
Relatório de 
atividades 2020



Ex
pe

di
en

te
Ín

di
ce

Pa
rt

e 
II

Pa
rt

e 
III

01

Ed
ito

ria
l

Pa
rt

e 
I

01

Empatia, entrega, colaboração, parceria, acolhida. 
Palavras que, em sua essência, dizem muito. E 
precisam ser sentidas e, mais do que isso, vividas 
plenamente no dia a dia para nortear os caminhos 
em 2021. Iniciamos o ano com diversos desafios a 
superar de 2020, um período de muitas mudanças e 
impactos em toda a sociedade devido à pandemia 
de Covid-19 que permanece.

Questões estruturantes do país se aprofundaram, 
mostrando que as desigualdades presentes 
precisam ser superadas e os direitos dos cidadãos 
garantidos. Ao mesmo tempo, nunca se viu na 
história da humanidade mais recente um movimento 
tão intenso de cooperação, solidariedade e apoio 
para buscar novas respostas à crise instaurada.

Com o Instituto Alcoa (IA) o movimento não foi 
diferente. 2020 havia sido pensado como um  
ciclo de consolidação de sua nova estratégia  
de atuação, afinal o IA completou três décadas 
nesse ano. Contudo, a pandemia global 
surpreendeu a todos e medidas emergenciais  
de enfrentamento da crise e de cuidados  
pessoais e coletivos foram necessários. 

Assim, o desafio para o Instituto Alcoa, além de 
implementar atividades de apoio e fortalecimento 
das comunidades onde está presente, foi de 
relembrar seu legado e propor reflexões sobre a 
importância do Investimento Social Privado (ISP) 
e da ação em rede para apoiar as localidades em 
momentos desafiadores.

A jornada de 2020 exigiu flexibilidade para 
repensar as práticas e uma grande dedicação e 
disponibilidade de todos para se reinventar. O 
resultado foi de muitos aprendizados. E é esse 
percurso que queremos compartilhar.  

Nas próximas páginas você irá encontrar uma 
análise desse período tão desafiador para o Brasil 
e para o mundo, a partir de diversas vozes, que 
ajudam a traçar um olhar para o futuro. Afinal, 
acreditamos que o que aprendemos com essa 
experiência precisa ser contado para que possa 
inspirar a construção de dias melhores. 

Aprender com os desafios, agir no presente para 
esperançar o futuro! É isso que queremos!

Boa leitura
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01_Legado, 
aprendizados e 
novos olhares

Ajuda humanitária, flexibilidade e 
empatia foram as marcas de 2020 
para o Instituto Alcoa 
Em um ano especialmente desafiador para o 
conjunto de brasileiros e brasileiras com a chegada 
da pandemia de Covid-19, o Instituto Alcoa reforçou 
sua missão: promover o desenvolvimento das 
comunidades onde a Alcoa está presente.

Frente a cenários e realidades diversos, reflexo 
das enormes desigualdades que caracterizam a 
sociedade brasileira, o Instituto teve não só que se 
adequar à necessidade de distanciamento social -  
o que impôs muitas mudanças em seu modo 
de atuar -, como ser flexível em relação ao 

planejamento previsto para 2020, a fim de apoiar as 
comunidades de Juruti (PA), São Luís (MA) e Poços 
de Caldas (MG) por meio de muitas ações de ajuda 
humanitária.

Foram mais de R$ 4 milhões em doações destinadas 
à compra de equipamentos hospitalares e de 
proteção individual, contratação de médicos e 
outros profissionais da saúde e distribuição de 
cestas básicas e kits de higiene e limpeza pela 
Alcoa, Alcoa Foundation e Instituto Alcoa. Sem 
contar a adaptação dos projetos comunitários e 
atividades e programas, como o de voluntariado, 
para seguir apoiando as demandas locais nas áreas 
de Educação, Geração de Trabalho e Renda e 
Engajamento da sociedade.

Apesar de todos os desafios e dos impactos 
irreversíveis de uma das maiores crises sanitárias 
da história recente, o saldo é positivo para o IA. 
Aprendizados, cuidado consigo e com o outro e um 
sentimento de dever cumprido marcam as falas dos 
integrantes da equipe do Instituto que se reuniram 
para contar essa história em detalhes.

Participaram desse bate-papo: Fausto 
Cruz, presidente; Maria Eduarda Carneiro, 
estagiária; Monica Espadaro, gerente de 
projetos e Tatiana Bizzi, diretora executiva. 
Confira a seguir.
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Com a chegada da pandemia, o Instituto 
Alcoa teve que se adequar para responder 
às demandas das comunidades, que se 
viram, de uma hora para outra, imersas em 
cenários bastante complexos. Quais foram 
as estratégias utilizadas para continuar 
promovendo sua missão nas localidades 
onde atua?

Fausto: Com a necessidade de distanciamento 
social, tivemos que adaptar praticamente todos os 
programas. Por outro lado, tivemos que responder 
às necessidades emergenciais das comunidades, 
ou seja, promover ajuda humanitária, não deixando 
para trás aquilo que nos propusemos a fazer, 
que é buscar um impacto de longo prazo com a 
construção de um legado nas comunidades onde a 
Alcoa está presente. Pudemos contar com o apoio 
da Alcoa Foundation, Alcoa Brasil e também de 
unidades internacionais, como no caso da Noruega 
e da Islândia, que, em um gesto altruísta, analisaram 
que a situação em seus países estava controlada e 
redirecionaram a doação para o Brasil._
Tatiana: Somando todos esses recursos, foram 
mais de R$ 4 milhões investidos na estratégia de 
resposta à pandemia. Outro destaque foi a agilidade 
na definição com o conselho de estruturar um 

fundo de resposta à crise, que de forma acertada, 
focou nas ações de ajuda humanitária e, em um 
segundo momento, na atuação nas três frentes do 
Instituto - Educação, Geração de Trabalho e Renda 
e Engajamento da sociedade - de forma adaptada 
para seguirmos com o planejamento do ano.

Como foi para o Instituto Alcoa completar 
30 anos de atuação no Brasil em meio a uma 
pandemia?

Tatiana: Fomos sensíveis ao momento, mas não 
deixamos de valorizar o legado que construímos 
em diversas comunidades por meio de tantos 
programas e projetos. Realizamos uma campanha 
que celebrou os encontros com as pessoas que 
fizeram e fazem parte dessa jornada: voluntários, 
lideranças comunitárias, conselheiros, moradores 
das comunidades, entre outras. Valorizamos esse 
marco por meio de peças e ações de comunicação, 
como a “Se vira nas 30” - iniciativa que reuniu 30 
ações para celebrar os 30 anos do Instituto -, e as 
edições comemorativas do “Histórias que Inspiram”, 
contando a história de tantas vidas que se cruzam 
com a trajetória do IA.
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Como foi a recepção das equipes locais, com 
tantas mudanças e ajustes na operação?

Maria Eduarda: As equipes de todas as localidades 
foram muito resilientes e criativas, como, por 
exemplo, no esforço de promover ações de 
voluntariado de forma remota com impacto real, 
mesmo em número reduzido de pessoas. A 
criatividade foi fundamental._
Monica: Destaco também a flexibilidade. Por 
exemplo, o apoio a teleaulas em Poços de Caldas 
não é o tipo de ação que costumamos fazer e o 
IA foi flexível a ponto de aprovar a demanda da 
localidade. E o contrário também aconteceu, de 
levarmos propostas para as localidades e elas 
aderirem, como, por exemplo, o projeto Máscara 
+ Renda, que é uma iniciativa em parceria com 
diversas organizações.

E no caso de vocês, como foi se adaptar  
ao trabalho remoto e como avaliam  
o cuidado consigo e com o outro nesse  
novo formato?

Monica: Foi desafiador em um primeiro momento, 
mas nos permitiu realizar coisas que não 

conseguiríamos fazer normalmente, como estar 
presente, mesmo que virtualmente, em todas as 
etapas locais relacionadas ao Programa de Apoio 
a Projetos Locais - que costumam acontecer 
simultaneamente - ou participar de ACTIONs 
remotos, ações que geralmente acontecem 
presencialmente e das quais não participamos em 
razão das distâncias._
Tatiana: Conseguimos nos conectar muito bem e 
a tecnologia facilitou esse processo. Mas, acima 
de tudo, nosso time demonstrou um enorme 
engajamento e acho que saiu muito fortalecido 
apesar de todos os desafios.

Depois da saúde, a educação talvez tenha 
sido uma das áreas mais impactadas pela 
pandemia. Sendo essa uma das frentes de 
atuação do Instituto, como as mudanças 
impactaram o Programa Ecoa, principal ação 
do IA no tema?

Fausto: 2020 foi o ano de lançamento do novo 
Ecoa, agora com duas frentes de investimento, uma 
focada em gestão - tendo como protagonistas os 
técnicos das secretarias municipais e os gestores 
escolares -, e a outra mais direcionada à formação 
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dos professores e profissionais da linha de frente, 
que vão aplicar e multiplicar a metodologia._
Monica: O redesenho do Ecoa começou no final 
de 2019, quando fizemos o diagnóstico com três 
Secretarias Municipais de Educação, olhando para 
a proficiência dos alunos, distorção idade-série e 
outros desafios específicos de cada localidade. 
Já havíamos feito uma aproximação e tido boa 
receptividade por parte delas quando chegou a 
pandemia e as escolas tiveram que fechar para se 
adequar ao novo cenário, organizar o ensino remoto 
e outras questões, como a distribuição de merenda 
escolar. Com isso, adaptamos o Ecoa Gestão para 
que todas as formações passassem a acontecer 
de forma virtual. Esse acabou sendo, inclusive, 
um espaço de reencontro, já que muitos gestores 
estavam se vendo pela primeira vez depois de um 
longo período de quarentena. 

