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Sobre o relatório  [GRI 3.1 3.2 3.3 3.5 3.6 3.7 3.8]

O Relatório Anual de 2012 da América Latina Logística S.A. foi produzido de acordo com a metodologia GRI 
(Global Reporting Initiative), uma das mais utilizadas e reconhecidas em todo o mundo. Criada por ONG 
homônima, a GRI contribui para a adoção da prática de medir, divulgar e prestar contas para stakeholders 
(públicos de interesse) internos e externos do desempenho organizacional, tendo como objetivo final 
promover o desenvolvimento sustentável. 

O método GRI compreende 42 indicadores de perfil corporativo e 79 de desempenho econômico, social e ambiental. 
A quantidade de indicadores a ser relatada varia conforme o nível de aplicação. Para identificar essa quantidade 
e determinar o conteúdo deste relatório anual, a ALL promoveu uma consulta interna ao grupo envolvido no 
processo de elaboração, que inclui profissionais das áreas Financeiras, de Comunicação e de Recursos Humanos. 
Foram identificados 59 indicadores de desempenho mais relevantes para o setor de atuação da Companhia.  

De acordo com as regras da GRI (veja tabela abaixo), o relatório da ALL poderia se encaixar no nível B. Contudo, 
por ser a primeira vez em que adota a metodologia, a Companhia optou por se adequar ao nível C. Com o 
avanço da aplicação da GRI, a ALL pretende evoluir também em seus métodos de medição e controle e, 
consequentemente, no aperfeiçoamento de seu relatório.

NíveiS de aplicação da Gri 

Os indicadores reportados se referem apenas à ALL Operações Ferroviárias Brasil no período compreendido 
entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2012. A Brado e a Ritmo Logística ainda não foram incluídas devido ao 
recente início das operações, que completaram seu primeiro ano em 2012. A Vetria Mineração também não 
foi retratada por ainda estar em fase de projeto.

A partir deste relatório, a ALL pretende implementar um ciclo anual de emissão de relatórios. 

C C B B A A+ + +

Responder a um mínimo de 
10 indicadores de 
desempenho, incluindo 
pelo menos um de cada 
uma das seguintes áreas de 
desempenho social, 
econômico e ambiental. 

Não exigido.

Responder aos itens: 
1.1; 2.1 a 2.10; 3.1 a 3.8; 
3.10 a 3.12; 4.1 a 4.4; 4.14 
a 4.15.

Indicadores de 
desempenho da G3
e indicadores de 
desempenho do 
Suplemento Setorial 

Informações 
sobre a forma de 
gestão da G3 

Perfil da G3 
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Responder a um mínimo de 
20 indicadores de 
desempenho, incluindo pelo 
menos um de cada uma das 
áreas de desempenho: 
econômico, ambiental; direitos 
humanos; práticas trabalhistas; 
sociedade e responsabilidade 
pelo produto. 

Informações sobre a forma 
de gestão para cada 
categoria de indicador.

Responder a todos os critérios 
para o Nível C, mais: 1.2; 3.9; 
3.13; 4.5 a 4.13; 4.16 a 4.17.

Responder a cada indicador 
essencial da G3 e do 
suplemento setorial com a 
devida consideração ao 
princípio da materialidade de 
uma das seguintes formas:
a) Respondendo ao indicador 
ou
b) Explicando o motivo
da omissão

Forma de gestão divulgada 
para cada categoria de 
indicador.

O mesmo exigido para o 
Nível B.
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1. MeNSaGeM da preSidêNcia  [GRI 1.1]   

O ano de 2012 mostrou mais uma vez a resiliência 
dos fundamentos de longo prazo do nosso negócio, 
que apresentou crescimento mesmo em um dos 
cenários de mercado mais difíceis da nossa história. 
No Brasil, a produção industrial caiu 3% e a primeira 
safra de grãos, colhida no primeiro semestre do ano, 
recuou 15,6% na nossa região de atuação. Na Ar-
gentina, a safra agrícola foi fortemente impactada 
pela seca do inicio de 2012 e a atividade industrial 
continuou fraca. Mesmo com este cenário adver-
so a receita líquida consolidada cresceu 11,4% e o 
EBITDA Ajustado aumentou 6,8%. O lucro líquido 
fechou o ano em R$ 237 milhões, crescendo 12,5% 
se excluído o ganho extraordinário de R$ 34 milhões 
referente à criação da Brado em 2011. 
 
O ano também foi marcado pela conclusão do nos-
so projeto de expansão ferroviária de 260 km, entre 
as cidades de Alto Araguaia (MT) e Rondonópolis 
(MT), dentro do prazo e do custo inicialmente or-
çados O encerramento da construção da ferrovia 
até Rondonópolis é um importante marco para a 
geração de caixa para a ALL, uma vez que os in-
vestimentos recuarão para o nível de crescimento 
orgânico e a companhia passará a ter a geração de 
caixa adicional proveniente do início das operações 
em Rondonópolis. Em 2012 também consolida-
mos nossos novos negócios: Brado, Ritmo e Vetria. 
Crescemos volume e EBITDA ajustado na Brado, ex-
pandimos nossa unidade de transporte intermodal 
na Ritmo e tivemos importantes avanços no nosso 
projeto de Mina-Ferrovia-Porto na Vetria.

O ano de 2012 teve os seguintes destaques:

1. O EBITDA Ajustado* cresceu 6,8% em relação a 2011, 
atingindo R$ 1.684 milhões em 2012. Nas Operações 
Ferroviárias no Brasil, o EBITDA Ajustado aumentou 7,3% 
para R$ 1.620 milhões, com crescimento de volume 
transportado e ganhos de eficiência e de custos, que 
compensaram o cenário adverso de preços no primeiro 
semestre do ano Nesse período, o preço de frete no mer-
cado spot caiu mais de 20%, pressionado pela redução 
da primeira safra de grãos. 

2. O Volume na ALL Operações Ferroviárias no Brasil 
cresceu 5,3% em 2012, alcançando 45.225 milhões 
de TKU, mesmo com a redução na produtividade 
industrial e na produção de grãos da primeira safra. 
O volume aumentou 9,1% no segmento agrícola, 
suportado principalmente por ganhos de produtivi-
dade em vagões e locomotivas e ganhos de partici-
pação de mercado, já que a participação nos portos 
em que atuamos atingiu mais de 70% em 2012. No 
segmento industrial o volume transportado caiu 
5,3% no ano, refletindo principalmente a baixa ativi-
dade econômica no setor, com a produção industrial 
brasileira caindo cerca de 3% no ano. Na Argentina, 
o volume transportado caiu 17,4% uma vez que a 
safra de soja no país caiu mais de 50% no ano e as 
restrições de importações impostas no país impacta-
ram nossas operações.
 
3. Concluímos a expansão de nossa malha fer-
roviária entre Alto Araguaia (MT) e Rondonópolis 
(MT) de acordo com o nosso cronograma. O novo 
trecho ferroviário avança 260 km em direção à 
fronteira agrícola do Brasil e ficou pronto no prazo 
e custo esperados. Desde 2009, quando iniciamos 
o projeto, foram investidos pouco mais de R$ 720 
milhões. As operações em Rondonópolis devem 
iniciar no segundo semestre de 2013, assim que 
obtivermos a licença operacional. A conclusão do 
projeto representa um marco importante para a 
geração de caixa da ALL, uma vez que os investi-
mentos das Operações Ferroviárias cairão para o 
patamar de crescimento orgânico e o novo trecho 
trará uma contribuição relevante para os resultados 
operacionais. Em 2012, os investimentos totais das 
Operações Ferroviárias atingiram R$ 839 milhões, 
sendo R$ 174 milhões no Projeto Rondonópolis e R$ 665 
milhões no crescimento orgânico.

4. A Brado cresceu 12,0% em volume transporta-
do em 2012, partindo de 46,1 mil contêineres em 
2011 para 51,6 mil contêineres. O crescimento de 
volume no ano foi impulsionado por ganhos de 
participação de mercado nos corredores do Rio 
Grande e da Bitola Larga, e foi parcialmente com-
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pensado por uma redução no corredor do Merco-
sul, impactado pela redução dos fluxos entre Brasil 
e Argentina. O EBITDA Ajustado da Brado cresceu 
19,2% em 2012, atingindo R$ 42,1 milhões.

5. O volume na Ritmo cresceu 15,6%, partindo de 
64,0 milhões de quilômetros rodados em 2011 para 
74,0 milhões em 2012, impulsionado pela Unidade 
de Negócio Intermodal e parcialmente compen-
sado pelas Operações de Soluções Dedicadas. A 
Unidade de Negócio Intermodal foi criada e estru-
turada no 1T12 e dedica-se a capturar oportuni-
dades de mercado no entorno da malha ferroviária 
da ALL. Em 2012, o EBITDA Ajustado da Ritmo, at-
ingiu R$ 26,2 milhões.

6. Tivemos forte avanço no nosso projeto Mina-Fer-
rovia-Porto de minério de ferro, uma vez que foram 
cumpridas as condições suspensivas previstas no 
contrato de Associação e a Vetria Mineração S.A. foi 
constituída. Recebemos a aprovação do CADE – Con-
selho Administrativo de Defesa Econômica e o IBAMA 
reafirmou a licença prévia do Porto. Adicionalmente, 
no inicio de 2013 o CDN – Conselho de Defesa Na-
cional aprovou a transferência dos direitos minerários 
da Vetorial Mineração S.A. para a Vetria e concluímos 
a primeira fase da avaliação das reservas minerais lo-
calizadas em Corumbá (MS). Nesta primeira fase da 
certificação, foi estimada uma quantidade de recursos 
minerais inferidos de 10 bilhões de toneladas, muito 
superior às estimativas iniciais de 1 bilhão de toneladas 
de recursos. Uma vez que as estimativas de recursos 
minerais Inferidos são superiores às expectativas ini-
ciais, a Vetria alterou o seu projeto inicial de 20 milhões 
de toneladas para 27,5 milhões de toneladas anuais de 
extração, transporte e exportação de minério de ferro.

7. A Responsabilidade socioambiental percorre 
nossos trilhos. Em 2012, mais de 240 mil pessoas 
foram beneficiadas com ações de responsabi-
lidade socioambiental. Projetos itinerantes, como 
Vagão Ambiental, Vagão do Conhecimento e Via-
jando com Monteiro Lobato, estiveram presentes 
em mais de 70 municípios, interagindo com 35 mil 

crianças. As Campanhas de Segurança que realiza-
mos beneficiaram 120 mil pessoas diretamente. Na 
área ambiental a ALL, em parceria com o Instituto 
ALL, recebeu pela segunda vez consecutiva o prê-
mio Chico Mendes de Responsabilidade Socioam-
biental, reconhecimento criado às empresas que 
valorizam e incentivam trabalhos de conservação 
dos recursos naturais e a melhoria de qualidade da 
humanidade. [GRI 2.10]

8. O Instituto ALL de Educação e Cultura continuou 
apoiando e desenvolvendo ações para a melhoria 
da qualidade de vida e desenvolvimento social das 
comunidades e contou com a participação dos 
colaboradores ALL nos projetos, através do incen-
tivo ao voluntariado. Nossos resultados também 
foram feitos de gente. Capacitamos mais de 15 mil 
pessoas para operação ferroviária e geramos 20 
mil empregos em mais de 150 cidades do Brasil.

O desempenho registrado no último ano só foi 
possível graças ao comprometimento de nossa 
equipe, que trabalha com o firme propósito de 
oferecer aos clientes o melhor serviço, com segu-
rança e ganhos constantes de produtividade. Esse 
comprometimento é consequência de uma cultu-
ra meritocrática, incessante na redução de custos 
e na busca de resultados.

Eduardo Pelleissone
Diretor Presidente da ALL 

(*) o EBITDA Ajustado divulgado neste relatório já está de acordo com a 

Instrução CVM 527/12 e pode diferir dos números previamente divulgados. 

Conforme a resolução, as empresas de capital aberto devem padronizar o 

EBITDA Ajustado a partir de 2013. De acordo com os novos padrões contábeis, 

de agora em diante, o EBITDA Ajustado da ALL será (i) o Lucro operacional 

antes das despesas financeiras, somado a (ii) Depreciação e Amortização, e 

(iii) Resultado de Equivalência Patrimonial e Ganho (Perda) em Investimentos.
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2. perFil do GrUpo

a aMérica latiNa loGíStica S.a. 

é a Maior eMpreSa iNdepeNdeNte 

de ServiçoS de loGíStica da 

aMérica do SUl. deSde 1997, 

coNtrola a all operaçõeS 

FerroviáriaS, eM 2012 coMpoSta 

por SeiS coNceSSõeS FerroviáriaS 

No braSil e Na arGeNtiNa, qUe 

totalizaM 21,3 Mil qUilôMetroS 

de FerroviaS, por oNde 

traNSporta coMModitieS 

aGrícolaS e prodUtoS iNdUStriaiS

viSão e valoreS

Nossa Visão
Ser a melhor empresa de logística da América Latina

Nossos Valores
Foco no cliente
Gente faz a diferença e vale pelo que faz
Integridade e transparência
Lucro para valorização crescente
Simplicidade com criatividade e austeridade
Metodologia e qualidade para melhorar sempre 
Trabalho em equipe com alegria e segurança
Responsabilidade com a comunidade e o 
meio ambiente 
Visão de dono do negócio
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a all   [GRI 2.2 2.3 2.5 2.6 2.7 2.8]

A América Latina Logística S.A. é a maior empresa independente de serviços de logística da América do 
Sul. Desde 1997, controla a ALL Operações Ferroviárias, em 2012 composta por seis concessões ferroviárias 
no Brasil e na Argentina, que totalizam 21,3 mil quilômetros de ferrovias, por onde transporta commodities 
agrícolas e produtos industriais. As Operações Ferroviárias ocorrem em uma área responsável por aproxi-
madamente 65% do PIB do Mercosul, onde estão localizados sete dos portos brasileiros e argentinos mais 
ativos, responsáveis pelo escoamento anual de aproximadamente 78% de toda a exportação de grãos da 
América do Sul. Em 2012, a receita líquida do Grupo ALL foi de 3,56 milhões e seu EBITDA Ajustado foi de 
R$ 1.683,7 milhões de reais. 

Em dezembro de 2010, a Companhia se uniu à Standard Logística para criar a Brado Logística, (80% ALL, 20% 
Standard), que presta serviços intermodais para o mercado de contêineres, concentrando-se, entre outros, 
em transporte ferroviário, armazenagem e operação de terminais. Desde julho de 2011, a ALL controla tam-
bém a Ritmo Logística, (65% ALL, 35% Ouro Verde), empresa de transporte rodoviário criada a partir da fusão 
da unidade de Serviços Rodoviários da ALL com as operações da Ouro Verde nesse mesmo segmento. A 
Ritmo Logística presta uma variedade de soluções logísticas para diversos segmentos industriais e agrícolas 
no Brasil e na Argentina e foi estruturada para crescer principalmente no segmento Intermodal através do 
transporte de cargas do interior do país até o transbordo na ferrovia. Em dezembro de 2011, a ALL anunciou, 
em parceria com a Triunfo e a Vetorial Mineração, a criação da Vetria Mineração que tem como objetivo 
desenvolver uma solução integrada para extração, logística e comercialização de minério de ferro do Maciço 
de Urucum, localizado na região de Corumbá (MS). Saiba mais sobre essas empresas em Brado Logística 
(página 16), Ritmo Logística (página 22) e Vetria Mineração (página 26).

A ALL alia serviços de qualidade com alta tecnologia e desenvolvimento profissional, sendo responsável por 
formar profissionais de diversas áreas do setor ferroviário por meio de metodologias próprias, desenvolvidas 
pela UniALL, a universidade corporativa da ALL (saiba mais na página 45). Em 2012, a ALL Operações Fer-
roviárias emprega mais de 10 mil colaboradores diretos no Brasil e na Argentina.

Companhia de capital aberto, fez a oferta pública inicial de ações em bolsa em 2004, no Nível 2 de 
Governança Corporativa da BM&FBovespa. Em 2010, migrou para o Novo Mercado, padrão que atesta a 
adoção das melhores práticas de governança, em movimento que expôs seu compromisso com a ética 
e a transparência. A ele se soma a sua responsabilidade social empresarial, traduzida em ações de de-
senvolvimento socioambiental em áreas e comunidades especialmente localizadas no entorno de suas 
unidades. Essas ações são executadas pelo Instituto ALL de Educação e Cultura, criado em 2008.
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1997
Março
A Ferrovia 
Sul Atlântico 
obtém os 
direitos de 
explorar com 
exclusividade 
a Malha 
Sul, nos 
estados do 
Paraná, Santa 
Catarina e 
Rio Grande 
do Sul.

1998
Dezembro
Passa a 
operar a 
parcela sul 
da Malha 
Paulista, 
localizada 
no Estado de 
São Paulo.

1999
Agosto
Início da 
exploração de 
duas grandes 
malhas 
ferroviárias nas 
regiões centro 
e nordeste 
da Argentina. 
Passa a adotar 
o nome 
América Latina 
Logística S.A.

2000
Janeiro
Criação da 
UNIALL – 
Universidade 
Corporativa 
América Latina 
Logística, 
instituição que 
suporta todo 
o modelo de 
treinamento, de 
reciclagem do 
conhecimento 
e de 
desenvolvimento 
de pessoas 
adotado na ALL, 
permitindo suprir 
a necessidade 
de qualificação 
técnica para a 
ferrovia.

2001
Julho
Arrendamento 
dos ativos 
operacionais 
da Delara, uma 
das maiores 
empresas 
de logística 
integrada do 
País, assumindo 
as operações 
e os contratos 
comerciais da 
Delara no Brasil, 
Chile, Argentina 
e Uruguai. A 
integração 
ampliou os 
horizontes da 
empresa, dando 
origem a uma 
estrutura logística 
consolidada.

2004
Junho
Ingressou 
no mercado 
de capitais 
com a Oferta 
Pública Inicial 
na Bovespa. 
Reafirmou seu 
compromisso 
com a ética e a 
transparência 
aderindo ao 
Nível 2 de 
Governança 
Corporativa.

2006
Maio
Adquiriu a 
Brasil Ferrovias 
(Ferroban e 
Ferronorte) e 
a Novoeste, 
operadoras de 
ferrovias nos 
estados de Mato 
Grosso, Mato 
Grosso do Sul 
e São Paulo. O 
negócio, avaliado 
em R$ 3 bilhões 
ampliou sua 
atuação na 
principal região 
industrial do 
País e agregou 
à sua malha um 
dos principais 
corredores de 
exportação de 
commodities 
agrícolas do 
Brasil, passando a 
atender ao porto 
de Santos.

HiStórico

2009
Julho
Início das Obras 
Projeto Rondonópolis, 
que compreende a 
expansão de nossa 
malha ferroviária a 
partir de Alto Araguaia 
(MT), novo trecho 
ferroviário que avança 
260 km em direção à 
fronteira agrícola do 
Brasil, e a construção 
do terminal de 
transbordo em 
Rondonópolis (MT).

Dezembro
Migração para o 
ADR nível 1 com 
a negociação de 
certificados norte-
americanos (American 
Depositary Receipt), 
que representam a 
titularidade de ações 
da ALL no mercado de 
capitais dos Estados 
Unidos. 

