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INSTITUTO ALCOA

Fundado em 1990, no Brasil, o Instituto Alcoa é uma entidade sem fins lucrativos, que busca promover transformações positivas 
nas localidades onde a Alcoa está presente, fortalecendo as comunidades e contribuindo para uma sociedade mais justa 
e responsável.

O Instituto Alcoa tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento sustentável local, atuando 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.

Para o Instituto Alcoa, o investimento social privado é eficaz quando:

• Propicia que a comunidade seja a protagonista do seu desenvolvimento, fortalecendo a sociedade civil;

• Promove transformações positivas na situação social das comunidades;

• Propicia um relacionamento positivo e construtivo da empresa com as comunidades;

• Provoca resultados consistentes e sustentáveis, isto é, que permanecem, potencializam-se e/ou se desdobram em 

outras iniciativas;

• Articula os diversos atores e setores de um município em prol de questões sociais locais.

O Instituto Alcoa conta com um fundo patrimonial próprio, o que permite que os rendimentos da aplicação desse fundo sejam 
investidos em projetos comunitários anualmente.

Além dos projetos e programas do Instituto Alcoa, as iniciativas no Brasil contam com recursos adicionais provenientes da Alcoa 
Foundation, em iniciativas globais da companhia.

Gerar um legado de 
sustentabilidade nas 
comunidades onde a 

Alcoa atua, por meio de 
projetos estratégicos e 

articulados que valorizem 
e fortaleçam suas 
pontencialidades.

Comunidades 
sustentáveis e 

protagonistas de seu 
próprio desenvolvimento, 

pleiteando direitos e 
acessando recursos 

de forma autônoma e 
independente.

Este balanço demonstra os resultados do ano de 2016. Em novembro de 2016, 
a Alcoa se separou em duas empresas independentes: a Alcoa, que atua nos 

segmentos de bauxita, alumina e alumínio e a Arconic, com produtos de inovação e 
tecnologia. No Brasil, as unidades da Alcoa são as plantas de Poços de Caldas, Juruti, 

São Luís; escritórios corporativos em Brasília e São Paulo; e as hidrelétricas de Machadinho, 
Barra Grande, Serra do Facão e Estreito; e da Arconic: Barra Funda, Itapissuma, Poços 

de Caldas, Santo André e Tubarão. Em 2017, o Instituto Alcoa continua atuando no País, 
focado nas operações da Alcoa, com recursos adicionais da Alcoa Foundation em 

iniciativas globais com foco em sustentabilidade. A Alcoa mantém fortemente seu 
compromisso com as comunidades onde atua.

03



MODELO DE ATUAÇÃO

O Instituto Alcoa atua com base em quatro áreas prioritárias: Programa de Apoio a Projetos Locais, Voluntariado, Projetos Estruturantes 

e Iniciativas Globais que, juntas e articuladas, contribuem para a promoção do desenvolvimento sustentável local.

O Instituto Alcoa também é responsável pela gestão dos projetos incentivados da companhia.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL

• Projetos Locais

• Conselhos Consultivos 

• Painéis Comunitários

• WRI
• Conservation International
• Earthwatch
• Naturebridge
• Global Releaf
• Programas de Bolsas 
   de Estudo

• ACTION

• Junior Achievement

• Alcoanos em Movimento

• Mês de Reconhecimento

• Programa ECOA

• Projeto Cambará

• Projeto Ciranda do Aprender

Voluntariado

Projetos Estruturantes

Programa de Apoio
a Projetos Locais

Iniciativas Globais

• Gestão de Projetos

Projetos Incentivados
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OS RESULTADOS DEMONSTRAM NOSSO 
COMPROMISSO COM AS COMUNIDADES



O Programa de Apoio a Projetos Locais do Instituto Alcoa abrange todas as localidades onde a Alcoa está presente e tem como 
objetivo apoiar projetos comunitários de organizações da sociedade civil e do setor público, a partir de seis áreas consideradas 
estratégicas: educação, trabalho e renda; saúde, meio ambiente, governança e segurança.

O processo de apoio a projetos está disponível no Guia do Programa de Apoio a Projetos Locais, disponível na página do Instituto 
Alcoa no site www.alcoa.com/brasil/pt/apoio-projetos-locais.asp

Os projetos encaminhados pelas organizações são avaliados e priorizados nas localidades pelo Conselho Consultivo de Relações 
Comunitárias, formado por representantes de organizações públicas e privadas e, na sequência, encaminhados para avaliação da 
equipe do Instituto Alcoa.