Também tivemos que realizar um trabalho de 
acompanhamento e inclusão digital com as equipes, 
para além da formação. Em um segundo momento, 
por meio do Ecoa Formação, pudemos apoiar as 
secretarias em seus processos de planejamento. O 
programa também foi se adaptando para atender a 
demandas que foram surgindo. O desafio para 2021 
é voltar ao plano original, mas ainda cuidando das 

demandas específicas de cada secretaria frente à 
pandemia.

Outra marca do IA, o voluntariado, também 
foi afetado pela pandemia, exigindo que o 
Instituto se reinventasse com campanhas 
que tiveram como mote ‘Cuidar de mim. 
Cuidar dos outros. Cuidar das nossas 
comunidades’. Como vocês avaliam os 
resultados dessa iniciativa?

Tatiana: Esse tema permeou atividades como 
webinars, que foram muito importantes para 
os voluntários retomarem as ações à distância. 
As localidades conseguiram engajar pessoas e 
se reinventar. Tivemos lives e campanhas para 
arrecadação de recursos para as comunidades, 
ACTIONs remotos, atividades em parceria com 
o Atados para capacitação de jovens para o 
mercado de trabalho, entre outras. Foram cerca 
de 510 voluntários no ano, sendo que as ações 
aconteceram em apenas um semestre, então 
estamos muito contentes com esse engajamento 
e com o fato de as equipes terem conseguido se 
reinventar e inovar._
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Maria Eduarda: Se fazer trabalho voluntário é muito 
importante, imagine no meio de uma pandemia, 
cada um com suas questões individuais, o que 
significa parar para doar seu próprio tempo. Ver as 
pessoas se mobilizando em um momento tão difícil 
como esse foi muito emocionante. Ver o pessoal 
de Juruti fazendo mentoria com os de São Paulo, 
participando de ações em São Luís, foi uma troca 
muito bonita._
Fausto:  Tivemos parceria em ACTIONs pelas 
localidades e foram os primeiros ACTIONs 
nacionais que fizemos em uma ação coordenada de 
voluntariado. Para mim é algo bastante simbólico no 
sentido da reinvenção que precisamos trabalhar no 
último ano.

Em um dos webinars realizados em 2020, o 
Rodrigo Rubido, do Instituto Elos, ressaltou a 
importância de não perdermos a capacidade 
de sonhar, de ‘esperançar’ o futuro. O que 
vocês levam, individualmente e como equipe, 
dessa jornada que foi o ano de 2020 e o que 
estão ‘esperançando’ para o futuro? 

Tatiana: Espero que as comunidades se fortaleçam 
e que o Instituto possa continuar promovendo esses 

encontros e seguir com essa jornada de combate às 
desigualdades que estão cada vez mais evidentes._
Monica: Todos os desafios só reforçam ainda mais 
o papel que o Instituto vem desempenhando há 30 
anos nas comunidades e a importância de termos 
um investimento cada vez mais inteligente para 
contribuir de forma efetiva e termos um impacto 
cada vez maior. Que, de fato, consigamos apoiar 
essa transformação, que agora é ainda mais urgente._
Maria Eduarda: Percebemos a importância da 
união, sozinhos não fazemos nada. Eu, por exemplo, 
não teria conseguido aprender tudo que aprendi 
de forma remota sem a colaboração da Tatiana, 
da Monica e do Fausto e também das equipes 
nas localidades. Espero que sigamos juntos e 
impactando ainda mais a vida das pessoas._
Fausto: Em 2020 descobrimos que precisávamos 
cuidar ainda mais das pessoas. É muito bom 
perceber o legado do IA. Cuidando de nós mesmos, 
dos outros e das nossas comunidades, podemos ir 
além das métricas para transformar a vida de cada 
indivíduo que faz parte dos nossos encontros nos 
projetos e programas.
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Apoio e 
colaboração 
na pandemia: 
ajudas 
humanitárias 
em 2020

Foram mais de R$ 4,1 milhões em doações 
destinadas à compra de equipamentos hospitalares 
e de proteção individual, contratação de médicos 
e outros profissionais da saúde e distribuição de 
cestas básicas e kits de higiene e limpeza pela 
Alcoa, Alcoa Foundation e Instituto Alcoa.

Doações Covid-19

Doações por localidade

R$ 599 mil

Maranhão 
1.298.451,12

Minas Gerais
937.954,78

Pará
1.886.432,93

R$ 1,4 milhão

R$ 4,1 milhões

Total 4.122.838,84

R$ 2,1 milhões
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02_Painel de ideias: um 
olhar sobre o contexto

Sabemos que o ano de 2020 afetou profundamente 
os diversos setores da sociedade e os reflexos foram 
sentidos nas três frentes de atuação do Instituto 
Alcoa - Educação, Geração de Trabalho e Renda e 
Engajamento da sociedade -, causas estruturantes 
para o desenvolvimento de territórios mais inclusivos 
e menos desiguais.

Para superar os desafios, as organizações da socie-
dade civil, movimentos, grupos e lideranças locais, 
que sempre tiveram um papel crucial de apoio às 
comunidades, foram ainda mais essenciais ao longo 
do ano. Escutá-los, entender como conseguiram ca-
minhar e quais luzes trazem para 2021, é uma opor-
tunidade para iluminar novos passos.

Confira as reflexões de três especialistas do campo 
convidados a compartilhar suas experiências e 
vivências em 2020 e o que os aprendizados trazem 
para orientar o futuro.
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“Acredito que o que mais se destacou em 
2020 foi o engajamento das organizações da 
sociedade civil, empresas e cidadãos, de modo 
geral, em doarem. Tenho esperanças de que 
esse seja um legado positivo da pandemia, 
de termos uma sociedade mais doadora. 
Isso foi bastante relevante, pois aumentou a 
nossa consciência social e o entendimento 
da realidade brasileira e a desigualdade que 
o país vive. Essa era uma questão já sabida, 
mas que, talvez, não tivéssemos a dimensão 
da sua gravidade. Precisou vir uma pandemia 
para entendermos todas as implicações 
da precariedade em que vivem milhares de 
brasileiros. Isso gritou aos olhos e aos ouvidos.

Nesse contexto, as organizações sociais tiveram 
e continuam tendo um papel fundamental nos 
territórios. O ano de 2020 foi totalmente atípico 

Engajamento 
da sociedade

e demandou que abríssemos mão de nossos 
projetos para fazer o que era necessário, o que 
era preciso. E isso fez a diferença. Entendemos 
que tínhamos de priorizar as comunidades e, 
por isso, entramos – assim como as demais 
organizações sociais - fortemente no processo 
de assistência emergencial. Usamos o nosso 
conhecimento para promover uma escuta de 
qualidade e conseguir levar assistência mais 
inteligente às localidades.

E ainda não superamos os desafios. O ano de 
2021 será marcado pelo aprofundamento de 
algumas questões ligadas à vulnerabilidade de 
diversas comunidades do Brasil. O que fica, no 
entanto, é o aprendizado da nossa capacidade 
de nos reinventar. Isso nos deixa com uma certa 
resiliência. Esse espírito da reinvenção, com 
atenção às demandas dos nossos públicos, do 
nosso país, com certeza vamos carregar para 
2021 e daqui para frente.”

Rodrigo Rubido
Cofundador e diretor de Relações Institucionais do 
Instituto Elos
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“Um dos principais desafios enfrentados 
pelas organizações sociais que trabalham 
com o tema de geração de trabalho e renda 
foi, com certeza, conseguir se adaptar para 

Geração de 
Trabalho e Renda

atuar à distância. Isso porque, para chegar 
com qualidade às populações vulneráveis, as 
ações eram praticamente todas presenciais. 
Ou seja, o primeiro grande impacto foi 
encontrar alternativas para conseguir apoiar os 
empreendedores. Na Aliança Empreendedora, 
por exemplo, passamos a fazer todo o contato 
e apoio via grupos de WhatsApp, pois é a 
ferramenta que as pessoas sabem usar. Foi uma 
estratégia muito certeira. Levamos alguns meses 
até entender como passar o conteúdo, formas 
de engajar, os melhores horários para conseguir 
conversar etc. Tudo aprendemos na prática.

Acredito, inclusive, que um dos grandes ganhos 
nesse processo de 2020 foi ter incorporado ao 
nosso repertório a inclusão digital e oferecer isso 
aos empreendedores também, ajudando-os a 
digitalizar os seus negócios. Esse foi também 
um dos grandes ganhos para os próprios 
empreendedores, apesar de todos os aspectos 
difíceis da crise. Eles se viram obrigados a ir para 
o mundo digital, superando medos e encontrando 
alternativas para se conectarem. Vimos muitos 
empreendedores aprendendo a usar o celular 
para fazer transações bancárias, por exemplo. 
Foram mudanças drásticas em suas vidas, mas 
muitas delas positivas, inclusive de produtividade.

A educação financeira, inclusive, foi uma 
temática que voltou muito forte. Na pesquisa 
que fizemos no início da pandemia, vimos que 
mais de 70% dos empreendedores não tinham 
reserva financeira. Esse cenário fica como 
alerta e necessidade de trabalhar melhor esses 
aspectos com os empreendedores.

Vimos também em 2020 um intenso 
movimento de apoio financeiro a projetos de 
empreendedoras, pois elas foram, mais uma 
vez, as mais afetadas. Há uma necessidade, 
portanto, de oferecer novas ferramentas e 
estratégias para superar a crise. E, por fim, outro 
aspecto importante foi o suporte emocional 
oferecido aos empreendedores, para que não 
desistissem e aprendessem a usar as novas 
ferramentas disponíveis. O impacto teria sido 
muito mais negativo se não tivesse esse suporte 
das organizações.