Assinatura dos 
contratos com a 
Rumo Logística 
para a duplicação 
do trecho Itirapina-
Santos (SP) para 
transporte de açúcar 
com a expansão da 
capacidade da ferrovia.
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2010
Outubro
Migração para o Novo 
Mercado, o mais 
elevado segmento 
de listagem da bolsa. 
Ele assegura que a 
organização segue 
as melhores práticas 
de governança 
corporativa, como 
a presença de 20% 
de conselheiros 
independentes 
no Conselho de 
Administração e a 
emissão somente de 
ações ordinárias (com 
direito a voto).

Dezembro
Criação da Brado 
Logística, que 
desenvolve serviços 
de logística intermodal 
de contêineres, como 
transporte ferroviário, 
armazenagem, 
operação de terminais 
e outros serviços.

2012
Janeiro
Início das operações 
do Projeto Eldorado, 
contrato de 15 anos de 
transporte de celulose via 
Ritmo e ALL Operações 
Ferroviárias no trecho de 
Aparecida do Taboado 
(MS) a Santos (SP) com 
volume estimado de 750 
mil toneladas/ano.

Dezembro
Conclusão da Obra de 
Rondonópolis de acordo 
com o prazo e custo 
esperados. Ao todo 
foram investidos pouco 
mais de R$ 700 milhões 
desde 2009. A conclusão 
do projeto representa 
um marco importante 
para a geração de caixa 
da ALL, uma vez que 
os investimentos das 
Operações Ferroviárias 
cairão para o patamar de 
crescimento orgânico e 
o novo trecho trará uma 
contribuição relevante 
para os resultados 
operacionais.

2011
Julho
Criação da Ritmo 
Logística, que presta 
uma variedade de 
soluções rodoviárias 
para vários segmentos 
com foco na captura 
do mercado de ponta 
rodoviária no entorno 
da ferrovia, em um 
modelo de negócio 
Asset Light.

Dezembro
Criação da Vetria 
Mineração, empresa 
com o objetivo de 
desenvolver uma 
solução integrada para 
a extração, logística 
e comercialização de 
minério de ferro do 
Maciço de Urucum, 
localizado na região 
de Corumbá-MS. A 
Vetria já nasceu com 
uma mina operacional 
de alta qualidade 
e quantidade de 
minério, um contrato 
com capacidade na 
ferrovia e um terreno 
licenciado para a 
construção de um 
terminal no porto de 
Santos.  
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dUraNte 2012, a all operoU a MaiS 

exteNSa MalHa Ferroviária da aMérica 

do SUl, coM 21.300 qUilôMetroS de 

FerroviaS No braSil e Na arGeNtiNa, 

doS qUaiS qUaSe 13 Mil Se eNcoNtraM 

eM território braSileiro. iSSo eqUivale 

a aproxiMadaMeNte 45% doS 29 Mil 

qUilôMetroS de liNHaS FérreaS 

exiSteNteS No paíS. aS operaçõeS 

FerroviáriaS da all taMbéM coNtaM coM 

MaiS de Mil locoMotivaS e 31 Mil vaGõeS
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all operaçõeS FerroviáriaS
[GRI 2.2 2.5 2.7]

Durante 2012, a ALL operou a mais extensa malha 
ferroviária da América do Sul, com 21.300 quilômetros 
de ferrovias no Brasil e na Argentina*, dos quais 
quase 13 mil se encontram em território brasileiro. 
Isso equivale a aproximadamente 45% dos 29 mil 
quilômetros de linhas férreas existentes no País. As 
operações ferroviárias da ALL também contam com 
mais de mil locomotivas e 31 mil vagões.

Atendemos aos segmentos de Commodities 
Agrícolas e Produtos Industriais, adotando 
tecnologias e sistemas pioneiros voltados à 
melhor qualidade, à satisfação e às necessidades 
de seus clientes.

A unidade de Commodities Agrícolas atua 
em três principais fluxos de transporte: de 
exportação, de importação e para distribuição 
no mercado interno. O principal deles abrange 
a exportação de soja, farelo de soja, milho, 
açúcar e trigo dos terminais localizados no 
interior dos estados para os portos de Santos, 
Paranaguá, Rio Grande e São Francisco do 
Sul. Já os fluxos de importação englobam, 
principalmente, o transporte de fertilizantes 
e trigo dos portos para o interior. Os fluxos 
para distribuição no mercado interno, por sua 
vez, consistem no transporte de commodities 
agrícolas para suprir às demandas de produção 
nas diversas regiões do Brasil.

Os Produtos Industriais são divididos em Produtos 
Intermodais e Produtos Puramente Ferroviários. 
Os primeiros incluem produtos que não eram 
historicamente transportados via ferrovia no 
Brasil, pois a malha ferroviária não estava apta 
a atender ao nível de serviço requerido para a 
realização dessas operações. Com a melhoria 
em seus indicadores operacionais ao longo dos 
anos, a ALL passou a ter condições de capturar 
esses volumes. Para tal, a ALL normalmente aplica 
um modelo de parceria com seus clientes, em 
que o investimento necessário é compartilhado 
entre ambos. A dinâmica de crescimento dessa 
unidade se baseia na capacidade de conquistar 
novos projetos ou de expandir os projetos 
já existentes. Atualmente, são transportados 
produtos siderúrgicos, madeira, papel, celulose, 
produtos alimentícios, contêineres, entre outros.

Já os Produtos Puramente Ferroviários 
concentram aqueles que já eram amplamente 
transportados por ferrovias mesmo antes da 
privatização e hoje adotam esse modal quase 
que com exclusividade: produtos de construção 
civil, óleo vegetal e combustível.

(*) Em junho de 2013, o Governo Argentino rescindiu as duas 

concessões da ALL no país, sobre as quais a ALL mantinha direitos 

econômicos. Como durante todo o ano de 2012 a ALL ainda operou 

estas concessões, nós mantivemos a informação sobre as operações 

argentinas neste Relatório Anual 2012.
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a MaiS exteNSa MalHa Ferroviária da aMérica do SUl, coM 21.300 

qUilôMetroS de FerroviaS No braSil e Na arGeNtiNa

presença geográfica da all operações Ferroviárias
 
[GRI 2.5]
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Unidades ALL

estratégia e vantagens competitivas
 
A estratégia da ALL segue orientada pelos mesmos quatro princípios básicos que têm impulsionado o seu 
crescimento nos últimos dez anos:

Concentrar o crescimento onde a ALL tem vantagem competitiva contra o modal rodoviário. A ALL planeja 
atender mercados e corredores ferroviários/intermodais específicos para aumentar a sua participação de 
mercado junto a clientes que, historicamente, têm utilizado o modal rodoviário como meio de transporte 
e, assim, ganhar Market Share em relação ao caminhão. 

Manter rígidos controles de custos. Desde a desestatização, a disciplina nos custos é constante no dia-a-
dia da Companhia, ao mesmo tempo em que ela cresce  em volume e receitas. As principais iniciativas 
incluem a utilização de programas que controlam o consumo de combustível e o rígido controle dos 
custos fixos, dentre outros.

Foco no cliente. Cumprir os compromissos acordados com os clientes tem sido uma das bases do 
crescimento da ALL e da confiança que vem sendo depositada em sua operação. Seguindo esse princípio, 
a Companhia desenvolveu em parceria com seus clientes uma ampla infraestrutura logística em torno de 
sua malha ferroviária ao longo do tempo e vem assinando contratos comerciais de longo prazo garantindo 
a disponibilidade de vagões aos seus clientes.

Maximizar a utilização de ativos e o retorno sobre o capital empregado. Para otimizar a lucratividade e o 
retorno sobre o capital investido, a ALL emprega programas de maximização do uso dos ativos na malha 
ferroviária e faz os investimentos na eliminação de gargalos, buscando aumentar a produtividade.

Cultura meritocrática com foco no resultado. A ALL Operações Ferroviárias mantém a frente de seus negócios 
uma equipe de alta qualidade profissional, motivada por uma cultura de meritocracia e de possibilidade 
de rápido crescimento. Cerca de 90% dos gerentes e 80% dos diretores foram formados internamente. A 
capacitação dos profissionais é garantida pela UniALL, universidade corporativa que oferece cursos únicos 
no mercado e de vital importância para a Companhia.
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expansão
[GRI 2.9]

 
Em 2012, a ALL concluiu a expansão de sua 
malha ferroviária entre Alto Araguaia (MT) 
e Rondonópolis (MT) dentro dos prazos 
estabelecidos no cronograma.  O novo trecho 
ferroviário avança 260 quilômetros em direção 
à fronteira agrícola do Brasil e ficou pronto 
dentro do orçamento. Desde 2009, quando o 
projeto teve início, foram investidos pouco mais 
de R$ 720 milhões. Obra do PAC (Programa de 
Aceleração do Crescimento), do Governo Federal, 
o projeto recebeu do BNDES (Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social) uma 
linha de financiamento de 90% do valor da obra, 
com prazo de pagamento de 20 anos.

As operações em Rondonópolis devem ser 
iniciadas no segundo semestre de 2013, assim 
que a ALL obtiver a licença operacional. A 
conclusão do projeto representa um marco 
importante para a geração de caixa da 
Companhia, uma vez que os investimentos das 
Operações Ferroviárias voltarão ao patamar 
de crescimento orgânico. O novo trecho trará 
também uma contribuição relevante para os 
resultados operacionais, Uma vez que aproxima 
a ferrovia das principais regiões produtoras 
de grãos do Mato Grosso e permite, portanto, 
aumentar a distância do transporte ferroviário. 

Em 2012, os investimentos totais das Operações 
Ferroviárias atingiram R$ 839 milhões, sendo R$ 174 
milhões no Projeto Rondonópolis e R$ 665 milhões 
em crescimento orgânico. Esses investimentos 
orgânicos têm o objetivo de viabilizar o aumento do 
volume transportado pela companhia em 10% ao 
ano, dentro da perspectiva de crescimento através 
de ganhos de produtividade na malha ferroviária.

o aNo de 2012 MoStroU MaiS 

UMa vez a reSiliêNcia doS 

FUNdaMeNtoS de loNGo prazo 

do NeGócio da all operaçõeS 

FerroviáriaS. a receita líqUida 

deSSaS operaçõeS creSceU 7,2% e 

o ebitda ajUStado aUMeNtoU 5,5% 

eM UM doS ceNárioS de Mercado 

MaiS diFíceiS de SUa HiStória

desempenho financeiro e operacional

O ano de 2012 mostrou mais uma vez a 
resiliência dos fundamentos de longo prazo 
do negócio da ALL Operações Ferroviárias. 
A receita líquida dessas operações cresceu 
7,2% e o EBITDA Ajustado aumentou 5,5% em 
um dos cenários de mercado mais difíceis 
de sua história. 

O volume transportado cresceu 5,3% nas 
operações ferroviárias no Brasil, impulsionado 
por um aumento de 9,1% no volume de 
commodities agrícolas, a despeito da redução 
de 15,6% na safra de grãos do primeiro semestre 
em nossa região de atuação. Mesmo com o difícil 
cenário de safra, o crescimento no segmento 
agrícola foi proporcionado pelo aumento da 
produtividade da frota de vagões e locomotivas 
e por fortes ganhos de participação de mercado. 

Em termos de produtividade, destaca-se a 
redução de 4% no tempo de trânsito nos 
corredores de Bitola Larga e o salto de 13% 
na produtividade de locomotivas (TKUs /
Locomotivas).  Além disso, ao longo de 2012 
a ALL implantou novas tecnologias em sua 
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operação, como o sistema PX, o primeiro no 
mundo a licenciar trens graficamente. Tivemos 
também uma redução de 2% no consumo 
médio de combustível, mesmo com uma maior 
dificuldade operacional devido à menor safra.  

No segundo semestre, o contexto do mercado 
melhorou significativamente, em função da 
safrinha recorde de milho – que saltou 87% em 
2012 – e do atraso na colheita de cana de açúcar, 
que estendeu as exportações de açúcar até o 
quarto trimestre. Já no segmento industrial, o 
volume transportado caiu 5,3%, em razão da 
baixa atividade econômica do setor no País, da 
redução da produção de etanol e da saída de 
uma operação no segmento de construção. 

O crescimento no Brasil foi parcialmente 
compensado por uma queda de 17,4% no 
volume transportado na operação ferroviária 
da Argentina, em razão dos problemas 
climáticos que afetaram severamente a safra e 
das restrições de importações nesse país, que 
impactaram os volumes do Mercosul. 

centro de Serviços compartilhados

A ALL possui um dos melhores Centros de Serviços 
de Compartilhados (CSC) do País, segundo o IQPC 
(International Quality and Productivity Center), 
instituição que atua no segmento de qualidade e 
produtividade. O escopo das atividades do Centro se 
divide em dois: administrativo-financeiro, incluindo 
contas a pagar, contas a receber, contabilidade e 
folha de pagamento; e serviços mais especializados, 
abrangendo, entre outros, gestão de abastecimento 
das ferrovias. Ao todo, são 27 serviços prestados. O 
CSC atua sob metas bem-definidas de manutenção 
ou melhoria do nível de serviço. Em 2012, o Centro 
conseguiu cumprir 90% delas.

Os clientes são as operações de ferrovia no Brasil 
e a ALL Tec (braço tecnológico da América Latina 
Logística). Para os próximos anos, o Centro pretende 
buscar também clientes de fora da ALL, primeiro 
passo para se tornar uma empresa independente.
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a all e a StaNdard loGíStica 

Se aSSociaraM para criar, No 

FiM de 2010, a brado loGíStica 

(iNicialMeNte 80% all e 20% 

StaNdard loGíStica). a eMpreSa 

eStá deSeNvolveNdo ServiçoS 

de traNSporte iNterModal de 

coNtêiNereS,  SeNdo a priMeira 

eMpreSa braSileira totalMeNte 

voltada ao traNSporte de 

coNtêiNereS por Ferrovia
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brado loGíStica
[GRI 2.2 2.5 2.7]

A ALL e a Standard Logística se associaram 
para criar, no fim de 2010, a Brado Logística 
(inicialmente 80% ALL e 20% Standard Logística). 
A empresa está desenvolvendo serviços de 
transporte intermodal de contêineres,  Sendo a 
primeira empresa brasileira totalmente voltada 
ao transporte de contêineres por ferrovia. 

O segmento de contêineres é fragmentado, 
razão pela qual a Brado busca prestar serviços 
que atendam às necessidades específicas de 
cada cliente. A empresa pretende transformar 
a logística de contêineres no Brasil por meio da 
consolidação da carga em terminais intermodais 
no interior do país e do transporte por ferrovia, 
modelo com custos mais baixos em relação à 
alternativa logística. 

A Brado atende a clientes do varejo em operações 
divididas entre as quatro regiões em que está 
presente, representadas por seus corredores: 
Corredor de Bitola Larga (liga as regiões de Mato 
Grosso e São Paulo ao Porto de Santos); Corredor 
Mercosul (conecta São Paulo ao sul do país e 
Argentina por meio de um terminal intermodal 
em Uruguaiana - RS); Corredor Paraná (do 
interior do Paraná aos Portos de Paranaguá e São 
Francisco) e Corredor Rio Grande (das regiões 
produtoras no Estado do Rio Grande do Sul ao 
Porto de Rio Grande).

Por possuir uma estrutura própria de governança 
corporativa, a Brado proporciona transparência 
total ao investidor. Em 2012, o Conselho 
de Administração da empresa recebeu dois 
conselheiros independentes, o que reforça a 
adoção de boas práticas. 

Em junho de 2013 o FI-FGTS, Fundo de 
Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço, anunciou que realizará aporte no valor de 
400 milhões na Brado, passando a deter 22,22% da 
companhia. Com isso a ALL terá sua participação 
diluída de 80% para os atuais 62,22%*. Os recursos 
oriundos da Capitalização serão investidos pela 
Brado em infraestrutura de transporte e logística 
intermodal (ferrovia, rodovia e porto), tais como 
material rodante, terminais e via permanente, 
visando ampliar sua capacidade e aumentar sua 
participação no mercado.

* A Capitalização ainda está sujeita ao atendimento das condições 

suspensivas do negócio.
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Ficha Técnica da Brado Logística

Terminais Intermodais

Uruguaiana (RS)
Cruz Alta (RS)
Esteio (RS)
Porto Alegre (RS)

Cambé (PR)

Cascavel (PR)

Guarapuava (PR)

Araucária (PR)

Curitiba (PR)

Tatuí (SP)

Araraquara (SP)

Alto Taquari (MT)

Complexo Logístico
Colombo (PR)
Itajaí (SC)

Cubatão (SP)

Bauru (SP) 

Locomotivas 23

Vagões 1.383

Colaboradores 1.466

Corredores

Bitola Larga - Mato Grosso e São Paulo ao Porto de Santos
Paraná - Interior do Paraná ao Porto de Paranaguá
Rio Grande - Interior do Rio Grande do Sul ao Porto de Rio Grande
Mercosul - Conexão entre Brasil e Argentina

Portos Servidos

Santos (SP)
Paranaguá (PR)
São Francisco do Sul (SC)
Rio Grande (RS)

presença geográfica
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estrutura societária

80% 20%

estratégia e vantagens competitivas
 
O mercado de transporte de contêineres via ferrovia ainda é incipiente no Brasil. A Brado estima que mais de 
2,6 milhões de contêineres sejam captáveis por ano na área de cobertura da ALL. A participação de mercado 
da empresa ainda é inferior a 2%, porém com pouco mais de um ano de existência a Brado encontra nesse 
cenário grandes oportunidades de crescimento.

Sua estratégia para aproveitar as oportunidades existentes é aperfeiçoar a qualidade dos serviços e expandir 
a capacidade ferroviária por meio de investimento de R$ 1 bilhão nos cinco primeiros anos de operação. 
Com esse movimento, a empresa projeta alcançar aproximadamente 12% de participação de mercado nesse 
período.  O investimento será financiado por equity e dívida no balanço da Brado, sem capital vindo da ALL.

Para efetivamente crescer o esperado, a Brado conta com as seguintes vantagens competitivas:

Transporte a longa distância utilizando ferrovia 
A empresa pretende integrar a flexibilidade do modal rodoviário com a vantagem de custo do modal 
ferroviário por meio de investimentos em terminais intermodais consolidadores no interior e na expansão da 
capacidade ferroviária existente da ALL, reduzindo o custo de transporte na cadeia logística de contêineres.

Prestação de serviços e armazenagem no interior (longe dos portos)
Por meio da ampliação da capacidade de armazenagem no interior, a Brado oferece uma alternativa à 
armazenagem e à prestação de serviços relacionados à logística de contêineres no porto, onde os espaços 
são caros e escassos. Tais serviços envolvem armazenagem multi-temperada (congelada, resfriada, 
climatizada e seca), ova e desova de contêineres, gerenciamento administrativo, entre outros. No interior, os 
terrenos são mais baratos e a mão de obra também apresenta custos ligeiramente mais baixos, permitindo 
que a Brado capture vantagens competitivas nos custos em relação à logística tradicional do contêiner.

Maior produtividade na utilização dos contêineres (mais próximo da região produtora)
Com a utilização de sua base de terminais no interior, a Brado agregará inteligência e eficiência à logística 
de contêineres, pois estará mais próxima das regiões produtoras e consumidoras e terá controle dos fluxos 
de importação e exportação. Os terminais da Brado irão receber e expedir contêineres carregados em 
ambos os sentidos, reduzindo o fluxo de contêineres vazios para os portos. Dessa forma, a produtividade 
dos contêineres será maior.
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operações
[GRI 2.9]

 
Em 2012, a Brado completou seu processo de integração das operações e ativos advindos da ALL e da 
Standard Logística. Foram estruturadas operações nos quatro corredores – Bitola Larga, Paraná, Rio 
Grande e Mercosul –, nos quais é feita a gestão do transporte ferroviário e onde se encontram seus 
terminais e armazéns.