Os projetos aprovados pelo Instituto Alcoa são aqueles de acordo com as estratégias predefinidas na região e de de acordo com 
quatro principais indicadores, sendo:

• Alinhamento estratégico: consonância com os focos e linhas de atuação do Instituto Alcoa;

• Viabilidade: parceria financeira e/ou técnica asseguradas para o desenvolvimento da proposta;

• Sustentabilidade: perspectiva de continuidade das ações, uma vez encerrado o apoio do Instituto Alcoa;

• Aprendizagem: estratégias de avaliação e plano de divulgação do projeto, incluindo ações e resultados.

Todo este processo de gestão é online, por meio do sistema do Instituto Alcoa: institutoalcoa.sponsor.com.
Todas estas etapas garantem maior eficiência no investimento social e na sustentabilidade dos projetos aprovados.

INVESTIMENTOS EM 2016

PROGRAMA DE APOIO
A PROJETOS LOCAIS

PROJETOS DO INSTITUTO ALCOA
E ALCOA FOUNDATION 2016

06 07

 ÁREA ORGANIZAÇÃO PROJETO LOCALIDADE VALOR (R$)

TOTAL PROJETOS 5.428.252,94

    Governança Fundo Internacional Socioambiental (FICAS) Projeto Cambará Regional 378.840,00 

  FBF Cultural Programa ECOA Regional 1.985.417,60

  COOP TRAB PROC COOPERGORE Descarte Correto Responsabilidade de Todos Poços de Caldas 51.606,02

  Associação Poços Sustentável (APS) Diálogos para a Sustentabilidade Poços de Caldas 33.115,69

 Meio Ambiente Associação Poços Sustentável (APS) Disaster Relief Poços de Caldas 49.860,00

  Fundação Mamíferos Aquáticos Mais Mangue  Itapissuma 106.328,13

  Associação Ponto Cidadão 3Es da Sustentabilidade: Educar, Estimular, Economizar Itapissuma 63.046,50

  Inmed Brasil Água Limpa, Crianças Saudáveis Estreito 30.000,00

  Prefeitura Municipal de Ipira Proteção de nascentes e recuperação das áreas Machadinho 60.000,00

   de preservação permanente nas nascentes  

  Associação Junior Achievement Programa Miniempresa Juruti 26.000,00

  Associação Junior Achievement Programa Miniempresa Poços de Caldas 11.700,00

  Associação de Promoção Humana e Projeto Maria Cinderela APHAS Poços de Caldas 70.412,70

  Ação Social de Poços de Caldas   

  Projeto Atletas do Futuro Atletas do Futuro Poços de Caldas 40.000,00

  Associação Junior Achievement Programa Miniempresa São Luís 8.300,00

  Associação Junior Achievement Programa Habilidades para o Sucesso São Paulo 18.070,00

  Casa do Caminho Espaço para Fazer Acontecer Poços de Caldas 84.000,00

  Associação Casa da Árvore E se eu fosse o autor? – Laboratórios Criativos Leitura Poços de Caldas 49.324,15

   e Cultura Digital  

  Assistência Social Emanuel (ASE) Curso de Formação de Cuidadores/Educadores Sociais Poços de Caldas 62.413,60

  Fundo Municipal de Assistência Social Vencendo Obstáculos Poços de Caldas 30.874,18

      Educação de Divinolândia   

  Associação Junior Achievement Programa Habilidades para o Sucesso Itapissuma 25.200,00

  Creche Escola Maria de Nazaré Projeto Inclusão Cidadã Itapissuma 83.302,42

  Instituto Qualidade no Ensino Avaliação Diagnóstica e Formação Itapissuma 160.000,00

  Sociedade Movimento dos Focolari Nordeste Construindo Valores, transformando Vidas Itapissuma 95.782,48 

  – Escola Santa Maria   

  APP EMEB Professora Maria Emília Rocha “Mídias na Educação – Um clique no conhecimento” Tubarão 62.352,00

  Escola de Educação Básica São João Batista Arte, parque e jardinagem na Vila Flor Tubarão 41.770,00

