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1.CRENÇAS
GRI 102-49, 102-50, 102-51, 102-52
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1. CRENÇAS

GRI 102-49, 102-50, 102-51, 102-52

A Altona comemora os avanços registrados sob a perspectiva da sustentabilidade empresarial e atribui tais resultados ao
amadurecimento nos processos de gestão, à consciência sobre nosso papel social e, principalmente, aos níveis cada vez
maiores de entendimento dos colaboradores sobre os princípios e valores que sustentam a organização.
Acredita que as mudanças mais significativas e perenes são aquelas que nascem das convicções profundas que todos os dias
movem os homens para o bom, para o justo e para o melhor. Por isso, trabalhamos incessantemente para que sejam essas
motivações, e não apenas as propostas gerenciais ou conceitos externos, as promotoras da excelência em nossa organização.
Para a ALTONA, a economia sustentável inclui lucros, crescimento, solidez, pesquisa, tecnologia, cuidados com o planeta,
entre outros pontos. Mas deve, antes de tudo, ajudar as pessoas a cumprirem sua vocação essencial para a integridade, a
solidariedade e a perfeição. E acreditamos que toda organização social, empresa ou não, só cumpre seu papel quando entende
e assume tal responsabilidade, integralmente.
Assim, mais do que adotar um modelo produtivo alinhado com os modernos conceitos de sustentabilidade, na Altona o maior
desafio sempre foi, e continuará sendo, a construção de um modelo empresarial inspirador, no qual todos possam viver a
experiência de uma missão muito maior do que o trabalho em si e seus resultados.
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POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRADA
da Qualidade, Meio Ambiente,
Segurança, Saúde Ocupacional e
Responsabilidade Social.

MISSÃO

Garantir a aplicabilidade projetada do produto.

VISÃO

Ser referência global em aços fundidos.

VALORES

Seriedade, Transparência, Respeito às
Pessoas e ao Meio Ambiente,
Comprometimento, Segurança
(GRI 102-16).
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A ALTONA TEM
COMPROMISSO
COM A
EXCELÊNCIA

1.1. PALAVRA DO PRESIDENTE
GRI 102-14

A pandemia do novo coronavírus transformou drasticamente
a vida das pessoas e o cenário de negócios para todas as
empresas em 2020. Vivemos atualmente um período de grande
incerteza, mas também de muito aprendizado e superação.
Na Electro Aço Altona, conseguimos reagir rapidamente aos
desafios, garantindo a saúde e proteção dos nossos profissionais
e viabilizando a continuidade das nossas operações com
segurança e, de modo remoto, o pleno atendimento aos
nossos clientes.
Isso foi possível graças aos investimentos realizados ao
longo dos últimos anos em tecnologias, como parte da nossa
estratégia, voltada para a construção de uma organização muito
mais sólida, relevante e sustentável.
Com profissionais preparados para atuar em situações adversas,
tomando decisões rápidas e bem fundamentadas, conseguimos
minimizar os efeitos negativos da nova e desafiadora conjuntura
econômica nos resultados do ano de 2020. Mesmo com a forte
desaceleração da atividade econômica registrada no Brasil
a partir de março, encerramos o período com crescimento
do faturamento bruto impulsionado, em grande parte, pelo
comprometimento, criatividade e empenho de uma equipe de
mais de mil profissionais.
Organizados internamente, dedicamos esforços e recursos
no sentido de ajudar a minimizar os impactos da pandemia
de Covid-19 na sociedade, com base em todos os protocolos
determinados pela OMS.
Testemunhamos a pandemia da gripe espanhola, guerras
mundiais, conflitos comerciais e revoluções, entre muitos outros
acontecimentos históricos desafiadores. Esse passado nos
inspira a encarar a crise atual com seriedade e realismo, mas
também com uma dose de otimismo. Nosso propósito de longo

prazo, de construir confiança na sociedade e resolver problemas
importantes, nos orienta rumo ao futuro na relação com nossos
clientes, nossos fornecedores e com a sociedade.
Temos plena consciência de que, no mundo complexo em que
operamos, as organizações são julgadas não apenas por seu
desempenho operacional e financeiro. Cada vez mais, elas são
desafiadas a cooperar com a solução de problemas relacionados
aos avanços tecnológicos, às mudanças climáticas e à
justiça social.
Estamos atentos ao papel que devemos desempenhar nas
comunidades em que atuamos, ajudando a promover a
diversidade e a inclusão nas nossas equipes e na sociedade
em geral, monitorando aspectos como a sustentabilidade de
nossas operações, a ética e a integridade com que conduzimos
nossos negócios e o nosso impacto em dimensões tão
diversas quanto o mundo empresarial, o meio ambiente, a
atividade e o desenvolvimento econômicos, a educação e a
formação profissional.
Nossos clientes, nossos fornecedores, colaboradores, acionistas
e comunidade, que, de algum modo, são impactados por nossas
atividades, demandam, cada vez mais, o uso de tecnologia com
mais eficiência. Eles demandam mais insights para a tomada de
decisões e exigem soluções mais rápidas, em tempo real.
Acreditamos que, com nosso conhecimento e experiência,
podemos contribuir para o desenvolvimento das futuras
gerações. Ao longo deste relatório, que pretende ampliar de
forma transparente para os nossos stakeholders informações
relevantes sobre a nossa empresa, apresentaremos com mais
detalhes o que estamos fazendo para transformar nosso
produto, nossos clientes e a sociedade de forma geral, em
resposta às demandas do nosso tempo.

CACÍDIO GIRARDI
Diretor-Presidente.
Desde 2008.
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1.2. HISTÓRIA E CULTURA ORGANIZACIONAL
GRI 102-1, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6, 102-7

A Electro Aço Altona S/A é a primeira fundição de aço do Estado de Santa Catarina e, ao final de 2020, contava com
975 colaboradores. Situada no município de Blumenau, está há 96 anos no mercado, desempenhando atividades de
fundição e usinagem para o fornecimento de peças em aços-carbono e ligadas (baixa, média e alta liga) e em ferros
ligados para aplicações especiais.
Atualmente, exporta para mais de 25 países, alcançando o status de marca brasileira com referência mundial. Entre
os principais mercados consumidores da Companhia, externamente, estão os Estados Unidos, México, Canadá, Chile,
França e Alemanha.
Por ser uma companhia de capital aberto, S/A, a Altona é regida pela Lei das Sociedades Anônimas e pelas instruções
da CVM - Comissão de Valores Mobiliários. Segue os princípios e gestão da governança corporativa, estruturada
organizacionalmente e representada pelos Conselhos de Administração e Fiscal quando instalado, bem como pela
Diretoria Executiva.

Registro de 1970.
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CERTIFICAÇÕES DA ALTONA
• ISO 9001:2015 (BVC) ;
• IATF 16949:2016 (BVC);
• SA 8000:2007 (Requisitos implementados);
• ISO 14001:2015 (Requisitos em implementação);
• ISO 45001:2018 (Requisitos em implementação);
• ABS - Offshore Mooring Chain or Acessory;
Facilityand Process Approval;
• ABS - Quality Assurance System Approval;

• ABS - Design Assessment Type Approval
Roulette Thimble;
• BV MARINE Concept Approval-Roulette Thimbles;
• BV MARINE - BV Mode II Scheme;
• TUV NORD - AD2000;
• TUV NORD - Directive 97-23-EC;
• DNV-GL - Steel Castings;
• LLOYD’S REGISTER - EN 15085-2 CL1;

• AAR-QA-5000-Compliance Program Certification;
• NORSOK M650;
• SQEP Caterpillar;
• CRCC Petrobrás;
• ONIP;
• Achilles JQS;
• Achilles FPAL.
Foto: Daniel Zimmermann.

COMPROMISSOS COM INICIATIVAS EXTERNAS
GRI 102-12, 102-13

A Altona se faz presente e considera estratégica sua participação
em diferentes instituições:

• FIESC
Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina.

• Filiada ao SIMMMEB
Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas
e de Material Elétrico de Blumenau, Pomerode e Gaspar;

Acompanha os movimentos das instituições regulamentadoras:

• Filiada à ABIFA
Associação Brasileira de Fundição;
• Filiada a ABRH
Associação Brasileira de Recursos Humanos;
• Movimento ODS SC
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável;
• ACIB
Associação Empresarial de Blumenau;

• CVM
Comissão de Valores Mobiliários;
• Inmetro
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia;
• ABNT
Associação Brasileira de Normas Técnicas;
• BVC
Bureau Veritas Quality International, Companhia privada que realiza certificações em
normas internacionais como a ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e SA8000;
• Instituições públicas brasileiras
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1.3. O RELATÓRIO - Materialidade
GRI 102-21, 102-32, 102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 102-46, 102-47, 102-48

O levantamento da materialidade é um processo que visa a identificação de temas relevantes que possam influenciar
de forma substancial as avaliações e decisões dos stakeholders, para inclusão e aprofundamento no Relatório Anual.
A revisão dos temas materiais, conduzida em 2020 pela empresa, envolveu três fases:
Análise de documentos internos de diversas áreas;
Entrevistas em profundidade com os seguintes públicos:
• Profissionais da área de sustentabilidade e governança da empresa;
• Investidores nos mercados nacional e internacional;
• Clientes e fornecedores;
• Governo e comunidade.
Análise dos dados e informações coletados na apuração dos documentos e nas entrevistas.
O trabalho resultou na identificação de quatro temas transversais – Estratégia e Resultados, Meio Ambiente,
Governança e Questões Sociais, além dos específicos.
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A materialidade foi validada pela Diretoria
Executiva da Altona, de acordo com
os novos padrões da Global Reporting
Initiative, optando pelo relato Essencial.
(GRI 102-54), e os temas identificados
referenciam o conteúdo deste relatório e
os indicadores GRI reportados.
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1.4. LINHAS E PRODUTOS
GRI 102-02, 102-6

A Altona desempenha atividades de fundição e usinagem para o fornecimento de peças em
aços-carbono e ligadas (baixa, média e alta liga), e em ferros ligados para aplicações especiais.
Tem capacidade de até 1,2 mil toneladas/mês de peças fundidas brutas, usinadas e acabadas.
A tecnologia, aliada à diversificação de processos e flexibilidade da Altona, proporciona o
atendimento com máxima segurança e qualidade a diferentes setores da economia. As peças
em aço produzidas pela Companhia fazem parte de componentes para máquinas de transporte,
equipamentos e/ou máquinas para infraestrutura, nas usinas hidro, termoelétricas e nucleares,
nos sistemas de extração de petróleo e mineração, dragagem, petróleo e gás/off shore, entre
outros segmentos.