Para 2021, o olhar é de retomada econômica 
com o empreendedorismo como ferramenta de 
desenvolvimento e de inclusão social.”

Lina Maria Useche
Cofundadora e CEO da Aliança Empreendedora
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“Apoiamos o Instituto no desenvolvimento 
do Ecoa Formação e uma das principais 
dificuldades em 2020 foi adaptar o trabalho 
com as Secretarias de Educação do que 
havíamos inicialmente planejado às condições 
excepcionais da pandemia, tanto no que diz 
respeito ao ajuste e organização das atividades 
das secretarias e sua relação com as escolas, 
durante o período sem aulas, quanto ao que diz 
respeito ao planejamento do retorno. 

E esse desafio permanece para 2021, no 
sentido de continuar assessorando as 
secretarias para que no momento oportuno 
retomem as atividades presenciais, que será 
gradual, e, por outro lado, criar as condições 
de apoio para que as secretarias e as escolas 
desenvolvam metodologias de monitoramento 
de seus resultados com vistas a melhorar o 
seu desempenho e garantir o aprendizado de 

Educação todos. E isso dialoga fortemente com uma 
das consequências importantes da pandemia, 
tendo em vista que devemos ter um aumento de 
evasão escolar, de alunos desistentes. Por isso, 
planejar ações e políticas de busca ativa têm 
extrema importância. 

Da mesma forma, é preciso lembrar que mesmo 
as secretarias que desenvolveram atividades 
remotas, o acesso a elas foi muito diferenciado, 
porque as parcelas mais vulneráveis da 
população têm menos acesso aos meios de 
comunicação eletrônica. Portanto, terão de 
se preocupar na volta às aulas com a redução 
das desigualdades de aprendizagem. Ou seja, 
os estudantes que não tiveram condições de 
acompanhar as atividades, e mesmo os que 
tiveram e não obtiveram bons resultados, 
precisarão ser atendidos diferenciadamente no 
âmbito de cada rede educacional para que o 
direito de aprendizagem de todos seja garantido.”

Romualdo Luiz Portela de Oliveira
Diretor de Pesquisa e Avaliação do Cenpec - Centro de 
Estudos e Pesquisas em Educação e Ação Comunitária
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03_Giro

Fevereiro
•  Início das atividades do 

Ecoa Gestão em São Luís 
e Poços de Caldas

•  Início das formações com 
as Equipes Líderes em 
Poços de Caldas, Juruti e 
São Luís

Abril
•  Abertura das comemorações 

pelo aniversário de 30 anos do 
Instituto Alcoa

Outubro
•  Início do projeto Histórias da Vida com 

voluntários e idosos

•  Apoio à campanha Gratidão Professor

•  Realização do segundo webinar da série: 
“Cuidar de mim. Cuidar dos outros. Cuidar 
das nossas comunidades”

Maio
•  Realização do webinar: 

“Engajamento social para o 
enfrentamento à pandemia”

Dezembro
•  Reconhecimento ao Dia Internacional do Voluntariado

•  Realização do “Encontro de Reconhecimento e Aprendizados 
2020” com as Equipes Líderes dos três territórios

•  Divulgação do resultado do edital do Programa de Apoio a 
Projetos Locais

Agosto
•  Início dos ACTIONs nas 

localidades e em São Paulo

•  Lançamento do edital do 
Programa de Apoio a Projetos 
Locais

•  Realização do webinar: “Apoio 
ao empreendedorismo e 
geração de trabalho e renda 
para o fortalecimento de 
comunidades”

•  Encontros com os Conselhos 
Consultivos de Relações 
Comunitárias dos três territórios

•  Realização do primeiro webinar 
da série: “Cuidar de mim. 
Cuidar dos outros. Cuidar das 
nossas comunidades”

Junho
•  Lançamento do Relatório 

de Atividades 2019 - edição 
comemorativa e do vídeo de 30 
anos

Novembro
•  Realização do Ciclo de Debates do 

Ecoa Formação sobre os desafios 
para a garantia do direito à educação 
em tempos de Covid-19

Julho
•  Início das atividades do Ecoa Formação nas três 

localidades e início do Ecoa Gestão em Juruti

•  Realização do webinar: “Tempo de colaboração: qual 
o papel de cada um de nós na educação diante do 
cenário atual?”

Março
•  Replanejamento da estratégia 

para o ano devido à pandemia

•  Criação do Fundo de Resposta à 
Crise e início do apoio das ajudas 
humanitárias

•  Jogo da Mobilização chega aos 
territórios
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04_O mundo muda, e nós 
também: aprendizados de 
um ano desafiador

Março de 2020 exigiu de todos os brasileiros uma 
única ação: parar. Sim, precisamos parar, refletir 
e replanejar. E foi esse movimento que o Instituto 
Alcoa também se propôs a fazer. 

Nesse momento, o Instituto Alcoa reforçou seu 
compromisso com o cuidado das pessoas e a 
promoção da cultura da solidariedade em seus 
territórios de atuação. Assim, o primeiro movimento 
foi estabelecer um intenso cuidado, desde os 
primeiros indícios da pandemia de Covid-19 para 
diminuir os impactos.

Dessa forma, foi realizada a revisão de seu 
planejamento para oferecer apoio às principais 
demandas dos territórios e também garantir a 

realização de seus programas, projetos e ações. 
Foram investidos mais de R$6 milhões (com 
recursos do IA e da Alcoa Foundation) ao longo 
do ano nestas iniciativas, assim como nas ações 
que compõem o Fundo de Resposta à Crise e 
endereçadas as ajudas humanitárias às localidades.

Pensando na segurança das pessoas, as atividades 
presenciais foram suspensas. Além dos esforços 
para minimizar os impactos nas localidades, as 
equipes, fornecedores e parceiros estabeleceram um 
intenso diálogo virtual, planejando capacitações à 
distância, ações de engajamento e novas dinâmicas 
para os programas e projetos de Educação e 
Geração de Trabalho e Renda. Seguimos juntos e 
solidários, cuidando uns dos outros, mesmo que 
distantes fisicamente.
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Principais 
aprendizados 
do ano

Cuidar de quem cuida foi um valor fundamental 
vivenciado ao longo do ano para que todos  
estivessem bem num momento tão complexo 
como o de 2020.

Foi preciso muita dedicação, abertura ao novo, 
criatividade e resiliência para reinventar diversas 
iniciativas a fim de atender ao novo momento de 
distanciamento social.

O trabalho conjunto, de forma colaborativa e em 
equipe, se tornou ainda mais importante para 
que todos pudessem se apoiar e superar os 
desafios do caminho.

Mobilizar as pessoas à distância se mostrou  
um desafio a ser superado - tanto do ponto  
de vista da falta de acesso e conectividade, 

quanto disposição aos novos modelos -,  
mas as localidades conseguiram  
criar novas oportunidades de encontros, 
conversas e diálogos com as comunidades.

As atividades de voluntariado realizadas 
à distância geraram oportunidades para a 
aproximação de voluntários e beneficiários de 
diversas cidades geograficamente distantes 
- o que não seria possível ocorrer de forma 
presencial -, e com ações até então não 
previstas e que se mostraram muito positivas, 
além de integrar voluntários das diversas 
unidades da Alcoa.
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É preciso ter flexibilidade no planejamento das 
ações para se adequar a situações inesperadas, 
como ocorreu com a chegada da pandemia. 
Com isso, é possível agir de forma rápida e 
eficaz quando necessário.

O olhar atento para as demandas e 
necessidades dos territórios foram pontos 
primordiais. Por isso, a readequação do plano 
estratégico e do cronograma das atividades 
previstas, assim como a criação do Fundo de 
Resposta à Crise e a inclusão da linha de apoio 
à pandemia no Programa de Apoio aos Projetos 
Locais, foram essenciais.

As ações que haviam sido planejadas antes 
da pandemia só foram realizadas com êxito, 
mesmo de forma adaptada e apesar do cenário 
de adversidades, devido ao compromisso da 
equipe e colaboradores Alcoa e a confiança que 
os parceiros nas localidades têm em relação ao 
Instituto. 

Realização da Feirinha da 
Gente, em São Luís, antes 

da pandemia.
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“O IA concilia a corresponsabilidade da empresa 
para o desenvolvimento local com a empatia para 
melhorar a vida das pessoas.”

Fabio Abdala
Gerente Regional de Sustentabilidade da Alcoa e 
conselheiro do Instituto Alcoa

“O Instituto Alcoa protagonizou e alavancou as 
ações de ajuda humanitária e fortalecimento 
da estrutura de saúde de Juruti em 2020, 
redirecionando rapidamente a estratégia de 
atuação diante da pandemia. Além disso, 
manteve programas estruturantes para as 
localidades onde operamos, como o Ecoa, 
também ajustado para fortalecer a gestão da 
educação no município. Também nos inspirou, 
encorajando ações de engajamento de nossos 

A voz dos 
conselheiros

voluntários, que foram sensibilizados e doaram 
cestas básicas diretamente para famílias em 
vulnerabilidade. Com certeza, no ano de 2020, 
o Instituto se superou, demonstrando resiliência 
para impactar positivamente a comunidade 
no que realmente é prioritário e pode fazer a 
diferença na vida das pessoas.”