A empresa consolidou o seu sistema de Controle de Qualidade, no qual foram integradas as áreas 
operacionais dos serviços intermodais. O sistema possibilita controlar as informações geradas por essas 
áreas com maior efetividade, de forma a evitar anomalias nos processos e cumprir com qualidade e 
eficiência os contratos com os clientes. Além disso, esses clientes recebem constantemente notícias 
sobre o  status do transporte ferroviário de suas cargas.

Em síntese, o ano de 2012 foi importante para estruturar a empresa e prepará-la para buscar seu 
ramp-up de crescimento mais forte nos próximos anos.dos contêineres será maior.

desempenho e investimentos
 
O volume de contêineres transportados pela Brado aumentou 12,0% em 2012, sustentado pelo 
crescimento nos corredores do Rio Grande e da Larga. Este aumento foi apoiado principalmente por 
ganhos de participação de mercado, fruto da adição de 2 locomotivas e 111 vagões reformados, do 
início das operações no terminal de Araraquara e as entrado no mercado de algodão, que representa 
uma grande oportunidade de crescimento para a companhia no Mato Grosso.

A receita líquida cresceu 16,4%, de R$ 199,9 milhões em 2011 para R$ 232,6 milhões em 2012, e o EBITDA 
Ajustado aumentou 19,2%, totalizando R$ 42,1 milhões.

Em 2012, os investimentos da Brado alcançaram R$ 39,9 milhões, refletindo a adição de material rodante 
e investimentos em terminais. Estes investimentos da companhia em infraestrutura e no aumento da 
frota de locomotivas e vagões vêm da expectativa da Brado em iniciar as operações até Rondonópolis e 
concluir a expansão de seu complexo de logística em Cubatão, próximo ao Porto de Santos.

eM 2012, oS iNveStiMeNtoS da brado alcaNçaraM r$ 39,9 MilHõeS, 

reFletiNdo a adição de Material rodaNte e iNveStiMeNtoS eM terMiNaiS. 

eSteS iNveStiMeNtoS da coMpaNHia eM iNFraeStrUtUra e No aUMeNto da 

Frota de locoMotivaS e vaGõeS vêM da expectativa da brado eM iNiciar 

aS operaçõeS até roNdoNópoliS e coNclUir a expaNSão de SeU coMplexo 

de loGíStica eM cUbatão, próxiMo ao porto de SaNtoS
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Gestão de pessoas
 
A Brado Logística emprega hoje, aproximadamente, 1.500 pessoas. O quadro funcional inclui 
colaboradores advindos da ALL e da Standard Logística. Dessa forma, um dos desafios de 2012 foi 
promover a integração entre as diferentes culturas, formando uma só. 

Hoje, a Brado segue uma cultura de gestão similar à adotada para toda a ALL, baseada na meritocracia 
e transparência na comunicação. Para a empresa, essa característica, somada a uma comunicação 
direta e sem burocracia entre gestores e subordinados é um dos fatores que tem impulsionado o 
seu crescimento. 

Para reforçar essa cultura, a empresa lançou em 2012 o programa de retenção de talentos. O Programa 
tem por objetivo formar uma geração de líderes alinhados com a cultura da Brado, para valorização 
interna por meio da projeção de carreira.  O Programa Talentos visa oportunizar a estes profissionais 
a atuação em projetos específicos, buscando crescimento organizacional alinhado ao crescimento 
profissional. Foram selecionados 13 colaboradores para a 1ª turma do Programa Talentos, dos quais seis 
já foram promovidos para cargos de liderança dentro da Companhia.



22

a ritMo é UMa eMpreSa de loGíStica 

rodoviária criada eM jUlHo de 

2011 pela FUSão da UNidade de 

ServiçoS rodoviárioS da all coM 

aS operaçõeS rodoviáriaS da oUro 

verde. a all detéM 65% da ritMo. 

oS ServiçoS por ela oFerecidoS 

eNGlobaM UMa variedade de 

SolUçõeS loGíSticaS para UMa 

Série de SeGMeNtoS iNdUStriaiS e 

aGrícolaS No braSil e Na arGeNtiNa 

por Meio de dUaS UNidadeS: a de 

ServiçoS rodoviárioS dedicadoS 

e a de ServiçoS rodoviárioS 

iNterModaiS 



Relatório Anual ALL 2012 23

ritMo loGíStica
[GRI 2.2 2.5 2.7]

A Ritmo é uma empresa de logística rodoviária criada em julho de 2011 pela fusão da unidade de Serviços 
Rodoviários da ALL com as operações rodoviárias da Ouro Verde. A ALL detém 65% da Ritmo.

Os serviços oferecidos pela Ritmo englobam uma variedade de soluções logísticas para uma série de 
segmentos industriais e agrícolas no Brasil e na Argentina por meio de duas unidades: a de Serviços 
Rodoviários Dedicados e a de Serviços Rodoviários Intermodais. A primeira unidade presta serviços 
customizados para (i) o segmento automotivo, principalmente para o transporte de autopeças entre 
as unidades de produção de seus clientes, (ii) o segmento de carga geral, que atende a setores 
como o de papel e celulose, produtos químicos e bens de consumo e (iii) o segmento de ativos 
especializados, voltado para clientes com necessidades específicas de transporte, como o de gases 
industriais, de bebidas (high maltose) e de vidros industriais. Já a segunda unidade, de Serviços 
Rodoviários Intermodais, é dedicada aos clientes cujos volumes têm origem ou destino na ferrovia da 
ALL, principalmente no mercado agrícola. 

Ficha Técnica da Ritmo Logística

Colaboradores 690

Unidades de Negócio/Frota Própria

Automotivo - Transporte de autopeças
Ativos Especializados - High Maltose, gases industriais
Carga Geral - Produtos Químicos, papel e celulose
Intermodal - Serviços de ponta rodoviária

Caminhões 211

Trailer 436
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estrutura societária

65% 35%

estratégia e vantagens competitivas
 
Existe um mercado de “pontas rodoviárias” no entorno da ferrovia atualmente pouco consolidado e 
com volume estimado de mais de 40 milhões de toneladas anuais.  As “pontas rodoviárias” ligam as 
fábricas, portos e armazéns até os terminais de trasbordo na ferrovia, uma vez que a malha ferroviária 
não é tão ramificada como a rodovia. A Ritmo foi criada para atender este mercado e se tornar uma das 
maiores transportadoras rodoviárias do país.  

Existem essencialmente com três tipos de ativos para prestar este serviço: 

Próprio, em que o cavalo e a carreta são de propriedade da empresa;

Agregado, em que a carreta é própria e o cavalo é do profissional contratado;

Terceiro, em que são contratados terceiros com frota própria.

A Ritmo utiliza um modelo asset light e opera  fundamentalmente com ativos agregados e terceirizados. Hoje, 
do total de equipamentos da empresa, cerca de metade são próprios e metade agregados. A Ritmo projeta 
dobrar a quantidade de ativos agregados em 2013. A opção é baseada em custos. Um cavalo e uma carreta 
custam atualmente cerca de R$ 500 mil. Investindo somente no cavalo, a empresa compra três desses ativos 
pelo mesmo valor, podendo transportar mais volumes e, dessa forma, conseguir um retorno mais elevado.  

Os pilares do desenvolvimento da Ritmo são os seguintes: 

Foco 100% na operação rodoviária e forte know-how para sustentar crescimento;

Bom posicionamento para desenvolver operações rodoviárias intermodais;

Aumento de competitividade por meio de ganho de escala nas soluções dedicadas e serviços de ponta 
rodoviária ao redor da malha ferroviária da ALL;

Modelo de baixo capital empregado a partir da contratação de agregados e terceiros.
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desempenho operacional e financeiro
 
Em 2012, os volumes transportados pela Ritmo cresceram 15,6% quando comparados a 2011. O avanço 
foi impulsionado pelo ramp-up na Unidade Intermodal, que atingiu 17,9 milhões de quilômetros rodados, 
e foi parcialmente compensado pela queda de 12,4% nos volumes de Soluções Dedicadas, refletindo o 
fraco desempenho do segmento automotivo no período. A receita líquida aumentou 16,0%, de R$ 217,8 
milhões em 2011 para R$ 252,6 milhões, e o EBITDA Ajustado cresceu 1,3%, para R$ 26,2 milhões.

Gestão de pessoas
 
A cultura que a Ritmo busca estabelecer é baseada na meritocracia e foco no resultado. Para tal, a 
empresa promove reuniões periódicas sobre resultados entre gestores e equipes, para que haja um 
acompanhamento constante do desempenho. Os colaboradores, que hoje são mais de 500 profissionais, 
também passam por avaliações trimestrais, com feedback pessoal. Para 2013, estão sendo organizados 
treinamentos de metodologia e para as lideranças, visando a melhorar a capacitação da equipe e 
direcionar essa cultura.
 
Para reforçar a meritocracia, a Ritmo está implementado indicadores de resultados, custos e serviços dos 
quais sairão os desdobramentos de suas metas para a empresa como um todo, por área e individualmente. 
É o desempenho positivo frente a essas metas que resultará em crescimento profissional dentro da empresa. 
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vetria MiNeração
[GRI 2.2]

A Vetria Mineração foi criada em dezembro de 2011 em uma parceria entre a ALL, a Triunfo e a Vetorial Mineração 
com o objetivo de desenvolver uma solução integrada para a extração, a logística e a comercialização de 
minério de ferro no Maciço de Urucum, localizado na região de Corumbá (MS). A ALL tem uma participação 
de 50,4% na empresa, frente a 15,8% da Triunfo e a 33,8% da Vetorial.

O projeto integrará os ativos aportados pelos sócios, permitindo operacionalizar a exploração de minério 
de ferro em Corumbá e criando um sistema logístico com Mina, Ferrovia e Porto. Essa integração ocorrerá 
através de investimentos na expansão da capacidade de extração da mina em Corumbá/MS, na revitalização 
e ampliação da capacidade da ferrovia, em vagões e locomotivas para o transporte e na construção de um 
terminal portuário para exportação do minério em Santos/SP.

Corumbá

Santos
SP

MG
MS

PARAGUAI

PR

MIRANDA

CAMPO
GRANDE TRÊS 

LAGOAS

ARAÇATUBA

BAURU

MAIRINQUE
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estrutura societária

33,8% 50,4% 15,8%

estratégia
 
Corumbá (MS) tem um potencial enorme de produção de minério de ferro ainda muito pouco explorado 
devido à falta de alternativa logística para escoar sua produção. Atualmente o escoamento é feito por barcaça 
e enfrenta uma série de limitação, como as secas que interrompem o fluxo do rio por em média três meses do 
ano, restrições no calado do rio e alto período de transit time. Vetria possui uma mina operacional localizada 
nessa região, com recursos estimados inferidos pela Coffey Mining em 10 bilhões de toneladas de minério 
de ferro de alta qualidade, com teor médio de ferro entre 45 e 48% e granulação Lump. A Coffey Mining 
conduzido um estudo geológico em linha com a norma canadense NI 43-101, para precisar a quantidade e 
qualidade das reservas. Espera-se que essa certificação seja finalizada até o final do ano de 2013.

O Processo para obtenção das licenças para ampliação da capacidade de produção junto ao órgão ambiental, o 
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e demais autoridades competentes, já foi iniciado. Pelo fato 
de a mina já ser operacional, este processo se torna mais ágil. A capacidade de produção atual da mina é de 1 milhão 
de toneladas por ano e espera-se ampliá-la para 27,5 milhões de toneladas por ano nos próximos quatro anos.

A Vetria investirá em vagões, locomotivas e na modernização completa da ferrovia que liga Corumbá/MS a 
Santos/SP, visando expandir sua capacidade.  A empresa também tem um contrato com a ALL para realizar a 
logística ferroviária, que garantirá uma capacidade de escoamento de até 27,5 milhões de toneladas por ano 
com uma tarifa diferenciada pelos investimentos que está realizando.

Serão trocados os trilhos e dormentes, ampliados 85 pátios (até 2.300 metros cada), além de serem realizadas 
obras de adequação da infraestrutura. Essas intervenções permitirão, além da ampliação da capacidade, 
aumento da segurança e velocidade da via, tornando esta ferrovia uma das mais eficientes do mundo. Como 
a ferrovia já é operacional, o processo de licenciamento é mais simplificado.

Os vagões utilizados serão do tipo GDE dual, com 110 toneladas brutas e 92 toneladas de produto (uma relação 
muito eficiente entre peso bruto e peso líquido), com descarga 2 a 2 em car dumpers. As locomotivas modelo 
AC estão sendo desenvolvidas pelos fabricantes especialmente para o projeto e deverão ser fabricados no Brasil. 
O trem terá 1.500 metros e 10 mil toneladas de produto, contidas em 110 vagões, tracionados por 3 locomotivas.

A Vetria construirá um terminal portuário em Santos/SP para escoamento de sua produção de minério. 
Localizada na margem esquerda do porto de Santos, a área de 2 milhões de m² já é cortada pela ferrovia, 
dispensando necessidade de construção de ramal de acesso. O terminal portuário da Vetria terá capacidade 
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estática de 1,6 milhões de toneladas, com uma pera ferroviária e 2 car dumpers com capacidade para descarga 
de 7 mil toneladas por hora, gerando muita eficiência no descargo. O berço terá 380 metros com calado de 15 
metros, e o projeto do terminal portuário já possui licença ambiental prévia emitida pelo Ibama.

investimentos
 
Ao todo, serão necessários investimentos de cerca de R$ 11,5 bilhões. Os investimentos da Vetria serão 
destinados à via permanente, à compra de vagões e locomotivas próprias, à construção do seu terminal 
portuário em Santos e a expansão da capacidade de extração da mina em Corumbá. 

Pelo cronograma, a Vetria irá alcançar sua plena capacidade ao final de 2016, Será necessário cerca de um ano e 
meio a partir da criação da empresa para finalização de todos os projetos executivos e aprovações regulatórias e 
ambientais. As obras na mina, na ferrovia e na construção do porto levarão cerca de dois anos e meio.

A empresa espera financiar aproximadamente 70% dos seus investimentos com dívidas de longo prazo 
junto a bancos comerciais e de desenvolvimento. O financiamento terá garantias baseadas nos próprios 
ativos do projeto, não cabendo aos acionistas a responsabilidade pelos pagamentos dos empréstimos. 
A necessidade restante de caixa será obtida via equity de investidor.

O grande diferencial do projeto da Vetria é que ele já nasce em um estágio bastante avançado de 
desenvolvimento, sendo a mina e a ferrovia já operacionais e com um terreno já licenciado para a 
construção do terminal portuário.

No início de 2013, o CDN (Conselho de Defesa Nacional) aprovou a transferência dos direitos minerários 
da Vetorial Mineração S.A. para a Vetria e a primeira fase da avaliação das reservas minerais foi concluída. 
O IBAMA também reafirmou a licença prévia do Porto. Esses são passos importantes no desenvolvimento 
e reforçam o diferencial competitivo do projeto. 
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priNcipaiS reSUltadoS operacioNaiS e FiNaNceiroS do aNo

“Na discussão dos resultados da ALL por unidade 
de negócio, considerando-se a criação da Brado 
Logística em 1º de abril e da Ritmo Logística em 1º 
de julho de 2011, para garantir uma melhor base 
de comparação entre os desempenhos de 2011 
e 2012, a menos que indicado de outra forma, 
os resultados da ALL Operações Ferroviárias, 
da Brado e da Ritmo nos 12 meses de 2011 são 
pro forma, como se a Brado e a Ritmo tivessem 
operado por todo o período.”

A ALL apresentou, em 2012, aumento de 11,4% 
na receita líquida, atingindo R$ 3.568,6 milhões. 
Registrou também crescimento de 6,8% no 
EBITDA Ajustado, totalizando R$ 1.683,7 milhão. 
O lucro líquido ficou em R$ 237,3 milhões, valor 
12,5% superior ao obtido em 2011, quando a 
empresa excluiu o ganho não caixa de R$ 34,0 
milhões conquistado com a criação da Brado. 

Em um cenário extremamente desafiador, o 
desempenho da ALL Operações Ferroviárias foi 
afetado pela quebra de 15,6% na safra de soja no 
primeiro trimestre, que impactou o segmento de 
Commodities Agrícolas. O segmento de Produtos 
Industrializados, por sua vez, foi influenciado pelos 
desafios verificados nas indústrias siderúrgicas 
e de madeira, papel e celulose, e pela baixa 
produção industrial no ano todo.  [GRI EC2]

O volume da ALL Brasil aumentou 5,3% no ano, 
porcentagem inferior à meta de longo prazo de 
10%. Apesar disso, o EBITDA Ajustado no Brasil 
cresceu 7,3%, perfazendo R$ 1.619,6 milhão, 
em função do aumento no volume e de um 
bom desempenho de custos, parcialmente 
compensados pelos yields pressionados no 
primeiro semestre.

Na Argentina, a safra foi severamente impactada 
por problemas climáticos, que levaram a uma 
queda de mais de 50% na produção de soja em 
comparação com 2011. O cenário de mercado 
foi ainda mais difícil no último trimestre, quando 
ocorre a entressafra. Quando a safra quebra, 
apenas uma pequena parte da colheita sobra para 
ser exportada nesse período. O volume na ALL 

Receita líquida
(em R$ milhões)

3.204,2
3.568,6

2011 2012

EBITDA Ajustado
(em R$ milhões)

1.577,1 1.683,7

2011 2012

6,8%
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Argentina caiu 17,4% em 2012, enquanto o EBITDA Ajustado foi reduzido para R$ 4,1 milhões em função 
da redução de volume e do aumento do custo fixo.

A Brado Logística, por sua vez, registrou aumento de 12,0% no volume de contêineres transportados 
em 2012, atingindo EBITDA Ajustado de R$ 42,1 milhões, um salto de 19,2% em relação ao ano anterior. 

A Ritmo Logística continuou o ramp-up de volumes na Unidade Intermodal, crescendo seu volume 
transportado em 15,6% em 2012. O EBITDA Ajustado foi de R$ 26,2 milhões, em linha com 2011. 

Uma importante conquista no ano foi a conclusão do projeto de expansão ferroviária de Alto Araguaia 
a Rondonópolis, com o qual a ALL espera capturar volumes de Rondonópolis no segundo semestre de 
2013, assim que obtiver a licença operacional. A conclusão do projeto representa um marco importante 
para a geração de caixa da ALL, uma vez que os investimentos das Operações Ferroviárias passarão 
para o patamar de crescimento orgânico – de cerca de R$ 700 milhões – e o novo trecho trará uma 
contribuição relevante para os resultados operacionais.

As perspectivas para 2013 são promissoras, uma vez que o cenário de mercado deverá ser melhor do 
que o enfrentado em 2012. Segundo estimativas da Conab, a safra total na área de atuação da ALL 
deverá crescer 19,6%, com aumento de 31,6% na Região Sul. No segmento industrial, o cenário deverá 
melhorar em 2013, após uma queda de 2,8% na produção em 2012. Adicionalmente, os volumes devem 
ser beneficiados pelo ramp-up do projeto Eldorado, no segmento de papel e celulose, que já iniciou 
suas operações.