JEITO DE SER E FAZER ALTONA
Linhas de produção

Para responder com agilidade aos desafios da globalização, a Altona estruturou-se em unidades
de negócios. Cada unidade possui sua própria estrutura de produção, porém atua conforme as
diretrizes e metas estabelecidas no Planejamento Estratégico da empresa. Atualmente existem
duas unidades em operação: Unidade “Repetitivos” e Unidade “Sob Encomenda”.
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Unidade de Produtos Repetitivos - UPR

Unidade de Produtos Sob Encomenda - USE

Unidade que responde pelo planejamento e execução de peças
produzidas em série, principalmente para clientes do segmento de
máquinas e equipamentos, de construção e mineração, e também
transporte pesado.

Esta unidade ocupa-se da produção de componentes ou conjuntos sob
encomenda. Normalmente, peças de alta complexidade e grande porte,
com peso entre uma e dez toneladas, únicas ou em lotes, conforme
necessidade dos clientes.

ETAPAS DE PRODUÇÃO

NOSSAS MARCAS
O Grupo Altona possui um portfólio de 3 marcas:

BELLEVUE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.
WERNER S.A. AGRICULTURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ALTONA

ALTONA EUROPA

AACA - ASSOCIAÇÃO
ATLÉTICA CULTURAL ALTONA

MODELAÇÃO KIMZE LTDA.

INDÚSTRIA MAGAYVER LTDA.

ADMINISTRADORA DE BENS
ALTONA S.A.
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PRINCÍPIOS DE GESTÃO
Qualidade e Inovação
Para atender as expectativas dos clientes, a Altona conta com laboratórios
para análises por espectrometria, ensaios mecânicos, metalográficos,
análise de areias, matéria-prima e materiais de fundição, o que garante aos
seus produtos confiabilidade dentro de um padrão mundial de exigências,
traduzindo-se em um serviço de excelência. A Companhia mantém atuante
o setor de inovação e tecnologia e investe na busca por melhores soluções
tecnológicas e processos mais adequados. Contamos com os programas:
6 Sigma, Ágil, 5S, Manufatura.

Ferramentas Tecnológicas
Na busca pela excelência, a Altona investe ainda em uma estrutura completa
de ferramentas tecnológicas, como: MAGMA SOFT, software de simulação
utilizado com o objetivo de melhorar a sanidade e o dimensional; Software
de modelação 3D – UNIGRAPHICS NX CAD/CAM e SOLID EDGES – para
construção de desenhos 3D de projetos, produtos, projetos de fundição e

programas CNC de usinagem de peças e construção de modelos.
Possui, para controle dimensional, sistema de medição por
fotogrametria – GOM e Braço de Medição 3D Portátil FARO. Para o
gerenciamento dos processos de engenharia a Companhia utiliza
tecnologia de PLM Team-center Engineering, software que gerencia
os processos de engenharia.

Responsabilidade pelos produtos
A Gestão Integrada da Qualidade destina-se à prevenção e ao
levantamento de qualquer não conformidade durante o planejamento
e a produção do produto.
Os produtos da Companhia são inspecionados pelo cliente final no
momento da montagem ou instalação. A execução do processo
produtivo, forma de manuseio, bem como a logística das peças, é
parametrizada conforme instruções de trabalho.

1.5. CADEIA DE SUPRIMENTOS
GRI 102-9, 102-10

Fornecedores
Peças fundamentais na sua cadeia produtiva, a Altona classifica os
fornecedores de acordo com seu Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ),
qualidade dos produtos e serviços fornecidos, além de pontualidade
de entrega.

DISTRIBUIÇÃO DE
FORNECEDORES:
14

96%
NACIONAL

Respeitando o compromisso com a sustentabilidade, considerase desejável que seus fornecedores possuam a certificação ISO
9001:2015, do Sistema de Gestão da Qualidade, entreguem produtos
e serviços de acordo com as especificações de fornecimento e
apresentem 100% de desempenho nas entregas.
Em 2020, não houve mudanças significativas na organização,
relacionadas à sua cadeia de suprimentos.

4%

EXTERIOR

66%

DE BLUMENAU

DIREITOS HUMANOS
E FUNDAMENTAIS

Anualmente
a
Companhia
apresenta
perspectivas de aumento de volume de
produção e, consequentemente, resultados
positivos, as boas práticas adotadas e
exigências da empresa em Segurança do
Trabalho, Gestão da Qualidade, Meio Ambiente
e Responsabilidade Social. Também é
abordado o tema Gestão Colaborativa em
Suprimentos, através do qual a Altona entende
a necessidade de seus principais parceiros de
negócio estarem preparados para esta nova
revolução na cadeia de Suprimentos, onde a
aliança e parcerias são fundamentais para o
sucesso das organizações.

Matéria-prima
Sucatas Metálicas: 90% adquiridas de
empresas beneficiadoras de sucata (sucateiros)
e 10% de fontes geradoras (indústrias). Devido
à exigência de composições químicas, a
sucata adquirida pela Altona deve atender a
rigorosos padrões de qualidade. Os principais
fornecedores estão localizados em Santa
Catarina;
Ferros-Ligas: liga especial que é adicionada
ao aço para obtenção das composições
químicas necessárias. Os principais ferros-

ligas utilizados pela Altona são níquel, cromo,
manganês, silício e molibdênio, os quais são
adquiridos de grandes produtores, localizados
tanto no Brasil, como no exterior.

Materiais secundários
Areia Sílica: areia especial para moldagem de
peças fundidas. Adquirida de uma multinacional,
com fábrica em Santa Catarina;
Resina: adquirida de multinacional com sede
no Brasil;
Gases: adquiridos de grandes grupos
multinacionais com sede no Brasil;
Refratários para Forno: adquiridos de grandes
e médias companhias com sede em Minas
Gerais, São Paulo e Santa Catarina;
Energia: energia elétrica e gás natural
adquiridos de geradoras ou distribuidoras de
Santa Catarina;
Insertos e ferramentas de usinagem:
aquisições de empresas fornecedoras mundiais
com sede no Brasil;
Serviços especiais: beneficiamentos de
tratamento térmico, rebarbação, modelações e
usinagem em terceiros, feitos principalmente
em pequenas empresas da região de Santa
Catarina.

A Companhia estende o compromisso de
respeito aos direitos humanos da criança e
direitos fundamentais do trabalho aos seus
fornecedores e parceiros de negócios, definidos
nos instrumentos:
• Declaração Universal dos Direitos Humanos
da ONU;
• Pacto internacional sobre Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais;
• Código de Práticas da OIT sobre HIV / AIDS
e o Mundo do Trabalho;
• Pacto Internacional sobre Direitos Civis e
Políticos;
• Convenção das Nações Unidas sobre os
Direitos da Criança;
• Convenção das Nações Unidas para Eliminar
Todas as Formas de Discriminação Contra
Mulheres;
• Convenção das Nações Unidas sobre
Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação Racial;
• Legislação Federal, Estadual e Municipal;
• CLT – Consolidação das Leis do Trabalho;
• Estatuto da Criança e do Adolescente;
• Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho (NRs) – Saúde e Segurança, aplicáveis
às atividades da Companhia;
• Convenções e Recomendações da OIT –
Organização Internacional do Trabalho.
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2. PERFIL E GOVERNANÇA

16

Conselho de Administração
Órgão deliberativo, composto de no mínimo três e no máximo cinco membros
efetivos, sendo que um dos membros representa os acionistas minoritários.

Diretoria Executiva
Cabe à Diretoria Executiva exercer a gestão dos negócios da Companhia de acordo
com a missão, os objetivos, as estratégias e diretrizes fixadas pelo Conselho de
Administração.

Conflito de Interesse
Para assegurar que não ocorram práticas que possam caracterizar-se como conflito
de interesse, analisa-se se o candidato a membro da alta administração não exerce
atividades que possam afetar a independência das suas decisões.
A Companhia prioriza a conduta ética em
todos seus relacionamentos, com clientes,
fornecedores e colaboradores, balizando as suas
ações e tomadas de decisão para manter um
ambiente íntegro e saudável, que dissemine os
valores de seriedade, transparência e respeito às
pessoas e ao meio ambiente, conforme o Código
de Conduta da Altona (GRI 406).

Além disso, os administradores da Companhia devem exercer as suas atribuições
conforme a Lei e o Estatuto Social estabelecem, sendo vedado tomar por empréstimo
recursos ou bens da Companhia, ou usar em proveito próprio, de sociedade que
tenha interesse, ou de terceiros, os seus bens, serviços ou créditos; e receber de
terceiros qualquer modalidade de vantagem pessoal, direta ou indireta, em razão do
exercício do cargo, sem autorização estatutária ou da assembleia geral.

Gestão de Risco
A Altona entende por sustentabilidade o
crescimento econômico pautado na condução
ética dos negócios e na responsabilidade pelos
impactos que as atividades podem causar na
sociedade e no meio ambiente.
Código de Ética, Planejamento Estratégico,
Política
Integrada
da
Qualidade,
Meio
Ambiente, Saúde e Segurança Ocupacional
e Responsabilidade Social: dessa maneira
o presidente executivo é o responsável pela
delegação, direcionamento e acompanhamento
dos planos que operacionalizam estas diretrizes
para assegurar a gestão socioambiental
da operação.

A Altona tem como prática a análise constante dos riscos aos quais está exposta
e que possam afetar seus negócios, situação financeira e os resultados das
suas operações de forma adversa. Os aspectos materiais ambientais, sociais
e econômicos estão mapeados e são constantemente monitorados pela alta
administração por meio de índices e indicadores de performance.
Além disso, por estar situada em perímetro urbano, a Altona reconhece possíveis
riscos de impactos da sua operação na comunidade do entorno. Cientes de tais
riscos e impactos, a Diretoria Executiva, alinhada ao Conselho de Administração
investem em iniciativas para proteger a Companhia assegurando o fortalecimento
da marca, qualidade e inovação dos produtos; taxas sustentáveis de crescimento e
rentabilidade, e eficiência operacional.
17
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2.1. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA
GRI 102-18

A governança da Altona é constituída pelo Conselho de Administração. Os conselheiros são eleitos pela
Assembleia Geral Ordinária, com mandato de três anos. Um diretor executivo pode ser eleito e exercer, de
forma acumulada, o cargo de conselheiro na administração.
A estrutura organizacional é constituída pelo Conselho Fiscal quando instalado e pela Diretoria Executiva, que
assessora o Conselho de Administração nos processos de Governança Corporativa. As responsabilidades
estão descritas no Estatuto da Companhia, bem como no Regimento Interno.