  APP EMEB Manoel José Antunes Alunos na Idade Mídia Tubarão 52.244,00

  Associação Vida e Arte Transporte e Lazer Tubarão 77.855,20

  Associação Junior Achievement Programa Habilidades para o Sucesso Utinga 18.070,00

  Associação Locomotiva João Ramalho Formação Musical para Crianças e Adolescentes Utinga 63.054,64

  União dos Moradores da Vila dos Frades Construindo o Futuro São Luís 67.426,65

  Formação - Centro de Apoio à Educação Básica Olimpíadas do Brincar ao Jogar São Luís 187.000,00

  Escola Comunitária Educando e Jardim de Infância Creche Integral com Acessibilidade, direito da criança:  São Luís 125.019,43

  Pequeno Aprendiz Reforma Ampliação  

  Associação Incubadora Social Gastromotiva Curso Profissionalizante em Cozinha São Luís 145.000,00

  Associação de Assistência à Criança Deficiente Inclusão da Pessoa com Deficiência através da  Poços de Caldas 142.606,97

  (AACD) Poços de Caldas Arte Reabilitação Física  

  Fundação Alice Figueira de Apoio ao IMIP Análise de Sangue em Crianças com Câncer Itapissuma 69.928,88

        Saúde Assoc. dos Serv. Sociais Voluntários de Jaguaruna “Combatendo com Segurança” Tubarão 45.468,00

  ONG Passo Amigo Projeto Equoterapia Barra Grande 82.550,00

  Plan International Brasil Adolescentes Multiplicando Saúde São Luís 339.000,00

    
Segurança

 Associação de Bombeiros Comunitários Ampliação da Área de Treinamento em Combate Tubarão 65.824,00

   de Capivari de Baixo a Incêndios do 8º BBM  

  Associação dos Moradores da Fazenda Paulista Trator Solidário Serra do Facão 47.800,00

  Movimento de Mulheres Vila Dom Luís – MOVILA Projeto Mão na Massa: gerando renda e São Luís 66.139,70

   oportunidade de trabalho  

    Trabalho e Renda Instituto de Assessoria para o Projeto Semear – Promoção do Empreendedorismo Itapissuma 118.100,00 

  Desenvolvimento Humano em Araçoiaba  

  Associação Novos Caminhos Melhorando o Campo Nativo Barra Grande 57.450,00

  Associação dos Agricultores Familiares Projeto Estrada Livre Estreito 30.000,00

  do Reassentamento Santo Estevão



PAINEL COMUNITÁRIO
DE POÇOS DE CALDAS

PROJETO CAMBARÁ

O Instituto Alcoa promoveu em 2016 a 3ª edição do Projeto 
Cambará, em parceria com a Organização FICAS, que tem 
como objetivo fortalecer organizações da sociedade civil, 
para contribuir com o aprimoramento da gestão, em especial 
o desenvolvimento das ações. O projeto foi realizado em 
Tubarão (SC), São Luís (MA), Itapissuma (PE) e Poços de Caldas 
(MG), dando continuidade aos trabalhos realizados em 2014 
e 2015 e também iniciando novos temas.

Cambará, planta que dá nome ao projeto é um arbusto 
nativo, aromático, medicinal, que dá flores coloridas o ano 

O Instituto Alcoa apoia o Projeto Ciranda do Aprender, 
em parceria com a Fundação Abrinq. A iniciativa é 
voltada para a formação de coordenadores pedagógicos 
e professores que atuam em Escolas Municipais 
de Educação Infantil. O objetivo é contribuir para 
a melhoria das práticas pedagógicas desenvolvidas pelos 
professores e coordenadores pedagógicos, que atuam na 
educação infantil, visando o desenvolvimento de aprendizagens 
relacionadas ao raciocínio lógico, leitura e práticas de 
linguagem e comunicação. 