Genesis Costa
Gerente-geral da Alcoa Juruti (PA) e conselheiro do 
Instituto Alcoa

“A atuação do Instituto Alcoa tem sido motivo de 
orgulho para todos nós. São 30 anos de intensa 
participação em nossas operações, contribuindo 
de forma significante para o crescimento das 
comunidades onde atuamos. E, o que mais 
nos motiva como funcionários a continuar 
colaborando com o trabalho do Instituto,  
é a sua capacidade inovadora, procurando  
nas operações as oportunidades de fazermos 
cada vez melhor.”

Helder Teixeira
Diretor de Operações Alumar (MA) e conselheiro do 
Instituto Alcoa

“O ano de 2020 foi, além de desafiador, um 
período de reflexão e reestruturação. Para o IA 
não foi diferente. Tivemos que repensar nossos 
modelos de atuação para conseguir nos adaptar 
a um novo mundo. O Instituto foi certeiro em 
suas atuações para ajudar as comunidades 
em que estamos inseridos. O aprendizado de 
2020 ficará para sempre e vejo o IA impactando 
mais pessoas, com mais agilidade, vivendo seu 
propósito com mais intensidade.”

Michelle Shayo
Diretora de Assuntos Governamentais  
e Comunicação da Alcoa e conselheira  
do Instituto Alcoa

P
ar

te
 I



Ex
pe

di
en

te
Ín

di
ce

Pa
rt

e 
II

Pa
rt

e 
III

19

Ed
ito

ria
l

Pa
rt

e 
I

19

“O ano 2020 testou princípios fundamentais de nossa sociedade, 
como a solidariedade, em um mundo que precisa cada vez mais  
disso. O Instituto Alcoa, braço filantrópico associado à Alcoa Brasil, 
tem demonstrado que o investimento social privado é um pilar 
fundamental para a melhoria das condições de vida em nossas 
comunidades, e assume a responsabilidade de identificar e investir 
em projetos que contribuam para a sustentabilidade dessas 
comunidades no longo prazo.”

Rosa García Piñeiro 
Vice-presidente de Sustentabilidade da Alcoa, presidente  
da Alcoa Foundation e conselheira do Instituto Alcoa

“Em um ano tão singular, o IA deu uma grande demonstração do quanto 
está conectado com as localidades e com seus respectivos territórios. 
Agiu como um grande facilitador, sempre de forma ágil e acolhedora, para 
que um número expressivo de ações fossem implementadas, contribuindo 
com o enfrentamento à pandemia, na geração de trabalho e renda para 
nossas comunidades e também no auxílio às instituições que tanto foram 
afetadas. Tenho a certeza que o caminho é esse e que, agindo dessa forma, 
seremos capazes de proporcionar um futuro mais humano e sustentável. Em 
nome da Alcoa Poços de Caldas e das nossas comunidades, externo o meu 
agradecimento e a minha tranquilidade em ter um parceiro tão especial.”

Walmer Rocha
Gerente de Operações da Alcoa Poços de Caldas e conselheiro do Instituto Alcoa
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Parte II
O Instituto Alcoa em 

ação no ano de 2020
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01_ 
30 anos de encontros 
que transformam

Em abril de 2020, o Instituto Alcoa (IA) comemorou 
30 anos de trabalho no Brasil. Desde sua fundação, 
tem desenvolvido uma série de iniciativas para 
transformar coletivamente as localidades em que 
a Alcoa está presente, sempre em colaboração e 
parceria com os territórios.

Ao longo dessa história, o Instituto construiu um 
legado, contribuindo com a realização de centenas 
de projetos comunitários nas áreas de educação, 
geração de trabalho e renda, saúde, cultura, meio 
ambiente e tantas outras questões centrais para o 
desenvolvimento dos territórios.

Devido à pandemia e o necessário distanciamento 
social, não foi possível realizar comemorações 
presenciais nas localidades. Porém, muitas 

Manifesto
“Há 30 anos acreditamos na energia do 
fazer juntos. Nosso compromisso é com o 
engajamento da sociedade para promover 
coletivamente o desenvolvimento de nossas 
comunidades por meio da educação e 
geração de trabalho e renda.

O Instituto Alcoa acredita na potência dos 
encontros perenes que deixam um legado. 
Jornadas que se unem e criam conexões entre 
pessoas, organizações, transformando sonhos, 
comunidades e realidades.

E, ao celebrar três décadas, queremos falar da 
nossa história e também de quem caminhou 
junto conosco. Daqueles que confiaram 
e confiam em nossa atuação por meio de 
projetos e programas. Ao olhar para o futuro, 
queremos ampliar a nossa capacidade de criar, 
inspirar, sonhar, engajar e realizar. Você pode 
ser nosso parceiro de caminhada. Que venham 
os próximos encontros!”

iniciativas foram promovidas para relembrar 
momentos importantes dessa história, valorizar as 
conquistas até aqui e, mais do que nunca, convidar 
os territórios para continuar promovendo muitos 
encontros de transformação.

Confira algumas ações que marcaram a 
comemoração dos 30 anos do IA:
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Vídeo 
O material registra o legado de 
desenvolvimento das comunidades.

Peças de comunicação
Cards para redes sociais, banners, murais…  
Muito conteúdo para contar essa história.

Acesse

Encontros que 
transformam
Há 30 anos acreditamos na energia do fazer juntos. 
Nosso compromisso é com o engajamento da sociedade 
para promover o desenvolvimento de nossas comunidades 
por meio da educação e geração de  trabalho e renda.

Fundado em 1990, no Brasil, o Instituto Alcoa é uma entidade sem fins lucrativos, 
que tem o propósito de transformar coletivamente os territórios em que a Alcoa 
está presente - Poços de Caldas, em Minas Gerais; São Luís, no Maranhão; e 
Juruti, no Pará, a fim de torná-los mais inclusivos e menos desiguais. 

Conheça nosso trabalho e acompanhe 
o nosso jeito de construir o futuro. 

alcoa.com/brasil          facebook.com/InstitutoAlcoa
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Doação de cestas
As localidades realizaram diversas ações de 
mobilização das comunidades para doações e 
enfrentamento à crise e foram disseminadas por 
meio da campanha #CompartilharFazBem. 

Ações locais Além disso, criaram vários 
produtos de comunicação:

Produção da campanha “Se Vira nas 30” com 30 dicas de 
ações sociais para os colaboradores se envolverem, nas 
frentes de Mobilização, Doações, Voluntariado e Engajamento. 
A cada semana, ao longo do ano, duas novas iniciativas foram 
relevadas e convidando para o engajamento.

Poços de 
Caldas (MG)
Publicação de diversas edições 
do boletim “IA 30 Anos: 
Encontros Alcoa Poços”, que 
traz histórias e depoimentos de 
colaboradores e de organizações 
parceiras que relembram 
momentos marcantes da história 
do IA em Poços de Caldas.
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Juruti (PA)
Produção de edições do informativo “Nossa 
Comunidade”, com histórias e depoimentos 
que celebraram os 30 anos do IA.

Campanha Reencontros: vídeos e fotos com 
histórias de conexões proporcionadas pela 
Alcoa em Juruti.  

São Luís (MA)
Boletim “De olho nas iniciativas” com as 
principais ações realizadas nos 30 anos do 
IA, nas localidades onde atua. 
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“No início de 2020, as equipes de Relações 
Comunitárias das localidades se reuniram com o 
Instituto Alcoa para planejar as comemorações 
do aniversário de 30 anos do IA. Planejamos 
um ano intenso, com diversas iniciativas. 
Mal sabíamos nós que, poucos dias após a 
nossa reunião, a pandemia da Covid-19 iria 
se alastrar no Brasil e precisaríamos readaptar 
todo o nosso planejamento. Não conseguimos 
executar boa parte do que estava previsto, mas, 
por outro lado, nos reinventamos e, mais do 
que comemorar os 30 anos do IA, pudemos 
contribuir com as nossas comunidades de uma 
forma histórica, em um momento em que todos 
tanto precisavam. Por isso, posso dizer que 
o que mais me marcou na celebração de 30 
anos do IA foi a forma como todos estávamos 
alinhados e sintonizados em priorizar o que 
realmente importa: nossas pessoas e nossas 
comunidades. Não tivemos festas e outras 
celebrações tradicionais, mas mais do que 
nunca, fizemos a diferença!”

Graziela Loures
Analista de Assuntos Institucionais na  
Alcoa Poços de Caldas

 

Informativo da Alcoa Juruti Edição 002, Outubro de 2020 
 

 

 

Seja 10 em Sustentabilidade premia instituições em 
Juruti 

 

Escola Municipal Getúlio Vargas (à esq.) e Escola Municipal Professora Maria da Silva 
Pereira (à dir.) 

Em um evento inédito realizado de forma on-line no dia 28 de setembro, os 
participantes da campanha Seja 10 em Sustentabilidade foram premiados pela Alcoa e 
tiveram a missão de dedicar o seu prêmio a uma instituição da comunidade. 

As organizações foram pré-qualificadas pela área de Relações Comunitárias da Alcoa. 
Em Juruti a Cooperativa de Serviços e Reciclagem (COOPSERVICE) será premiada com 
R$ 5 mil, enquanto as escolas municipais Getúlio Vargas e Professora Maria da Silva 
Pereira receberão o valor de R$ 2 mil cada, totalizando R$ 9 mil dedicados em prêmios 
doados pelo Instituto Alcoa como parte da campanha Seja 10 em Sustentabilidade. 