2.2. ENGAJAMENTO DE PARTES INTERESSADAS
GRI 102-42

Para a Altona são consideradas partes interessadas pessoas ou grupo de pessoas com interesse comum
no desempenho e nos processos de gestão da sua operação. A definição da base do público de interesse
ocorre por meio de análise para implantação do seu Sistema de Gestão Integrado (SGI) e são assim
relacionados: acionistas e investidores, colaboradores, fornecedores, clientes, governo e usuários de seus
produtos, comunidade e sociedade.

ENVOLVIMENTO COM AS PARTES INTERESSADAS
GRI 102-41

A administração da Altona assegura mecanismos para o envolvimento das partes interessadas, no sentido de
comunicar assuntos relevantes, bem como receber, analisar e responder aos questionamentos, solicitações,
reivindicações, reclamações e outras demandas correspondentes às operações e atividades da Companhia.
A comunicação com os acionistas é realizada pela área de Relacionamento com Investidores. Dessa
maneira, as informações coletadas são consideradas como inputs para o planejamento estratégico e para
os processos de melhoria do Sistema de Gestão Integrado.
No quadro a seguir são descritas as principais partes interessadas e a forma de envolvimento adotado
pela Altona.
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DESCRIÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS E
FORMAS DE ENVOLVIMENTO
GRI 102-40, 102-43

PARTE
INTERESSADA

DESCRIÇÃO

FORMAS DE ENVOLVIMENTO

Detentores de ações ordinárias
e preferenciais.

Assembleia Geral, Reuniões de Conselho de Administração, Site da Companhia
com informações e serviços direcionados aos acionistas, Área Relacionamento
com Investidores, Relatórios de Gestão e Demonstrações financeiras, Relatório
de Sustentabilidade, Canal direto com Presidente da Diretoria Executiva.

Colaboradores

Celetistas, estagiários, aprendizes, temporários.

Programa de Integração, Reuniões com Gestores, Pesquisa de Clima, Gestão
à Vista, Intranet, Murais, Jornal Interno, Relatório de Sustentabilidade, Comitês,
DSS, Comunicado interno.

Fornecedores

Materiais diretos, indiretos, serviços e terceiros
locados na planta da fábrica.

Encontro de Fornecedores, reuniões, pesquisas e site.

Segmento de partes e peças para montadoras de
máquinas, transportes pesados e automotivos;
Seguimento de peças para os setores de bens de
capital, geração de energia, mineração, dragagem,
petróleo e gás/off shore.

- Pesquisa de satisfação;
- Feira e Eventos;
- E-mail marketing;
- Convenções;
- Site da Companhia;
- Relatório de Sustentabilidade;
- Reuniões.

Moradores do entorno da planta da Companhia,
órgãos reguladores, entidades empresariais,
organizações não governamentais.

Site da Companhia;
Participação em fóruns e comitês;
Ouvidorias;
Encontro com vizinhos.

Acionistas

Clientes

Comunidade e Sociedade

O meio de comunicação das partes interessadas com a Governança Corporativa ocorre pelo contato direto com o Diretor-Presidente e de Relacionamento com Investidor,
por meio do endereço eletrônico ri@altona.com.br, divulgado e de fácil acesso no site da Companhia www.altona.com.br.
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2.3. ÉTICA E INTEGRIDADE
GRI 102-16

Por ser uma Companhia S/A, de capital aberto, a Altona adota os
princípios da gestão da governança corporativa no seu dia a dia.
É de responsabilidade e comprometimento da administração,
estendido a todos os funcionários, que o Código de Conduta seja
compreendido e seguido pelos públicos de interesse (stakeholders).
A Companhia possui, como característica essencial, o respeito
e valorização pela pessoa humana, e compreende que seus
fornecedores são parceiros de negócio e de confiança, que devem
estar ajustados integralmente ao que assegura o Código de Conduta.
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Os colaboradores e a comunidade são incentivados a expor sugestões
e críticas utilizando os canais de ouvidoria, meios de comunicação
institucionais, e-mails, site, mídia social (Facebook) e urnas de
sugestões, objetivando a transparência nas relações e melhores
resultados.
Para as tratativas de demandas internas, a Altona possui diversos
comitês que se reúnem periodicamente com o intuito de discutir as
informações e sugestões de melhorias para os itens apontados.
Iniciativas como esta demonstram o esforço pela melhoria contínua
em todos os seus relacionamentos, envolvendo as partes interessadas.

2.4. COMUNICAÇÃO
A Altona reconhece a importância da comunicação com seus diferentes
públicos de interesse e por isso, nos últimos anos, ampliou a utilização de
canais de comunicação, especialmente no meio digital.

Ganharam atenção especial da Companhia, além do site
www.altona.com.br, as redes sociais:
ElectroAcoAltona

user/ACOALTONA

COM 9.621 SEGUIDORES.

company/altona-s-a

CURTIDAS NA PÁGINA DO
FACEBOOK EM 2020

5.708.

Com publicações regulares e conteúdo agregador, a comunicação da Altona
foi conduzida com o objetivo de promover a identificação da Companhia
com seus diferentes públicos de interesse, visando padronizar informações
e possibilitar a interação.
Outras ações de comunicação foram desenvolvidas, direcionadas
especialmente aos colaboradores da Altona, como comunicados, mural e
iniciativas como palestras e treinamentos voltados para assuntos de interesse
das equipes.
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3 . F O R M A S D E G E S TÃ O
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3. FORMAS DE GESTÃO
Para a Altona, a economia sustentável inclui crescimento sólido, rentabilidade,
retorno para o acionista, pesquisa e inovação, cuidados com o planeta, mas,
sobretudo, reconhecimento humano.
A Companhia mantém as boas práticas da SA8000, norma que estabelece
requisitos voluntários a serem atendidos por empregadores no ambiente
de trabalho, incluindo os direitos dos colaboradores, condições no local de
trabalho e os sistemas de gestão adotados.
A preocupação com o tema da sustentabilidade está no Planejamento
Estratégico, direcionando novas reflexões, comportamentos e ações.
A Companhia vem investindo em novos projetos e melhorias dos processos,
adotando metodologias como o Lean-Six Sigma, Kaizen e SCRUM, que estão
presentes nas atividades operacionais e são importantes para a redução dos
custos de produção.
O SGI – Sistema de Gestão Integrado da Altona contribui para o controle
adequado e contínuo das atividades que afetam a qualidade, o meio ambiente
e a interação com as partes interessadas.
Atender à expectativa dos clientes, fornecedores, acionistas, colaboradores,
comunidade e demais partes interessadas está consolidado na Companhia.
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3.1. GESTÃO ECONÔMICA
GRI 102-45

As demonstrações financeiras consolidadas, referentes ao exercício de 2020, foram divulgadas no site/RI e na
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e também na B3 (Bolsa de Valores).
No âmbito das exportações, em 2020, a Companhia participou com 17,1% de toda a produção de aço fundido
exportada pelo Brasil, representando, monetariamente, 38,6% de participação neste ano.

3.1.1. DESEMPENHO ECONÔMICO
GRI 201-1

Em 2020, o valor adicionado gerou uma riqueza líquida na ordem de R$ 146,9 milhões, distribuídos em seus
diversos elementos, contribuições e partes interessadas:
75.260

Pessoal

30.433

Impostos, Taxas e Contribuições

15.917

Remuneração Capital de Terceiros

25.242

Remuneração Capital Próprio

146.852

TOTAL

Valor adicionado (valores em milhares de reais).

3.1.2. SUBSÍDIO RECEBIDO DO GOVERNO
GRI 201-4

Em diferentes incentivos, o subsídio recebido do governo em 2020 foi:
23.400

Beneficios Fiscais

2.884

Regime Especial de ICMS

954

Lei Inovação

1.000

Pró-Emprego

28.238
Valores em milhares de reais.
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Reintegra

-

TOTAL

3.1.3. IMPACTOS ECONÔMICOS DIRETOS
GRI 203-1, 203-2

A influência positiva da Altona sobre a economia local vai além da geração de empregos diretos e do pagamento de salários
e impostos. Ao investir na cadeia de fornecedores locais, por meio de seus processos de aquisição, contribuiu indiretamente
com investimentos adicionais na região.
Em 2020, com uso de recursos próprios, a Electro Aço Altona investiu mais de R$ 185.000,00 na Associação Atlética Cultural
Altona:

* Incentivos Fiscais
10

94

* Recursos Próprios

Lei Rouanet

175

AACA

Fia

-

Diversos

TOTAL

175

TOTAL

269

Total Doações

Doações (valores em milhares de reais).
GRI 204-1

Em 2020, a compra de insumos e contratações de serviços representou um montante de R$ 41.817.000,00. Quase 96% foram
direcionados a fornecedores nacionais, sendo 66% deste volume de empresas parceiras da região de Santa Catarina. Os
fornecedores internacionais representaram o montante de 4% para o mesmo período.
A Companhia tem firmado em seus contratos o compromisso de observar e obedecer a Legislação atinente às normas
anticorrupção (GRI 205-2). A saúde e segurança dos clientes é colocada como premissa básica do Código de Conduta da
Companhia e de sua Política de Gestão Integrada. A Privacidade do Cliente, o respeito à sua propriedade industrial e demais
informações sensíveis são protegidas por termos de confidencialidade firmados entre os clientes e a Companhia, e desta com
os seus colaboradores (GRI 418-1).
A Companhia sempre busca agir em conformidade socioeconômica com leis e regulamentos. É feito um acompanhamento
da evolução dos requisitos legais e a Companhia preza por seu cumprimento, sendo uma das premissas da sua Política de
Gestão Integrada (GRI 419-1).
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3.2. GESTÃO AMBIENTAL
GRI 102-11