Confira os resultados:
• Cerca de  3.200 crianças beneficiadas diretamente pelo 
projeto - 2.600 crianças beneficiadas indiretamente 
pelo projeto
• 179 profissionais de educação: 143 professores, 20 
coordenadores pedagógicos e 16 membros da Secretaria 
de Educação
• 2.094 profissionais da educação infantil beneficiados 
indiretamente (por multiplicação)

1ª Estação – Muito prazer: este é meu jardim 
(desenvolvimento de projetos sociais);

2ª Estação – Semeando a terra (gestão financeira);

3ª Estação – As borboletas estão chegando (avaliação 
de resultados);

4ª Estação – Há flores por todos os lados (mobilização 
de recursos);

5ª Estação – Colhendo as flores (mobilização de recursos).
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PROJETO CIRANDA DO APRENDER ETAPAS DO PROJETO CAMBARÁ 2016

Para garantir a transparência dos investimentos na 
comunidade, a cada quatro anos (em média), cada unidade da 
Alcoa no Brasil promove o Painel Comunitário.

O objetivo é estreitar relacionamento e prestar contas à 
sociedade de todos os projetos aprovados pelo Instituto 
Alcoa e iniciativas da Alcoa Foundation no período. Todas as 
entidades beneficiadas por projetos comunitários são visitadas 
para verificação das ações, aplicação de questionário e registro 
fotográfico.

Após esta verificação é realizado o evento com presença 
das organizações parceiras como, poder público, imprensa, 
funcionários e liderança da planta, além do Conselho e 
Diretoria do Instituto Alcoa.

O Conselho e a Diretoria do Instituto Alcoa aproveitam esta 
oportunidade para reconhecer os parceiros e visitar projetos 
comunitários da localidade.

No dia 16 de junho de 2016, o Instituto Alcoa realizou o 6º 
Painel Alcoa e a Comunidade de Poços de Caldas. Durante 
o evento, as instituições parceiras foram reconhecidas pelo 
sucesso alcançado na realização dos projetos e programas. 
No evento foram apresentados os resultados de 2011 a 
2014, com mais de R$ 2,7 milhões investidos em 31 projetos. 
Foram doados no período, mais R$ 450 mil, referentes a 44 
ACTIONs e 11 Alcoanos em Movimento, que reuniram mais de 
800 voluntários.

• 59 Escolas Municipais de Educação Infantil
• 96 acervos de jogos, 48 acervos de livros e 53 kits de fantoches 
e dedoches distribuídos para as escolas participantes e 1 kit para 
cada secretaria
• 1.784 familiares participantes dos encontros
• 48 horas de formação, realizada em 6 encontros, que abordaram 
temas como práticas de leitura, jogos, músicas, brincadeiras e 
aspectos do desenvolvimento infantil
• 47 práticas pedagógicas inovadoras desenvolvidas pelas 
escolas beneficiadas
•  6 Seminários de Encerramento do projeto

Tubarão

LOCALIDADE

14 19

8 16

18 33

17
17

34
29

71 131

ORGANIZAÇÕES PESSOAS
CERTIFICADAS

Itapissuma

São Luís – turma 2016
Turmas 2014 e 2015

TOTAL

Poços de Caldas

inteiro e atrai borboletas. Por isso, na metodologia 
do projeto, os participantes percorrem por ciclos, 
que se assemelham a um processo de cultivo – no 
qual é preciso adubar, semear, plantar, cuidar – para 
que os frutos possam ser colhidos e as sementes 
novamente plantadas.

Após todo o processo de “cultivo”, cada organização 
apresenta o projeto para uma banca examinadora 
em cada localidade. Os avaliadores contribuem com 
sugestões para aprimoramento do projeto.

PROJETOS ESTRUTURANTES
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PROGRAMA ECOA

O Programa ECOA é uma iniciativa do Instituto Alcoa, que tem 
como objetivo fomentar a participação comunitária na construção 
de sociedades sustentáveis, por meio de processos de educação 
socioambiental voltados para valores humanos, conhecimentos, 
habilidades e atitudes.

Em seu terceiro ano consecutivo de atuação em escolas, o Programa 
ECOA manteve, em 2016, seu objetivo principal de promover, entre 
a comunidade escolar (pais, estudantes, educadores, funcionários 
e vizinhos) o fortalecimento de reflexões e hábitos direcionados à 
sustentabilidade e ao exercício da cidadania, promovendo uma educação 
pública sintonizada com as principais questões socioambientais 
de seu bairro, cidade e país.

A iniciativa foi promovida em Juruti (PA), São Luís (MA), Poços de Caldas 
(MG), Itapissuma/Igarassu (PE) São André (SP) e Tubarão (SC).
Por meio da parceria com a Secretaria de Educação Municipal e Evoluir. 

