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A redefinição da estratégia para a 
CBA surgiu para promover melhorias 
operacionais com impacto positivo 
nos resultados da Empresa – melhor 
controle, mais agilidade, menor 
consumo de recursos naturais e, 
efetivamente, ser uma organização 
melhor. 

Ser uma empresa competitiva e sustentável, que 
gera valor e impactos positivos para acionistas, 
clientes, fornecedores, empregados, meio ambiente 
e para a sociedade. Como garantir que isso ocorra na 
prática em um cenário de tantas transformações? A 
resposta não poderia ser outra a não ser investir em 
tecnologia, ou seja, modernizar processos e 
equipamentos, criar novas soluções e preparar as 
pessoas para uma era cada vez mais digital. Essa 
jornada de evolução cultural, nomeada de CBA do 
Futuro, foi iniciada em 2017 e exigiu um processo de 
revolução, que repensou as formas de trabalhar 
nesse novo contexto para a Empresa ser cada vez 
mais dinâmica e competitiva. 

Ao longo de 2019, muitas evoluções planejadas 
foram incorporadas com sucesso, como a adoção de 
novas tecnologias (mobilidade, cognição e internet 
das coisas) e a absorção do mindset digital no DNA 
da Empresa, assim passamos a trilhar um caminho 
rumo a #CBA4PONTOZERO. 

ASPIRAÇÃO CBA CBA 4.0

Alinhamentos com a 
liderança para identificação 

de objetivos táticos CBA 
atrelados à indústria 4.0

Priorização de 
Oportunidades

Argumentação de ganhos 
das iniciativas priorizadas 

pelas áreas para orçamento

Definição de abordagem e 
levantamento de materiais 

anteriores

Assessment de 
oportunidades e 
consolidação do 
mapa de valor

Desdobramento das 
oportunidades em 

ações e avaliação da 
prontidão tecnológica
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da Informação

A mudança mais relevante é a transformação cultural, aspecto 
respaldado pelo eixo de cultura Ambição por Competitividade. Significa 
fazer as pessoas pensarem continuamente no que fazem e como fazem 
para impulsionar a integração da cadeia – desde o fornecedor até o 
cliente, atendendo todos os stakeholders e promovendo uma 
diferenciação competitiva.



A sustentabilidade é o ponto de partida que orienta e estrutura todas as ações e 
projetos da CBA. A Empresa mapeou quatro megatendências que estão diretamente 
relacionadas aos seus desafios para os próximos anos e que manterão a CBA 
competitiva e sustentável.

Essas megatendências, em conjunto com a Matriz de Materialidade, definida em 2017, 
foram tema de workshops e movimentos internos, que deram origem a definições 
estratégicas importantes para a Empresa, tais como elaboração da Estratégia de 
Sustentabilidade da CBA, criada em 2018, e definição de metas e objetivos até 2025.

Desde então, a CBA está trabalhando em linha com essa estratégia, tornando a 
sustentabilidade um tema presente em toda a Companhia. Em 2019, foi criada uma 
Gerência de Sustentabilidade e foi instituído o Comitê de Sustentabilidade. Além disso, 
a Empresa assumiu o compromisso público com a agenda de desenvolvimento 
sustentável, com a adesão ao Pacto Global, maior iniciativa de sustentabilidade 
corporativa do mundo.

SUSTENTABILIDADE HOJE E AMANHÃ

ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE DA CBA

As megatendências  são:
• Planeta sob pressão
• Diversificação da matriz energética
• Mudança no padrão de produção
• Hipertransparência nas relações

Excelência operacional
e gestão de custo

Comprometida com a
qualidade de vida e a

eliminação de acidentes

Referência na conservação
do meio ambiente

Referência no sistema
de gestão de barragens

Atua por meio de parcerias
sempre alinhada ao seu

Código de Conduta

Reconhecida pelos clientes
como parceira no

desenvolvimento de soluções
de produtos e serviços

Desenvolve líderes inspiradores
e equipes de alta performance,

incentivando a diversidade

Reconhecida pela
comunidade como parceira
do desenvolvimento social

 