Sabemos que um futuro melhor para todos implica em um mundo com
mais qualidade de vida. Isso depende diretamente do nosso cuidado,
não só com as pessoas, mas também com o meio ambiente. Estamos
evoluindo em nossa gestão ambiental, buscando nos tornarmos uma
Companhia que gera cada vez menos impacto ao meio ambiente, com a
redução do consumo de recursos naturais, das emissões atmosféricas
e do descarte de resíduos e efluentes. Estabelecemos objetivos e metas
de qualidade ambiental para concretizar esse compromisso, traçando o
caminho que precisamos percorrer para alcançar aquilo que acreditamos.
A globalização é uma realidade de impacto universal, apresentar-se
conectada às tendências atuais, mas, ao mesmo tempo, refletir sobre o
contexto local é mais um dos objetivos da Altona.
Soluções pensadas para atender o público, através da junção dos pilares
Social, Ambiental e Econômico, que compõem a Política Integrada de
Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança e Responsabilidade
Social, estão ligadas diretamente ao desenvolvimento sustentável e ao
crescimento equilibrado nestas três esferas.
Respeitar o meio ambiente e preocupar-se com a sociedade onde está
inserida fazem parte destes processos. A partir da abordagem dos princípios
da melhoria contínua, foram implementados controles direcionados sobre
o consumo de energia, água e de emissões atmosféricas. Para melhorar o
monitoramento e definir metas para reduzir ou buscar alternativas menos
agressivas ao meio ambiente, a Altona atua com envolvimento de seus
colaboradores, parceiros, fornecedores e a comunidade, em temas como
qualidade de produção e consumo sustentáveis, saúde e bem-estar, e
promoção de oportunidades de aprendizagem.
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3.2.1. MATERIAIS
GRI 301-1, 301-2

Em 2020, a Altona produziu 11.017,66 toneladas de peças fundidas.
Para isso, o consumo de sucata adquirida neste ano foi 10.057 toneladas e de sucata
retorno, gerada internamente, foi de 9.621 toneladas, além de 8.475 toneladas de
areia nova.
Estamos buscando melhorias no Sistema de compras, que está em processo de
desenvolvimento, para nos aproximarmos dos fornecedores, onde a documentação
referente à licença ambiental de cada fornecedor será anexada e ficará disponível
para visualização.

REPRESENTAÇÃO DE CADA MATERIAL NO MONTANTE:

7,9 %
SUCATA

4,2 %

ENERGIA ELÉTRICA

4,2 %
FERRO LIGAS

3,4 %

MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS

2,6%
RESINAS

4,0%
SERVIÇOS
PRESTADOS

2,3 %

BENEFICIAMENTO
DE TERCEIROS

*Quantidade em %.
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3.2.2. ENERGIA
GRI 302-1, 302-3, 302-4

A Altona utiliza fontes renováveis e não renováveis
como geradoras de energia, e estabeleceu uma meta de
consumo mensal de energia elétrica geral.
Para aprimorar o monitoramento do consumo de
energia foram estabelecidos indicadores de intensidade
energética por setor, com metas específicas,
possibilitando melhor controle e definição de medidas
específicas, em função da característica do processo
produtivo das áreas de Fundição, Acabamento,
Tratamento
Térmico,
Inspeção,
Usinagem
e
Administrativo.

Sendo assim, as intensidades energéticas dos seguintes anos foram:
INTENSIDADE
ENERGÉTICA 2019

INTENSIDADE
ENERGÉTICA 2020

Média de

Média de

2.639,73

de kwh/tonelada aço produzida.

2.841,86

de kwh/tonelada aço produzida.

FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEL E NÃO RENOVÁVEL
(GLP, Óleo Diesel, Gás Natural e Energia Elétrica)

Foto: Substação
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Não renovável

Quantidade

GLP

100.860,8 kg

Gás natural

2.183.588,0 m³

Diesel

324.779,0 litros

Renovável

Quantidade

Energia elétrica

31.166.793,0 kwh

3.2.3. ÁGUA
GRI 303-1, 303-2, 303-4, 303-5

O consumo de água potável em 2020 foi de
37,60 mil m³, utilizados para o consumo humano
e fins industriais. Para esses, utilizamos 3.56
mil m³ provenientes do SAMAE e 34.10 mil m³
oriundos da Estação de Tratamento de Água da
empresa - ETA. A maior parte da água utilizada no
processo de fundição é captada no rio Itajaí-Açu,
em ponto próximo à Companhia, empregada nas
torres de resfriamento e usada nas têmperas do
tratamento térmico, por isso não há necessidade
de tratamento prévio.
Todo o descarte de água da Altona passa por
processos de tratamento, a fim de garantir que sua
qualidade esteja dentro dos padrões exigidos pela
legislação e pelos órgãos ambientais.

Dados sobre os efluentes líquidos (sanitários e industriais), gerados
em 2020, são apresentados na tabela a seguir (GRI 306-1):
GERAÇÃO DE EFLUENTES
Efluente

Quantidade

Destinação

Efluente Sanitário

15.963 m³

Rede pública de Tratamento
de Esgoto

Efluente Industrial (emulsão
oleosa e líquido penetrante)

221,4 ton.

Estação de Tratamento de
Efluentes de Terceiro

Efluente da Caixa Separadora
de Água e Óleo

57,36 ton.

Estação de Tratamento de
Efluentes de Terceiro

Óleo Lubrificante usado

1,16 ton.

Estação de Tratamento de
Efluentes de Terceiro
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3.2.4. RESÍDUOS
GRI 306-2

A Altona possui procedimentos internos que abordam a gestão
dos resíduos sólidos, além de um sistema de gerenciamento
já implementado, que abrange desde a sua geração, coleta
e transporte interno, transporte externo e destinação e/ou
disposição final.
Em 2020, a empresa gerou 13.825,73 toneladas de resíduos
sólidos. Destes, cerca de 2.694,49 toneladas foram enviadas para
a reciclagem e reaproveitamento, e 11.131,24 toneladas foram
encaminhadas ao aterro industrial devidamente licenciado.
Aplicando os princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos,
a Altona tem trabalhado fortemente na busca por soluções mais
sustentáveis para os seus resíduos, e no presente momento
19% dos resíduos da empesa estão sendo reciclados ou
coprocessados.
Um exemplo é a forma de destinação dos resíduos de pó de
exaustão, pneus e borrachas, escória de fundição, abrasivos,
sucata, entre outros.
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O foco principal é minimizar o envio dos resíduos sólidos para
aterro industrial, nosso resíduo com maior geração anual dentro
do montante total é a areia de fundição. No momento, estamos
em processo de obtenção da nossa AuA - Autorização de uso
Ambiental. Através desta o resíduo se torna matéria-prima e pode
ser empregado para produção de concreto asfáltico; produção
de concreto e argamassa para artefatos de concreto; fabricação
de telhas e tijolos; fabricação de artigos de barro cozido para
objetos de cerâmica; assentamento de tubulações e de artefatos
para pavimentação; base, sub-base e reforço de subleito para a
execução de estradas, rodovias e vias urbanas; e cobertura diária
em aterro sanitário (Lei nº 17.479 de 2018, Art. 1º).
Através desses exemplos, a Altona vem buscando soluções
sustentáveis para essa destinação, transformando o resíduo
gerado, que antes era descartado ou aterrado, em matéria-prima
e eliminando um passivo ambiental no meio ambiente.

QUANTIDADE GERADA DE RESÍDUOS E SUA DESTINAÇÃO (ALTONA)
RECICLAGEM/REAPROVEITAMENTO
Resíduos

Quantidade (ton.)

Destinação

Cavaco / Pó de Ferro

555,38

Reciclagem

Metais / Sucata

32,12

Reciclagem

Madeira

179,60

Reciclagem

Papel

50,09

Reciclagem

Abrasivos

11,66

Reciclagem

Plástico

47,55

Reciclagem

Resíduo Serviço de Saúde (RSS)

0,05

Incineração

COPROCESSAMENTO
Resíduos

Quantidade (ton.)

Destinação

Resíduo de Filtro Manga / Pó de Exaustão

53,72

Coprocessamento

Borracha - Pneu

8,01

Coprocessamento

Escória de Fundição

1755,97

Coprocessamento

Isopor

0,34

Coprocessamento

ATERRO
Resíduos

Quantidade (ton.)

Destinação

Areia de Fundição - ADF

9079,60

Aterro

Escória de Fundição

53,72

Aterro

Resíduo Compactável / Rejeitos

92,75

Aterro

Sólidos Contaminados

60,33

Aterro

Cavaco / Pó de Ferro

182,47

Aterro

Madeira Modelos

17,95

Aterro

Resíduo de Jateamento - Pó de Jato

1641,65

Aterro
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COLETA SELETIVA
A partir de um procedimento interno conhecido como Instrução de Trabalho
(IT) nº 506, o Programa de Coleta Seletiva foi instituído na Altona. O mesmo
estabelece a sistemática para a coleta seletiva na empresa, cujo objetivo é
ensinar e garantir formas corretas de acondicionamento e identificação dos
vários tipos de resíduos gerados. Para isto, auditorias internas são realizadas
quinzenalmente para verificar a qualidade da segregação dos resíduos nos
setores geradores.
A coleta seletiva segue recomendações de armazenamento que determinam
cuidados aplicáveis para cada tipo de resíduo, sugerida pela Política Nacional
de Resíduos Sólidos, bem como segue o padrão de cores indicado para os
coletores de resíduos.

Poliguindaste.

Para garantir o bom funcionamento desse programa, a Altona conta com a
colaboração de todos os funcionários que têm a responsabilidade de realizar a
separação e o acondicionamento correto dos resíduos. A motivação principal é
minimizar a geração de resíduos enviados para aterro industrial.

A empresa adquiriu dois caminhões para realizar o transporte externo
de alguns resíduos gerados na produção até as empresas destinadoras
devidamente licenciadas, além de dois caminhões-silo, que transportam
matéria-prima, como a Areia de Fundição para a produção. Para isso, possui
licenças ambientais que autorizam o transporte rodoviário de produtos
perigosos, resíduos de saúde, resíduos ou rejeitos industriais, de comércio ou
de serviços (classes I, IIA e IIB segundo a ABNT NBR 10.004).

Caçamba.

Caminhão-silo.
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COMPOSTEIRA
A empresa produz o próprio substrato
utilizado em seus jardins, em sua própria
composteira, a partir de uma fração dos
resíduos orgânicos, gerados no refeitório,
agregado ao lodo produzido na ETA.
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Foto: Daiane Valdris.