Destaques financeiros em 2012 (em R$ milhões) 2011 2012

Receita líquida 3.204,20 3.568,60

EBITDA Ajustado 1.577,10 1.683,70

Margem EBITDA 49,20% 47,20%

Lucro líquido 244,9 237,3

Lucro por ação (R$/Ação) 0,36 0,35

a all apreSeNtoU, eM 2012, aUMeNto 

de 11,4% Na receita líqUida, atiNGiNdo 

r$ 3.568,6 MilHõeS. reGiStroU taMbéM 

creSciMeNto de 6,8% No ebitda ajUStado, 

totalizaNdo r$ 1.683,7 MilHão. o lUcro 

líqUido FicoU eM r$ 237,3 MilHõeS, valor 

12,5% SUperior ao obtido eM 2011 
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3. GoverNaNça corporativa  [GRI 2.6]  

A América Latina Logística S.A. é uma empresa de capital aberto com ações listadas em bolsa des-
de 2004. A Companhia ingressou na BM&FBovespa no Nível 2 de governança corporativa, assumindo 
publicamente seu compromisso com a ética e a transparência. Em 2010, avançou ainda mais nessas 
questões e migrou para o Novo Mercado, o mais elevado segmento de listagem da bolsa. O Novo 
Mercado assegura que a organização segue as melhores práticas de governança corporativa, como a 
presença de 20% de conselheiros independentes no Conselho de Administração e a emissão somente 
de ações ordinárias (com direito a voto).

A estrutura de governança da ALL é composta por Conselho de Administração, Diretoria, Conselho Fiscal, 
Comitê de Gestão e Comitê do Poca (Plano de Opção de Compra de Ações).  

coMpoSição acioNária e eStrUtUra Societária
[GRI 2.9]

Acordo de Acionistas Ações Vinculadas (AV) % Total AV

BNDES Participações S.A. - BNDESPAR 11.511.686 16,6

BRZ ALL - Fundo de Investimento em Participações 12.892.037 18,6

Caixa de Prev. dos Func. do Banco do Brasil - PREVI 4.138.010 6,0

Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF 3.965.438 5,7

Julia Dora Antonia Koranyi Arduni 16.385.020 23,7

Riccardo Arduini 5.357.780 7,7

GMI - Global Markets Investments Limited Partnership 14.927.339 21,6

Subtotal Grupo Controlador 69.177.310 100,0

ACIONISTA (Data Base: 30/11/2012) ON %TOTAL

BNDES Participações S.A. - BNDESPAR 83.235.996 12,10%

BRZ ALL - Fundo de Investimento em Participações 32.934.710 4,79%

Caixa de Prev. dos Func. do Banco do Brasil - PREVI 27.130.568 3,95%

Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF 28.399.852 4,13%

Julia Dora Antonia Koranyi Arduini 38.597.750 5,61%

Riccardo Arduini 5.357.798 0,78%

GMI - Global Markets Investments Limited Partnership 34.004.683 4,94%

Administradores 1.940.803 0,28%

Tesouraria 4.450.957 0,65%

Mercado (Free Float) 431.611.195 62,76%

TOTAL 687.664.312 100%
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coNSelHo de adMiNiStração
[GRI 4.1 4.2 4.3]

O Conselho de Administração da ALL é composto atualmente por 15 executivos, dos quais três 
são independentes em cumprimento à exigência do Novo Mercado (pelo menos 20% de membros 
nessa condição). Esses executivos são eleitos pela Assembleia Geral de acionistas para exercer 
mandato de no máximo dois anos, sendo permitida a reeleição. A última eleição ocorreu em 16 de 
abril 2011.

Entre as diversas funções desse órgão estão eleger e destituir os Diretores; fixar a orientação geral 
dos negócios da Companhia e de suas controladas, aprovando previamente suas diversas políticas 
empresariais; aprovar planos, projetos e orçamentos anuais e plurianuais; manifestar-se sobre o Relatório 
de Administração e Demonstrações Financeiras e propor a destinação do lucro líquido de cada exercício.

Os nomes e currículos dos membros do Conselho de Administração estão ao final deste relatório. 

diretoria

A Diretoria da ALL conta com oito membros – incluindo um Diretor Presidente –, todos eleitos pelos 
executivos do Conselho de Administração.  Compete aos Diretores assegurar a gestão permanente dos 
negócios e executar as deliberações do Conselho de Administração. Entre as suas diversas funções, estão 
submeter ao Conselho a estrutura básica de organização da Companhia e de suas controladas, bem 
como definir as atribuições das várias unidades de cada uma delas; expedir as normas e regulamentos 
para o bom funcionamento dos serviços e submeter ao Conselho o plano de cargos e salários e o 
quadro de pessoal da Companhia e suas controladas.

Os nomes e currículos dos membros da Diretoria estão ao final deste relatório. 

coNSelHo FiScal
[GRI 4.1]

O Conselho Fiscal pode ser composto por três ou cinco membros efetivos e igual número de suplentes. 
Atualmente, o Conselho da ALL possui três executivos, todos residentes no país e eleitos pela Assembleia 
Geral, com direito à reeleição. Essa mesma Assembleia fixou a remuneração dos membros de acordo 
com o limite mínimo legal. O mandato tem duração de dois anos.

São funções do Conselho Fiscal:

Recomendar ao Conselho de Administração a entidade a ser contratada para a prestação de serviços 
de auditoria independente e a sua substituição, caso necessária;

Recomendar ao Conselho de Administração a correção ou o aprimoramento de políticas, práticas e 
procedimentos identificados no âmbito de suas atribuições;
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Acompanhar os resultados da auditoria interna da Companhia e identificar e propor ao Conselho 
de Administração ações acerca da mesma; e

Acompanhar o cumprimento, pela administração da Companhia, das recomendações feitas pelo 
auditor independente ou pelo órgão de auditoria interna.

Os nomes e currículos dos membros do Conselho Fiscal estão ao final deste relatório.

coMitêS e SUaS atribUiçõeS
[GRI 4.1]

O Conselho de Administração tem o poder de, quando julgar necessário, criar comitês com funções de 
assessoramento, definindo suas respectivas composições e atribuições específicas. Existem hoje na ALL 
dois Comitês desse tipo, o de Gestão e o do Poca (Plano de Opção de Compra de Ações). 

O Comitê de Gestão é um órgão sem função executiva, subordinado ao Conselho de Administração. Em 
2012, contava com quatro membros, todos pessoas físicas indicadas pelo próprio Conselho, administradoras 
da ALL ou não. Sua única atribuição é fornecer recomendações relacionadas ao orçamento, às metas, à 
remuneração variável, às decisões de investimentos, aos grandes contratos e a outros aspectos de gestão 
da Companhia. Criado pelo Conselho de Administração em 1º de janeiro de 2004, o Comitê de Gestão não 
tem número mínimo ou máximo de membros, nem duração do mandato pré-definido. 

O Comitê do Poca é igualmente um órgão sem função executiva e subordinado ao Conselho de Administração, 
sendo composto por todos os membros desse órgão. Sua única responsabilidade é administrar o Plano de Opção 
de Compra de Ações. O Comitê do Poca foi criado em primeiro de abril de 1999. Seu número de membros e sua 
duração de mandato acompanham composição e mandato do atual Conselho de Administração.

Os nomes e currículos dos membros dos Comitês estão ao final deste relatório.
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códiGo de ética
[GRI HR4 SO2 SO3 SO4]

Existente desde o início das operações, o Código 
de Ética da ALL traz as diretrizes por meio da 
qual todos os colaboradores se comprometem 
a seguir uma conduta responsável, ética, 
transparente e de respeito mútuo. O documento 
versa sobre o relacionamento da Companhia 
com os seus diversos públicos, como clientes, 
fornecedores, acionistas, investidores, 
comunidades, mercado, concorrência, entre 
outros.  Todos devem assinar o Termo de 
Responsabilidade e Compromisso de Adesão ao 
Código de Ética ALL, que garante a ciência das 
orientações do Código.

Entre os temas abordados no Código estão 
corrupção, respeito à diversidade, Valores ALL 
e conflitos de interesse. Os padrões utilizados 
que visam mitigar as ocorrências de casos de 
corrupção incluem aspectos como protocolo 
de exigência pra contratação de fornecedores, 
fluxo de aprovação para pagamentos, restrição 
de acesso às pastas e documentos, vistorias e 
auditorias.

A Companhia mantém um canal de ouvidoria 
para receber sugestões e denúncias 
relacionadas ao Código. Ela atende por meio do 
canal telefônico 0800-701-2265. As sugestões 
e denúncias são encaminhadas internamente 
para que a ALL tome as providências necessárias. 
Não foram registrados em 2012 ações judiciais, 
reclamações ou casos de discriminação, seja 
de raça, cor, sexo, religião, opinião política, 
nacionalidade ou origem social. Ocorreram, 
entretanto, 12 demissões de empregados 
por casos de corrupção. Não houve casos de 
corrupção que impactassem os contratos com 
fornecedores, assim como não ocorreram ações 
judiciais decorrentes desses casos.
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a all diSpoNibiliza aoS SeUS 

clieNteS UMa ceNtral de 

ateNdiMeNto exclUSiva, 

ateNdiMeNto teleFôNico e 

portal de aceSSo oNliNe. 

para MeNSUrar a SatiSFação 

deSSeS clieNteS, a eMpreSa 

realiza, Há SeiS aNoS, 

peSqUiSa de SatiSFação de 

clieNteS coM a ajUda de UM 

iNStitUto exterNo

relacioNaMeNto coM aS parteS
iNtereSSadaS
[GRI 4.4 4.14 4.15]

Os principais públicos de relacionamento da ALL são 
os acionistas, os clientes, o Governo, as entidades 
de classe, os fornecedores, os funcionários e as 
comunidades. A empresa se relaciona com cada um 
deles de forma especial.

acionistas

Todos os acionistas podem participar da Assembleia 
Geral, na qual possuem garantido o direito a voto.  
Além disso, a área de Relações com Investidores 
conta com seis pessoas focadas em atender e 
prestar serviços aos acionistas e investidores com 
qualidade, comprometimento e transparência. Em 
reconhecimento ao trabalho prestado, a área recebeu 
em 2012 prêmios como “O Melhor Site de RI Mundo”, 
pela IR Global Rankings. O RI trabalha em um canal 
de atendimento aberto aos acionistas e investidores, 
prestando serviço no esclarecimento de suas dúvidas 
e ouvindo suas sugestões. [GRI 2.10]
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clientes
[GRI PR5]

A ALL disponibiliza aos seus clientes uma central de atendimento exclusiva, 
atendimento telefônico e portal de acesso online. Para mensurar a satisfação 
desses clientes, a empresa realiza, há seis anos, pesquisa de satisfação de clientes 
com a ajuda de um instituto externo. Ela é realizada junto aos principais clientes 
da ALL, cerca de 150 empresas. Em cada uma dessas empresas, dois profissionais 
são entrevistados, geralmente diretores ou gerentes que mantêm contato com a 
área comercial da ALL e um analista operacional responsável pelo contato com 
a Central de Atendimento. 

São avaliados os temas facilidade de comunicação, facilidade de fazer negócios, 
eficiência dos terminais, tecnologia da Informação, qualidade dos relatórios 
operacionais fornecidos, qualidade e adequação dos ativos, conformidade de 
cobranças, tempo de entrega, flexibilidade para atender a condições especiais, 
disponibilidade de vagões, padronização da pintura de ativos, roubos, avarias, 
acidentes, entre outros. Na nota geral obtida em 2012 – 6,76 –, a empresa 
melhorou 6% em relação a 2011.

A política de comunicação de marketing da ALL com os clientes adere aos códigos 
do Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) e diretrizes 
relacionadas especificamente aos serviços logísticos. Voluntariamente, a empresa 
segue regras próprias, dispostos em seu Código de Ética Corporativo, Manual 
de Comunicação de Líderes, Manual de Relacionamento com a Imprensa, Guia 
Programa de Remuneração Variável e Guia de Valores e Cultura.
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Governo e entidades de classe

A empresa não assume posição formal na formulação de políticas públicas, nem participa 
de atividades vinculadas à formação de lobbies. A ANTF (Associação Nacional dos Transportes 
Ferroviários) representa o posicionamento da ALL e das demais concessões ferroviárias. Durante 
2012, as principais discussões em pauta foram referentes ao Novo Marco Regulatório das ferrovias 
no Brasil, publicado em 2011. [GRI SO5]

Fornecedores

Cerca de 80 empresas terceiras e fornecedores significativos operavam dentro da ALL ao final de 2012. 

A ALL mantém uma política de compras que prevê a busca pela homologação de parceiros locais, 
ou seja, que possuem comércio em cidades ou regiões onde a ALL possui operações. O propósito é 
desenvolver esses comércios e gerar benefícios para as comunidades. Cerca de 30% do gasto da área de 
compras é destinada a fornecedores locais. Além dessa diretriz, a escolha leva em consideração também 
critérios como qualidade do produto, tempo de entrega, sistema de gestão da qualidade (Certificação 
ISO), segurança do trabalho, inovação e condições de trabalho.  [GRI EC6]

No que se refere às condições de trabalho, a ALL replica para seus fornecedores seus preceitos éticos. 
O contrato padrão estabelecido pela empresa com todos eles inclui cláusulas referentes a direitos 
humanos, incluindo as questões de trabalho infantil e trabalho escravo. Nenhuma das operações 
da empresa apresenta riscos nesse sentido, pois as prestadoras de serviço e os alojamentos 
da companhia são auditados mensalmente, com base em check lists adequados às normas do 
Ministério do Trabalho. Não foram registrados no período contratos rejeitados ou exigência de 
readequação de fornecedores em função de cláusulas de direitos humanos.  [GRI HR1 HR2 HR6 HR7]

Funcionários

Veja mais em Gestão de Pessoas, na página 39

comunidades

Veja mais em Responsabilidade Socioambiental, na página 49
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4. GeStão de peSSoaS

o perFil do colaborador all é de eMpreeNdedoriSMo, baSeado Na 

viSão de “doNo” da coMpaNHia, qUe eStá SeMpre eM bUSca daS MelHoreS 

iNiciativaS e SolUçõeS para o creSciMeNto doS NeGócioS. é NeceSSário 

ter Foco total Na coNqUiSta de reSUltadoS.

perFil doS colaboradoreS all
[GRI LA1 LA2 LA4 LA13]

O perfil do colaborador ALL é de empreendedorismo, baseado na visão de “dono” da Companhia, que está 
sempre em busca das melhores iniciativas e soluções para o crescimento dos negócios. É necessário ter 
foco total na conquista de resultados.

Em todas as empresas do grupo, a gestão do público interno é baseada na meritocracia, calcada nas 
habilidades individuais e em capacitação. As metas também são preestabelecidas, o que orienta a busca 
pelos resultados. Quanto melhor o desempenho, maior e mais rápido o avanço dentro da Companhia. 
Esse modelo assegura ao colaborador a certeza de que a ALL dispõe de oportunidades reais, assim como 
torna transparente os critérios de promoção, com impactos positivos sobre o clima organizacional.

Exemplo de como esse modelo tem funcionado está na ALL Operações Ferroviárias, em que atualmente 
92% dos Gerentes e 86% da Diretoria foram promovidos internamente. Para a Companhia, a vantagem 
se traduz em um quadro funcional composto por pessoas formadas na cultura ALL e efetivamente 
comprometidas com o seu crescimento. 
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Ao fim de dezembro de 2012, a ALL contava com 12.339 colaboradores próprios, dos quais 10.307 
pertenciam à ALL Operações Ferroviárias, 549 à Ritmo Logística e 1.466 à Brado Logística. Os dados a 
seguir se concentram apenas no quadro funcional da ALL Operações Ferroviárias, pois as operações da 
Ritmo e da Brado são recentes e a Vetria Mineração ainda está em fase de projeto. Eles fornecem um perfil 
mais detalhado do público interno dessa empresa.

Dos colaboradores CLT da ALL Operações Ferroviárias Brasil – 8.084 –, 100% são representados por 
acordos de negociação coletiva.

Total de funcionários da ALL Operações Ferroviárias Brasil Integral Meio período

CLTs/permanentes 8.084 -

Estagiários/Aprendizes1 - 96

Terceiros 4.500 -

TOTAL 12.680

ALL Argentina 2.137

TOTAL COM ALL ARGENTINA 14.817

1. Estagiários e terceiros são considerados trabalhadores temporários em função de seus contratos com a ALL Operações Ferroviárias possuírem 

prazo determinado.

Distribuição dos colaboradores 
da ALL entre as malhas

4.720

1.203

1.136309

812

Malha Sul

Malha Paulista

Malha Oeste

Malha Norte

Portofer*

*Empresa que atua no Porto de Santos (Santos, SP).

Distribuição dos colaboradores por categoria funcional 
[GRI LA13]

Administrativa 425

Equipagem 1.966

Motoristas 19

Operacional 4.709

Pátio 933

Vendas 47

Liderança 81

Total geral 8.180

“As tabelas a seguir consideram somente os 8.084 colaboradores CLT/permanentes e os 96 
estagiários ou aprendizes.”



Relatório Anual ALL 2012 41

Divisão dos colaboradores por minorias, por categoria funcional [GRI LA13]

Amarelos Brancos Pardos Negros Índios

Administrativa 8 361 48 8 -

Equipagem 14 1.433 400 112 7

Motoristas - 8 10 1 -

Operacional 50 3.110 1.130 388 31

Pátio 6 639 215 68 5

Vendas - 42 2 3 -

Liderança 1 79 1 - -

Distribuição dos colaboradores por faixa etária, 
por categoria funcional [GRI LA13]

63 11 43
Liderança

36 11

Vendas

292

545

61 35

Pátio

865

449

1.620
1.775

Operacional
10 7 1 1
Motoristas

233 233169

1.331

Equipagem

269
135 13 8

Administrativa

De 16 a 27 anos De 28 a 39 anos De 40 a 51 anos Acima de 52 anos

Distribuição dos colaboradores por gênero, 
por categoria funcional [GRI LA13]

LiderançaVendasPátioOperacionalMotoristasEquipagemAdministrativa

269 202 398

931

2

4.444

265
1 18 13 68

1.965

1

Feminino Masculino
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Taxa de rotatividade na ALL [GRI LA2]

TOTAL 16,9 colaboradores

Faixa etária

Até 21 anos 39%

22 a 25 anos 31%

26 a 30 anos 21%

31 a 40 anos 14%

41 a 50 anos 6%

51 a 60 anos 5%

Acima de 60 anos 5%

Gênero
Feminino 35%

Masculino 16%

Região

Malha Norte 20%

Malha Oeste 13%

Malha Paulista 18%

Malha Sul 16%

Portofer* 8%

*Empresa que atua no Porto de Santos (Santos, SP)

remuneração

A ALL adota um modelo de remuneração fixa somada à remuneração variável. A remuneração fixa 
varia de acordo com o cargo na Companhia. Já a variável é orientada por um sistema de metas 
preestabelecido e objetivo. 

O modelo de metas é baseado no Planejamento Estratégico e direciona o desempenho da ALL, traduzindo 
para as diversas categorias funcionais a meta máxima da Companhia. Essa meta é desdobrada em objetivos 
específicos por área e por pessoa. Dessa forma, os colaboradores sabem o que têm que fazer para que a 
ALL atinja o resultado almejado.