O Programa ECOA foi realizado em 30 escolas da seguinte maneira:
• Acompanhamento pedagógico nas escolas participantes;
• Curso de formação continuada para professores; 
• Desenvolvimento de projetos;
• Atividades no contraturno escolar – Missões ECOA;
• Entrega de materiais pedagógicos.

Escolas: 30
Número de projetos pedagógicos: 34
Número de projetos das Missões: 25

Materiais doados: 
• 30 Bibliotecas ECOA: 300 livros/escola = 9.000 livros
• 150 livros por escola para alunos – 4.500 livros 
• 2 livros por escola para a gestão – 60 livros 
• 1 livro por participante da formação – 210 livros
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RESULTADOS

CIRCUITO ECOA



ESCOLAS PARTICIPANTES
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MISSÕES ECOA

Juruti (PA)

E. M. Professora Zelinda 
de Souza Guimarães

E. M. Vereador Raimundo 
de Sousa Coelho

E. M. Professora Maria Lucia Pinheiro
E. M. José Roberto Pimentel
E.M. Elza Albuquerque Lima

Igarassu
e Itapissuma (PE)

E. M. Adolfo Brol
E. M. Albin Stahli

E. M. José Ermírio de Moraes
E. M. Maria Oliveira dos Santos

E. M. Otacília de Souza Silva

Santo André 
(SP)

EMEIEF Vinícius de Moraes
EMEIEF João de Barros Pinto
EMEIEF Elaine Cena Chaves
EMEIEF Maria Cecília Dezan

EMEIEF Demercindo da Costa 
Brandão

Tubarão (SC)

EMEB Pres. Juscelino Kubitschek
EMEB João Hilário de Mello

EMEB Manoel Rufino Francisco
EMEB Manoel José Antunes

EMEB João Paulo I - CAIC

Poços
de Caldas (MG)

CAIC EM Prof. Arino Ferreira Pinto
E. M. Dr. Pedro Affonso Junqueira

E. M. Maria Ovídia Junqueira
E. M. Vitalina Rossi

PMJ Centro Educacional Dr.João 
Batista Ferreira Monteiro

São Luís (MA)

UEB Hortência Pinho
UEB Evandro Bessa
UEB Arthur Azevedo

UEB Gomes de Sousa
UEB Zebina Eugênia Costa

As Missões ECOA privilegiaram aspectos inovadores 
das escolas e conduziram as crianças aos conteúdos 
curriculares através de desafios comunitários reais. 
Realizadas no contraturno, o programa dialogou com 
demandas históricas relacionadas ao Ensino Fundamen- 
tal: aumento de horas escolares e diversificação dos 
espaços de aprendizagem.

Na forma de Jogo Colaborativo e facilitado por um 
educador ECOA, o objetivo das Missões é promover 
transformações positivas na escola ou na comunidade dos 
alunos, pensadas e realizadas por eles - estimulando o 
protagonismo infantil, a reflexão, o planejamento, a ação 
em conjunto, o respeito aos colegas e a diversão de todos 
os participantes.

Em cada escola, aproximadamente  20 estudantes foram 
selecionados para a turma das Missões.

Para avaliar os impactos do Programa nos últimos anos, educadores participantes do ECOA contribuíram para uma avaliação focada 
em levantar os principais legados e aprendizados gerados. Ao todo, 142 pessoas participaram dessa avaliação. A Metodologia 
utilizada foi o “World Café”, que estimula o diálogo em grupos e a construção coletiva. 

Veja alguns pontos ressaltados nas avaliações das seis localidades:

• Maior integração das escolas com a comunidade, se inteirando dos desafios do entorno e trabalhando em conjunto com as 
famílias, moradores e outras organizações locais para resolvê-los;
• O tema da sustentabilidade debatido com maior frequência e profundidade na comunidade escolar;
• Incorporação de práticas sustentáveis por alunos e professores exercendo melhores hábitos de cuidados com o corpo e meio 
ambiente e difundindo isso para suas famílias;
• Apropriação da metodologia de aprendizagem baseada em projetos pelas escolas, criando projetos educativos e de 
sustentabilidade que engajam não somente alunos mas também a comunidade escolar e a comunidade do entorno;
• Participação mais ativa de pais e da comunidade nas iniciativas escolares. 