3.2.5. RUÍDOS
GRI 307

Os ruídos emitidos a partir da atividade desenvolvida pela Altona são
monitorados periodicamente, através da contratação de empresa terceira
certificada para realizar medições semestrais em pontos específicos no
entorno do pátio fabril.
Os mesmos são protocolados semestralmente no órgão ambiental
competente e estão disponíveis para consulta. Além deste, a empresa
conta com um colaborador exclusivo para realização de auditorias
ambientais e medições diárias dos níveis de ruído em pontos internos
e externos ao pátio fabril da empresa, tanto em período diurno, quanto
noturno.
Como parte do monitoramento contínuo de ruído, a empresa instituiu
orientações específicas para cada setor produtivo, descrevendo restrições
de horários para o funcionamento de algumas atividades ruidosas.

Monitoramento
semestral de ruído.

Monitoramento
diário de ruído.
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3.2.6. EMISSÕES

1

GRI 305-1, 305-2, 305-4

Nos dedicamos a ser cada vez mais ecoeficientes, fazendo a nossa parte para
reduzir e mitigar as mudanças climáticas. Para isso, monitoramos nossas
emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), seguindo as diretrizes internacionais do
GHG Protocole.
Nosso objetivo é promover a redução dessas emissões, ano após ano. A intensidade
de emissões deste indicador é medida em emissões de GEE por unidade de
produção, expresso em toneladas de CO2-e em relação a toneladas dos produtos
produzidos. A intensidade de emissões de GEE está representada por 10.721,987
toneladas de CO2-e para 11.036,90 mil toneladas de produto produzido em 2020.
O Grupo Altona mantém áreas verdes de floresta nativa do Bioma Mata Atlântica. A
absorção média das espécies nativas é de 2,59 toneladas de carbono por hectare
ao ano, estas áreas garantem que a pegada verde seja menor. Projetos internos
almejando carbono neutro vêm sendo elaborados (GR 304-1).

Emissões do escopo I

8.814,820

Emissões do escopo II

1.907,167

TOTAL DE EMISSÕES

10.721,987

0,971

Toneladas de CO2-e
para cada tonelada de
produtos produzidos
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Sistema de exaustão lavador de gases.

MONITORAMENTO ATMOSFÉRICO
NAS FONTES FIXAS
GRI 307

Em atendimento à condicionante da sua licença ambiental, a empresa realiza semestralmente análises das emissões
atmosféricas geradas nas fontes fixas. Os resultados das medições deverão estar em conformidade com a legislação
ambiental aplicável.
Os pontos onde são realizadas as medições e o monitoramento semestral são os sistemas de exaustão e/ou chaminés de
sete fontes fixas geradoras de gases particulados, sendo essas:
• Forno III (setor Aciaria);
• Forno IV (setor Aciaria);
• Forno VIII/AOD (setor Aciaria);
• Forno IV ou TºTº (setor Tratamento Térmico);
• Cabine de Corte Pó de Ferro (setor Tratamento Térmico);
• Lavador de Gases (Sistema Secundário de Captação de Gases);
• Desmoldadores.
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MONITORAMENTO DA
QUALIDADE DO AR
GRI 307

O monitoramento atmosférico da qualidade do ar é referente às
medições realizadas no entorno da fábrica.
A Altona realiza semestralmente a contratação de empresa terceira
credenciada para elaborar um laudo de qualidade do ar, que deve
ser feito em quatro pontos de análises no entorno da empresa,
considerando sete parâmetros conforme a Resolução CONAMA
491 de 19/11/2018. Este laudo é apresentado ao órgão ambiental
competente a cada seis meses.

INVESTIMENTO EM PROTEÇÃO
AMBIENTAL
Em 2020 a Companhia investiu em atividades, equipamentos e infraestrutura que visam assegurar o
cumprimento dos objetivos ambientais contidos no Planejamento Estratégico da Altona, em um montante que
somou R$ 1.405.914,09:

Monitoramentos Ambientais

R$ 47.814,80

Investimentos Ambientais

R$ 520.000,00

Transporte e Destinação de Resíduos Sólidos

R$ 838.099,29

TOTAL

R$ 1.405.914,09

A Altona investe cada vez mais em melhorias ambientais internas que possam trazer benefícios tanto para seus
colaboradores, proporcionando um ambiente de trabalho adequado, quanto para a comunidade instalada em seu
entorno. Os programas de controle ambiental das emissões atmosféricas, ruído e proteção à poluição buscam
tanto a melhoria contínua em seus processos, quanto a preservação do meio ambiente.
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PROJETOS AMBIENTAIS INTERNOS
VIVEIRO E PLANTIO DE MUDAS
A empresa iniciou um projeto interno em 2018 que inclui o cultivo
de mudas nativas em seu viveiro próprio, utilizando apenas tubetes
biodegradáveis, com intuito de envolver seus colaboradores com
a importância da preservação do meio ambiente e incentivar
a redução do uso de plástico no mundo. Até o momento, já
foram produzidas mais de 6.000 mudas de diversas espécies
nativas, como o Araçá-amarelo (Psidium cattleyanum), Ipêamarelo (Handroanthus chrysotrichus), Ipê-roxo (Handroanthus
heptaphyllus), Jacarandá-mimoso (Jacaranda mimosaefolia),
Jabuticaba (Myrciaria trunciflora), Pitanga (Eugenia uniflora),
Cortiça (Annona neosericea), Ingá-banana (Inga vera).

PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE RESÍDUOS (PEV)
Uma ação que se tornou costume na empresa é a instalação de
Pontos de Entrega Voluntária (PEV), para realizar a coleta dos resíduos
eletroeletrônicos gerados pelos colaboradores, e posteriormente
encaminhar para sua destinação de forma correta. Na última ação,
foram coletados mais de 200 kg de materiais para reciclagem.
Foto: Daiane Valdris.
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3.3. GESTÃO SOCIAL
GRI 102-8

Registros feitos antes da pandemia de Covid-19.
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NOSSA GENTE
Nosso sucesso depende fundamentalmente das pessoas. Das melhores pessoas, com
talento e vontade de fazer mais e com excelência. Pessoas que gostem de um ambiente
desafiador e competitivo, que busquem eficiência, inspirem seus colegas e disseminem
nossa cultura de evoluir sempre.
A Altona entende que um bom ambiente no trabalho, com a família e na sociedade, é
fundamental para que as pessoas possam ter um bom desempenho profissional. A empresa
tem o compromisso de proporcionar condições para um ambiente de trabalho seguro,
motivador, com bom clima organizacional e exercitar o papel de participar ativamente das
iniciativas sociais dos colaboradores e da comunidade na qual está inserida.

Registros feitos antes da pandemia de Covid-19.
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Registro feito antes da pandemia de Covid-19.

3.3.1. COLABORADORES
GRI 401-1,402-2, 402-1, 405, 408-1, 409-1
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Seguimos as boas práticas e os princípios da Norma SA8000,
que norteiam as relações trabalhistas com a sociedade, com os
sindicatos, com os trabalhadores e com prestadores de serviços,
bem como outras partes interessadas que nos relacionamos,
sempre com ética e responsabilidade. Assim, destacamos
algumas premissas que o Grupo Altona segue:

Como diretriz fundamental, a Companhia respeita e valoriza
seu corpo técnico e operacional, mantém programas de
treinamento, desenvolvimento, crescimento pessoal e
profissional. Todos os colaboradores contratados pela
Altona têm regime de contrato celetista, com exceção dos
estagiários (GRI 401-1).

• Ausência do Trabalho Infantil;
• Ausência do Trabalho Forçado;
• Apoio à Saúde e Segurança no Trabalho;
• Liberdade de Associação e Direito à Negociação Coletiva;
• Ausência da Discriminação;
• Práticas Disciplinares Adequadas;
• Respeito ao Horário de Trabalho;
• Remuneração Condizente;
• Sistemas de Gestão;
• Respeito às pessoas e ao meio ambiente.

Na área de saúde, os colaboradores têm acesso a médico
do trabalho na Companhia, bem como ambulatório com
atendimento dos técnicos de enfermagem para todos os
turnos. No plano de benefícios, consultas através do plano
de saúde, além dos convênios oferecidos, como dentista,
farmácia e clínicas gerais. A Altona também possui uma
estrutura de restaurante, proporcionando uma alimentação
saudável e controlada, biblioteca e áreas de lazer para o
descanso (GRI 402).

Alguns registros foram feitos antes da pandemia de Covid-19.
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COLABORADORES POR CATEGORIA FUNCIONAL E IDADE

PORCENTAGEM DE COLABORADORES DE ACORDO
COM GÊNERO E CATEGORIA FUNCIONAL

Nível

0-30

31 - 50

51 +

Total

Diretoria / Conselho de Administração

0

5

5

10

Nível

Masculino

Feminino

Gerência / Supervisão / Coordenadores / Líderes

7

49

1

58

Diretoria / Conselho de Administração

80%

20%

Administrativo

46

59

10

115

Gerência / Supervisão / Coordenadores

93,75%

6,25%

Produção

256

405

64

725

Administrativo

69,57%

30,43%

Estagiários

10

-

-

10

Produção

99,31%

0,69%

Jovem Aprendiz

57

-

-

57

Estagiários

80%

20%

975

Jovem Aprendiz

80,7%

10,3%

TOTAL GERAL

BIBLIOTECA
A Altona conta com uma biblioteca que possui aproximadamente 6.000 títulos,
incluindo livros, DVDs, gibis, revistas e fantoches, disponibilizados gratuitamente
para os seus colaboradores.
Em 2020, foram contabilizados, de janeiro até março, 394 empréstimos. Devido
à pandemia, a biblioteca ficou fechada até o mês de dezembro.
Durante o ano também são promovidos eventos e concursos voltados para
colaboradores e dependentes.
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PROGRAMA JOVEM APRENDIZ
Inserir jovens no mercado de trabalho é um compromisso social que a Altona vem fazendo há décadas.
Em 2020 mais de 60 jovens participaram do Programa de Aprendizagem realizado em parceria com as instituições SENAI, CIEE
e GERAR, nos cursos de Informática, Eletrônico de Manutenção Industrial, Eletricista de Manutenção, Desenhista Mecânico,
Mecânico de Usinagem, Mecânico de Automóveis e Caminhões, Oficial de Edificações e Rotinas Administrativas.
Alguns de nossos atuais gestores iniciaram na empresa através deste Programa.

