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14001 e  ASI - Aluminium Stewardship Iniative 

Diretor Helder Teixeira 

Operações • O Consórcio Alumar, gerenciado pela Alcoa, localizado a 25 quilômetros do centro de São Luís – MA, 
iniciou suas operações em 1984. É formado por empresas com tradição nas áreas de produção de 
alumina e alumínio, com diferentes participações nas duas fábricas que compõem o Complexo. Na área 
de produção de alumina (Refinaria), o Consórcio é formado pela Alcoa (54%), South32 (36%) e Rio Tinto 
(10%). No setor de alumínio (Redução - produção temporariamente suspensa) é formado pela Alcoa 
(60%) e a South32 (40%).  

• O Complexo Industrial da Alumar compreende o Porto, as instalações da Refinaria, da Redução e o 
Parque Ambiental. 

• O Porto da Alumar, certificado no Código Internacional para Segurança de Navios e Instalações 
Portuária- ISPS CODE, é situado na confluência do Estreito dos Coqueiros com o Rio dos Cachorros e 
tem capacidade para operar navios com até 59 mil toneladas de carga. É a via de entrada das principais 
matérias-primas utilizadas na produção como soda cáustica, carvão e bauxita. Também é pelo terminal 
portuário que é escoada a alumina vendida para os mercados interno e externo. 

• Na Refinaria é realizado o processo de transformação da bauxita (oriunda da Mineração Rio do Norte 
e da Mina de Juruti, ambas localizadas no estado do Pará) em alumina, ou óxido de alumínio. Todo o 
processo de produção é computadorizado, garantindo economia e eficiência. Parte da matéria-prima 
é reaproveitada no processo da Refinaria. Os resíduos são depositados em locais especialmente 
preparados para sua contenção – Áreas de Disposição de Resíduos de Bauxita, que, após atingir sua 
capacidade de utilização, são reabilitadas. 

• Entre as principais iniciativas do Consórcio há o programa de reconhecimento por tempo de 
Companhia, além de ações nas áreas de saúde, meio ambiente e de inclusão da diversidade como as 
redes Eagle e a de mulheres da Alcoa (AWN - Alcoa Women´s Network). Ambas têm contribuído para 
o aumento da força feminina em nossas operações. A Alcoa foi reconhecida como a melhor empresa 
em diversidade, em 2019, pela revista EXAME, em parceria com o Instituto Ethos. O Consórcio valoriza 
a pluralidade de comportamentos e experiências, em um ambiente dinâmico e acolhedor, com a 
finalidade de alcançar o completo potencial humano e profissional. 

• O sistema de gestão da Alumar é integrado e engloba gestões de qualidade, saúde, segurança, meio 
ambiente e social estabelecido com base nas normas NBR ISO 9001, NBR ISO 14001, OHSAS 18001 e 
pela ASI - Aluminium Stewardship Iniative.   A ASI é uma organização externa, não governamental e 
sem fins lucrativos, criada, em 2012, com a missão de administrar uma certificação de sustentabilidade 
na cadeia de valor do alumínio. A Alumar é a primeira Refinaria da Alcoa certificada pela ASI e a 
primeira planta no Brasil.  
 

Impacto 
Econômico 

• O Consórcio Alumar ajudou a transformar o estado do Maranhão. Criou milhares de empregos diretos 
e indiretos e incentivou a diversificação da economia regional. 

• A fábrica, entre operação e projeto, totaliza 3.500 colaboradores diretos e indiretos e destes, 
aproximadamente, 90% são maranhenses. 

• Entre os colaboradores diretos, a Alumar conta com 173 mulheres entre colaboradoras, estagiárias e 
aprendizes, com 87% maranhenses. Destas, 25 em cargos de liderança.  

• Na expansão da Refinaria, inaugurada em 2009, foram investidos US$ 2.7 bilhões, elevando a 
capacidade anual de operação de 1.5 milhão toneladas para 3.7 milhões de toneladas.  

• Em 2019, as operações da Alumar contribuíram com, aproximadamente, R$ 146 milhões para os 
governos federal, estadual e local por meio do pagamento de impostos, royalties, taxas e encargos.  



 

  

Escolha do 
Empregador  

• A Alcoa está entre as 100 Melhores Empresas para se trabalhar no setor de siderurgia, eleita pela 
revista VOCÊ S/A, nos anos 2017, 2018 e 2019. Também é destaque entre as Melhores Empresas para 
Começar a Carreira (2018 e 2019) e premiada como Melhor Marca Empregadora (2019) pela mesma 
revista. Além disso, já foi reconhecida como a Melhor Empresa para Mulheres Trabalharem. 