TRANSFORMAÇÕES PERCEBIDAS
COM O PROGRAMA

O maior legado do ECOA foi trazer a reflexão sobre nossas responsabilidades 
individuais e coletivas para comunidade e o planeta. Eu quero contribuir para 
melhorar a comunidade e o meio ambiente.

Anna Clara, estudante

“
“
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VOLUNTARIADO DIA DAS BOAS AÇÕES

O Instituto Alcoa desenvolve diversos programas de incentivo ao 
voluntariado que contam com a participação efetiva dos funcionários 
da companhia, além de outras ações de apoio às comunidades. A 
contribuição dos voluntários é o alicerce da atuação comunitária nas 
localidades onde a Alcoa está presente.

Entre os dias 7 a 10 de abril, voluntários se engajaram no Dia das 
Boas Ações, um movimento global que une mais de 60 países 
para fazer o bem. Durante os quatro dias do evento, o instituto 
realizou 8 ações comunitárias  em Itapissuma (PE), Juruti (PA), 
Poços de Caldas (MG), São Luís (MA), São Paulo (SP), Tubarão 
(SC) e Santo André (SP). Com engajamento de mais de 170 
voluntários, quase 1.000 pessoas foram beneficiadas. 
Foram realizadas também campanhas de arrecadação 
de alimentos não perecíveis com 482 kg de alimentos e 2.000 
litros de sucos doados.

O Programa ACTION tem o objetivo de reunir um grupo de funcionários para a realização 
de 4 horas de trabalho voluntário. Ao cumprir a tarefa, a instituição beneficiada recebe 
uma doação no valor de US$ 3.000. Em 2016, mais de 500 voluntários participaram 
de 27 ACTIONs, com cerca de 3.900 participantes de 27 instituições e doação total de 
R$ 256.384.

Voluntários da Alcoa compartilham histórias, fotos, depoimentos 
e informações das iniciativas de voluntariado em um grupo 
no Facebook, com mais de 540 membros. Participe, comente, 
publique e faça a diferença!
www.facebook.com/groups/voluntariosalcoa

Para reconhecer a atuação e dedicação dos voluntários Alcoa, 
em outubro de 2016, todas as localidades celebraram o Mês 
de Reconhecimento ao Voluntário. Além de diversas ações 
comunitárias, foi realizado um evento em cada planta com 
lideranças para entrega de certificado e brinde.

Com o intuito de estimular o bem-estar dos funcionários da Alcoa por meio da prática de atividades físicas, o Programa Alcoanos em 
Movimento, reconhece o empenho dos Alcoanos com uma doação no valor de US$ 3.000 para uma instituição escolhida. Em 2016, 
foram realizados 20 Alcoanos em Movimento que reuniram mais de 700 funcionários, em mais de 580 horas de atividade. O valor 
total doado foi de R$ 188.160.

ACTION

PROGRAMAS JUNIOR ACHIEVEMENT

VOLUNTÁRIOS ALCOA NO FACEBOOK

MÊS DE RECONHECIMENTO AO VOLUNTÁRIO

ALCOANOS EM MOVIMENTO

O Instituto Alcoa é parceiro da organização Junior Achievement há 
mais de 20 anos. Em 2016, mais de 400 jovens participaram nos 
programas Miniempresa,  Montando Sua Carreira, Nosso Planeta 
Nossa Casa e Habilidades Para o Sucesso, nas localidades de São 
Luís (MA), Itapissuma (PE), Juruti (PA), Tubarão (SC), Utinga (SP) e 
São Paulo (SP), com o apoio de mais de 47 funcionários e mais de 
670 horas de trabalho voluntário.



INICIATIVAS GLOBAIS

A Alcoa Foundation apoia diretamente diversos programas pelo mundo, com foco no desenvolvimento sustentável das comunidades, 
por meio de ações nas áreas de meio ambiente.
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Neste programa, os funcionários da Alcoa têm a chance de 
participar de pesquisas sobre clima e sustentabilidade em 
diferentes locais do mundo, com o intuito de entender melhor os 
problemas atuais e as possíveis soluções. Após as expedições, os 
participantes desenvolvem um projeto para ser aplicado em sua 
comunidade e compartilham o conhecimento e experiência com os 
demais funcionários.
Em 2016, participaram da expedição 2 representantes brasileiros. 
Durante uma semana, os participantes do programa embarcaram em 
uma expedição, atuando como cientistas em pesquisas e ampliando 
seus conhecimentos sobre o tema sustentabilidade.