ATRAÇÃO E CAPTAÇÃO DE TALENTOS
O recrutamento interno tem como objetivo valorizar o capital humano dentro das organizações, por meio de promoção ou
transferência dos colaboradores. É a valorização dos recursos internos. O processo de recrutamento interno estimula os
colaboradores a se aperfeiçoar, devido à possibilidade de crescimento. Em 2020 aproximadamente 100 colaboradores foram
promovidos e/ou movimentados através do recrutamento interno.
A busca por profissionais externos é realizada por meio de divulgações no site da empresa, nas mídias socias da Altona
(Facebook, LinkedIn) e através de consultorias especializadas.
A Altona adequa-se constantemente, em prol de oferecer maior e melhor acessibilidade aos colaboradores com deficiência.
A Companhia acredita no potencial e proporciona a inclusão de pessoas com deficiência no seu quadro funcional (GRI 405).

3.3.2. ROTATIVIDADE
GRI 401-2

Um dos principais indicadores que apontam a satisfação dos colaboradores em trabalhar na Altona está ligado à
rotatividade. Por isso, o setor da Gestão de Pessoas monitora mensalmente este indicador, que em 2020 ficou com a média
mensal de 2,09%.
(Fórmula do cálculo: Total de saídas / número médio de colaboradores CLT * 100).
Acordo de negociação coletiva (GRI 102-41, 407)
Todos os colaboradores estão cobertos por acordos de negociação coletiva. É permitida a filiação a associações de classe
e sindicatos, desde que não seja utilizada como forma ilícita para negociar vantagem indevida para si próprio ou para a
Companhia. Os colaboradores têm livre acesso às reuniões das quais podem participar e expressar suas opiniões, contendo
a íntegra dos itens discutidos e das deliberações.
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3.3.3. REMUNERAÇÃO
Acreditamos que, através do Plano Cargos, Carreira e Remuneração, a nossa empresa e colaboradores estarão orientados
quanto às regras e caminhos necessários para o progresso profissional dentro da Altona, possibilitando o reconhecimento da
capacitação e o desempenho de nossos colaboradores.
Baseado em nosso valor Transparência, estabelecer e manter um plano estruturado com critérios definidos, demonstrando
perspectivas de crescimento aos colaboradores, mantendo a estratégia de remuneração com base em análise de mercado e
revisão anual do Plano, acompanhando o dinamismo da empresa.

3.3.4. BENEFÍCIOS
GRI 401-2

Pautada pelo respeito às pessoas, um dos valores prioritários da Altona é oferecer benefícios em prol do bem-estar dos seus
colaboradores.
Em 2020, a Companhia investiu quase R$ 7.078 milhões em benefícios aos seus colaboradores. Este plano de benefícios,
exclusivo aos colaboradores, contempla desde planos de saúde, atendimento odontológico, Programa de Participação nos
Resultados (PPR), reconhecimento por tempo de serviço aos colaboradores que completam 10, 15, 20 e 25 anos de trabalho;
além de iniciativas de lazer como a Associação Atlética e Cultural Altona (AACA), onde os colaboradores podem usufruir de um
espaço destinado ao esporte e lazer.
Benefícios

Valores

PPR 2020

R$ 2.867

Benefícios

R$ 2.345 ((instruções a empregados, brindes, alimentação,
seguro de vida em grupo, vale-transporte, ginástica laboral,
assistência ambulatorial e biblioteca)

Plano saúde e odontológico

R$ 2.297

Prêmio homenagem

R$ 88

Doações AACA

R$ 175

*Valores em milhões de reais.
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A Altona também oferece benefícios que são extensivos aos dependentes, como, por exemplo, o plano de saúde, que pode ser
adquirido aos dependentes por um custo reduzido. Aos colaboradores aposentados, a Companhia assegura o atendimento
gratuito em seu ambulatório médico (GRI 403).

PRÊMIO HOMENAGEM
Uma das práticas da Altona, há mais de 20 anos, é o oferecimento de um Prêmio Homenagem aos colaboradores que completam 10,
15, 20 e 25 anos de empresa. Para cada uma destas etapas, o colaborador recebe um valor em dinheiro para usufruir com a sua família.
Ao completar 25 anos de empresa, o colaborador recebe o correspondente a um salário integral, uma homenagem e um café para
compartilhar com seus colegas de trabalho e familiares. Em 2020, devido à pandemia, a empresa decidiu não fazer as comemorações
de forma presencial.

Registro feito antes da pandemia de Covid-19

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA E CULTURAL
ALTONA – AACA
Inaugurada em 1974, a Associação Atlética e Cultural Altona possui uma infraestrutura
completa à disposição de seus colaboradores associados, familiares e da comunidade
em geral. O local conta com restaurante, quiosques, salão de festas, campo de futebol,
ginásio poliesportivo e ampla área para passeio e caminhada. Além disso, durante o
ano são realizados diversos eventos e comemorações, como o Dia das Crianças,
Festa Junina, Festa de Final de Ano, jantares temáticos, torneios esportivos, entre
outras atividades.
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GESTÃO DO CONHECIMENTO

5. Multiplicadores
Internos

GESTÃO DO CONHECIMENTO /
TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
GRI 404-1

Acreditamos na necessidade do desenvolvimento das
competências do negócio, por meio do aprendizado contínuo
dos colaboradores, visando garantir a transferência e retenção
do conhecimento para que a Altona esteja sempre evoluindo, a
fim de elevar a produtividade da companhia.
Promovemos ações e programas alinhados à nossa cultura,
contribuindo com o desenvolvimento das pessoas para o
alcance dos resultados.

6. Estágio e
Aprendizagem

4. ALTONA +
Capacitada

7. Programa
Talentos
Gerando
Soluções

3. Desenvolvimento
de Liderança
(Líderes, Coordenadores,
Supervisores, Gerentes e
Diretores).

8. Biblioteca

Como fator de sucesso, a Altona aplica a gestão do
conhecimento de forma alinhada aos negócios, orientada para
os objetivos estratégicos da empresa.
Para sustentar o programa de Gestão do Conhecimento, a
Altona trabalha em 10 frentes, sendo:
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2. Plano Anual de
Treinamento
(Pilares: Funcional,
Obrigatórios e
Pessoal).

9. Matriz
Versatilidade

1. Integração
(Institucional,
Funcional e
Segurança).

10. Centro de
Treinamento
Operacional

INTEGRAÇÃO (Institucional, Funcional e
Segurança)
Com os objetivos de facilitar a adaptação dos novos colaboradores,
gerar o engajamento; criar um ambiente de trabalho positivo e evitar
ruídos de informações, todos os novos colaboradores passarão pela
Integração, logo na primeira semana de trabalho.
A Integração está dividida em:
INSTITUCIONAL: abordando os temas: Nossa Empresa, Histórico
Altona, Missão/ Visão/Valores, Benefícios, Folha, Ambulatório, PPR,
AACA, SSMA, GIQ, Qualidade, Segurança da Informação, Código
Conduta;
FUNCIONAL: será realizada no local de trabalho, pelo gestor ou
padrinho por ele designado, sobre as atividades da função, bem
como leitura das ITs e em sala de aula;

PLANO ANUAL TREINAMENTO (Pilares: Funcional,
Obrigatórios e Pessoal)

Com os objetivos de atuar em conformidade com auditorias, visitas
técnicas e legais; aumentar produtividade e eficiência, e reter
pessoas e desenvolver a organização, a área de Gestão de Pessoas
realiza anualmente o Diagnóstico de Necessidade de Treinamento
e Desenvolvimento juntamente com as áreas e com base nas
demandas, executa a gestão anual dos treinamentos, divididos em
3 pilares:
FUNCIONAL: treinamentos necessários para o desenvolvimento da
função, baseada no pré-requisito da descrição do cargo;
OBRIGATÓRIOS: treinamentos legais de NRs de acordo com função e
requisitos legais (auditorias);
PESSOAL: treinamentos destinados ao desenvolvimento de habilidades
comportamentais previstos no PDP (Plano Desenvolvimento Pessoal)
com base na função atual ou futura.

SEGURANÇA: será realizado no primeiro dia, abordando regras
de segurança e treinamentos obrigatórios mínimos exigidos para
a função.

DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇAS

ALTONA + CAPACITADA

Investir em uma boa liderança é imprescindível para melhorar
o ambiente organizacional, reduzir a probabilidade de conflitos
internos, ampliar a percepção e a criatividade dos colaboradores,
aprimorar o foco das equipes e aperfeiçoar a gestão dos recursos e
o planejamento do negócio como um todo.

Programa de estágio interno, com orientações teóricas e práticas,
com objetivo de aprender sobre o negócio com uma visão macro,
mais ampla de acordo com os diferentes processos, além de ajudar
na qualificação e motivação dos colaboradores. A possibilidade de
conhecer diferentes áreas faz com que os colaboradores se engajem
mais tanto na rotina quanto nos objetivos da empresa. Também
aumenta o networking, conhecendo outras pessoas e aprendendo com
competências e talentos diferentes dos seus.

Este programa MODULAR tem como foco desenvolver competências
de liderança e ampliar a habilidade de mobilização de equipes para o
alcance de resultados por meio de temas como autoconhecimento,
relacionamento, comunicação, feedback, comprometimento e
engajamento, além de legislação trabalhista.
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PROGRAMAS MULTIPLICADORES INTERNOS

PROGRAMAS ESTÁGIO E APRENDIZAGEM

Programa visa identificar e capacitar funcionários com domínio
de conhecimento da atividade/área para que possam colaborar
com a transmissão de informações a novos funcionários e/ou
reciclar os atuais, com o objetivo de aprimorar o trabalho de
todos, beneficiando tanto os profissionais como a organização.

Representam uma oportunidade de desenvolvimento que deve
ser proveitosa tanto para a empresa quanto para o jovem que
está adentrando no mercado profissional, contribuindo para o
desenvolvimento de suas carreiras com sucesso. Os objetivos desses
programas são formar, qualificar e reter os futuros profissionais.

O programa ajuda a aumentar a circulação de conhecimento
na equipe e empresa, enriquecendo o aprendizado e
o capital intelectual da Altona.

MATRIZ VERSATILIDADE

PROGRAMA TALENTOS GERANDO SOLUÇÕES

Ferramenta de gestão visual, aplicada à área operacional, com
a finalidade de promover o desenvolvimento do funcionário
para o alcance da estratégia, promovendo o desenvolvimento
de conhecimentos e habilidades dos funcionários.

Programa criado para incentivar melhorias nos processos com a
ajuda das pessoas, reconhecendo a participação e desenvolvimento
individual e coletivo.

BIBLIOTECA

CTO - CENTRO DE TREINAMENTO OPERACIONAL

A Biblioteca auxilia a área de Gestão de Pessoas, abrindo um
canal de comunicação com os colaboradores, estimulando o
interesse destes acerca da Gestão do Conhecimento.