Os colaboradores próprios permanentes recebem participação nos lucros caso a Companhia seja bem-
sucedida. Os colaboradores que possuem metas quantitativas individuais podem receber bonificação 
variável conforme o desempenho, chegando a 16 salários adicionais ao final do ano, dependendo do pool 
de bônus. Os demais níveis atuam sob programas de incentivo. Esses programas compõem a Olimpíada da 
Qualidade, desdobrada em “campeonatos” pelas áreas. Existem campeonatos relacionados à manutenção 
de locomotivas e vagões, à economia de diesel, entre outros, com premiações trimestrais e anuais. As 
regras mudam anualmente conforme o Planejamento Estratégico. Além do recebimento de dinheiro, os 
premiados são reconhecidos publicamente durante a convenção anual da ALL.
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avaliação de desempenho
[GRI LA12]

Cerca de 1.500 colaboradores passam por avaliações de desempenho realizadas a partir das metas 
individuais estabelecidas. Para os colaboradores sem metas individuais, existem as avaliações de desempenho 
comportamentais, que ocorrem individualmente, por meio da aplicação de um questionário a cada trimestre. 
O processo tem por base avaliar o colaborador quanto ao seu comprometimento, ao uso dos padrões de 
segurança, ao foco no resultado, ao interesse, à pontualidade, ao sentimento de dono, entre outros.

benefícios
[GRI LA3]

Além de oferecer remuneração bastante competitiva em comparação com o mercado, a ALL também 
disponibiliza para seus colaboradores uma série de benefícios, que contribuem para a retenção de seus talentos:

Assistência médica

Assistência odontológica

Vale alimentação/refeição

Seguro de vida

Vale transporte/estacionamento

Convênios

Academia dentro da empresa

Todos os benefícios são oferecidos tanto a empregados de tempo integral quanto de meio período. 
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proGraMa traiNee

[GRI LA11]

Esse programa consiste na atração para a ALL de jovens recém-formados nas principais universidades 
do Brasil. Esses jovens passam por processo de seleção bastante rigoroso, que avalia não apenas a sua 
capacidade técnica, como também a aderência aos valores da Companhia e suas características de 
liderança. O propósito é formá-los para ocupar posições de liderança no futuro.

Os selecionados são direcionados às áreas comerciais, operacionais, administrativas e financeiras 
da ALL, onde passam 12 meses. A etapa final da formação é a apresentação de um projeto inovador, 
que pode ser voltado para a melhoria de processos, o melhor uso dos ativos, a redução de custos e 
a abertura de novos mercados. O melhor projeto é premiado com uma bolsa de estudos no exterior. 
Em 2012, de 25 mil inscritos no programa, 12 foram selecionados.

proGraMa eNGeNHeiro
[GRI LA11]

Programa com processo de seleção similar ao de Trainees, mas com o propósito de atrair engenheiros 
com boa formação técnica e atributos de liderança. Ao longo de um período de 12 meses, os jovens 
selecionados passam por treinamento on the job (na prática), módulos de desenvolvimento de 
competências gerenciais e em metodologia Seis Sigma. Cursam, ainda, a pós-graduação em Engenharia 
Ferroviária, especialização desenvolvida em parceria com o Cepefer (Centro de Pesquisa e Estudos 
Ferroviários) e a Universidade Positivo com exclusividade para a ALL. Trata-se do primeiro curso in 
company de pós-graduação nessa área, totalmente reconhecido pelo MEC (Ministério da Educação). 
Os engenheiros ingressam como contratados da Companhia e ficam totalmente dedicados a ele de 
janeiro a abril. Depois, vão a campo de abril a dezembro, para vivenciar o que aprenderam na prática. 
Em janeiro do ano seguinte, defendem projeto e são aprovados ou não. Os melhores projetos são 
premiados com bolsas de estudos no exterior. 

proGraMa de eStáGio
[GRI LA11]

O programa de estágio visa formar talentos internamente. A empresa leva o desenvolvimento 
dos estagiários a sério, razão pela qual uma de suas metas é a efetivação desses jovens. Podem 
ingressar em qualquer área da Companhia, na qual passarão no máximo dois anos como estagiários. 
A efetivação está associada ao seu desempenho. Em 2012, 33 estagiários foram integrados ao corpo 
funcional da ALL.

A Companhia também mantém um programa de estágio de férias, realizado em parceria com o ITA 
(Instituto Tecnológico de Aeronáutica), de São José dos Campos (SP). Nesse caso, a duração é mais 
curta, cerca de três meses, sem possibilidade de efetivação, pois o jovem deverá retornar às aulas.
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UNiall
[GRI LA11]

A ALL desafia constantemente seus colaboradores com metas que vão além das habilidades 
já adquiridas, de forma a mantê-los sempre em busca de melhorias e desenvolvimento. Em 
contrapartida, investe constantemente em capacitação desses profissionais. Em 2012, 8.180 
colaboradores passaram por uma média de 46,1 horas de treinamento, discriminadas pelo tipo de 
treinamento oferecido na tabela abaixo. 

Média de horas de treinamento em 2012 [GRI LA10]1

Número de 
colaboradores treinados

Carga horária total 
(em horas)

Número médio de horas 
de treinamento (em horas)

Qualificação técnica 6.439 278.880 43

Qualificação administrativa 1.142 92.662 81

Liderança 599 5.496 9,2

Total 8.180 377.038 46,1
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Para apoiar todo o seu modelo de treinamento, reciclagem e aperfeiçoamento, a Companhia 
mantém desde 2000 a UniALL. A universidade corporativa, que conta com instalações próprias, na 
sede da ALL, foi criada para suprir as necessidades de formação de novos colaboradores para o setor 
ferroviário, carente de mão de obra especializada no Brasil. Por essa razão, abrange treinamentos 
técnicos e de aprimoramento totalmente voltados às características desse setor, com foco especial 
nos serviços prestados pela ALL. 

Dentro desse contexto, a universidade busca formar profissionais para posições como as de 
mecânico de vagão e locomotiva e mantenedores de via. Uma grande evolução de 2012 foi atrelar 
o plano de desenvolvimento desses profissionais às formações oferecidas pela UniALL. 

A UniALL abarca também cursos de formação de liderança, tanto para os atuais quanto para os 
potenciais líderes. O curso de pós-graduação em Engenharia Ferroviária é exemplo de treinamento 
com esse propósito. 

A universidade disponibiliza ainda capacitação em metodologias de gestão e melhoria contínua, 
desenvolvida em conjunto com consultoria externa renomada. São trabalhados temas como Seis 
Sigma, Yellow Belt, entre outros.

Confira a seguir os principais eixos de capacitação da UniALL.

programas especiais
Engloba o ALL nos Trilhos da Educação, de apoio à educação formal de colaboradores que ainda 
não concluíram o segundo grau. A empresa mantém nove núcleos em áreas de operação para 
atender a colaboradores inscritos no programa, bem como parcerias com instituições de ensino 
reconhecidas pelo MEC (Ministério da Educação). Desde o início, em 2002, já foram formados 
445 colaboradores.

Formação
Abrange os treinamentos e capacitações específicos nas áreas de interesse da Companhia, 
como formação de Supervisores, Operadores de Produção, Motoristas, Técnicos, Maquinistas, 
Reciclagem de Maquinistas, entre outros. A primeira etapa é desenvolvida ao longo de um 
ano pelo Senai, com treinamentos de base, conceituais e de teorias de introdução às áreas de 
mecânica, eletrônica e metrologia. A segunda etapa é totalmente desenvolvida na UniALL, com 
aperfeiçoamento das áreas e conhecimentos do setor, totalizando, em ambas as etapas, mais de 
560 horas de treinamento.

Metodologia
Abrange a aplicação, o treinamento e o aperfeiçoamento em programas-chave para a Companhia: 
SIG (Sistema Integrado de Gestão), Auditor Interno, Seis Sigma e seus desdobramentos em Red, 
White, Yellow, Green e Black Belts, Gerenciamento de Rotina e Media Training (treinamento de 
porta-vozes). Somente na metodologia Seis Sigma, cuja capacitação é direcionada a todos os 
níveis funcionais, já foram treinados quase 4 mil colaboradores na UniALL.

Afora os treinamentos oferecidos na UniALL, a empresa mantém o Programa de Bolsas de Estudo 
para cursos de Graduação e Pós Graduação, no qual financia até 80% do valor da mensalidade, 
limitado ao valor de R$ 300 mensais.
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peSqUiSa de cliMa

Para medir como anda o clima organizacional, a ALL promove anualmente pesquisa de clima, 
realizada por empresa externa. Em 2012, foram consultadas 5.687 pessoas, das quais 2.575 enviaram 
questionários válidos (completamente preenchidos). Em 2012, o índice de satisfação dos colaboradores 
ficou em 79,26%, 0,19 pontos percentuais acima do registrado em 2011.

De posse dos resultados, a ALL faz um detalhamento corporativo e, posteriormente, um cascateamento 
local. Esse detalhamento dará origem a planos de ação.

 Pesquisa de clima -
índice de satisfação

78,00% 79,07% 79,26%

2010 2011 2012

SaÚde e SeGUraNça No trabalHo

[GRI LA6 LA7 LA8 LA9]

A ALL é responsável pela segurança tanto de seus colaboradores próprios quanto terceiros, 
contabilizados respectivamente em 8.180 e 4.500 em dezembro de 2012. Cem por cento dos 
colaboradores da ALL Operações Ferroviárias são representados pela Cipa (Composição Interna de 
Prevenção ao Acidente), comitê formal de saúde e segurança que atua na empresa. A CIPA está 
presente em todas as unidades operacionais e de gestão. Em 2012, esse comitê era composto por 224 
colaboradores.

Uma das responsabilidades da Cipa é monitorar se todas as exigências legais e internas relacionadas à 
saúde e à segurança estão sendo cumpridas. Os próprios acordos de negociação coletiva pelos quais 
os colaboradores estão cobertos abordam esses temas.  Veja as obrigações da ALL nesse sentido:.

A ALL deve pagar todas as despesas que o empregado venha a ter em virtude de acidente de trabalho; 

A empresa deve oferecer estabilidade por acidente de trabalho ou doença profissional, garantindo 
a manutenção do contrato do colaborador por 12 meses; 
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A ALL deve fornecer transporte aos empregados obrigados a cumprir suas jornadas em locais de 
difícil acesso ao longo da via férrea;

A empresa deve fornecer gratuitamente equipamentos de proteção individual e uniforme aos 
empregados nas funções em que estes são exigidos; 

Os dormitórios utilizados devem ser dotados de condições de higiene e segurança, de acordo com 
as exigências previstas nas normas regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho.

Em 2012 a ALL registrou uma taxa de lesões de apenas 2,98. A taxa de doenças ocupacionais foi de 0, 
enquanto a de dias perdidos foi de 474. Infelizmente foram registrados 2 óbitos.

MetaS e perSpectivaS 

A gestão de recursos humanos na ALL cabe à área de Gente que, como os demais departamentos da 
Companhia, possui metas bem-definidas. A meta primordial é a melhoria do clima organizacional, o 
que a área busca por meio do desenvolvimento de planos de ação baseados em pesquisa realizada 
com os colaboradores. 

Outro objetivo importante é a retenção de profissionais, com consequente redução da taxa de 
rotatividade. Outra meta é promover o mapeamento e o desenho da sucessão da Companhia, o que 
se relaciona diretamente aos objetivos de formação técnica e de liderança. 

A área vem trabalhando constantemente para melhorar os processos ligados à conquista dessas 
metas, como no fortalecimento do sistema de metas, no oferecimento de remuneração competitiva, 
na manutenção de canais de comunicação, entre outros.

Indicadores de saúde e segurança em 2012

Taxa de dias perdidos1 Taxa de doenças ocupacionais Taxa de lesões2 Óbitos

474 0 2,98 2

1. Para o cálculo da taxa de dias perdidos foi considerada a fórmula representada abaixo. A contagem de dias perdidos começa 
no dia seguinte ao acidente e considera dias civis.

Total dias perdidos X 1.000.000

Total de Homens/Horas trabalhadas

2. Para o cálculo da taxa de lesões foi utilizada a fórmula representada abaixo.

Total de acidentes com afastamento X 1.000.000

Total de Homens/Horas trabalhadas 

3. As fórmulas acima seguem as diretrizes da NBR 14.280

Com relação às doenças graves, a ALL não adota programas específicos, no entanto, seu manual 
de segurança, disponibilizado a todos os colaboradores e utilizado em treinamentos, contempla os 
procedimentos seguros e de prevenção a doenças ocupacionais. Além disso, todos os colaboradores 
são submetidos a exames periódicos, que incluem exame clínico geral e exame auditivo.
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5. reSpoNSabilidade SocioaMbieNtal

a all bUSca iNveStir 

prioritariaMeNte eM edUcação e 

cUltUra, coM objetivoS diverSoS, 

qUe vão da coNScieNtização 

Sobre oS beNeFícioS daS FerroviaS 

para a iNFraeStrUtUra do paíS 

à preveNção de acideNteS. 

aS iNiciativaS eStão, eM SUa 

Maioria, Sob reSpoNSabilidade 

do iNStitUto all de edUcação e 

cUltUra, qUe taMbéM proMove 

açõeS de cUNHo aMbieNtal

reSpoNSabilidade Social
[GRI SO1]

A ALL está ciente dos impactos que suas operações 
geram nas comunidades do entorno de suas 
rodovias. Há tanto os positivos quanto os negativos. 
Entre os primeiros se encaixam a geração de 
empregos, o que proporciona desenvolvimento 
econômico por meio da movimentação das 
economias locais. Os negativos estão relacionados 
basicamente à segurança nas proximidades das vias.

A Companhia não se omite diante desses impactos, 
criando e mantendo iniciativas para geri-los. Busca 
investir prioritariamente em educação e cultura, 
com objetivos diversos, que vão da conscientização 
sobre os benefícios das ferrovias para a infraestrutura 
do País à prevenção de acidentes. As iniciativas 
estão, em sua maioria, sob responsabilidade do 
Instituto ALL de Educação e Cultura, que também 
promove ações de cunho ambiental.
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iNStitUto all de edUcação e cUltUra

O Instituto foi lançado em janeiro de 2008 para proporcionar qualidade de vida e bem-estar para as 
comunidades do entorno por meio de ações socioambientais. Investe, principalmente, em projetos 
educativos, culturais e de estímulo ao voluntariado empresarial, baseados nas Metas do Milênio da 
ONU (Organização das Nações Unidas). Suas prioridades são as metas 2 e 7: Educação Básica e 
Sustentabilidade Ambiental. 

Para executar suas iniciativas, o Instituto conta com a participação ativa e voluntária dos colaboradores 
ALL por meio dos Comitês de Gente sediados nas diversas unidades da Companhia. Caracterizada como 
Oscip (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), busca também empresas parceiras junto a 
clientes e fornecedores para ampliar ao máximo o número de comunidades e pessoas atingidas. Em 2012, 
foram beneficiadas 230 mil pessoas.   

Os recursos investidos pelo Instituto são captados via leis de incentivo. Em 2012, foram direcionados 
R$ 400 mil para projetos culturais, R$ 212 mil em projetos vinculadas ao Fundo da Infância e Adolescência 
(FIA) e R$ 857 mil em projetos vinculados a Lei Rouanet. 

principais projetos socioambientais

Campanhas de segurança nas linhas férreas [GRI SO1]

As campanhas de segurança promovidas pelo Instituto ALL têm papel fundamental na prevenção de 
acidentes na via. Ao todo, são quatro ações, realizadas mensalmente em todos os territórios em que 
a empresa atua.

Uma delas destina-se à conscientização de motoristas sobre os perigos da passagem de nível, de 
não se atentar para a sinalização ou a presença do trem nos cruzamentos entre a ferrovia e uma 
estrada ou via. Outra abrange palestras nas escolas do entorno, tratando da importância de se usar 
a passarela para atravessar a ferrovia, de forma a evitar atropelamentos e casos fatais. Outra aborda, 
ainda, a questão do surf de trem, em que pessoas se equilibram sobre os vagões, correndo risco de 
cair, encostar em fios de alta tensão ou sofrer outros tipos de acidentes. Nesta última, colaboradores 
ALL visitam a comunidade distribuindo material informativo e orientando sobre os riscos. Por fim, 
a ALL possui parcerias com o Sest (Serviço Social do Transporte) e o Senat (Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte), empresas de ônibus e autoescolas para contribuir com a formação de 
motoristas responsáveis.

Vagão do Conhecimento
Iniciativa que engloba cursos e palestras educativas para crianças, realizadas dentro de um vagão 
de trem. Itinerante, leva cidadania e educação às diversas comunidades por onde passa. Já atendeu 
a 20.000 crianças em 36 municípios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul. O projeto recebeu, em 2010, o Prêmio Destaque de Marketing na 
categoria Responsabilidade Social, conferido pela Associação Brasileira de Marketing e Negócios.

Vagão Ambiental
Projeto itinerante realizado dentro de um vagão adaptado cujo foco é levar às crianças conhecimentos 
sobre preservação ambiental de maneira atrativa e lúdica, para desenvolver noções de ecologia e 
sustentabilidade nas comunidades próximas à linha férrea. Em 2012, 14 mil crianças foram beneficiadas.
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Ecologia nos Trilhos  
Crianças de Curitiba (PR) e adjacências têm em sala de aula explicações sobre a fauna e a flora, com 
lições sobre preservação e a importância do meio ambiente. Posteriormente, essas crianças fazem uma 
visita ao Bosque ALL, localizado na sede da empresa, onde visualizam um pouco do que aprenderam.

Cine Estação  
O Instituto ALL reformou em 2012 a estação ferroviária de Santana do Livramento (RS) e construíra, 
no local, uma sala de cinema. O Cine Estação Instituto ALL receberá filmes nacionais e internacionais 
de arte, dificilmente apresentados no circuito comercial. Será aberto a toda comunidade, servindo de 
espaço cultural para a população e preservando um importante patrimônio histórico.

Memória Ferroviária  
A preservação da memória tem importância fundamental para o desenvolvimento e o enriquecimento 
cultural de um povo, razão pela qual a ALL inaugurou em Santana do Livramento (RS) uma exposição 
fotográfica que resgata a história das ferrovias no Brasil, aberta a toda a comunidade.

Viajando com Monteiro Lobato
Implementado em dezembro de 2012, é o projeto mais recente do Instituto. Uma carreta-palco 
percorre vários estados levando consigo histórias de Monteiro Lobato contadas pelos vilões e 
personagens secundários. As narrativas são selecionadas e apresentadas pelos educadores por meio 
de dramatização e musicalização. Cerca de 400 crianças são beneficiadas por ação. A carreta já 
percorreu 13 cidades das regiões Sul e Sudeste. O objetivo é expandir seu alcance para toda a área de 
atuação da ALL.

reSpoNSabilidade aMbieNtal

A ALL não provoca grandes impactos ambientais em suas operações, uma vez que todas elas seguem 
diretrizes ambientais preestabelecidas nas licenças obtidas junto aos órgãos responsáveis. Atualmente, as 
malhas que são operadas pela ALL estão regularizadas ambientalmente perante o Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

A ALL, contudo, não se limita às exigências legais e busca formas de mitigar seus impactos ambientais, mesmo 
que indiretos. Para atingir os princípios da sustentabilidade a ALL tem buscado investir em ferramentas de 
gestão ambiental, equipamentos e sistema de controle ambiental, treinamentos e parcerias com empresas 
reconhecidas na área. Em 2012, a empresa destinou às iniciativas de proteção do meio ambiente cerca de 
R$ 10 milhões, conforme tabela abaixo:

Gastos com proteção ambiental em 2012 [GRI EN30]

Custos de limpeza total, incluindo despesas com remediação de derramamentos R$ 967.626,00

Tratamento e disposição de resíduos e tratamento de efluentes líquidos R$ 1.851.498,00

Custos de prevenção e gestão ambiental R$ 7.336.779,00

Total R$ 10.155.903,00
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O transporte de cargas tem como fator inerente o risco de acidentes. E, apesar do compromisso da ALL 
com segurança operacional, ocorreram, em 2012, setenta e nove acidentes com possibilidade de causar 
dano ambiental. Todos foram prontamente atendidos pela equipe de emergência ou foram acionadas 
equipes especializadas.