Pelo segundo ano consecutivo, a Alcoa Foundation ofereceu uma oportunidade para diversas organizações apresentarem projetos de 
incentivo ao plantio de árvores nativas nas localidades onde a Alcoa está presente.
Foram apoiadas três organizações no Brasil, com a meta de plantio de quase 25.000 mudas.

EARTHWATCH

NATUREBRIDGE

PROGRAMA DE BOLSAS
DE ESTUDOS

Alcoa Foundation trabalhou em parceria com a NatureBridge 
para enviar um grupo de estudantes do ensino médio, 
entre 16 e 18 anos, filhos de funcionários, para explorar 
o Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia (EUA) ou o 
Parque Nacional Olympic, no estado de Washington (EUA). 
Durante essa viagem de duas semanas, estudantes tiveram 
a oportunidade de pensar como cientistas e vivenciar 
a experiência de mochileiros. Em 2016, contamos com 
a participação de quatro filhos de funcionários do Brasil.

Em 2016, A Alcoa Foundation incentivou 
filhos e filhas de funcionários com bolsas 
de estudo para a universidade.
No Brasil, foi selecionado o filho de um 
funcionário de Itapissuma (PE) que 
recebeu a bolsa no valor de US$ 4.000.

PROGRAMA GLOBAL RELEAF



Temos muitos motivos para celebrar, juntamente com nossos 
funcionários, clientes e as organizações parceiras, as diversas 
iniciativas realizadas ao longo de 2016.

Foi um ano de transformações para a companhia, mas os 
investimentos e resultados demonstram nosso permantente 
compromisso com as comunidades onde operamos.

Contar com mais de 1.000 voluntários engajados nas ações 
comunitárias e a realização de 44 projetos que contribuem para 
a gestão das instituições e melhoria da qualidade de vida de 
milhares de pessoas,  é motivo de muito orgulho!

Agradeço e parabenizo cada um de vocês pelo trabalho 
desenvolvido em busca de uma sociedade mais justa 
e sustentável.

Otavio Carvalheira
Presidente do Conselho de Adminstração e do Instituto Alcoa;
Presidente da Alcoa no Brasil e Vice Presidente Comercial 
de Bauxita

PROJETOS INCENTIVADOS

A Alcoa apoia projetos de incentivos fiscais com base em tributos. Em 2016 foram realizados cinco projetos, no valor de  R$ 3.250.000 
por meio da Lei Rouanet e Lei de Incentivo ao Esporte. O Instituto Alcoa é responsável pela gestão destes projetos.
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Parceria com Instituto 
Tomie Ohtake, 
a exposição recebeu 
mais de 380.000 
pessoas em São 
Paulo.

Apoio para o 
restauro 
e construção do 
museu.

Patrocinio ao Plano Anual de 
Atividades Esportivas V – 
Municípios de Pinhal da Serra, 
Anita Garibaldi, Celso Ramos 
e Cerro Negro com o intuito de 
democratizar o acesso à prática 
e à cultura do esporte de forma 
a promover o desenvolvimento 
integral de crianças 
e adolescentes.

EXPOSIÇÃO PICASSO:
MÃO ERUDITA OLHO 
SELVAGEM MUSEU JUDAICO

CERA - CLUBE ESPORTIVO 
RECREATIVO ANITENSE

ADD FORMANDO CAMPEÕES CONEXÃO SUSTENTÁVEL ALCOA

Parceria com a Associação Desportiva 
para Deficientes (ADD), com o 
propósito de patrocínio ao projeto 
ADD Formando Campeões – Bocha 
e Basquete em Cadeira de Rodas 
durante o ano de 2016.

A Alcoa patrocinou o projeto cultural 
itinerante Conexão Sustentável Alcoa, 
realizado pela Magma Cultura, cinema 
com foco na conservação do meio 
ambiente, levando teatro e gratuitos 
para 15 cidades beneficiando cerca de 
50.000 pessoas.

19

“

“



www.alcoa.com.br
instituto.alcoa@alcoa.com.br