Objetivo do CTO é oferecer cursos operacionais da atividade de
esmerilhamento e disseminar metodologias de trabalho, buscando
a formação de novos colaboradores na área de acordo com os
padrões estabelecidos e de segurança.
Em 2020, a Altona investiu aproximadamente 24.985 mil horas em
treinamentos e cursos voltados à qualificação profissional.
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3.4. SAÚDE E SEGURANÇA
GRI 410

A empresa acredita que saúde e segurança são interdependentes, que os
treinamentos técnicos e de conscientização são chave para a melhoria dos
indicadores em ambas as áreas.
A equipe de GSSTA (GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO ALTONA),
em 2020, atuou nos desafios ainda mais unida e focada em prevenção, pois
precisou se ajustar às recomendações em decorrência à Pandemia da Covid-19.

A Tríade é o símbolo da Gestão de Saúde/Segurança,
CIPA e Ergonomia, que em 2020 demonstrou ainda
mais sincronismo. O CastorAço (Mascote Oficial da
Saúde e Segurança do Trabalho) marcou presença
em algumas ações preventivas com o objetivo do
Acidente Zero, e a prevenção de Doenças Físicas
e Mentais.

A prevenção do contágio desta doença tornou-se vital para a continuidade no
trabalho de forma segura e saudável, oferecendo aos colaboradores, e terceiros,
condições adequadas para as realizações de suas tarefas laborais diárias.
Algumas ações, como: aferição de temperatura na entrada, utilização de álcool
70%, distanciamento seguro no refeitório e nas demais dependências, além de
sanitização periódica em todas as dependências e acessos da empresa.

COLABORADORES
E PREST. SERVIÇOS

executar suas atividades laborais, além da capacitação sobre a
operação de braço giratório.
O “Se Liga Aí” é uma ferramenta fundamental para disseminar
prevenção na empresa, através de informativos contendo
dicas de saúde, segurança e ergonomia. Chega a todos os
colaboradores, independentemente do local de trabalho,
através dos e-mails e murais, além dos meios digitais.

Uma ação eficaz contra acidentes é a
capacitação. Em 2020, os treinamentos
foram reformulados, respeitando os
protocolos de prevenção à Covid-19.
No CTO – Centro de Treinamento
Operacional, o Instrutor de Operações
repassa, de forma teórica e prática,
para os colaboradores recémcontratados a forma mais
adequada e segura para

As inspeções realizadas pela equipe da Segurança do
Trabalho e CIPA – Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes são ações diretas que auxiliam na
prevenção de doenças e acidentes de trabalho,
pois são gerenciadas conforme prioridade e
recebem tratamento específicos de cada
setor e área de trabalho.
LEGISLAÇÕES

ADMINISTRAÇÕES

NO QUE ACREDITAMOS
Na busca constante para tornar o
ambiente seguro e saudável e oferecer
aos colaboradores e terceiros condições
adequadas para as realizações de suas
tarefas diárias.

POR QUÊ?
Ter saúde e segurança no trabalho como
PRIORIDADE é compromisso de TODOS.
EMPRESAS SEGURAS SÃO MAIS
PRODUTIVAS.

COMO FAZER?
A combinação entre ATITUDES corretas,
DECISÕES certas e AÇÕES adequadas, resultarão
em COMPORTAMENTOS mais seguros e
COLABORADORES engajados aos VALORES da
companhia. SEGURANÇA É UM VALOR!
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EMPRESAS SEGURAS SÃO MAIS PRODUTIVAS.
A combinação entre ATITUDES corretas, DECISÕES certas e AÇÕES adequadas resultarão em COMPORTAMENTOS mais seguros e
COLABORADORES engajados com os VALORES da Companhia.
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O QUE É SESMT?

O QUE É CIPA?

O QUE É ERGONOMIA?

Serviço de Engenharia de Segurança

É a Comissão Interna de Prevenção

É adaptação do trabalho ao homem de

e Medicina do Trabalho.

de Acidentes.

forma confortável, segura e produtiva.

QUAL É O OBJETIVO DO SESMT
NA ALTONA?

QUAL É O OBJETIVO DA CIPA
NA ALTONA?

QUAL É O OBJETIVO DA
ERGONOMIA NA ALTONA?

Proteger a saúde e integridade física dos

Prevenir acidentes e harmonizar o trabalho

Adequar o trabalho para preservar a

colaboradores da empresa.

à vida e saúde dos colaboradores.

saúde dos colaboradores.

SEGURANÇA
É UM VALOR!

A Gestão da Saúde e Segurança do Trabalho da
Altona, além da segurança e medicina, possui
Análise de Movimentação de Carga, Brigada de
Emergência e Ergonomia.

MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
Em janeiro de 2020, iniciou-se uma campanha com os colaboradores da Altona,
no intuito de reavivar as informações de movimentação de carga segura,
disponibilizando um Guia do Usuário, contendo pontos que mais condizem com
a nossa realidade, como identificação, cuidados, tipos de defeitos, manuseio,
armazenamento, verificação de sua integridade e tipos de equipamentos
disponíveis no mercado. Este contém também informações em tabelas com
capacidade de carga de lingas, cintas, elementos soldáveis e aparafusáveis. Na
área de comunicação contempla-se um plano básico de içamento e uma
relação de sinais, para conversas com ponte cabinada e guindastes.
Registro feito antes da pandemia de Covid-19.

Guia do Usuário de Iançamento.

Entrega do Guia para os operadores de ponte rolante.

Além das inspeções pelo operador do equipamento através da MPO (Manutenção Pelo
Operador) e as inspeções do Analista de Movimentação de Cargas, neste ano de 2020
também foi contratada uma empresa especializada em soluções em movimentação de
cargas, com o objetivo de fazer uma varredura com inspeções dimensionais e visuais nas
lingas de correntes, a fim de verificar a integridade dos equipamentos, garantindo assim a
segurança durante a movimentação de peças e equipamentos.
Juntamente à contratação de inspeções, houve um treinamento para alguns colaboradores
do setor de manutenção. Esta qualificação capacitou a equipe para fazer inspeções em
ganchos e munhões de pontes rolantes, garantindo autonomia e conhecimento técnico
para a Altona.

Treinamento dos colaboradores do setor de manutenção.
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SAÚDE OCUPACIONAL
Vacinação da Gripe A.
Maio Amarelo
Foi disponibilizado gratuitamente nas dependências da empresa, para todos os
colaboradores, doses da vacina da Gripe A, evitando assim o deslocamentos
fora da empresa. E para seus dependentes, foi negociado um desconto com o
fornecedor.
Campanhas específicas de saúde
Alimentação Saudável e Respeito às PCDs (Pessoas Com Deficiência), além da
Campanha contra o Tabagismo.
Outubro Rosa
Foram distribuídas 100 camisetas para as mulheres e frisado, de forma virtual e
através dos murais, a necessidade e importância dos exames preventivos.
Novembro Azul
Foram montados murais enfatizando a necessidade de os homens fazerem os
exames preventivos, e a empresa oportunizou em suas instalações a coleta de
material (sangue) para os exames preventivos de trabalhadores acima de 40 anos.

ERGONOMIA
• Aprimoramento do Programa de Ergonomia na Altona, com a implantação de
metodologia Participativa e manutenção dos grupos dos Comitês de Ergonomia,
o Grupo de Trabalho e o Comitê Deliberativo.
• O programa de Ergonomia contempla Avaliações Ergonômicas, Orientações
Posturais, Treinamentos e Avaliações Especiais para todos os setores, através
de demandas do Ambulatório, Segurança e Produção.
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Registro feito antes da pandemia de Covid-19.

ERGONOMIA PARTICIPATIVA
A Ergonomia na Altona possui demandas diversas, de todos os setores, tanto da
produção quanto do administrativo. O ambulatório, através do serviço médico e
liderança, foi que trouxe mais demandas posturais e ergonômicas neste ano.
Com o aprimoramento da ergonomia na empresa, novas formas de abordagens se
fizeram necessárias, e uma nova metodologia pode ser implantada, a Ergonomia
Participativa. Com o propósito de maior atuação dos colaboradores através de
conversas menos formais e mais participativas, os colaboradores fazem junto com a
Ergonomista uma análise dos seus postos de trabalho, debatem suas dificuldades e
reais necessidades. Através desta construção em conjunto surgem ideias de melhorias,
esboços de projetos, propostas reais que são analisadas posteriormente para se
tornarem um projeto de melhorias ergonômicas aplicados nas áreas, melhorando
assim os postos de trabalho, trazendo conforto, segurança e produtividade.

BRIGADA DE EMERGÊNCIA
Com mais de 32 anos, a Brigada de Emergência da Altona é uma das mais bem
preparadas da região através de treinamentos mensais com Instrutores atualizados
e atuantes no Corpo de Bombeiros Militar. A equipe atua de forma preventiva e em
atendimentos às emergências em todos os setores da empresa, desde o setor
administrativo até o produtivo.
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GINCANA SOLIDÁRIA / SIPAT 2020
Em 2020, para estimular além do cuidado com a Saúde e Segurança, a Gincana mais uma vez teve um foco solidário. Para buscar estas
doações foram lançadas provas sociais de arrecadação de alimentos, lacres, sangue, livros e gibis e tampinhas plásticas.
Foram três meses de ações, foram arrecadados mais de 2 mil quilos de alimentos, 30 garrafas pet cheias de lacres de latinhas de alumínio,
além de muitos livros e gibis. Tampinhas de plástico foram em torno de 4 caixas de 100 litros e mais de 10 doações de sangue. Números
que demonstraram o empenho dos colaboradores e responsabilidade social de todos.
O encerramento da Gincana Solidária deu-se na SIPAT número 44, que aconteceu em novembro. A Semana Interna de Prevenção de
Acidentes ocorreu de forma diferente, parte foi virtual, parte foi presencial, todas com abordagens relevantes tanto para a saúde do corpo
quanto para a mente, além da segurança no trabalho. Os temas abordados foram: Saúde Mental; Trânsito Seguro; Importância dos EPIs,
DST e AIDS; Tabagismo e COVID -19.
Para fechar o evento prevencionista, no último dia, todos os colaboradores participaram de sorteio de brindes, televisão, notebook, celular,
bicicleta e caixa de som. O objetivo foi deixar os colaboradores mais motivados e empenhados na cultura de prevenção.

SIPAT - Simulador de pilotagem de moto, trânsito seguro.
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SIPAT - Minipalestra sobre saúde mental.

