuniões de conscientização 
sobre a importância da prevenção de acidentes -; o programa Risco Zero, no qual os empregados 
identificam as tarefas de maior periculosidade; e os Círculos de Controle de Qualidade, formados 
por funcionários voluntários que apresentam idéias para melhorar o trabalho.  
 
Hoje, a empresa conta com 151 círculos e participação de 986 funcionários em 82 trabalhos. 
“Essa é uma ótima oportunidade para solucionarmos problemas que nos afetam no dia-a-dia e 
que são simples, desde que tenhamos as portas abertas”, acredita Cristóvão Gomes de Oliveira, 
operador de produção e participante dos círculos.  
 
Os resultados são visíveis. Cristóvão conta que, após a diminuição de 10% de um percurso que os 
empregados do seu setor tinham de percorrer em oito horas de trabalho, ele agora chega em casa 
com mais disposição para brincar com os filhos. “Faz muita diferença saber que as pessoas aqui 
levam a sério as nossas idéias”, afirma.  
 
Educação tem função estratégica 
 
A formação dos funcionários, passando por todos os níveis, do operacional até a gerência, é peça 
fundamental para garantir processos eficientes. Em 2002, houve investimento de cerca de R$ 1,6 
milhão em programas educacionais e treinamentos. São oferecidos na empresa cursos técnicos 
em metalurgia para 50 funcionários, além de aulas de inglês com o subsídio de 50% do valor do 
curso. Ambas atividades ocorrem durante o expediente. A empresa também firmou parceria com 
a Universidade Federal do Pará, e 20 de seus engenheiros participam de um mestrado, com 90% 
do valor pago pela Albras. Outros 40 empregados fazem MBA em Gestão Empresarial.  
 
Mais uma atividade que acontece no chão de fábrica são as aulas de 1º e 2º graus do Telecurso, 
em parceira com o Sesi, assistidas por 260 empregados. Izidório Gonçalves Tenório, auxiliar 
administrativo, 16 anos de empresa, é um dos alunos do Telecurso. Depois de 30 anos sem 



estudar, Izidório completou o 2º grau para inteirar-se das evoluções tecnológicas. “Com isso, 
cresce a empresa e crescemos nós. Não quero ficar para trás”, ressalta.  
 
Arte e cultura na fábrica  
 
Familiares e funcionários têm a oportunidade de mostrar seus talentos em diversas atividades 
culturais. Duas vezes por ano, acontece o “Festival Artístico de Talento Albras”, em que os 
funcionários expõem pinturas, artesanato e fotos. Aqueles que têm dons musicais tocam seus 
instrumentos no horário de almoço. Os melhores trabalhos ainda recebem uma premiação 
especial. Todo semestre, a empresa realiza o “Famarte”. Filhos, maridos e esposas que façam 
trabalhos artísticos podem participar da exposição. Durante a semana do “Famarte”, a empresa 
traz grupos musicais para animar a festa. Para completar o cardápio cultural, há as atividades do 
grupo teatral “Aluminados”, formado por funcionários, e do coral da Albras.  
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