Apesar de seu compromisso com o tema, em 2012 a ALL recebeu 40 multas de cunho ambiental, 
totalizando cerca de R$ 7 milhões. A grande maioria ainda está sendo discutida nos âmbitos adequados. 
Entre as multas significativas, figuram uma referente ao vazamento de 67 mil litros de diesel em 
acidente ocorrido em Três lagoas (MS), no valor de R$ 1,8 milhão; e outra referente à ausência de 
licença na obra de ampliação da ferrovia no segmento Campinas (SP) – Itirapina (SP), entre os pátios 
interligados de Guaina-Canguera e Aldeinha, no valor de R$ 1,0 milhão.

Materiais
[GRI EN1 EN2]

Os principais materiais adquiridos pela ALL Operações Ferroviárias são peças para locomotivas. Em 
2012, foram compradas cerca de 20,7 milhões de peças. Devido às diferentes formas e pesos, não é 
possível estimar o peso desses itens.  

Uma das ações de otimização é a manutenção de unidades da oficina de locomotivas destinadas à 
reforma de peças e à retífica de motores para reaproveitamento nas atividades da própria empresa. 
Atualmente, a ALL não possui controle sobre a quantidade de materiais reciclados que retornam à 
operação, porém está em planejamento a implantação de um Plano de Gerenciamento de Resíduos, 
com intuito de levantar a quantidade de materiais reaproveitados, reciclados e destinados. 

consumo de energia
[GRI EN3 EN4]

A principal fonte de energia direta utilizada nas operações da ALL é o diesel, que abastece as 
locomotivas. Foram comprados e consumidos em 2012 cerca de 376,3 milhões de litros do 
combustível, o equivalente a 368.774 TEP (toneladas equivalentes de petróleo) ou 15,4 milhões de 
GJ. Energia direta, no caso, é aquela comprada ou produzida pela própria Companhia, proveniente 
de fontes renováveis ou não, utilizada principalmente nos níveis operacionais da organização. O 
diesel é uma fonte não renovável. Atualmente o diesel utilizado pela ALL é o B5, diesel este que 
possui 5% de biodiesel.  

Buscando alternativas, a ALL realiza estudos com aditivos para o diesel para melhorar a eficiência do 
consumo. No entanto, ainda não foi detectado aditivo que melhore a eficiência. Na área de Mecânica, 
a ALL utiliza o equipamento MEF, Medidor de Eficiência Energética, o qual é utilizado para regular as 
locomotivas para que tenham o menor consumo possível.

As unidades operacionais e administrativas da empresa utilizam energia indireta, ou seja, energia 
produzida fora dos limites da organização. Essas unidades consumiram, em 2012, um total estimado 
de 88 milhões de Gigajoules, adquiridos junto a concessionárias e provenientes de geração hidrelétrica 
(fonte renovável). A estimativa foi feita com base no valor total de energia adquirida no período pela 
tarifa padrão de 257,58 R$/Mwh.
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Na sede corporativa, em Curitiba, a iluminação do estacionamento é fornecida por meio de um 
gerador eólico com potência de 500 W. Este gerador possui capacidade de 8.400 w/h por dia, geração 
esta suficiente para iluminar o estacionamento com capacidade para 220 carros.

água e efluentes
[GRI EN8 EN10 EN21 EN26]

Estima-se que em 2012 tenham sido consumidos 198.000 m³ de água nas unidades operacionais 
e administrativas da ALL. Esse volume foi adquirido junto a empresas de abastecimento, que junto 
aos tanques de reuso representam as fontes utilizadas pela ALL.

As unidades operacionais das cidades de Curitiba, Maringá, Araraquara, Bauru e Porto Alegre 
também fazem uso de água reciclada. Essa água é obtida por meio de sistemas de captação de 
chuva e posteriormente tratada em estações próprias para isso. Seu reaproveitamento ocorre na 
lavagem de locomotivas e peças das oficinas desses locais, reduzindo o uso de água tratada para 
esta atividade. O volume total estimado de água reciclada consumido nessas unidades em 2012 foi 
de 7.320 m³. Isso representa aproximadamente 3,7% do total de água adquirida pela ALL.

Nessas mesmas unidades, todos os efluentes utilizados na limpeza das locomotivas são tratados 
antes do descarte. A água da lavagem passa por uma primeira cisterna, seguindo então para 
uma bomba que a leva até o separador de água e óleo. A água sem óleo é direcionada a um 
tanque de decantação, onde é tratada com polímero, sulfato de alumínio e cal, sendo descartada, 
posteriormente, na rede de esgoto. Em 2012, o volume total tratado foi de 34.440 m³. 

A ALL, com o objetivo de redução de consumo de água, possui projeto para substituição de sistema 
pressurizado com aumento de temperatura para lavagem de vagões e locomotivas. Desta forma, 
a economia no consumo pode chegar a 40%. Outro projeto em estudo é o de substituição de 
equipamentos hidráulicos (torneiras e descargas sanitárias), por meio de instalação de arejador 
ecológico que aumenta a pressão e reduz em até 70% o consumo de água.
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preservação da biodiversidade
[GRI EN11 EN12 EN26]

A ALL possui arrendados 12,9 mil quilômetros de malha ferroviária no Brasil. Convenciona-se que 
a área de influência da malha seja de 250 metros para cada lado da ferrovia, totalizando cerca 
de 10.650.000 Km².  As malhas ferroviárias da Companhia passam por Áreas de Proteção Integral 
ou de Uso Sustentável, nas quais estão sediados Parques Nacionais, Parques Estaduais, Reservas 
Particulares de Patrimônio Natural, Áreas de Proteção Ambiental, Parques Naturais Municipais, 
Florestas Nacionais, Reservas Biológicas e Terras Indígenas.

As operações da ALL podem interferir de diferentes formas no meio biótico. Por isso empresa investe 
no monitoramento dessas áreas, a partir de estudos enviados ao IBAMA anualmente. Estes estudos 
servem de base para a tomadas as ações corretivas e preventivas com relação aos impactos ambientais. 

Com relação à fauna silvestre e a sua população, as alterações provocadas no ambiente pelas 
composições ferroviárias, como ruído, vibrações e luminosidade, podem influenciar o estabelecimento 
e o deslocamento das espécies, de acordo com as características e a ecologia de cada uma. Para 
minimizar essa questão, a empresa realiza o programa de mitigação de atropelamento de animais e 
adequa a estrutura ferroviária para proporcionar passagem adequada, em ação chamada Passa Fauna. 

São fatores de influência também a emissão de CO
2
, a poluição sonora em virtude dos apitos 

de segurança e os resíduos gerados na lavagem de vagões e na manutenção da via férrea e do 
maquinário. Para reduzir a poluição sonora, a empresa realiza periodicamente medições de ruídos 
com o propósito de verificar se eles estão dentro dos padrões legais. Além dos impactos inerentes à 
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atividade, há aqueles decorrentes de acidentes, 
como os derramamentos de produtos ou 
combustíveis das locomotivas, que podem 
causar danos ao solo ou aos recursos hídricos 
locais. Para evitar esses prejuízos, todas as 
unidades a ALL utilizam coletores que seguem a 
resolução 275 do Conama (Conselho Nacional 
do Meio Ambiente), de 25 de abril 2001. Todos 
os resíduos contaminados com óleo são 
encaminhados a empresas especializadas. 

Já no que se refere à flora, o principal impacto 
das ferrovias é a inserção de espécies exóticas, 
provenientes dos grãos que caem dos vagões 
durante o trajeto. Para evitá-las, a ALL executa 
o programa de monitoramento e controle 
da vegetação invasora em todas as suas 
malhas. O programa garante a manutenção da 
biodiversidade em Unidades de Conservação 
interceptadas ou próximas da faixa de domínio 
da ferrovia. No projeto Rondonópolis (Mato 
Grosso), está sendo feito também resgate de 
sementes das árvores nativas da região, que estão 
sendo encaminhadas para o viveiro de mudas 
do município. Em parceria com a ALL, foram 
replantadas nesse viveiro aproximadamente 50 
mil mudas em 2012.

Para evitar a inserção de espécies exóticas, 
decorrente dos vazamentos de granéis dos 
vagões que percorrem a malha, a ALL executa 
o programa de monitoramento e controle da 
vegetação invasora, quantificando os exemplares 
e cumprindo cronograma para retirada dessas 
espécies, além da Capina Química, devidamente 
autorizada pelos órgãos responsáveis, que evita 
a germinação dos grãos dispersados na malha 
e crescimento da vegetação. Outro programa é 
o de recomposição de matas ciliares, por meio 
do qual se realiza o plantio para reconformar 
áreas que há tempos foram degradadas pelas 
atividades de construção da antiga ferrovia. No 
estado do Mato Grosso, junto com supressão 
de vegetação, para construção da nova ferrovia, 
foram resgatadas sementes de espécies nativas 
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iNteGral oU de USo SUSteNtável, 
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para posterior plantio nas áreas que sofreram interferência direta decorrente das obras. Estes 
programas são importantes, pois garantem a manutenção da biodiversidade nas áreas interceptadas 
pelo empreendimento.  

A ALL criou em 2012 o guia de excelência, denominado GEVerd, para aquisição de florestas para 
produção de dormentes de Eucalipto. Este guia dá as diretrizes de auditoria ambiental de toda a 
cadeira produtiva dos dormentes de madeira adquiridos pela ALL.

Para o Projeto Rondonópolis, que construiu a nova ferrovia entre Alto Araguaia/MT a Rondonópolis/MT, 
foram utilizados dormentes de concreto.

Além da preocupação com a Fauna e Flora, a ALL busca minimizar outros aspectos de influência da 
ferrovia, como a emissão de CO

²
 na atmosfera, poluição sonora e resíduos gerados para manutenção 

da via férrea e maquinário.   

emissões
[GRI EN16 EN17 EN19 EN20 EN26]

A ALL desenvolveu seu Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa em 2011. Para tal, foi 
utilizada a metodologia do IPCC 2006 - GNGGI (International Panel on Climate Change – Guidelines 
for National Greenhouse Gas Inventories). Foram consideradas todas as unidades da ALL e a sede. 
O volume medido foi de 1.097.725,92 tCO

2
e (toneladas de CO

2
). Estima-se que o consumo de 2012 

tenha ficado em patamar semelhante.

Total de emissões em 2011 (em tCO
2
e)1

Total de emissões diretas de gases de efeito estufa 1.035.542,60

Total de emissões indiretas de gases de efeito estufa associadas à compra de eletricidade 584,00

Total de emissões indiretas de gases de efeito estufa 61.599,32

Total 1.097.725,92

No mesmo inventário produzido em 2011, foram medidas, entre as emissões indiretas de gases de 
feito estufa, aquelas geradas pelas atividades de transporte e viagens a negócios, cujos totais estão 
especificados na tabela a seguir.

Outras emissões indiretas em 2011 (em tCO
2
e)1

Emissões geradas por transporte e distribuição 42.709,38

Emissões geradas em viagens a negócios 1.435,49

Total 44.144,87

Não foi identificada nenhuma emissão de substâncias destruidoras da camada de ozônio, assim 
como de NOx, SOx ou outros poluentes atmosféricos.

Apesar de não ter ainda concretizado inventário de emissões em 2012, a ALL manteve sua 
preocupação com o tema. A empresa promove medições constantes nas locomotivas e manutenção 
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frequente nas máquinas visando à redução dos volumes emitidos. Além disso, promove a Copa 
Diesel, campeonato em que incentiva os maquinistas a reduzir o consumo desse combustível fóssil.

resíduos
[GRI EN22]

Estima-se que em 2012 foram geradas aproximadamente 50 toneladas de resíduos perigosos e 5.937 
toneladas de resíduos não perigosos. Cerca de 1.179 toneladas foram destinadas à reciclagem, 636 
toneladas destinadas a aterros sanitários, parte foi armazenada no local e o restante foi destinado 
a empresas especializadas que operam a destinação dos resíduos, e que mantém a separação por 
destinação entre os resíduos perigosos e não perigosos. Os resíduos perigosos são destinados 
somente a aterro sanitário. 

A ALL possui um Manual de Gestão Ambiental no qual descreve as atividades de controle de resíduos 
sólidos. O objetivo do manual é padronizar a coleta seletiva em toda a ALL e garantir a separação e 
destinação dos resíduos recicláveis e não recicláveis, de acordo com a legislação vigente.

derramamentos 
[GRI EN23]

Foram comunicados ao Ibama, em 2012, 79 acidentes ferroviários com possibilidade de impacto 
ambiental. Desses, 33 envolveram tanques de combustível (óleo diesel, óleo lubrificante e álcool). 
O restante envolveu, em sua maioria, grãos e açúcar. O volume potencial total de derramamento 
de óleo diesel, considerando hipoteticamente o vazamento da quantidade transportada nos vagões 
e tanques das locomotivas envolvidas, seria de 330 mil litros. Essa quantidade representa menos 
de 0,02% do volume de diesel transportado. Nenhum desses derramamentos foi significativo o 
suficiente para ser relatado nas demonstrações financeiras da companhia.
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6. aNexoS

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Wilson Ferro de Lara Presidente

Presidente do Conselho de Administração da ALL desde julho de 2001. Foi também presidente da Delara Brasil Ltda. no 
período compreendido entre 1989 e 2001 e diretor-presidente da Transportes Cimensul Ltda. no período entre 1980 e 
1989. Anteriormente, havia sido gerente da Randon S.A. de 1974 a 1980. Formou-se em economia em 1979 e possui 
mestrado em administração de empresas.

Bernardo Vieira Hees Conselheiro

Formou-se em economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, possui mestrado em administração pela 
Universidade de Warwick, na Inglaterra, participou do programa Owners & President Management em Harvard. Atualmente 
é: (i) Membro do Conselho de Administração da Companhia; (ii) Membro do Comitê de Gente e Gestão da Companhia; (iii) 
Diretor Presidente do Burger King Corporation. Nos últimos cinco anos atuou como: (i) Presidente do Conselho da ALL – 
América Latina Logística Malha Sul (de 2004 a 2010); (ii) Membro do Conselho de Administração da Companhia (de 2004 a 
2010); (iii) Diretor Presidente da Companhia (de 2005 a 2010); (iv) Presidente do Conselho de Administração da ALL – América 
Latina Logística Malha Norte (de 2004 a 2010); (v) Presidente do Conselho de Administração da ALL – América Latina Logística 
Malha Paulista (desde 2008 como Conselheiro e de 2009 a 2010 como Presidente); (vi) Membro do Conselho da ALL – 
América Latina Logística Malha Oeste (de 2009 a 2010); (vii) Diretor- Presidente ALL – América Latina Logística Intermodal (de 
2005 a 2010) . As concessionárias indicadas possuem capital aberto e fazem parte do grupo econômico da Companhia. 

Eliane Aleixo Lustosa Conselheira

Conselheira de Administração certificada pelo IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa), é sócia da 
Triscorp Investimentos, Coordenadora do Capítulo IBGC-RJ, membro da Câmara de Arbitragem da BM&FBovespa e 
dos Conselhos da Gerdau Metalúrgica S.A, da Logz Logística Brasil S.A., da Agroenergia do Piauí S.A. (Administração) e 
da Fibria S.A. (Fiscal). Foi CFO da LLX Logística S.A., Vice-Presidente de Finanças e Controle do Grupo Abril SA, Diretora-
Executiva de Finanças e Administração da Globex S.A. (Ponto Frio), Diretora de Finanças e Investimentos do Petros 
(Fundo De Pensão da Petrobras) e conselheira em diversas empresas. No setor publico, foi Diretora e Secretária-Adjunta 
da Secretaria de Direito Econômico/MJ, coordenadora da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda e 
pesquisadora do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento), além de professora dos Departamentos de Economia e 
de Relações Internacionais da PUC/RJ. Doutora em Finanças e Mestre em Economia pela PUC/RJ. 

Henrique Amarante da Costa Pinto Conselheiro

Trabalha no BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento) desde 1982, onde ocupou várias posições, entre as quais a de 
Gerente na Área de Mineração e Siderurgia; Gerente no Departamento de Investimento na Área de Mercado de Capitais 
da BNDESPAR (holding do BNDES); e Superintendente e Chefe de Departamento de Divisão Operacional na BNDESPAR. 
É graduado em engenharia mecânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e possui mestrados em administração 
pelo Coppead (Instituto de Pós-graduação e Pesquisa em Administração), ligado a essa mesma universidade, e na 
International Securities, Investment and Banking pela University of Reading (Reino Unido). 

José Carlos Alonso Gonçalves Conselheiro

Membro do Conselho de Administração da ALL desde maio de 2012, é Bancário da Caixa Econômica Federal desde 1981. 
Nos últimos cinco anos atuou também como Conselheiro de Administração da FPC Participações Corporativas S.A (de 2003 
a 2008); Presidente do Conselho de Administração da Fenae Corretora (atual PAR Corretora de Seguros, de 2003 a 2008); 
Conselheiro Deliberativo da Funcef (Fundação dos Economiários Federais, de 2002 a 2006) e Diretor de Benefícios da Funcef 
(de 2010 até a presente data). É formado em Administração, Economia e Contabilidade pela Universidade de São Paulo. 

cUrrícUloS
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Linneu Carlos da Costa Lima Conselheiro

É especialista em óleos vegetais pela VD Anderson e em woodpreserving (formas de garantir a preservação da madeira) 
na Taylor & Coquitt, ambas sediadas nos EUA. É também Conselheiro da Sociedade Rural Brasileira. Em sua carreira foi 
Presidente da Coopermococa, Secretário de Produção e Comercialização do Ministério da Agricultura nas gestões dos 
Ministros Roberto Rodrigues e Luís Carlos Guedes Pinto, de 2003 a 2007; e Presidente do Museu do Café de Santos até 2010. 

Mario Mendes de Lara Neto Conselheiro

O Sr. Mario Mendes de Lara Neto é estudante de engenharia civil e administração.

Nelson Rozental Conselheiro

É membro do Conselho de Administração da América Latina Logística desde fevereiro de 2009. É também sócio executivo 
da GP Investimentos desde 1999 e Presidente do Conselho de Administração da BRZ Investimentos, sendo responsável pela 
área de longo prazo. É, ainda, membro do conselho do Hopi Hari e da ABVCAP. Foi Diretor Executivo do BNDESPAR (holding 
do BNDES) e conselheiro do Brazilian Equity Partners Fund e do Brazil Private Equity Mutual Fund. Também foi conselheiro 
da Bahia Sul Celulose, da Gafisa, da Light, da Telemar, da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, da Iochpe Maxion e da IBMEC. É 
graduado em Engenharia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e possui Mestrado em Administração de Empresas pelo 
Coppead (Instituto de Pós-graduação e Pesquisa em Administração) dessa mesma universidade.