COMUNIDADE / PROGRAMAS SOCIAIS
GRI 413-1

EVENTOS
A Altona acredita que o bom relacionamento com os seus vizinhos é primordial para manter a política de boa vizinhança. Por isso, realiza, anualmente,
o Encontro com a Comunidade, evento em que os moradores das redondezas são convidados a participar, e cujo objetivo principal é fortalecer o
relacionamento, bem como entender as suas sugestões e demandas.
Devido à pandemia da COVID-19 e diversos decretos municipais e estaduais, não foi possível a realização do evento no ano de 2020. A empresa
mantém um canal de comunicação aberto e uma relação transparente com a comunidade. Para isso, a empresa acompanha, através de inspeções
e monitoramentos periódicos, as questões relacionadas à qualidade de vida dos vizinhos no seu entorno.

Registro feito antes da pandemia de Covid-19.
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Programas
sociais,
eventos
culturais
e
beneficentes, além de projetos educacionais
são apoiados pela Altona e estão assegurados
em seu Código de Conduta. Uma das entidades
que recebe apoio da empresa é o Hospital Santa
Isabel, instituição fundamental para a saúde e o
bem-estar do cidadão blumenauense e da região.
Além disso, em conformidade com as exigências
do Ministério Público, a Empresa investiu na
construção, revitalização e doação de praças para
a comunidade do entorno, no ano de 2020 a última
foi finalizada fazendo parte de um montante de 4
praças que estão sob a direção do município, no
qual a comunidade pode desfrutar de diversas
atividades.
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Praça Pet Place - Esquina Rua Felipe Camarão com
Rua João Gomes da Nóbrega.

Praça da Leitura - Rua Engº Paul Werner
Esquina com a Rua Almirante Barroso.

Equipamentos de Ginástica na Praça Arno Bernardes
Rua Almirante Barroso.

Praça esquina Rua São Paulo com Avenida
Martin Luther.

DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
GRI 405

Muito além de atender cotas, a Altona é um exemplo de que a diversidade é o caminho, focando sempre
na formação de equipes heterogêneas, mistas, capazes de utilizar este fator transformando a diferença em
resultados.

NÃO DISCRIMINAÇÃO
GRI 406-1,2

Vivemos em um país de cultura escravocrata, com grande mistura de raças, culturas, crenças e valores, sem
contar as desigualdades relacionadas às mulheres, idosos e crianças, que ainda necessitam lutar por seus
direitos e espaço na sociedade.
Na Altona, o preconceito e a discriminação de qualquer natureza são comportamentos veementemente
repudiados. O respeito é um valor inegociável e que deve ser constante na empresa, independentemente da
raça, cor, religião, sexualidade etc.
Nossas políticas de medidas disciplinares e canais de comunicação são ferramentas disponíveis para
tratarmos quaisquer desvios em relação ao tema.
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GRI Standard

1

Divulgação

Página
Perfil organizacional

102-1 Nome da organização.

08

102-2 Atividades, marcas, produtos e serviços.

12

102-3 Localização da sede.

08

102-4 Localização das operações.

08

102-5 Natureza da propriedade e forma jurídica.

08

102-6 Mercados atendidos.
GRI 102: Divulgações gerais 2020

SUMÁRIO
DE CONTEÚDO GRI

08 / 12

102-7 Porte da organização.

08

102-8 Informações sobre colaboradores.

40

102-9 Cadeia de fornecedores.

14

102-10 Mudanças significativas na organização e na sua
cadeia de fornecedores.

14

102-11 Abordagem ou princípio da precaução.

26

102-12 Iniciativas desenvolvidas externamente.

09

102-13 Participação em associações.

09

Estratégia
GRI 102: Divulgações gerais 2020

102-14 Declaração do tomador de decisão sênior.

07

Ética e integridade
GRI 102: Divulgações gerais 2020

102-16 Valores, princípios, padrões e normas de
comportamento.

06 / 20

Governança

GRI 102: Divulgações gerais 2020
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102-18 Estrutura de governança.

18

102-21 Responsabilidade de nível executivo por tópicos
econômicos, ambientais e sociais.

10

102-32 Função do mais alto órgão de governança em
relatórios de sustentabilidade.

10

Engajamento de stakeholders

GRI 102: Divulgações gerais 2020

102-40 Lista de grupos de stakeholders.

10 / 19

102-41 Acordos de negociação coletiva.

18 / 45

102-42 Identificação e seleção de stakeholders.

10 / 18

102-43 Abordagem para engajamento.

10 / 19

102-44 Principais tópicos e sugestões levantadas.

10

Práticas de reporte

GRI 102: Divulgações gerais 2020

102-45 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras
consolidadas.

24

102-46 Definindo o conteúdo do relatório e limites do tópico.

10

102-47 Lista dos tópicos materiais.

10

102-48 Reformulações de informações.

10

102-49 Mudanças no relatório.

05

102-50 Período do relatório.

05

102-51 Data do relatório mais recente.

05

102-52 Ciclo do relatório.

05

102-53 Ponto de contato para perguntas sobre o relatório.

62

102-54 Opção de acordo com o GRI Standards.

11

102-55 Sumário de conteúdo GRI.

58

102-56 Asseguração externa.

Não há verificação
externa

Desempenho econômico
GRI 201: Desempenho
econômico 2020

201-01 Valor econômico direto gerado e distribuído.

24

201-4 Subsídio recebido do governo.

24

Impactos econômicos
GRI 203: Impactos
econômicos indiretos 2020

203-1 Investimentos em infraestrutura e serviços suportados.

25

203-2 Impactos econômicos indiretos significantes.

25

Práticas de compras
GRI 204: Práticas de
compras 2020

204-1 Proporção de gastos com fornecedores locais.

25
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Anticorrupção
GRI 205: Anticorrupção 2020

205-2 Comunicação e treinamento sobre políticas e
procedimentos sobre anticorrupção.

25

Materiais
GRI 301: Materiais 2020

301-1 Materiais usados por peso ou volume.

27

301-2 Entrada de materiais reciclados.

27

Energia
GRI 302: Energia 2020

302-1 Consumo de energia na organização.

28

302-3 Intensidade energética.

28

302-4 Redução do consumo de energia.

28

Água e Efluentes

GRI 303: Água e Efluentes 2020

303-1 Interações com água como um recurso compartilhado.

29

303-2 Gestão de impactos relacionados ao descarte de água.

29

303-4 Descarte de água.

29

303-5 Consumo de água.

29

Biodiversidade
GRI 304: Biodiversidade 2020

304-1 Hábitats protegidos ou restaurados.

36

Emissões
GRI 305: Emissões 2020

305-1 Emissões GHG diretas (Escopo 1).

36

305-2 Emissões GHG indiretas de energia (Escopo 2).

36

305-4 Intensidade das emissões GHG.

36

Efluentes e Resíduos
GRI 306: Efluentes
e Resíduos 2020

306-1 Descarte de água por qualidade e destinação.

29

306-2 Resíduos por tipo e método de disposição.

30

Conformidade ambiental
GRI 307: Conformidade ambiental 2020

307-1 Não conformidade com leis e regulamentos ambientais.

35 / 37 / 38

Colaboradores
GRI 401: Colaboradores 2020

401-1 Novos colaboradores contratados e rotatividade.

42 / 45

401-2 Benefícios fornecidos para os colaboradores de tempo
integral que não são fornecidos a colaboradores temporários
ou de meio período.

42 / 46

Relações trabalhistas
GRI 402: Relações trabalhistas 2020
62

GRI 402-1 Prazo mínimo para notificação sobre mudanças
operacionais.

42

Treinamento
GRI 404: Treinamento
e Educação 2020

404-1 Total de horas de treinamento realizadas no ano.

48

Diversidade e igualdade de oportunidades
GRI 405: Diversidade e Igualdade de
Oportunidades 2020

405-1 Atendimento a Cotas.

42 / 45 / 57

405-2 Indicadores de diversidade
(sexo, idade, raça, origem (cidade natal).

42 / 45 / 57

Não discriminação
GRI 406: Não Discriminação 2020

406-1 Código de Conduta.

16 / 57

406-2 Normas e procedimentos internos.

16 / 57

Liberdade de associação e negociação coletiva
GRI 407: Liberdade de Associação e
Negociação Coletiva 2020

407-1 Funcionários sindicalizados.

45

407-2 Acordos e convenções firmadas com os
diversos sindicatos.

45

Trabalho infantil
GRI 408: Trabalho infantil 2020

GRI 408-1 Operações e fornecedores com risco de ocorrência
de casos de trabalho infantil.

42

Trabalho forçado ou análogo ao de escravo
GRI 409: Trabalho forçado
ou análogo ao de escravo 2020

GRI 409-1 Operações e fornecedores com risco de ocorrência
de casos de trabalho forçado ou análogo ao escravo.

42

Práticas de segurança em direitos humanos
GRI 410: Práticas de segurança em
direitos humanos 2020

GRI 410-1 Percentual do pessoal de segurança que recebeu
treinamento nas políticas ou procedimentos da organização
relativos a direitos humanos.

48

Comunidades locais
GRI 413: Comunidades locais 2020

413-1 Operações de engajamento da comunidade local,
avaliações de impacto e programas de desenvolvimento.

55

Privacidade do cliente
GRI 418: Privacidade do cliente 2020

418-1 Desempenho econômico-financeiro.

25

Conformidade socioeconômica
GRI 419: Conformidade
socioeconômica 2020

419-1 Desempenho econômico-financeiro.

25
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INFORMAÇÕES CORPORATIVAS
Contato (GRI 102-53)
A Altona está disponível para oferecer
mais informações e/ou receber comentários
sobre este Relatório por meio do contato:
Daiane Valdris
Analista da Qualidade - Meio Ambiente
E-mail: daiane.valdris@altona.com.br
meioambiente@altona.com.br
Fone: +55 (47) 3321-7759
Jaime Santos
Supervisor de Inspeção e Gestão
Integrada da Qualidade
E-mail: jaime.santos@altona.com.br
Fone: +55 (47) 3321-7705
Ricardo de Cristo
Gerente da Qualidade
E-mail: ricardo.cristo@altona.com.br
Fone: +55 (47) 3321-7733

ELECTRO AÇO ALTONA S/A
Rua Engº Paul Werner, 925 - Itoupava Seca
Blumenau - Santa Catarina - Brasil
CEP: 89030-900
Fone: +55 (47) 3321-7788
www.altona.com.br
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