A campanha fez parte das ações de divulgação do Relatório de Sustentabilidade e 
premiou os participantes que acertaram todas as 10 questões referentes ao conteúdo 
do Relatório, incentivando a leitura e conscientização sobre os temas relevantes para a 
conservação ambiental, responsabilidade social e excelência nas operações. 
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02_Nossa atuação:

2.200 horas de voluntariado e mais de R$ 6 milhões investidos (IA + Alcoa Foundation)

Implantação do Programa Ecoa 
Formação no cenário da pandemia

Adaptação do Programa Ecoa 
Gestão para ambiente virtual

Mais de R$ 2,6 
milhões doados 

para ajudas 
humanitárias (IA e 
Alcoa Foundation)

Campanha 30 anos 
do Insituto Alcoa

Facebook 
1131 seguidores

Doações para 
campanha Seja 10 em 
sustentabilidade

Clipping - Mais de  
250 matérias sobre 
as iniciativas

Revisão do edital e criação 
do eixo Apoio em Tempos 
de PandemiaAdequação do 

Programa de 
Apoio a Projetos 

para 100% online Realização do projeto 
Máscara + Renda em 
parceria com Fundação Vale

Fortalecimento de parcerias institucionais e locais

Novas iniciativas:  
4 Atados e 1 Donas

16 ACTIONs 
à distância 
ou híbrido

6 Webinars com 
mais de 500 

participações

Capacitações 
das equipes e 

Conselhos

19 iniciativas  
de engajamento 510 voluntários
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O Instituto acredita que a educação é o fator central 
para o desenvolvimento do país e a diminuição 
das desigualdades e impacta diretamente todos 
os setores da sociedade. O foco é no Ensino 
Fundamental (1º ao 9º ano), período definidor da 
vida escolar e primordial para o desenvolvimento 
das crianças e adolescentes. 

Os programas e projetos estão alinhados às políticas 
educacionais do país em nível nacional, estadual e 
municipal. Nessa frente de ação, o IA desenvolve o 
Programa Ecoa - Formação e Gestão -, e também 
apoia iniciativas desenvolvidas por organizações 
da sociedade civil e/ou poder público por meio do 
Programa de Apoio a Projetos Locais.

2.1_Educação
P

ar
te

 II



Ex
pe

di
en

te
Ín

di
ce

Pa
rt

e 
II

Pa
rt

e 
III

27

Ed
ito

ria
l

Pa
rt

e 
I

27

•  O ano foi marcado pela paralisação das aulas 
presenciais nas escolas e a chegada com 
intensidade do ensino remoto. Diversas pesquisas 
evidenciaram o enorme desafio e o impacto 
das desigualdades na educação das crianças, 
adolescentes e jovens nesse novo cenário. Um 
dos principais empecilhos para a educação não 
presencial foi a condição socioeconômica da 
maioria dos alunos: 83% dos estudantes das redes 
públicas do Brasil vivem em famílias que recebem 
até um salário mínimo per capita.

•  Houve um aumento da evasão e redução da 
escolaridade. Em setembro, 30% dos estudantes 
de escolas públicas estavam em risco de desistir 
da escola. 

•  Entre as conquistas, está a aprovação do novo 
Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação), agora permanente e 
mais redistributivo. Apenas em 2019, o Fundeb foi 
responsável por redistribuir a estados e municípios 
cerca de R$165 bilhões. Hoje, 35% das matrículas 
da educação brasileira dependem do fundo.

•  Outro ponto positivo é que, com a participação 
ampliada das famílias na vida escolar de seus 
filhos e filhas, os profissionais da educação 
passaram a ser mais valorizados. A sociedade 
tem demonstrado compreender melhor o papel 
central das professoras e dos professores na 
qualidade da educação.

Contexto Brasil: 
a causa em 2020

Fontes:
•  Indicadores das Consequências da Violação do Direito à Educação
•  Educação não presencial na perspectiva dos estudantes e suas famílias
•  Relatório Anual de Acompanhamento do Educação Já
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https://frm.org.br/sem-categoria/indicadores-de-consequencia/
https://www.itausocial.org.br/wp-content/uploads/2020/07/Apresenta%C3%A7%C3%A3o_onda2_amostra-nacional_14_07-Divulga%C3%A7%C3%A3o-IS-FL.pdf
https://todospelaeducacao.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/2o-Relatorio-Anual-de-Acompanhamento-do-Educacao-Ja_final.pdf
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Novo 
Programa Ecoa

Em 2020, o Programa Ecoa, principal iniciativa do 
Instituto Alcoa para o fortalecimento da educação 
pública nos seus territórios de atuação, passou por 
uma reestruturação e agora conta com duas frentes 
de atuação: Ecoa Gestão e Ecoa Formação. 

Com a chegada da pandemia, o Programa Ecoa 
também foi readaptado para atender às demandas 
das Secretarias de Educação e das escolas, a 
fim de oferecer todo o suporte necessário com a 
paralisação das aulas presenciais. 

No Ecoa Gestão, a proposta é promover apoio ao 
desenvolvimento técnico e estratégico da gestão 
das Secretarias Municipais de Educação dos três 
territórios e de dez Unidades Escolares em cada 
município, com foco no Ensino Fundamental. 
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Encontro de formação na Secretaria Municipal de São Luís antes do início da pandemia.
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auxiliar as secretarias municipais a compreender os 
desafios de seus territórios e realizar planejamentos 
assertivos para os próximos anos; além de uma 
formação sobre a realidade educacional da rede/
sistema de ensino em relação aos níveis de 
proficiência e à desigualdade educacional e, de 
forma articulada, a elaboração de um plano de 
ações para enfrentamento dos resultados.

Assim, a partir de um diagnóstico da educação 
local, as secretarias (incluindo as áreas de Ensino, 
Administração, Finanças e Gabinete) traçaram 
planos conjuntos de ação para aprimorar a gestão, 
recebendo apoio, orientação e formação para 
implementar as iniciativas previstas.

Já os gestores das Unidades Escolares 
estabeleceram planejamentos estratégicos para 
superar desafios existentes em quatro frentes: 
gestão educacional; formação de profissionais da 
educação e de gestores; práticas pedagógicas 
e avaliação; e infraestrutura física e recursos 
pedagógicos. Todas as escolas participaram de 
encontros de formação e orientação à distância, 
além da implantação do sistema online de 
monitoramento do planejamento.

Já o Ecoa Formação promoveu uma série de ações 
ao longo do ano, como reuniões de assessoria 
com as equipes das Secretarias Municipais 
de Educação para discussão sobre temáticas 
urgentes, como proteção aos mais vulneráveis e 
implementação da Busca Ativa Escolar; minicurso 
sobre alfabetização no contexto da pandemia; 
elaboração e gerenciamento de planejamento 
estratégico emergencial, com delineamento de ações 
educacionais; leitura aprofundada do Ideb (Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica) e Saeb 
(Sistema de Avaliação da Educação Básica) para 

Além disso, foi realizado o ciclo de debates 
“Desafios para a garantia do direito à Educação em 
tempos de Covid-19”, com quatro encontros virtuais, 
reunindo especialistas para debater os desafios a 
médio e longo prazo para a educação pós-pandemia 
e as possíveis ações. Os encontros foram abertos a 
todo o corpo técnico de educadores e gestores de 
Juruti, Poços de Caldas e São Luís.
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“Esse projeto é muito valioso para a secretaria 
na medida em que trouxe a possibilidade 
de um bom planejamento estratégico. Isso 
deu uma visibilidade imensa em relação às 
ações que a secretaria executa. O programa 
é rico em informação para os gestores e para 
a administração e isso, evidentemente, está 
ajudando muito na formação dos planos de 
ação e no próprio planejamento curricular nas 
dez escolas participantes do programa.”

Moacir Feitosa
Secretário de Educação de São Luís (em 2020)
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“Foi um projeto muito bem-vindo porque vai capacitar nossos 
gestores quando voltarmos às aulas. A gestão da escola é 
muito importante para a qualidade da educação oferecida.”

Maria Helena Braga
Secretária de Educação de Poços de Caldas

“Jamais podemos nos fechar para as possibilidades de avanços e com 
esse espírito recebemos a oportunidade de apoio do Programa Ecoa nos 
ajustes em nossa gestão, por meio de sugestões e experiências de outros 
lugares do Brasil para somar ao progresso educacional de Juruti.”

Jonas Moraes Cativo
Secretário de Educação de Juruti (em 2020)

“O Ecoa é o principal programa do IA no foco Educação e foi de extrema 
importância em 2020, pois além de apoiar na gestão e formação da Secretaria de 
Educação e Unidades Escolares, foi reestruturado por conta da pandemia, quando 
as escolas tiveram suas aulas presenciais suspensas e precisaram se adequar 
ao ensino remoto. As formações e acompanhamento dos planos de ação foram 
rapidamente adaptados de forma online, suportando os educadores conforme as 
necessidades para esse novo modelo, contribuindo efetivamente com o momento 
tão delicado para a educação.”

Maria Cristina Gonçalves
Consultora de Assuntos Institucionais na Alcoa Poços de Caldas
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Os desafios em decorrência das 
desigualdades de renda no país ainda são 
imensos e, portanto, atuar nessa frente 
se apresenta como uma demanda real e 
concreta da sociedade brasileira, em busca 
de mais qualidade de vida para a população. 
Por isso, nessa frente de atuação, o Instituto 
Alcoa atua apoiando ações de qualificação e 
incentivo ao empreendedorismo e acesso ao 
trabalho e renda.

2.2_Geração 
de Trabalho 
e Renda •  Entre os principais desafios de 2020 está a 

ampliação do desemprego. A taxa foi de 14,1% 
no trimestre de setembro a novembro de 2020 e 
atingiu 14 milhões de pessoas. A taxa foi a mais 
alta para esse trimestre desde o início da série 
histórica da pesquisa do Ibope, em 2012.

