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APRESENTAÇÃO

A ABAL – Associação Brasileira do Alumínio 
congrega empresas  que representam o setor de 
mineração de bauxita, os produtores de 
alumínio, as empresas recicladoras e aquelas que 
transformam o alumínio nos produtos que fazem 
parte do nosso dia a dia.

Dos metais de base que são fundamentais para a 
vida que conhecemos, o alumínio é o mais 
recente. A sua utilização para fins industriais data 
de 100 anos apenas. Isso traz diversas 
possibilidades de crescimento de mercado para 
essa cadeia e um dinamismo maior que a média 
de outros materiais, uma vez que o alumínio ainda 
está na fase de introdução de diversas novas 
utilizações. Por outro lado, isso também resulta 
em alguns desafios como, por exemplo, criar uma 
base de conhecimento acessível a todos.

A configuração global da produção e do 
consumo de alumínio mudou completamente 
com a industrialização da China nos últimos 15 
anos, deslocando países que durante todo o 
século XX estiveram na liderança desse mercado. 
Isso trouxe muito mais complexidade e 
incertezas para o Brasil e suas indústrias, 
pressionadas por uma contínua elevação de 
custos e perda de competitividade.

Nesse ambiente, como gostaríamos que fosse a 
inserção da cadeia do alumínio na estrutura 
econômica nacional daqui a pouco mais de uma 
década? E como podemos nos preparar para isso?

Esses questionamentos do Conselho Diretor da 
ABAL no final de 2016 nos levaram a buscar 
respostas que não fossem apenas um exercício 
sobre possíveis futuros. Tais interpelações nos 
conduziram a uma decisão muito importante de, 

em primeiro lugar, nos debruçarmos sobre os 
enormes desafios que estamos passando e criar, 
coletivamente, um futuro sustentável para o 
alumínio brasileiro. Essa reflexão é uma questão 
obrigatória e prioritária, legitimando um 
planejamento de longo prazo.

E para nos ajudar a refletir sobre as respostas, 
chamamos parceiros para essa empreitada. O 
MDIC – Ministério da Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços, a CNI – Confederação Nacional da 
Indústria e o Observatório Sistema FIEP – 
Federação das Indústrias do Estado do Paraná 
prontamente aderiram a esse projeto de buscar 
uma nova agenda de ações convergentes para a 
visão de futuro que queremos. Além desses 
parceiros, tivemos uma participação expressiva 
de todo o segmento, não apenas dos associados 
da ABAL, mas também dos setores a jusante e a 
montante da nossa indústria, afora 
representantes da academia, do governo e do 
terceiro setor.

Ficamos orgulhosos de poder ter feito esse 
percurso com todos os interessados no 
fortalecimento da indústria do alumínio no Brasil 
à medida que, de forma coletiva, mapeamos 
nossos caminhos.

Como falava Bernard Shaw, a nossa sabedoria está 
na responsabilidade pelo nosso futuro. A ABAL 
acredita na possibilidade de construção de um Brasil 
contando com o suporte de uma indústria do 
alumínio nacional mais competitiva e sustentável.

Milton Rego
Presidente Executivo

ABAL – Associação Brasileira do Alumínio
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MAPA SÍNTESE DA ROTA ESTRATÉGICA
DA CADEIA BRASILEIRA DO ALUMÍNIO 2030

Cadeia brasileira do alumínio competitiva,
 inovadora, sustentável e integrada.

Visão Global:

O alumínio é um material caracterizado pela leveza, resistência, durabilidade, versatilidade e capacidade de 
reciclagem, sendo globalmente reconhecido pelo seu potencial de inovação e sustentabilidade, impactando 
em processos industriais e econômicos de forma vital.

Considerada como estratégica nas maiores economias mundiais, a indústria do alumínio confirma-se como de 
incontestável importância para o progresso de uma nação. Nesse contexto, a necessidade de promoção da 
competitividade da Cadeia Brasileira do Alumínio é uma prioridade e está atrelada ao seu impacto sistêmico 
na geração de riqueza, emprego e renda.

Pensada para atender às especificidades das diferentes vertentes que compõem essa indústria, a Rota Estraté-
gica da Cadeia Brasileira do Alumínio 2030 foi elaborada com uso da metodologia de roadmapping e segmen-
tou o setor produtivo em quatro grandes elos: 

mineração e transformação primária, que abrange desde a mineração de bauxita, o refino do minério para 
a obtenção da alumina, até a produção do alumínio primário;

reciclagem e alumínio secundário, responsável pela reciclagem dos produtos finais e da sucata industrial 
do metal;

semimanufaturados, que é a primeira fase após a produção do alumínio (primário ou secundário) e sua 
transformação em chapas e perfis, por exemplo;

aplicação de produtos de alumínio, que produz o que conhecemos no dia a dia, em todos os segmentos 
da indústria.