• A Alcoa se destaca por ser uma empresa conhecida mundialmente pela excelência de seus processos 
e produtos. Conta com colaboradores altamente engajados, liderança acessível e preocupada com o 
desenvolvimento das pessoas. Além disso, possui um pacote de remuneração e benefícios 
competitivos na região. 
 

• Consciente de sua responsabilidade social e de forma a reter talentos, a Alumar se destaca investindo 
em pessoas e criando canais e oportunidades para aprimorar as habilidades e conhecimentos de seus 
colaboradores e prestadores de serviços. Internamente, investe fortemente na capacitação de seus 
profissionais, treinando, capacitando e incentivando-os à educação continuada, aprendizagens e 
aperfeiçoamento profissional, na medida que buscam novas especializações e o domínio de outras 
línguas. 

Engajamento 
Comunitário 

• Com o objetivo de promover o desenvolvimento social das comunidades, a Alumar investe em diversas 
áreas como educação, atenção básica à saúde, programas de conservação e educação ambiental que, 
aliadas à formação e atividades de capacitação profissional de jovens e adultos, contribuem para a 
melhoria da qualidade de vida dos moradores das comunidades vizinhas e de São Luís. 

• Em 2019, foram investidos cerca de R$ 1.5 milhão em projetos e patrocínios, por meio do programa 
de investimentos comunitários da Alcoa e do Consórcio Alumar. Em recursos emergenciais como 
contribuição para mitigar a COVID-19 em nosso estado, em 2020 foram investidos, entre abril e 
outubro, R$ 1.4 milhão em doações para a área de saúde e apoio às comunidades, com recursos 
próprios, do Instituto Alcoa e da Fundação Alcoa. 

• A liderança da fábrica se envolve com as comunidades circunvizinhas por meio do Programa de Visitas 
às Comunidades, trabalhos voluntários e abre discussões sobre relevantes questões sociais, 
econômicas, operacionais e ambientais.  

• A comunidade interage com a fábrica, a qualquer momento, por meio de diversos canais de 
comunicação como 0800, telefones, e-mails, WhatsApp e/ou através dos colaboradores diretos e 
indiretos. 

 
Sustentabilidade 
e Meio Ambiente 

• A Alumar já nasceu moderna. Sua implementação, há 40 anos, foi orientada por um conceito de 
sustentabilidade econômica e socioambiental. Um desempenho baseado no tripé da sustentabilidade, 
conservação ambiental e responsabilidade com as pessoas – não só as que participam do processo 
produtivo, mas, também, as que vivem nas comunidades vizinhas.  

• A Alumar destaca-se, ainda, pela conservação de ecossistemas, pela reabilitação de áreas utilizadas 
para fins industriais e pela transformação de seu Complexo Industrial e de suas áreas de Disposição de 
Resíduos de Bauxita em verdadeiros laboratórios de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias 
ambientais.   

• O Parque Ambiental, localizado na área industrial, ocupa um espaço de 1.800 hectares que circunda a 
fábrica. Inaugurado em julho de 1996, com o objetivo de preservar, conservar e promover um espaço 
social, cultural, técnico, científico e educacional, recebe anualmente milhares de visitantes 
demonstrando a capacidade que a indústria moderna tem de ser sustentável e contribuir para a 
integração do homem à natureza.  
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Alcoa 
 

• Líder mundial em produtos de bauxita, alumina e alumínio, a Alcoa foi construída sobre uma base de 
valores sólidos e excelência operacional, operando com inovação desde a revolucionária descoberta que 
fez do alumínio, uma parte vital e acessível da vida moderna, há 130 anos. Desde o desenvolvimento da 
indústria do alumínio, e ao longo da nossa história, nossos talentosos Alcoanos e Alcoanas seguiram 
adiante com inovações e melhores práticas que resultaram em eficiência, segurança, sustentabilidade e 
comunidades mais fortes onde quer que operemos. A Companhia segue impulsionada pelos seus valores 
“Agir com Integridade”, “Trabalhar com Excelência” e “Cuidar das Pessoas”. No Brasil, a Alcoa possui 
três unidades produtivas, em Poços de Caldas (MG), São Luís (MA) e Juruti (PA), escritórios em São Paulo 
(SP), Poços de Caldas (MG) e Brasília (DF), além de participação acionária na Mineração Rio do Norte 
(MRN) e em quatro usinas hidrelétricas: Machadinho, Barra Grande, Serra do Facão e Estreito.  
 

• Saiba mais sobre a Alcoa acessando www.alcoa.com.br. 
 

http://www.alcoa.com.br/