Comprometida com a 
qualidade de vida e a 
eliminação dos acidentes

Referência no sistema 
de gestão de barragens

Referência na  
conservação do 
meio ambiente

Reconhecida pela 
comunidade como  
parceira do 
desenvolvimento social

Saiba mais na seção 
Segurança nas barragens

Saiba mais na seção 
Compromisso com a 
segurança e o bem-estar

Saiba mais na seção 
Desenvolvimento 
local

Saiba mais na seção  
Gestão dos temas 
ambientais



MODELO DE GERAÇÃO DE VALOR

Nossas aspirações 
Nossos resultados produzem retornos crescentes para o capital investido, por meio de um negócio sustentável, 
com uma estratégia que gera valor para nossos clientes, fornecedores, empregados e comunidades.

Nossos clientes nos reconhecem como uma empresa confiável, que estabelece parcerias valiosas, oferecendo 
produtos e serviços diferenciados e soluções inovadoras.

Nossos empregados têm orgulho de pertencer e são reconhecidos e valorizados por líderes inspiradores.

SOLUÇÕES EM ALUMÍNIO QUE TRANSFORMAM VIDAS

RECURSOS (ENTRADAS) RESULTADOS (SAÍDAS)
• Negociação com superficiários 
para arrendamentos de terras 
para minerações
• Manutenção dos ativos
• Aquisição de matérias-primas, 
serviços e insumos
• Investimentos em 
modernização e tecnologia

Capital 
Financeiro

Capital 
Intelectual

Capital
Social e de

Relacionamento

Capital 
Manufaturado

Capital Humano

Capital Natural

1. Três dessas minerações são operadas pela CBA (Miraí, Itamarati de Minas e Poços de Caldas-MG) e uma é de direito minerário da CBA, 
porém a lavra é operada por um parceiro (Barro Alto-GO). A CBA também possui projeto em licenciamento para mineração em Rondon (PA).

2. Aquisição da Unidade Itapissuma finalizada em fevereiro de 2020.

3. As usinas fazem parte do capital manufaturado da CBA, mas sua gestão é realizada pela Votorantim Energia. Por esse motivo, não 
contabilizamos os empregados dessas unidades em nosso capital humano.

4. Aporte parcial de recursos para o Legado das Águas, em conjunto com outras investidas da Votorantim. Por esse motivo, não 
contabilizamos os empregados dessa unidade.  

5. Duas barragens são para armazenamento de água, duas de rejeito de mineração e duas de resíduos industriais. Todas construídas em 
etapa única ou alteadas a jusante ou linha de centro.

Capital 
Financeiro

Capital 
Intelectual

Capital
Social e de

Relacionamento

Capital 
Manufaturado

Capital
Humano

Capital
Natural

8ODS

• R$ 38 milhões investidos em inovação e tecnologia
• Modernizações com base em tecnologias como inteligência artificial, 
robotização, conectividade e automatização de processos
• Desenvolvimento do mindset digital para jornada CBA 4.0  
• Realização de eventos de fomento à inovação com universidades, 
instituições, clientes e parceiros
• Capacitações e treinamentos dos empregados, incluindo treinamentos 
em plataformas digitais e com tecnologia de realidade virtual
• Prêmio IT Mídia, que classificou a CBA entre as 100 empresas que 
utilizam a TI de forma mais inovadora
• Patentes de projetos e produtos

9ODS

• 1,88 milhão de toneladas de bauxita beneficiadas
• 323 mil toneladas de alumínio líquido produzido
• 357 mil toneladas de produtos acabados de alumínio fabricados*
• 98% de energia elétrica autogerada de fonte renovável
• Os produtos atendem aos setores automotivos, de embalagens e 
de transportes, além de mercados em expansão e com 
oportunidades de aluminização
• Reciclagem de aproximadamente 81 mil toneladas de sucata de 
alumínio interna e 67 mil toneladas de sucata externa