Para saber
mais acesse:
abal.org.br

Esse Mapa Síntese  foi elaborado com vistas a 
consolidar de forma executiva as propostas do 
documento completo  da Rota, que se encontra 
disponível no site da ABAL, e evidencia questões 
estratégicas para o fortalecimento da Cadeia 
Brasileira do Alumínio. Vale destacar que as ações 
referentes a cada elo estão agrupadas por 
similaridade de conteúdo, em temas de grande 
impacto. 

O Mapa Síntese está organizado no formato de matriz, 
em que cada ação descrita diz respeito a um desses 
temas estratégicos e a um ou mais elos da cadeia.
Cada elo possui uma visão que retrata o seu desejo 
para o futuro do segmento no horizonte de 12 anos. 
A visão global demonstra a sinergia entre os elos na 
forma de um futuro comum a ser alcançado para 
essa cadeia até 2030.



Mineração e
Transformação Primária Reciclagem Semimanufaturados

Aplicação de
Produtos de Alumínio

Indústria de mineração de 
bauxita e transformação 

primária competitiva, inovadora 
e sustentável, orientada à 

agregação de valor e expansão 
de mercados, com autossuficiên-

cia em alumínio primário.

Cadeia da reciclagem 
formalizada, integrada, 

inovadora e sustentável, 
orientada à maximização do 

conteúdo reciclado.

Indústria de transformação 
de alumínio coopetitiva, 
provedora de soluções 

sustentáveis, inovadoras e 
de alta tecnologia.

O alumínio como solução 
integrada, protagonista na 
geração de valor, inovação 

e sustentabilidade.VISÕES

ELOS DA
CADEIA

Instituição de agenda de interação entre as indústrias de transformação e de 
aplicação, voltada aos setores automotivo, de transportes e da construção civil. 

Ampliação e fortalecimento da interlocução entre associações  de interesse do setor, para criação de uma plataforma comum de proposição de 
políticas, projetos e ações que impactem positivamente a cadeia brasileira do alumínio.
Ampliação e fortalecimento da interlocução entre a cadeia  e os governos nas esferas estadual e federal, para a defesa de interesses e a 
proposição de políticas, projetos e ações de impacto para a cadeia brasileira do alumínio.
Ampliação e fortalecimento de parcerias da indústria com a academia e instituições de pesquisa, para o desenvolvimento de pesquisas, 
programas, projetos, produtos e tecnologias.
Estabelecimento de estratégias de coopetição entre empresas do setor, para realização de projetos pré-competitivos.
Promoção de intercâmbios e parcerias entre empresas locais e organizações internacionais, visando à prospecção de mercado e à transferência 
tecnológica.

Estabelecimento de plano de 
comunicação para valorização 
do setor upstream.

Promoção de campanhas nacionais e internacionais para valorização da baixa pegada de carbono do alumínio brasileiro.

Instituição de programas de comunicação e marketing para ampliação da divulgação de vantagens e 
benefícios dos produtos de alumínio.

Elaboração de estudos setoriais de 
comportamento do consumidor 
sobre a utilização de embalagens 
e utensílios de alumínio.

Desenvolvimento de política de incentivos à exportação de produtos da indústria nacional.
Ampliação de acordos e alianças de comércio exterior.
Realização de eventos nacionais e internacionais que promovam novas aplicações e tecnologias relacionadas ao alumínio.

Desenvolvimento de estudos de prospecção e divulgação de oportunida-
des de mercado para a indústria de transformação de alumínio. 
Desenvolvimento de planos de inserção e expansão do uso do alumínio 
em mercados potenciais e consolidados.

Ampliação de parcerias 
público-privadas para 
modernização da infraestrutu-
ra logística nas áreas de 
atuação do setor upstream.

Desenvolvimento de estudo 
sobre impacto do custo do 
frete na competitividade do 
setor upstream.

Identi�cação de demandas de infraestrutura e logística na cadeia do alumínio.

Mapeamento e divulgação de informações sobre linhas de crédito para 
as indústrias de reciclagem e de seminanufaturados, especialmente 
em fundos verdes.

Desenvolvimento de estudo de 
viabilidade da escala da 
reciclagem de produtos de 
diferentes ligas de alumínio.
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Mineração e
Transformação Primária

Reciclagem Semimanufaturados Aplicação de
Produtos de Alumínio

Instituição de selo verde 
internacional como critério de 
valorização da baixa pegada 
de carbono e diferencial 
competitivo de mercado para 
o alumínio primário.