•  Os mais afetados pela crise foram as mulheres 
e os jovens. Os reflexos sentidos pelas mulheres 
já representam um retrocesso de mais de uma 
década nos avanços alcançados em equidade de 
gênero no mercado de trabalho. Ao comparar 2020 
com 2019, houve uma queda de 6% no índice de 
mulheres empregadas na América Latina. 

•  As desigualdades também se acentuaram. O Brasil 
tem mais de 13 milhões de pessoas na extrema 
pobreza, aquelas que, de acordo com o Banco 
Mundial, vivem com até R$151 por mês.

•  Os empreendedores tiveram de se reinventar 
e mais de 30% mudaram o funcionamento e 
precisaram se adaptar para manter a saúde 

financeira. Houve, inclusive, um aumento no 
número de pequenos negócios que buscou crédito. 
Por outro lado, também se elevou o número de 
empreendedores que tiveram o crédito negado.

•  O apoio realizado pelas organizações da sociedade 
civil que atuam nesta causa foi fundamental para 
apoiar as adaptações necessárias, principalmente 
entre os pequenos empreendedores, assim como 
buscar alternativas de renda para as populações 
mais vulneráveis. 

Contexto Brasil: 
a causa em 2020

Fontes:
•  O impacto da pandemia de coronavírus nos pequenos negócios 
•  A autonomia econômica das mulheres na recuperação 

sustentável e com equidade
• PNAD/ IBGE
•  Relatório Juventudes e a Pandemia do Coronavírus
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https://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Impacto-do-coronav%C3%ADrus-nas-MPE-2%C2%AAedicao_geral-v4-1.pdf
https://bit.ly/3uczIOv
https://bit.ly/3uczIOv
https://www.ibge.gov.br
https://www.juventudeseapandemia.com/
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Uma das principais estratégias do Instituto Alcoa 
para exercer sua missão de promover coletivamente 
a educação e contribuir com o desenvolvimento dos 
territórios onde a Alcoa está presente é o Programa 
de Apoio a Projetos Locais. 

Realizado anualmente, o edital recebe inscrições 
de organizações da sociedade civil e/ou do poder 
público que desenvolvam ações nas frentes 
prioritárias do Instituto: Educação com foco no 
Ensino Fundamental e Geração de Trabalho e Renda 
e empreendedorismo.

Devido à pandemia, em 2020, a iniciativa destinou 
uma categoria do edital exclusivamente a projetos 

Programa 
de Apoio 
a Projetos 
Locais

para mitigação dos impactos da pandemia de 
Covid-19, em áreas como Saúde, Segurança, 
Governança, Cultura e Esportes.

Foram  priorizados projetos em regiões específicas 
de atuação do Instituto: Juruti, Óbidos e Santarém 
(PA); Poços de Caldas e Andradas (MG); Divinolândia 
(SP); São Luís, Paço do Lumiar, Raposa e São José 
de Ribamar (MA).

Assim que o edital foi reaberto, em agosto, foram 
promovidas oficinas para explicar às organizações 
interessadas as regras do edital e como as novas 
áreas de atuação poderiam ser contempladas. 
Além disso, foram realizadas formações com os 
membros dos Conselhos Consultivos de Relações 
Comunitárias, a fim de prepará-los para as análises e 
avaliações dos projetos.

“Conseguimos aprovar o projeto para realizar a 
automação do galpão. Esse maquinário aumenta 
a capacidade de coleta de materiais e reduz o 
esforço braçal dos cooperados, aumentando 
a remuneração dessas pessoas com a coleta 
otimizada e contribuindo para uma melhora na 
qualidade de vida.”

Elizabete de Cássia da Costa
Coordenadora do Projeto Recicla Vidas
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Os projetos aprovados pelo edital de 2019 
foram implementados ao longo de 2020 e 
movimentaram os territórios. Em Juruti, por 
exemplo, o Projeto Dona´s, parceria do Consulado 
da Mulher com o Instituto Juruti Sustentável 
(IJUS) e apoiado pelo Instituto Alcoa, capacitou 
mulheres para tornar seus negócios mais 
rentáveis. A finalidade do projeto é propiciar uma 
melhor qualidade de vida para essas pessoas e 
contribuir com o desenvolvimento local. Cada 
participante recebeu acompanhamento de uma 
tutora local para verificar as melhores ferramentas 
de gestão para seu negócio. 

Já em Poços de Caldas, a Cooperativa de 
Reciclagem Coopersul implementou o Projeto 
Recicla Vidas, que visa melhorar a qualidade 
de vida dos catadores e recicladores da 
cidade, por meio da capacitação profissional 

dos associados e automação do sistema de 
coleta. Apesar dos desafios da pandemia, na 
primeira etapa de execução do Recicla Vidas foi 
realizada a reestruturação do piso da cooperativa 
com reformas nas instalações e também 
implementou-se um novo modelo de trabalho 
para o enfrentamento e prevenção da Covid-19 
para prosseguir com o serviço, considerado 
essencial, sem colocar em risco a segurança dos 
trabalhadores.

Em São Luís, o projeto Ferramentas e Caminhos 
- Gera Renda Mulher, iniciativa do Instituto de 
Cidadania Empresarial do Maranhão (ICE-MA), em 
parceria com Instituto Alcoa e Instituto Embelleze, 
capacitou mais de 140 mulheres para a área da 
estética.

Em 2020, o Instituto Alcoa investiu mais de 
2 milhões de reais em 17 projetos comunitários, 
com potencial de beneficiar mais de 7 mil pessoas.

“Essa ação tem crescido consideravelmente a 
cada edição. Mais pessoas se envolvem a cada 
ano, visto a oportunidade de desenvolvimento 
que a Alumar (São Luís - MA) e o Instituto 
Alcoa oferecem às comunidades. O ano de 
2020 foi cheio de desafios, mas mesmo em 
meio às dificuldades não deixamos de apoiar e 
contribuir com as comunidades. Foi difícil, por 
conta do distanciamento, pelas ações virtuais, 
mas aos poucos conseguimos nos adaptar 
e aprender a lidar com essa nova realidade. 
Tivemos que reinventar a nossa forma de atuar, 
para continuarmos mantendo nossa relação 
de respeito e solidariedade e é, dessa forma, 
que desejamos continuar atuando em ações 
que possam contribuir cada vez mais para a 
transformação da vida de milhares de pessoas. 
Sinto muito orgulho quando olho para o ano de 
2020, e vejo o quanto conseguimos. Tivemos 
excelentes resultados com a doação do recurso 
no valor de R$690 mil em São Luís que irá 
oferecer oportunidade de desenvolvimento para 
as comunidades.”

Joana Burgos
Supervisora de Relações Institucionais  
da Alumar em São Luís
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Juruti
Organização 
proponente

Nome do 
projeto

Valor

Fundação 
de Amparo e 
Desenvolvimento 
da Pesquisa

Fortalecimento da 
Agricultura Familiar 
no Município de 
Óbidos

R$ 70.025,82

Cooperativa Mista 
Agro Extrativista do 
Curumucuri Juruti

Galinha Caipira 
Semi Confinado

R$ 70.553,85

Instituto Vitória 
Régia

Cooperação 
para fortalecer a 
agricultura familiar 
em Juruti

R$ 129.538,58

Instituto 
Internacional de 
Educação do Brasil 
– IEB

Fortalecendo o 
empreendedorismo 
social em Juruti

R$ 220.359,00

Sociedade 
para Pesquisa 
e Proteção do 
Meio Ambiente - 
SAPOPEMA 

Pescado 
Sustentável e 
Inclusivo de Juruti

R$ 222.440,00

Associação de 
Pais e Mestres da 
Escola Municipal 
de Ensino 
Fundamental 
Zelinda de Souza 
Guimarães

Salas de 
Informática e 
Multimídias

R$ 203.910,00

Poços de Caldas
Organização 
proponente

Nome do 
projeto

Valor

Assosul - 
Associação 
dos Catadores 
e Separadores 
de Materiais 
Recicláveis de 
Poços de Caldas

CapacitaAção R$ 53.590,00

Associação de 
Promoção Humana 
e Ação Social de 
Poços de Caldas

Elas por elas R$ 65.546,73

Associação Casa 
da Árvore

Rádio Traquinagem R$ 86.600,00

Gramelô Produções 
Culturais Ltda ME

Teatro Digital - 
Residência Artística 
Conscius Dementia

R$ 96.096,81

Associação dos 
Deficientes Físicos 
de Poços de 
Caldas

Conectados com o 
Saber

R$ 157.522,00

TV Poços Transmissão de 
teleaulas da SME 
para estudantes 
ensino fundamental 
e médio

R$ 24.000,00

Rede Asta Máscara + Renda R$ 100.000,00

São Luís
Organização 
proponente

Nome do 
projeto

Valor

Movimento de 
Mulheres Vila Dom 
Luís - MOVILA

Projeto Minha 
Oportunidade ao 
Mundo do Trabalho

R$ 80.343,10

Centro Educacional 
Profissional do 
Coroadinho - CEPC

Transformando 
Vidas

R$ 195.071,00

Instituto Pobres 
Servos da Divina 
Providência

Projeto Cuidar R$ 214.713,84

Associação de 
Pais e Amigos dos 
Excepcionais de 
São Luís

Educação e 
Inclusão: Novas 
Perspectivas 
no Atendimento 
à Pessoa com 
Deficiência

R$ 200.000,00

Rede Asta Máscara + Renda R$ 50.000,00

Área de atuação
Geração de Trabalho e Renda
Educação
Apoio em Tempo de Pandemia

Total: 2.240.310,73
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O Instituto Alcoa acredita na força da 
participação e da mobilização das pessoas 
para a transformação efetiva dos territórios. 
Por isso, promove uma série de ações para 
fomentar o engajamento comunitário e a 
geração e disseminação de conhecimentos 
sobre as causas do IA nas localidades em 
que atua.