*Fábrica CBA (primários e transformados) + Metalex.
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• Certificação internacional ASI nos Padrões de Performance e de 
Cadeia de Custódia (CoC), da mineração ao produto final, fazendo 
da CBA a primeira produtora de alumínio nas Américas a 
certificar, ao mesmo tempo, três unidades de Mineração (Miraí, 
Poços de Caldas e Itamarati de Minas) e uma planta industrial, 
totalmente integrada (Fábrica em Alumínio), incluindo todos os  
tipos de produtos – tarugos, lingotes, chapas, laminados e perfis 
extrudados anodizados e pintados –, bem como o Escritório 
Corporativo em São Paulo. Operações certificadas: Escritório 
Corporativo, minerações de Miraí, Poços de Caldas e Itamarati de 
Minas e Fábrica integrada de Alumínio
• R$ 43 milhões de investimentos em meio ambiente
• Adesão ao Pacto Global, comprometendo-se com ações que 
contribuam para os ODS
• Metas até 2025 para reduzir as emissões de gases de efeito 
estufa, consumo de água nova e disposição de resíduos
• Elaboração da Análise do Ciclo de Vida do Alumínio
• Emissões de gases de efeito estufa asseguradas. Apenas 2,56 t 
CO²e/t alumínio líquido na etapa de eletrólise (escopo 1 e 2), em 
comparação com a média global de 12 t CO²e/t
• R$ 7 milhões investidos no Legado das Águas e no Legado Verdes 
do Cerrado

• R$ 5,3 bilhões de receita líquida

• R$ 861 milhões de EBITDA ajustado

• R$ 6 milhões de investimento em iniciativas sociais 
• Relacionamento transparente com todos os stakeholders 
• Projetos de responsabilidade social em três pilares: Desenvolvimento 
da Educação, Apoio à Gestão Pública e Dinamismo Econômico
• 704 empregados atuantes como voluntários em projetos sociais
• Mais de 1.400 pessoas envolvidas nos simulados de emergência 
das barragens da Zona da Mata e Alumínio
• Premiações de clientes (Prêmio de Fornecedor de Materiais no 
Encontro de Fornecedores Honda e Prêmio de Melhor Fornecedor 
em Qualidade para a Denso)

• 4.800 empregados próprios 
• 1.327 profissionais terceiros fixos 
• R$ 16 milhões investidos em segurança do trabalho
• Zero fatalidades e taxa de frequência de acidentes com e sem 
afastamento de 1,75
• CBA está entre as 150 Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil, 
de acordo com a premiação realizada pelo Great Place to Work e foi 
vencedora do Korn Ferry Engaged Performance Awards
• Compromisso e ações focadas em diversidade
• Due diligence em direitos humanos para minimizar riscos nas 
operações 

3ODS 6 14 15

• Empregados próprios e terceiros
• Parceria com instituições para 
participação de alunos e 
pesquisadores em projetos da 
Empresa

• Uso de terras para as 
operações, em especial para as 
minerações
• Uso do minério de 
bauxita extraído 
• Captação e uso de recursos 
hídricos para as operações da 
CBA e de suas hidrelétricas

• Negócio Alumínio: 
4 Minerações de bauxita¹,
1 Fábrica integrada da alumina 
ao produto transformado, 
1 Unidade de folhas e
chapas de alumínio em 
Itapissuma², 
1 Centro de Distribuição, 
1 Unidade recicladora de sucata 
(Metalex), 
1 Unidade de usinagem (Filial 
Sorocaba)
• Negócio Níquel: 1 Mineração
e 1 Fábrica, ambas com operação 
temporariamente suspensa
• 20 Usinas Hidrelétricas 
para prover energia à Fábrica de 
Alumínio³
• 2 Reservas Privadas de 
Conservação: Legado das Águas4 e 
Legado Verdes do Cerrado, ambas 
geridas pela Reservas Votorantim
• 6 barragens5

• Escritório Corporativo 

• Desenvolvimento de pesquisas e 
novas tecnologias
• Inovação e cocriação para 
desenvolvimento de novos 
produtos e serviços
• Parceria com instituições de 
ensino e pesquisa para fomento 
da inovação 

• Investimentos em projetos 
sociais para o desenvolvimento 
das comunidades por meio de 
um planejamento participativo
• Relacionamento com 
organizações setoriais, clientes, 
imprensa, governo e outros 
atores sociais 