Ampliação das iniciativas para atendimento às normas técnicas relacionadas à cadeia do alumínio.
Instituição de programa de incentivo ao uso de selos e certi�cações na cadeia do alumínio.

Ampliação da oferta de capacitação para pro�ssionais ligados à cadeia do alumínio.
Desenvolvimento de programas de capacitação voltados à inovação, ao desenvolvimento tecnológico e à gestão para empresas da cadeia do 
alumínio.
Ampliação da inserção de conteúdos relacionados ao alumínio nas ementas dos cursos técnicos, tecnológicos  e de graduação em arquitetura, 
engenharias, desenho industrial e a�ns. 
Criação de cursos de extensão e de pós-graduação com foco em alumínio.

Revisão de proposta de política energética de longo prazo para a cadeia do alumínio, com foco na oferta de
energia a preços competitivos.
Promoção de incentivos para a autogeração de energia.
Desenvolvimento de programa voltado à expansão da infraestrutura e ao uso de gás natural.

Criação de sistema de 
monitoramento das 
transformações sociais, 
ambientais e econômicas das 
regiões de mineração de 
bauxita no Brasil.

Desenvolvimento de parcerias para a criação de sistemas de logística reversa.

Instituição de padrões e critérios de qualidade e sustentabilidade 
para produtos de alumínio.

Estudo e desenvolvimento da 
gestão da separação, coleta e 
processamento de sucata de 
alumínio, visando a aumentar 
a e�ciência do sistema.

Ampliação das estratégias de 
aproximação entre associações 
e cooperativas de catadores 
com a indústria de reciclagem.

Criação de agenda entre ABAL e órgãos reguladores para promoção do alumínio em questões relacionadas à sustentabilidade.

Realização de workshop sobre 
alternativas viáveis de 
modelos energéticos para o 
setor upstream.

Desenvolvimento de estudos 
comparativos das avaliações do 
ciclo de vida dos produtos de 
alumínio e dos seus principais 
concorrentes. 

Promoção do conceito de 
sustentabilidade como critério para 
a política de compras públicas.
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Mineração e
Transformação Primária Reciclagem Semimanufaturados

Aplicação de
Produtos de Alumínio

Ampliação de projetos para o desenvolvimento e aplicação do conceito de design for recycling.
Fomento à implementação de projetos de pesquisa sobre ligas, processos e produtos de alumínio.

Ampliação da �scalização sobre atividades informais na cadeia do alumínio.

Criação de um programa de vigilância tecnológica para a cadeia do alumínio.
Ampliação de linhas de fomento para PD&I voltadas à cadeia do alumínio.
Formação de grupo de trabalho para alinhamento da indústria de transformação de alumínio ao plano nacional de desenvolvimento da 
indústria 4.0.
Estabelecimento de agenda do setor de alumínio para atração de investimentos, modernização e aumento da competitividade.
Desenvolvimento de projetos voltados à criação e à aceleração de startups ligadas à cadeia do alumínio.
Criação de grupo especializado na análise de incentivos governamentais e captação de recursos para apoio a projetos de PD&I.
Criação de centro tecnológico de alta performance para produtos da cadeia do alumínio.

Promoção e acompanhamento 
de proposta de redução de 
carga tributária para a 
reciclagem.

Promoção de política de 
redução tarifária na 
importação de insumos para 
o setor upstream.

Defesa da isonomia tributária entre os estados brasileiros para a comercialização dos produtos 
da cadeia do alumínio.

Disponibilização de bancos de dados, com especi�cações técnicas do 
alumínio e suas ligas, para utilização em softwares de modelagem e 
simulação para processos e produtos, como soluções multimateriais.
Desenvolvimento de projeto de inovação aberta envolvendo as 
empresas da indústria de transformação e de aplicação dos produtos 
de alumínio. 

Desenvolvimento e implantação de sistemas que permitam a rastreabilidade das cargas de alumínio. 

Promoção de pesquisa orientada 
à mitigação de impactos, à 
inovação no tratamento e à 
agregação de valor aos resíduos 
do setor upstream.
Instituição de programa de 
incentivo à modernização 
tecnológica e da infraestrutura 
fabril na cadeia do alumínio 
primário.
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Fomento e apoio técnico a projetos de formalização de empresas, 
associações e cooperativas ligadas à cadeia do alumínio.

Elaboração de estudo de viabilidade para a simpli�cação de impostos que incidem sobre as empresas da cadeia do alumínio.

Diagnóstico e acompanhamento dos avanços da formalização nos 
setores de transformação e de reciclagem de alumínio.



Realização

Parcerias

Apoio

Execução

OBSERVATÓRIO SISTEMA FIEP