Paulo Luiz Araújo Basílio Conselheiro

Ocupou o cargo de Diretor Presidente da ALL de setembro 2010 até junho de 2012. Na Companhia desde outubro de 
2000, ocupou também os cargos de Diretor Superintendente em 2010, Diretor Financeiro em 2009, Diretor de Serviços e 
Tecnologia de 2007 a 2008, Diretor de Produtos Industrializados de 2005 a 2006, Gerente Financeiro de 2004 a 2005, Gerente 
de Planejamento Financeiro de 2002 a 2004, e Coordenador de Planejamento de 2000 a 2002. Antes de ingressar na ALL, 
trabalhou como consultor no Instituto Brasileiro de Economia da FGV de 1999 a 2000. Cursou Economia na Universidade de 
Brasília e possui mestrado pela EPGE (Escola de Pós-graduação e Economia) da FGV Rio de Janeiro. 

Raimundo Pires Martins da Costa Conselheiro

Membro do Conselho de Administração da América Latina Logística desde março de 2008, ocupou anteriormente 
o cargo de Diretor de Operações de junho de 1998 a março de 2008. Atuou também em diversas posições na 
administração da Companhia Vale do Rio Doce de 1985 a junho de 1998, incluindo a de Gerente Geral do Sistema 
Ferroviário Sul, de 1997 a 1998; de Gerente de Manutenção de Ferrovias de 1987 a 1995; e a de Gerente de Escala de 
Trens de 1986 a 1987. Graduou-se em Engenharia Civil pela PUC/Minas Gerais e possui mestrado em administração 
pela Fundação Dom Cabral de Minas Gerais.

Ricardo Schaefer Conselheiro

Atua como Subsecretário de Gestão Estratégica e Competitividade do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior. Foi Diretor de Gestão e Planejamento da Apex (Agência de Promoção de Exportação e Investimentos) 
Brasil de maio de 2007 a dezembro de 2010 e atuou como Chefe de Gabinete da Presidência da ABDI (Agência Brasileira 
de Desenvolvimento Industrial) e Secretário Executivo do CNDI (Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial) de 
janeiro de 2005 a maio de 2007.Formou-se em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1993 e é 
pós-graduado em marketing pela ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing ) desde 1996. 
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DIRETORIA

Eduardo Machado de Carvalho Pelleissone Diretor Presidente

O Sr. Pelleissone ocupa o cargo de Diretor Presidente desde julho de 2012. Eduardo Pelleissone foi superintendente 
desde dezembro de 2010, ocupando anteriormente a Diretoria de Commodities Agrícolas da ALL desde abril de 2004. 
Ele ingressou na empresa em maio de 1999 e ocupou os seguintes cargos: Gerente Nacional de Produtos Agrícolas, 
de 2002 a 2003, e Gerente Regional de Vendas de Produtos Agrícolas em 2001, além de atuar como Coordenador de 
Vendas de 1999 a 2001. Antes de entrar na ALL, o Sr. Pelleissone ocupou diversos cargos de 1994 a 1999 na Glencore 
Importadora e Exportadora S.A. sendo que atuou como Trader de Commodities Agrícolas de 1996 a 1999. Cursou até o 
último ano de administração de empresas no Instituto Mauá de Tecnologia, possui um MBA em logística e serviços pelo 
COPPEAD, no Rio de Janeiro e especialização em Stanford.

Rodrigo Barros de Moura Campos Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

O Sr. Rodrigo Campos ocupa o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da ALL desde janeiro 2010. 
Ele ingressou na empresa em março de 2002 e ocupou os seguintes cargos: Diretor de Relações com Investidores em 
2009, Superintendente de Controladoria em 2008, Gerente de RI de 2004 a 2005, além de atuar como coordenador de 
planejamento de 2002 a 2004. Antes de entrar na ALL, o Sr. Campos trabalhou como macroeconomista no Banco Fleming 
Graphus e em um Asset independente de 1998 a 2001. Cursou economia na Universidade Mackenzie, possui mestrado em 
economia na EPGE/FGV, no Rio de Janeiro.

Riccardo Arduini Conselheiro

É membro do Conselho de Administração da ALL desde abril de 1997. É também vice-presidente da Cinpal (Companhia 
Industrial de Peças para Automóveis). Formou-se em Engenharia Mecânica e possui pós-graduação em administração pela FGV.

Sérgio Ricardo Silva Rosa Conselheiro

Desde setembro de 2010 é Presidente da Brasilprev Seguros e Previdência S.A. Anteriormente, havia sido Diretor Presidente da 
Previ (Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil) até maio de 2010; Presidente do Conselho de Administração 
da Vale S.A. e da Valepar S.A. até setembro de 2010; e Diretor Presidente da Litel S.A. até outubro de 2010. Formou-se em 
Jornalismo pela USP (Universidade de São Paulo) em 1981. 

Wagner Pinheiro de Oliveira Conselheiro

É membro do Conselho de Administração da ALL desde fevereiro de 2009. É também Presidente da Petros (Fundação 
Petrobras de Seguridade Social), membro do Conselho de Administração da Telemig Celular Participações S/A e Presidente 
do ICSS (Instituto Cultural de Seguridade Social). Antes de ingressar na Petros, atuou como Analista de Investimentos do 
Banespa (extinto Banco do Estado de São Paulo); assessor de Finanças e Orçamento da Bancada do Partido dos Trabalhadores 
na Assembleia Legislativa de São Paulo; e eleito membro do Comitê de Investimentos e Diretor Financeiro do Banesprev 
(fundo de pensão do Banespa). Foi também Diretor da Federação dos Bancários da CUT (Central Única dos Trabalhadores) de 
São Paulo e da Afubesp (Associação dos Funcionários do Banespa) de 1996 a 2002. É formado em economia pela Unicamp 
(1986), com especialização em Administração e Gestão Financeira pela FGV/SP e em Finanças pela USP.

Giancarlo Arduini Conselheiro

Além de membro suplente do Conselho de Administração da ALL Operações Logísticas desde 2006, é advogado e Diretor 
da Judori Administração, Empreendimentos e Participações S.A. (empresa do ramo de investimentos pertencente ao grupo 
controlador da Companhia). Formou-se em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e possui curso de 
extensão e atualização em Business Economics pela Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas.

A estrutura apresentada refere-se ao final de 2012. Até o momento da publicação deste relatório, ocorreram as seguintes alterações: 
Paulo Luiz Araújo Basílio deixou o Conselho. Sérgio Ricardo Silva Rosa deixou o Conselho, passando a integrá-lo Joilson Rodrigues Ferreira. 
Bernardo Vieira Hees deixou o Conselho, assumindo Carlos Fernando Vieira Gamboa.  Giancarlo Arduini passou a suplente e Alessandro 
Arduini assumiu como conselheiro.
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Pedro Roberto Oliveira Almeida Diretor de Relações Institucionais

O Sr. Almeida ocupa o cargo de Diretor de Relações Institucionais da ALL desde março de 1997. Desde 1976, o Sr. Almeida 
ocupou diversos cargos na administração das Lojas Americanas S.A. e em empresas da carteira da GP Investimentos, 
incluindo os cargos de Diretor de Recursos Humanos da Supermar Supermercados, de 1995 a 1997, e de Advogado 
Corporativo e Diretor de Recursos Humanos nas Lojas Americanas S.A. de 1986 a 1995. Também foi Gerente Geral de Recursos 
Humanos do Grupo Ceres, uma empresa de engenharia, de 1975 a 1986. Formou-se em direito pela Universidade Gama 
Filho, no Rio de Janeiro, e possui MBA em logística e serviços pela COPPEAD, no Rio de Janeiro.

Alexandre de Moraes Zanelatto Diretor de Operação

O Sr. Zanelatto é Diretor de Operação desde janeiro de 2009. Sua trajetória pela ALL iniciou em abril de 1999 como trainee, 
assumindo em abril de 2000 o cargo de analista de operações de via permanente. Em julho do ano seguinte, assumiu a 
coordenação de planejamento de via permanente, passando à gerência de operações do Porto de Paranaguá em outubro de 
2002. De outubro de 2004 a outubro de 2006 gerenciou a unidade de produção PR/SC, quando se tornou superintendente 
de produção da Malha Norte. O Sr. Zanelatto é formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná com 
especialização em Gerenciamento de Obras pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e Project Management e 
Engineering Management pela University of California, San Diego California – EUA.

Sergio Luiz Nahuz
Diretor de Commodities Agrícolas e 
Novos Negócios

O Sr. Nahuz ocupa o cargo de Diretor de Commodities Agrícolas e Novos Negócios desde julho de 2012. Ocupou, anteriormente, 
o cargo de Diretor Comercial desde dezembro de 2010 e de Diretor de Produtos Industrializados da ALL entre agosto de 2008 e 
novembro de 2010. Ingressou na empresa em abril de 2002 como trainee e ocupou os seguintes cargos: Gerente da Unidade de 
Negócios Granéis Norte em 2008 e Gerente da Unidade de Negócios Granéis Centro-Oeste de 2004-2005. Além disso, trabalhos 
como Coordenador na Gerência Nacional de Grãos de 2002 a 2003. O Sr. Nahuz graduou-se em Engenharia Civil na Universidade 
Federal do Espírito Santo – UFES.

Marcos Rodrigues Diretor de Serviços e Tecnologia

O Sr. Marcos Rodrigues ocupa o cargo de Diretor de Serviços e Tecnologia desde março de 2012. Iniciou sua trajetória na ALL 
como estagiário na área de Controladoria em 1997 sendo efetivado como auxiliar administrativo no mesmo ano. Entre 1998 
e 2005 ocupou diversas posições nas áreas Financeira e de Operações Rodoviárias. Em 2006 liderou as áreas Financeira e de 
Controladoria durante a transição da Brasil Ferrovias. Ocupou em 2007 o cargo de gerente de Controladoria, e em 2009 foi 
promovido para Superintendente do Centro de Serviços Compartilhados. O Sr Marcos Rodrigues graduou-se em Administração 
de empresas pela Universidade Federal do Paraná.

Melissa Alves Werneck Diretora de Gente

A Sra. Werneck assumiu como Diretora de Gente em Dezembro de 2010. Ingressou na ALL em agosto de 1999, como 
analista de operações de logística. Em janeiro de 2000 assumiu a gerência de gente e gestão. Passou pelas gerências 
de Marketing, Projetos Logísticos e Inteligência de Mercado e pela Unidade de Negócios do Mercosul. Antes, trabalhou 
na área de Logística da Ambev. Graduada em Engenharia Química, na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e 
possui mestrado em Administração de Empresas, com ênfase em Logística, pelo COPPEAD/UFRJ.

Eduardo Fares Dias Diretor de Industrializados

O Sr. Eduardo Fares ocupa o cargo de Diretor de Produtos Industrializados da ALL desde julho de 2012. Ocupou, 
anteriormente, o cargo de Superintendente de Novos Negócios da ALL desde março de 2010, participando dos Projetos 
de criação da Vetria Mineração, Brado Logística e Ritmo Logística. O Sr. Fares ingressou na ALL pelo programa trainee 
em 2003 e desde então ocupou os seguintes cargos: Coordenador da Unidade de Produção Norte, Gerente de Execução 
e Superintendente da Unidade de Negócios de Granéis Líquidos, Açúcar e Fertilizantes. O Sr. Fares formou-se em 
Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e possui MBA em Gestão de Negócios na Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), além dos cursos de Financial Management na Stanford University e Senior  Executive Program na 
London Business School.

A estrutura apresentada refere-se ao final de 2012. Até o momento da publicação deste relatório, ocorreram as seguintes alterações: 
Alexandre Santoro assumiu o cargo de Diretor Presidente, Leonardo Recondo Azevedo assumiu a Diretoria de Commodities Agrícolas, 
Henrique Peterlongo Langon assumiu a Diretoria de Gestão e Tecnologia (antes chamada Diretoria de Serviços e Tecnologia) e Pedro 
Almeida agregou a Diretoria de Gente, passando a Diretor de Gente e Relações Institucionais.
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CONSELHO FISCAL
Marcos Tadeu de Siqueira

É membro do Conselho Fiscal da ALL desde abril de 2012. Atua também, desde maio de 2010, em função executiva na CNI (Confederação 
Nacional da Indústria), onde atuou como Gestor do Comitê do Projeto de Implantação do Novo Modelo de Governança Corporativa do 
Sistema Indústria - CNI/Sesi/Senai/IEL. Exerceu funções executivas e de direção no Banco do Brasil e no Banco Popular, e atuou como 
gestor no start-up da Faculdade Ibmec no Distrito Federal, onde também foi professor da disciplina Ambiente Organizacional em cursos 
de pós-graduação. Foi Conselheiro Fiscal do Hopi Hari S.A. e Conselheiro de Administração Suplente da Cobra Tecnologia S.A. por dois 
mandatos em ambas as posições. É certificado Conselheiro Fiscal e Conselheiro de Administração pelo IBGC (Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa), onde também é membro da Comissão do Terceiro Setor. Exerceu, ainda, atividades de consultoria organizacional. 
É formado em Administração de Empresas pela FAC/ICES-Belo Horizonte; possui MBA em Formação de Altos Executivos no Coppead 
(Instituto de Pós-graduação e Pesquisa em Administração) da UFRJ e em Gestão de Negócios Internacionais pela USP/FIPECAFI.

Newton de Souza Jr.
É Presidente do Conselho Fiscal da ALL desde abril de 2009, tendo sido membro do mesmo Conselho desde sua constituição, 
em 27 de Abril de 2004. Foi membro também do Conselho Fiscal da Ferroban - Ferrovias Bandeirantes S/A e da Nova 
Ferroban S/A. Foi, ainda, Diretor Jurídico da Estácio Participações S/A de 2007 a 2008, sócio do escritório de advocacia Vieira, 
Rezende, Barbosa e Guerreiro de 2004 a 2007 e Diretor Executivo e Conselheiro da Ferropar - Ferrovia Paraná entre 2003 e 
2004. Entre 2000 e 2003, ocupou diversas posições executivas em empresas pertencentes ao portfólio da GP Investimentos, 
incluindo membro do Conselho Corporativo da ALL e do Conselho da Ferropar de 1997 a 2000. É formado em Direito pela Uerj 
(Universidade Estadual do Rio de Janeiro) e possui pós-graduação em Direito Econômico e Empresarial pela FGV e MBA em 
Administração pelo Coppead (Instituto de Pós-graduação e Pesquisa em Administração) da UFRJ.

Ricardo Scalzo
É membro dos Conselhos Fiscais das Lojas Americanas S.A. desde sua constituição, assim como da Contax S.A. (empresa 
do Grupo Telemar; Tecnisa S.A.); da Cemar S.A. (Centrais Elétricas do Maranhão) e sua holding; da Equatorial S.A.; do Hopi 
Hari S. A.; da Magnesita Refratários S.A. e das empresas do grupo Telemar. Foi membro do Conselho Fiscal da Ambev desde 
sua instalação, até 2002. Trabalhou na Arthur Andersen S/C de 1974 a 1982 como Gerente de Consultoria Financeira e 
Auditoria e no Banco Garantia de 1982 a 1998. É formado em Física pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).

A estrutura apresentada refere-se ao final de 2012. Até o momento da publicação deste relatório, ocorreram as seguintes alterações: 

Marcos Tadeu de Cerqueira deixou o Conselho Fiscal. Reinaldo Soares de Camargo passou a integrar o Conselho Fiscal.

COMITÊ DE GESTÃO
Wilson Ferro de Lara

Presidente do Conselho de Administração da ALL desde julho de 2001. Foi também presidente da Delara Brasil Ltda. no período 
compreendido entre 1989 e 2001 e diretor-presidente da Transportes Cimensul Ltda. no período entre 1980 e 1989. Anteriormente, havia 
sido gerente da Randon S.A. de 1974 a 1980. Formou-se em economia em 1979 e possui mestrado em administração de empresas.

Paulo Luiz Araújo Basílio

Ocupou o cargo de Diretor Presidente da ALL de setembro 2010 até junho de 2012. Na Companhia desde outubro de 
2000, ocupou também os cargos de Diretor Superintendente em 2010, Diretor Financeiro em 2009, Diretor de Serviços e 
Tecnologia de 2007 a 2008, Diretor de Produtos Industrializados de 2005 a 2006, Gerente Financeiro de 2004 a 2005, Gerente 
de Planejamento Financeiro de 2002 a 2004, e Coordenador de Planejamento de 2000 a 2002. Antes de ingressar na ALL, 
trabalhou como consultor no Instituto Brasileiro de Economia da FGV de 1999 a 2000. Cursou Economia na Universidade de 
Brasília e possui mestrado pela EPGE (Escola de Pós-graduação e Economia) da FGV Rio de Janeiro.
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Riccardo Arduini

É membro do Conselho de Administração da ALL desde abril de 1997. É também vice- presidente da Cinpal 
(Companhia Industrial de Peças para Automóveis). Formou-se em Engenharia Mecânica e possui pós-graduação em 
administração pela FGV.

COMITÊ DO POCA
Wilson Ferro de Lara

Presidente do Conselho de Administração da ALL desde julho de 2001. Foi também presidente da Delara Brasil Ltda. no período 
compreendido entre 1989 e 2001 e diretor-presidente da Transportes Cimensul Ltda. no período entre 1980 e 1989. Anteriormente, havia 
sido gerente da Randon S.A. de 1974 a 1980. Formou-se em economia em 1979 e possui mestrado em administração de empresas.

Bernardo Vieira Hees

Formou-se em economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, possui mestrado em administração pela 
Universidade de Warwick, na Inglaterra, participou do programa Owners & President Management em Harvard. Atualmente 
é: (i) Membro do Conselho de Administração da Companhia; (ii) Membro do Comitê de Gente e Gestão da Companhia; (iii) 
Diretor Presidente do Burger King Corporation. Nos últimos cinco anos atuou como: (i) Presidente do Conselho da ALL – 
América Latina Logística Malha Sul (de 2004 a 2010); (ii) Membro do Conselho de Administração da Companhia (de 2004 a 
2010); (iii) Diretor Presidente da Companhia (de 2005 a 2010); (iv) Presidente do Conselho de Administração da ALL – América 
Latina Logística Malha Norte (de 2004 a 2010); (v) Presidente do Conselho de Administração da ALL – América Latina Logística 
Malha Paulista (desde 2008 como Conselheiro e de 2009 a 2010 como Presidente); (vi) Membro do Conselho da ALL – 
América Latina Logística Malha Oeste (de 2009 a 2010); (vii) Diretor- Presidente ALL – América Latina Logística Intermodal (de 
2005 a 2010) . As concessionárias indicadas possuem capital aberto e fazem parte do grupo econômico da Companhia. 

Eliane Aleixo Lustosa

Conselheira de Administração certificada pelo IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa), é sócia da Triscorp Investimentos, 
Coordenadora do Capítulo IBGC-RJ, membro da Câmara de Arbitragem da BM&FBovespa e dos Conselhos da Gerdau Metalúrgica 
S.A, da Logz Logística Brasil S.A., da Agroenergia do Piauí S.A. (Administração) e da Fibria S.A. (Fiscal). Foi CFO da LLX Logística S.A., 
Vice-Presidente de Finanças e Controle do Grupo Abril SA, Diretora-Executiva de Finanças e Administração da Globex S.A. (Ponto 
Frio), Diretora de Finanças e Investimentos do Petros (Fundo De Pensão da Petrobras) e conselheira em diversas empresas. No setor 
publico, foi Diretora e Secretária-Adjunta da Secretaria de Direito Econômico/MJ, coordenadora da Secretaria de Política Econômica do 
Ministério da Fazenda e pesquisadora do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento), além de professora dos Departamentos de 
Economia e de Relações Internacionais da PUC/RJ. Doutora em Finanças e Mestre em Economia pela PUC/RJ. 