2.3_
Engajamento 
da sociedade •  Os diversos desafios trazidos pela pandemia 

ao longo do ano também gerou um movimento 
intenso de colaboração e engajamento de todos os 
setores da sociedade - empresas, organizações da 
sociedade civil, cidadãos etc. - na busca por novos 
caminhos.

•  Diversas redes de apoio foram criadas de  
apoio ao enfrentamento à crise não só na saúde, 
mas na educação e, principalmente, na busca 
por diminuir as desigualdades sociais que se 
intensificaram em 2020.

•  As doações - tanto em dinheiro, como em 
produtos, serviços etc. – também se ampliaram. 
Em dezembro, o Monitor de Doações Covid-19 
apontava mais de 550 mil pessoas e instituições 
que doaram cerca de R$ 6.5 bilhões.

•  As iniciativas de engajamento e mobilização 
também tiveram de se adaptar, passando a ser 
realizadas via plataformas online. Essa experiência, 
inclusive, se apresentou de forma muito positiva 
em diversos momentos por aproximar e permitir 
que voluntários de lugares distantes participassem 
das ações, além de muitas iniciativas ganharem 
escala.

Contexto Brasil: 
a causa em 2020

Fonte:
• Monitor de Doações
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https://www.monitordasdoacoes.org.br/pt
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Foram realizados encontros de formação à 
distância com as Equipes Líderes, constituídas por 
funcionários voluntários, para o desenvolvimento de 
planos de ação locais a fim de mobilizar localmente 
as comunidades para as causas do Instituto Alcoa. 

Os membros dos Conselhos Consultivos de 
Relações Comunitárias - grupos compostos com 
representantes do poder público, organizações 
da sociedade civil, associações comunitárias, 
entre outros - também tiveram a oportunidade de 
participar de encontros para promover reflexões 
sobre oportunidades de ação coletiva e ativação 
da cultura da colaboração nas comunidades em 

Formações 
com equipes, 
conselhos e 
planos de ação

tempos de pandemia. Muitas ideias surgiram nas  
formações e se transformaram em iniciativas de 
mobilização local. 

Em Poços de Caldas, a fim de ampliar o 
conhecimento local sobre os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, por exemplo, um 
grupo criou o informativo “ODS em casa”, assim 
como promoveu um bate-papo online sobre o tema 
e um debate a respeito durante um ACTION.

Já na cidade de Juruti, as equipes promoveram 
o Projeto Cultura Digital, com a formação de 
organizações locais para uso de plataformas 
e ferramentas digitais, e, em São Luís, teve 
continuidade o projeto Feirinha da Gente, 
que mobiliza produtores locais de produtos 
hortifrutigranjeiros e de artesanatos, promovendo 
inclusão social, sustentabilidade e distribuição de 
renda por meio da economia solidária.

Diversos planos de ação também foram criados 
para o engajamento de voluntários e realização 
de campanhas de arrecadação e doação de 
cestas básicas, brinquedos, roupas e outros itens 
essenciais, como o Dia de Doar, em Poços de 
Caldas, e a Campanha Adote uma Família, em Juruti. 
Centenas de famílias foram beneficiadas.
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Jogo da 
Mobilização

Em 2020, os grupos contaram com uma nova 
ferramenta de engajamento: o “Jogo da Mobilização 
- 30 ideias para fazer e acontecer quando o assunto 
é educação de qualidade”. 

O material tem como finalidade provocar 
conversas em grupo e inspirar iniciativas coletivas 
e colaborativas para a melhoria da qualidade da 
educação.

Ao longo do ano, o jogo foi aplicado de diversas 
formas nas localidades. Em Poços de Caldas, por 
exemplo, os temas trazidos pelas cartas do jogo 
foram a base do debate “Café online: Educação 
em tempos de pandemia”, encontro criado para 
discutir a educação do município, assim como 
temas de conversas nos encontros da Equipe Líder 
e ferramenta de engajamento no tema durante 
ACTIONs.

Já em Juruti, os voluntários, depois de jogarem, 
decidiram criar o projeto “Contação de Histórias”, 
com realização de encontros virtuais com 
funcionários e familiares, para compartilhar lendas, 
causos e muitas histórias. Além disso, foi criada uma 
campanha sobre dificuldades na aprendizagem a 
partir do jogo.

E, em São Luís, foi promovido encontro com 
voluntários Alcoa e equipes de Relações 
Institucionais para a leitura das cartas que inspiram 
boas ações para a comunidade. 

O jogo está disponível aqui.
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Webinars

Uma das novidades do ano foi a realização de três 
webinars, que contaram com a participação de mais 
de 300 pessoas das três localidades. Estiveram 
presentes funcionários e voluntários da Alcoa, 
membros dos Conselhos Consultivos de Relações 
Comunitárias, representantes de organizações 
sociais parceiras, entre outros.

Os encontros contaram com a participação de 
convidados especialistas nas frentes de atuação 
do IA e tiveram como proposta refletir sobre 
oportunidades de mobilização das comunidades em 
tempos de pandemia.
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Material: fortalecimento 
das comunidades

O IA preparou um material especial em 2020: 
um grande mapa de oportunidades com 
dicas de pesquisas, estudos, plataformas 
colaborativas, editais, fundos, atividades e 
diversos materiais nas causas de Educação, 
Geração de Trabalho e Renda e Engajamento 
da sociedade. 

O documento pode ser acessado por famílias, 
educadores, organizações sociais, gestores 
públicos, voluntários e todos os demais 
interessados das localidades do Instituto Alcoa.

Fortalecimento 
das comunidades:  
mapeamento de oportunidades  
em Educação, Geração de Trabalho  
e Renda e Engajamento Social

O ano de 2020 tem sido desafiador devido à crise provocada pela 
pandemia de Covid-19. Ao mesmo tempo, vemos como nunca um 
esforço crescente de organizações da sociedade civil, governos, 
empresas, grupos e indivíduos, em todas as áreas de nossa 
sociedade, de buscar respostas para enfrentarmos esse momento.

Ao longo dos últimos meses, são crescentes as demonstrações 
de solidariedade e inúmeras ações de apoio a todos os setores 
impactados, como saúde, educação e assistência social, 
direcionando recursos financeiros, materiais, informações e o que 
mais for preciso para superar a situação atual.

E, mais do que isso, tem sido também um movimento constante de 
iniciativas realizadas em rede, com uma intensa colaboração para 
otimizar recursos, unir diferentes conhecimentos e buscar, de forma 
mais rápida e oportuna, caminhos para os desafios atuais e os que 
ainda estão por vir.

E é nesse movimento que este material foi elaborado e, 
agora, chega às suas mãos. A proposta é ajudar a disseminar 
e compartilhar uma série de iniciativas que estão sendo 
desenvolvidas por diferentes instituições pelo país e que trazem 
conhecimentos, dicas e oportunidades para fortalecer as 
comunidades. 

Mapeamos e reunimos aqui pesquisas, estudos, plataformas 
colaborativas, editais, fundos, atividades e diversos materiais 
nas frentes de atuação do Instituto Alcoa - Educação, Geração 
de Trabalho e Renda e Engajamento Social - que podem ser 
acessados por famílias, educadores, organizações sociais, 
gestores públicos, voluntários e todos os demais interessados das 
localidades do Instituto Alcoa.

Esperamos que este material possa ser não apenas uma fonte de 
informação, mas ajudar a emergir novas respostas aos desafios 
locais e inspirar iniciativas inovadoras nos territórios.

Boa leitura!

A B E R T U R A

Conhecer, 
refletir e agir

I N S T I T U T O  A L C O A  |  3 0  A N O S    |    0 2
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Voluntariado

Apesar das dificuldades impostas pela pandemia, 
os voluntários Alcoa reinventaram sua forma de 
atuar e mantiveram-se unidos e ativos. Por meio 
da campanha “Cuidar de mim. Cuidar dos outros. 
Cuidar das nossas comunidades”, foram mobilizados 
mais de 510 voluntários em 16 ACTIONs, ações 
voluntárias dos funcionários Alcoa nas localidades, 
além de 19 iniciativas de engajamento local como 
campanhas de arrecadação.  

Em todos os ACTIONs realizados, as organizações 
parceiras receberam também uma doação de  
R$10 mil do Instituto Alcoa. 

Em São Luís, um dos ACTIONs teve como proposta 
promover a qualificação e oportunidade de 
geração de renda na comunidade Cinturão Verde, 
zona rural da cidade. Todos os 23 participantes 
aprenderam receitas aproveitando folhas, cascas e 
caules de alimentos de baixo custo. Já em Juruti, 
os voluntários promoveram um ACTION virtual 
em benefício da Associação de Pais e Mestres da 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria 
da Silva Pereira. A ação contou com o apoio da 

Cuidar de mim. 
Cuidar dos outros. Cuidar 
das nossas comunidades.

“Faça o teu melhor, na condição que você tem, enquanto 
não tem condições melhores, para fazer melhor ainda.”

Mario Sergio Cortella, filósofo, escritor e educador.

A pandemia que vivemos em 2020 nos mostrou o quanto é importante cuidarmos de nós 
mesmos e cuidarmos uns dos outros. Estamos todos conectados neste planeta que habitamos. 

A Alcoa incentiva e valoriza os colaboradores que se engajam em atividades sociais em 
benefício de suas comunidades e busca estimular diversas oportunidades para o voluntariado. 

Estamos retomando nossos programas prioritariamente a distância e seguindo todas as 
orientações para a preservação da saúde em cada município.