ODS
À direita do Modelo de Geração de Valor, relacionamos os resultados dos 
capitais com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um 
ambicioso plano de ação das Nações Unidas para o bem-estar das pessoas 
e do planeta e a prosperidade de todos. Conheça abaixo os 17 ODS:

1 ERRADICAR
A POBREZA 2 ERRADICAR 

A FOME 3 SAÚDE DE
QUALIDADE 4 EDUCAÇÃO DE

QUALIDADE 5 IGUALDADE DE
GÊNERO 6 ÁGUA POTÁVEL

E SANEAMENTO

7 ENERGIAS 
RENOVÁVEIS E 
ACESSÍVEIS

13 AÇÃO CONTRA A
MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA

8 TRABALHO DIGNO 
E CRESCIMENTO 
ECONÔMICO

9 INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURAS

10 REDUZIR AS
DESIGUALDADES 11 CIDADES E

COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

12 PRODUÇÃO E
CONSUMO
RESPONSÁVEIS

14 VIDA NA
ÁGUA 15 VIDA

TERRESTRE 16 PAZ, JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES
EFICAZES

17 PARCERIAS
E MEIOS DE
IMPLEMENTAÇÃO

OS CAPITAIS

A palavra capital, em economia, é usada para de�nir 
qualquer ativo capaz de gerar valor ao longo do 
tempo e vai além do dinheiro em si, contemplando 
questões intangíveis, como reputação, treinamentos 
e geração de conhecimento. Todos esses fatores 
re�etem a riqueza de uma organização. É nesse 
sentido que apresentamos, neste Modelo de 
Geração de Valor, os capitais divididos em �nanceiro, 
intelectual, social e de relacionamento, 
manufaturado, humano e natural, de acordo com a 
metodologia de Relato Integrado <IR>. Os recursos 
investidos em cada um dos capitais são 
transformados pela CBA, por meio do seu processo 
produtivo, e devolvidos para a sociedade em forma 
de resultados, demonstrando, assim, a geração de 
valor da Empresa.

1. Mineração 2. Recebimento de bauxita 3. Refinaria de alumina

Na Refinaria, extraímos o óxido de alumínio 
(alumina) da bauxita por meio do processo 
químico Bayer, que envolve reações da 
bauxita com soda cáustica em um meio com 
alta temperatura e pressão.

A extração da bauxita em nossas minas é realizada 
de acordo com as melhores práticas de manejo, 
garantindo o retorno do solo em condições iguais ou 
melhores em relação às originais para as atividades 
agrícolas e pastoris após a mineração.

bauxita alumina

Após passar por lavagem e moagem nas unidades 
de mineração, a bauxita é transportada por 
caminhões para estações de trem e depois, por 
via férrea, chega à Fábrica em Alumínio (SP). Lá, o 
minério é descarregado e a bauxita é separada de 
acordo com suas propriedades físicas e químicas.

4. Salas Fornos

Por meio da redução eletrolítica 
do óxido de alumínio, obtemos o 
alumínio em estado líquido.

alumínio em
estado líquido

5. Fundição

Elementos de liga e sucata são adicionados 
nos fornos, junto com o alumínio líquido, 
conforme necessidade, e em seguida o 
produto é moldado em diferentes formas:

placas

rolos caster

vergalhões

tarugos

lingotes

6. Transformação plástica

Produtos da Fundição passam por processos de 
laminação, extrusão e tratamento de superfície. Dessa 
forma, tornam-se produtos de maior valor agregado, 
desenvolvidos por meio de cocriação com 
os clientes, completando nosso portfólio com
soluções customizadas aplicadas, entre outros, nos
segmentos automotivo e de embalagens.

mercado de embalagens

mercado automotivo

17 PARCERIAS
E MEIOS DE
IMPLEMENTAÇÃO



www.cba.com.br

Acesse nosso Relatório
Anual 2019 completo

Soluções em alumínio que 
transformam vidas.

www.cba.com.br/RelatorioAnual2019
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