Participe e faça a diferença para você e sua comunidade!
Entre em contato com a equipe líder de relações comunitárias 

da sua localidade e confira a programação.

juntos fazendo a diferença

juntos fazendo a diferença
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Rede de Mulheres da Alcoa (AWN – Alcoa Women 
Network) e dos times de Tecnologia da Informação 
(TI) e Compras da Alcoa Juruti. 

O evento homenageou os professores e integrou 
as atividades relacionadas com o Outubro Rosa, 
campanha de conscientização sobre a importância 
da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer 
de mama e sobre o câncer de colo do útero. 

Além dos ACTIONs, foram promovidos projetos 
em parceria com a organização Atados, como o 
programa Carta e Mentoria, em Poços de Caldas e 
São Luís, que teve como proposta promover troca 

de experiências e sonhos de crescimento pessoal e 
profissional entre jovens e equipe de voluntários. 

Outra iniciativa também realizada em parceria com a 
Atados foi a ação Histórias da Vida, com encontros 
por meio de vídeos entre voluntários e idosos das 
casas de repouso de Poços de Caldas.

No dia 15 de dezembro, Otávio Carvalheira, 
presidente da Alcoa Brasil, junto com líderes dos 
Instituto Alcoa e localidades da Alcoa, celebraram 
os resultados virtualmente com todos os voluntários  
que se engajaram em ações beneficentes em 2020. 
Foram mais de 2200 horas de trabalho voluntário.

 “Nossa experiência era de realizar as 
atividades de voluntariado muito próximo 
das pessoas, fisicamente mesmo, sempre 
nas comunidades, com muitos abraços e 
apertos de mãos. Para continuar cuidando 
das pessoas e de quem faz acontecer em 
nossas atividades, tivemos que repensar em 
como continuar trabalhando nos projetos 
sociais e nos reinventar para adentrar o 
mundo digital. Não foi fácil, mas tivemos 
resultados muito positivos. A maior parte 
das instituições não estava e ainda não 
está preparada para realizar ações virtuais. 
Ao longo do ano, aprendemos a lidar com 
essa nova realidade. Foram várias ações, 
principalmente em relação à geração de 
emprego e renda, e ao final, ouvimos relatos 
de pessoas que antes estavam em situação 
de rua, sem emprego e conseguiram alguma 
renda. São resultados que nos enchem 
de orgulho, um trabalho que já fazíamos 
antes e não deixaríamos de fazer, mesmo 
com toda dificuldade que nos foi imposta. 
Juntos rompemos barreiras para levar mais 
solidariedade para as comunidades.”

Francisca Fontes
Analista de Relações Institucionais  
da Alumar em São Luís
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03_Comunicação

Site

O Instituto Alcoa conta com diversos canais de 
comunicação e relacionamento, que buscam 
compartilhar as iniciativas da organização e as ações 
realizadas nos territórios, assim como fortalecer 
as suas agendas estratégicas, disseminando 
conteúdos e conhecimentos de interesse público 
sobre Educação, Geração de Trabalho e Renda e 
Engajamento da sociedade.

O espaço reúne notícias e informações produzidas 
a partir dos aprendizados e resultados vivenciados 
e adquiridos pelo Instituto ao longo de sua 
trajetória. O conteúdo tem como finalidade garantir 
a transparência das práticas, comunicar desafios e 
oportunidades e inspirar novas ações.

Acesse
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Boletim Radar
Mensalmente, o Radar traz novidades sobre os programas, projetos e ações nas três 
frentes de ação do IA. Assim, o canal visa compartilhar as experiências e inspirações 
do Instituto Alcoa com colaboradores, parceiros e comunidades. 
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51 conteúdos 
publicados em 
2020 no site

12 edições
do Em Foco

12 edições
do Radar

115 notícias 
divulgadas

1146 seguidores 
na página do 
Facebook
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Facebook
Um dos principais meios de comunicação do IA, 
a página do Instituto no Facebook ganhou muitos 
seguidores ao longo de 2020, disseminando as 
várias iniciativas realizadas nos três territórios de 
sua atuação, dando luz à ação dos voluntários e das 
organizações locais parceiras.

04_Parcerias institucionais

GIFE
O Instituto Alcoa faz parte da rede de associados do 
GIFE (Grupo de Institutos, Fundações e Empresas) 
- referência no país no tema do Investimento 
Social Privado (ISP) – e, em 2020, participou 
ativamente de ações estratégicas da associação, 
como o Emergência Covid-19 - uma iniciativa do 
GIFE para coordenação, difusão e efetividade das 
contribuições da filantropia, do investimento social e 
da sociedade civil como um todo na construção de 
respostas aos impactos da pandemia no Brasil.

O IA, inclusive, apresentou em reunião dos grupos 
do Emergência sua estratégia de atuação nas 
localidades neste momento de crise.

Além disso, patrocinou o 11º Congresso GIFE – 
Fronteiras de Ação Coletiva - principal encontro 
sobre ISP do Brasil – que teve início em 2020 e com 
continuidade em 2021. O evento conta com uma 
série de atividades e reúne as principais lideranças 
e profissionais do setor, dirigentes e gestores de 
organizações da sociedade civil, acadêmicos, 
consultores e representantes de governos. Esse 
espaço tem como missão proporcionar reflexão, 
aprendizado, trocas e promover a ação colaborativa 
para fortalecer a ação cidadã e a produção de bem 
público.

Saiba mais em:
https://emergenciacovid19.gife.org.br/
https://congressogife.org.br/2020/

O Instituto Alcoa acredita na força da colaboração e da atuação em rede para a transformação social do Brasil. 
Por isso, estabelece uma série de parcerias com outras organizações, diferentes empresas e investidores 
sociais para fortalecer ações e, com isso, gerar mais impacto. Conheça algumas parcerias de 2020:
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Máscara + Renda
Diante dos desafios trazidos pela pandemia, nasceu 
o projeto Máscara + Renda, uma realização da 
Rede Asta e da Fundação Vale com a contribuição 
de diversos parceiros, como o Instituto Alcoa. A 
iniciativa mapeou costureiras de todo o Brasil em 
situação de vulnerabilidade social e que perderam 
sua renda mensal durante a pandemia, oferecendo a 
elas uma nova forma de geração de renda. 

Além das matérias-primas, as costureiras - em 
sua maioria chefes de família e que perderam suas 
fontes de renda com a pandemia - receberam uma 
renda de até R$ 900,00 por mês para a confecção 
das máscaras pelo período de três meses. Nas 
localidades onde o Instituto Alcoa atua, as máscaras 
produzidas foram doadas para organizações locais 
responsáveis pela distribuição das máscaras para as 
pessoas mais vulneráveis, que não têm condições 
de comprá-las.

Saiba mais:  
www.mascaramaisrenda.com.br

Juruti contra Covid-19
Em Juruti e região, foram produzidas mais 
de 17 mil máscaras por instituições e micro 
empreendedoras(es) da cidade, distribuídas por 
meio do projeto “Juruti contra Covid-19”, que visou 
ainda levar informações e capacitações sobre a 
doença, além de distribuição de kits de higiene 
a comunidades do oeste paraense, chegando a 
lugares de difícil acesso. O projeto é resultado 
de diversos parceiros, entre eles o Instituto Alcoa 
e a USAID (Agência dos Estados Unidos para o 
Desenvolvimento Internacional).
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Parte III
Aprendizados e construção 

de um novo futuroP
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Esperançar 
o amanhã

Em um momento extremamente crítico, de pandemia 
global, o que nos manteve firmes e atuantes foi nos 
voltar à nossa essência, a exatamente o que somos, 
à nossa missão: promover o desenvolvimento das 
comunidades onde a Alcoa está presente.

Apesar de todos os desafios que 2020 nos impôs, é 
possível tirar boas lições. Nunca vimos a sociedade 
brasileira tão engajada em apoiar aqueles em 
situação de maior vulnerabilidade. Como mostrou 
o Monitor de Doações Covid-19, batemos recordes 
de doações. Mais de 550 mil pessoas e instituições 
doaram cerca de R$ 6.5 bilhões. E isso não pode ser 
apenas um registro histórico. Tem de ser um ponto 
de partida para um novo futuro.

Desde as primeiras conversas sobre como 
contaríamos essa história de 30 anos, como 
gostaríamos de celebrar nosso legado, mas também 
como era preciso inspirar pessoas e organizações 
para que, mesmo nos momentos de crise, muita 
positividade e dedicação orientasse nossa trajetória. 
E foi isso que fizemos.

Com muita humildade, nos reinventamos. Fizemos 
o possível para construir novos caminhos para um 
percurso que se mostrou absolutamente inédito. E 
tudo isso com o esforço de muitos - colaboradores, 
parceiros, comunidades. Tenho muito orgulho dessa 
grande rede que se conecta por meio das iniciativas 
do Instituto Alcoa.

E, se tem uma mensagem que quero deixar nestas 
páginas finais, é: vamos continuar, vamos mobilizar 
pessoas, recursos e afetos para fazer mais. Para 
criar um caminho seguro para o futuro. Para 
esperançar o amanhã!

Otavio Carvalheira 
Presidente da Alcoa Brasil e do conselho  
do Instituto Alcoa
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Siga nossas páginas nas mídias sociais

https://www.facebook.com/InstitutoAlcoa
https://www.instagram.com/institutoalcoa/
https://www.alcoa.com/brasil/pt/institute/about
https://open.spotify.com/show/0vEuvN8fGTyqcdpBrf8ASv?si=sPLoTOmxSauadwClSGPwmw&utm_source=whatsapp&dl_branch=1&nd=1