Henrique Amarante da Costa Pinto

Trabalha no BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento) desde 1982, onde ocupou várias posições, entre as quais 
a de Gerente na Área de Mineração e Siderurgia; Gerente no Departamento de Investimento na Área de Mercado 
de Capitais da BNDESPAR (holding do BNDES); e Superintendente e Chefe de Departamento de Divisão Operacional 
na BNDESPAR. É graduado em engenharia mecânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e possui mestrados 
em administração pelo Coppead (Instituto de Pós-graduação e Pesquisa em Administração), ligado a essa mesma 
universidade, e na International Securities, Investment and Banking pela University of Reading (Reino Unido). 

Nelson Rozental

É membro do Conselho de Administração da América Latina Logística desde fevereiro de 2009. É também sócio executivo 
da GP Investimentos desde 1999 e Presidente do Conselho de Administração da BRZ Investimentos, sendo responsável pela 
área de longo prazo. É, ainda, membro do conselho do Hopi Hari e da ABVCAP. Foi Diretor Executivo do BNDESPAR (holding 
do BNDES) e conselheiro do Brazilian Equity Partners Fund e do Brazil Private Equity Mutual Fund. Também foi conselheiro 
da Bahia Sul Celulose, da Gafisa, da Light, da Telemar, da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, da Iochpe Maxion e da IBMEC. É 
graduado em Engenharia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e possui Mestrado em Administração de Empresas pelo 
Coppead (Instituto de Pós-graduação e Pesquisa em Administração) dessa mesma universidade.
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José Carlos Alonso Gonçalves

Membro do Conselho de Administração da ALL desde maio de 2012, é Bancário da Caixa Econômica Federal desde 1981. 
Nos últimos cinco anos atuou também como Conselheiro de Administração da FPC Participações Corporativas S.A (de 2003 
a 2008); Presidente do Conselho de Administração da Fenae Corretora (atual PAR Corretora de Seguros, de 2003 a 2008); 
Conselheiro Deliberativo da Funcef (Fundação dos Economiários Federais, de 2002 a 2006) e Diretor de Benefícios da Funcef 
(de 2010 até a presente data). É formado em Administração, Economia e Contabilidade pela Universidade de São Paulo.

Linneu Carlos da Costa Lima

É especialista em óleos vegetais pela VD Anderson e em woodpreserving (formas de garantir a preservação da madeira) 
na Taylor & Coquitt, ambas sediadas nos EUA. É também Conselheiro da Sociedade Rural Brasileira. Em sua carreira foi 
Presidente da Coopermococa, Secretário de Produção e Comercialização do Ministério da Agricultura nas gestões dos 
Ministros Roberto Rodrigues e Luís Carlos Guedes Pinto, de 2003 a 2007; e Presidente do Museu do Café de Santos até 2010.

Nelson Rozental

É membro do Conselho de Administração da América Latina Logística desde fevereiro de 2009. É também sócio executivo 
da GP Investimentos desde 1999 e Presidente do Conselho de Administração da BRZ Investimentos, sendo responsável pela 
área de longo prazo. É, ainda, membro do conselho do Hopi Hari e da ABVCAP. Foi Diretor Executivo do BNDESPAR (holding 
do BNDES) e conselheiro do Brazilian Equity Partners Fund e do Brazil Private Equity Mutual Fund. Também foi conselheiro 
da Bahia Sul Celulose, da Gafisa, da Light, da Telemar, da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, da Iochpe Maxion e da IBMEC. É 
graduado em Engenharia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e possui Mestrado em Administração de Empresas pelo 
Coppead (Instituto de Pós-graduação e Pesquisa em Administração) dessa mesma universidade.

Paulo Luiz Araújo Basílio

Ocupou o cargo de Diretor Presidente da ALL de setembro 2010 até junho de 2012. Na Companhia desde outubro de 
2000, ocupou também os cargos de Diretor Superintendente em 2010, Diretor Financeiro em 2009, Diretor de Serviços e 
Tecnologia de 2007 a 2008, Diretor de Produtos Industrializados de 2005 a 2006, Gerente Financeiro de 2004 a 2005, Gerente 
de Planejamento Financeiro de 2002 a 2004, e Coordenador de Planejamento de 2000 a 2002. Antes de ingressar na ALL, 
trabalhou como consultor no Instituto Brasileiro de Economia da FGV de 1999 a 2000. Cursou Economia na Universidade de 
Brasília e possui mestrado pela EPGE (Escola de Pós-graduação e Economia) da FGV Rio de Janeiro.

Raimundo Pires Martins da Costa

Membro do Conselho de Administração da América Latina Logística desde março de 2008, ocupou anteriormente o cargo de 
Diretor de Operações de junho de 1998 a março de 2008. Atuou também em diversas posições na administração da Companhia 
Vale do Rio Doce de 1985 a junho de 1998, incluindo a de Gerente Geral do Sistema Ferroviário Sul, de 1997 a 1998; de Gerente de 
Manutenção de Ferrovias de 1987 a 1995; e a de Gerente de Escala de Trens de 1986 a 1987. Graduou-se em Engenharia Civil pela 
PUC/Minas Gerais e possui mestrado em administração pela Fundação Dom Cabral de Minas Gerais.

Ricardo Schaefer
Atua como Subsecretário de Gestão Estratégica e Competitividade do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior. Foi Diretor de Gestão e Planejamento da Apex (Agência de Promoção de Exportação e Investimentos) 
Brasil de maio de 2007 a dezembro de 2010 e atuou como Chefe de Gabinete da Presidência da ABDI (Agência Brasileira 
de Desenvolvimento Industrial) e Secretário Executivo do CNDI (Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial ) de 
janeiro de 2005 a maio de 2007. Formou-se em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1993 e é 
pós-graduado em marketing pela ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing ) desde 1996. 

Mario Mendes de Lara Neto

O Sr. Mario Mendes de Lara Neto é estudante de engenharia civil e administração.
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Riccardo Arduini

É membro do Conselho de Administração da ALL desde abril de 1997. É também vice-presidente da Cinpal (Companhia 
Industrial de Peças para Automóveis). Formou-se em Engenharia Mecânica e possui pós-graduação em administração pela FGV.

Sérgio Ricardo Silva Rosa

Desde setembro de 2010 é Presidente da Brasilprev Seguros e Previdência S.A. Anteriormente, havia sido Diretor 
Presidente da Previ (Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil) até maio de 2010; Presidente do 
Conselho de Administração da Vale S.A. e da Valepar S.A. até setembro de 2010; e Diretor Presidente da Litel S.A. até 
outubro de 2010. Formou-se em Jornalismo pela USP (Universidade de São Paulo) em 1981. 

Wagner Pinheiro de Oliveira

É membro do Conselho de Administração da ALL desde fevereiro de 2009. É também Presidente da Petros (Fundação Petrobras 
de Seguridade Social), membro do Conselho de Administração da Telemig Celular Participações S/A e Presidente do ICSS 
(Instituto Cultural de Seguridade Social). Antes de ingressar na Petros, atuou como Analista de Investimentos do Banespa 
(extinto Banco do Estado de São Paulo); assessor de Finanças e Orçamento da Bancada do Partido dos Trabalhadores na 
Assembleia Legislativa de São Paulo; e eleito membro do Comitê de Investimentos e Diretor Financeiro do Banesprev (fundo de 
pensão do Banespa). Foi também Diretor da Federação dos Bancários da CUT (Central Única dos Trabalhadores) de São Paulo 
e da Afubesp (Associação dos Funcionários do Banespa) de 1996 a 2002. É formado em economia pela Unicamp (1986), com 
especialização em Administração e Gestão Financeira pela FGV/SP e em Finanças pela USP. 

Giancarlo Arduini

Além de membro suplente do Conselho de Administração da ALL Operações Logísticas desde 2006, é advogado e Diretor 
da Judori Administração, Empreendimentos e Participações S.A. (empresa do ramo de investimentos pertencente ao grupo 
controlador da Companhia). Formou-se em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e possui curso de 
extensão e atualização em Business Economics pela Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas.

A estrutura apresentada refere-se ao final de 2012. Até o momento da publicação deste relatório, ocorreram as seguintes 

alterações: Paulo Luiz Araújo Basílio deixou o Comitê de Gestão e o Poca. Sérgio Ricardo Silva Rosa deixou o Poca, passando a 

integrá-lo Joilson Rodrigues Ferreira. Bernardo Vieira Hees deixou o Poca, assumindo Carlos Fernando Vieira Gamboa.  Giancarlo 

Arduini passou a suplente e Alessandro Arduini assumiu como membro do Poca.
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íNdice reMiSSivo Gri

[GRI 3.12]

Indicadores GRI Resposta

1. Estratégia e Análise 

1.1 Declaração do detentor do cargo com maior poder de decisão sobre 
a relevância da sustentabilidade para a organização Pág. 4

2. Perfil Organizacional

2.1 Nome da organização Capa

2.2 Principais marcas, produtos e/ou serviços Págs. 7, 11, 17, 23, 27

2.3 Estrutura operacional, incluindo principais divisões, unidades 
operacionais, subsidiárias e joint ventures Pág. 7

2.4 Localização da sede da organização Rua Emilio Bertolini, 100 - Vila Oficinas - 
Curitiba - PR CEP:  82920-030

2.5 Número e nome de países em que a organização opera Págs. 7, 11, 12, 17, 23

2.6 Tipo e natureza jurídica da propriedade Págs. 7, 32

2.7 Mercados atendidos (incluindo discriminação geográfica, setores 
atendidos e tipos de clientes/beneficiários) Págs. 7, 11, 17, 23

2.8 Porte da organização Pág. 7

2.9 Principais mudanças durante o período coberto, referentes a porte, 
estrutura ou participação acionária Págs. 14, 20, 32

2.10 Prêmios recebidos no período coberto pelo relatório Págs. 5, 36

3. Parâmetros para o Relatório

Perfil do Relatório

3.1 Período coberto pelo relatório Pág. 2

3.2 Data do relatório anterior mais recente Pág. 2

3.3 Ciclo de emissão dos relatórios Pág. 2

3.4 Dados para contato Pág. 71

Escopo e Limite do Relatório

3.5 Processo para definição do conteúdo do relatório Pág. 2

3.6 Limite do relatório Pág. 2

3.7 Declaração sobre quaisquer limitações específicas quanto ao 
escopo ou ao limite do relatório Pág. 2

3.8
Base para elaboração do relatório no que se refere a joint ventures, 
subsidiárias, instalações arrendadas, operações terceirizadas e 
outras organizações 

Pág. 2

3.10 Explicação das consequências de quaisquer reformulações de 
informações fornecidas em relatórios anteriores 

Não houve em 2012 nenhuma 
reformulação de informações fornecidas em 
relatórios anteriores. Em 2007, foi publicado 
o último Relatório Anual da Companhia; 
entretanto ele não seguia metodologia da 
GRI (Global Reporting Initiative).

3.11
Mudanças significativas em comparação com anos anteriores no que se 
refere a escopo, limite ou métodos de medição aplicados no relatório

Pág. 4
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Sumário de Conteúdo da GRI

3.12 Tabela que identifica a localização das informações no relatório Pág. 66

4. Governança, Compromissos e Engajamento

4.1 Estrutura de governança Págs. 33, 34

4.2 Indicação caso o presidente do mais alto órgão de governança 
também seja um diretor executivo Pág. 33

4.3
Para organizações com uma estrutura de administração unitária, 
declaração do número de membros independentes ou não 
executivos do mais alto órgão de governança 

Pág. 33

4.4

Mecanismos para que acionistas e empregados façam 
recomendações ou deem orientações ao mais alto órgão 
de governança

Para os acionistas, página 36. Não existem 
comissões de trabalhadores na ALL que 
atuem junto a órgãos de representação 
formal. O sindicato centraliza todas 
as atividades de representação. Os 
funcionários podem se manifestar sobre 
as relações de trabalho por meio do 
canal de ouvidoria disponibilizado pela 
empresa. Exemplos de temas relacionados 
a desempenho econômico, ambiental e  
social levantados por meio desses e outros 
mecanismos durante o período coberto pelo 
relatório foram: desempenho da empresa, 
clima organizacional, condições de trabalho, 
investimentos de cunho ambiental, salários, 
investimentos de modo geral.

4.14 Relação de grupos de stakeholders engajados pela organização Pág. 36

4.15 Base para a identificação e seleção de stakeholders com os quais se engajar Pág. 36

5. Forma de Gestão e Indicadores de Desempenho

ECONÔMICO

Aspecto: Desempenho Econômico

EC2 Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as 
atividades da organização devido a mudanças climáticas Pág. 30

EC4 Ajuda financeira recebida do governo 

A Sudam (Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia) 
disponibiliza à ALL incentivo fiscal de 
redução de IRPJ (Imposto de Renda - Pessoa 
Jurídica) em virtude de investimentos na 
região, sendo que no ano de 2012 foram 
aproveitados R$ 54.346 mil. O Governo 
do Mato Grosso concedeu, em 2012, 
crédito outorgado de R$ 19.200 mil em 
ICMS (Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços), no modelo de 
subvenção para investimento.

Aspecto: Presença no Mercado

EC6 Políticas, práticas e proporção de gastos com fornecedores locais 
em unidades operacionais importantes Pág. 38
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AMBIENTAL

Aspecto: Materiais

EN1 Materiais usados por peso ou volume Pág. 52

EN2 Percentual dos materiais usados provenientes de reciclagem Pág. 52

Aspecto: Energia

EN3 Consumo de energia direta discriminado por fonte de energia primária Pág. 52

EN4 Consumo de energia indireta discriminado por fonte de energia primária Pág. 52

Aspecto: Água

EN8 Total de água retirada por fonte Pág. 53

EN10 Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada Pág. 53

Aspecto: Biodiversidade

EN11
Localização e tamanho da área possuída, arrendada ou administrada 
dentro de áreas protegidas, ou adjacente a elas, e áreas de alto índice 
de biodiversidade fora das áreas protegidas

Pág. 54

EN12
Descrição dos impactos significativos na biodiversidade de atividades, 
produtos e serviços em áreas protegidas e em áreas de alto índice de 
biodiversidade fora das áreas protegidas

Pág. 54

Aspecto: Emissões, Efluentes e Resíduos

EN16 Total de emissões diretas e indiretas de gases causadores do efeito 
estufa, por peso Pág. 56

EN17 Outras emissões indiretas relevantes de gases de efeito estufa, por peso Pág. 56

EN19 Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozônio, por peso Pág. 56

EN20 NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas, por tipo e peso Pág. 56

EN21 Descarte total de água, por qualidade e destinação Pág. 53

EN22 Peso total de resíduos, por tipo e método de disposição Pág. 57

EN23 Número e volume total de derramamentos significativos Pág. 57

Aspecto: Produtos e Serviços

EN26 Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e serviços 
e a extensão da redução desses impactos Págs. 53, 54, 56

Aspecto: Geral

EN30 Total de investimentos e gastos em proteção ambiental, por tipo Pág. 51

PRÁTICAS TRABALHISTAS E TRABALHO DECENTE

Aspecto: Emprego

LA1 Total de trabalhadores por tipo de emprego, contrato de trabalho e região Pág. 39

LA2 Número total e taxa de rotatividade de empregados por faixa 
etária, gênero e região Págs. 39, 42

LA3
Benefícios oferecidos a empregados de tempo integral que não 
são oferecidos a empregados temporários ou em regime de meio 
período, discriminados pelas principais operações

Pág. 43

Aspecto: Relações entre os Trabalhadores e a Governança

LA4 Percentual de empregados abrangidos por acordos de negociação coletiva Pág. 39
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LA5
Prazo mínimo para notificação com antecedência referente a mudanças 
operacionais, incluindo se esse procedimento está especificado em 
acordos de negociação coletiva

Não existe um prazo de antecedência 
mínimo para notificação dos colaboradores 
sobre mudanças operacionais significativas 
como reestruturação, terceirização, 
encerramento de atividades, expansões, 
novas unidades, aquisições, vendas e fusões.

Aspecto: Saúde e Segurança no Trabalho

LA6

Percentual de empregados representados em comitês formais de 
segurança e saúde, compostos por gestores e trabalhadores, que ajudam 
no monitoramento e aconselhamento sobre programas de segurança e 
saúde ocupacional

Pág. 47

LA7 Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e 
óbitos relacionados ao trabalho, por região Pág. 47

LA8
Programas de educação, treinamento, aconselhamento, prevenção e 
controle de risco em andamento para dar assistência a empregados, seus 
familiares ou membros da comunidade com relação a doenças graves

Pág. 47

LA9 Temas relativos a segurança e saúde cobertos por acordos formais 
com sindicatos Pág. 47

Aspecto: Treinamento e Educação

LA10 Média de horas de treinamento por ano, por empregado, discriminadas 
por categoria funcional Pág. 45

LA11
Programas para gestão de competências e aprendizagem contínua que 
apoiam a continuidade da empregabilidade dos funcionários e para 
gerenciar o fim da carreira

Págs. 44, 45

LA12 Percentual de empregados que recebem regularmente análises de 
desempenho e de desenvolvimento de carreira Pág. 43

Aspecto: Diversidade e Igualdade de Oportunidades

LA13
Composição dos grupos responsáveis pela governança corporativa e 
discriminação de empregados por categoria, de acordo com gênero, faixa 
etária, minorias e outros indicadores de diversidade

Págs. 39, 40, 41

DIREITOS HUMANOS

Aspecto: Práticas de Investimento e de Processos de Compra

HR1
Percentual e número total de contratos de investimentos significativos 
que incluam cláusulas referentes a direitos humanos ou que foram 
submetidos a avaliações referentes a direitos humanos

Pág. 38

HR2
Percentual de empresas contratadas e fornecedores críticos que 
foram submetidos a avaliações referentes a direitos humanos e as 
medidas tomadas

Pág. 38

Aspecto: Não Discriminação

HR4 Número total de casos de discriminação e as medidas tomadas Pág. 35

Aspecto: Liberdade de Associação e Negociação Coletiva

HR5
Operações identificadas em que o direito de exercer a liberdade de 
associação e a negociação coletiva pode estar correndo risco significativo e 
as medidas tomadas para apoiar esse direito

A ALL não possui operações em que o direito 
do funcionário de exercer a liberdade de 
associação e a negociação coletiva esteja 
sofrendo risco. Nesse sentido, todos os 
Acordos Coletivos de Trabalho estabelecem 
cláusula de sindicalização.

Aspecto: Trabalho Infantil

HR6
Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de 
trabalho infantil e as medidas tomadas para contribuir para a abolição do 
trabalho infantil

Pág. 38
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Aspecto: Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo

HR7
Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de 
trabalho forçado ou análogo ao escravo e as medidas tomadas para 
contribuir para a erradicação do trabalho forçado ou análogo ao escravo

Pág. 38

SOCIEDADE

Aspecto: Comunidade

SO1
Natureza, escopo e eficácia de quaisquer programas e práticas para 
avaliar e gerir os impactos das operações nas comunidades, incluindo a 
entrada, operação e saída

Págs. 49, 50

Aspecto: Corrupção

SO2 Percentual e número total de unidades de negócios submetidas a 
avaliações de riscos relacionados à corrupção Pág. 35

SO3 Percentual de empregados treinados nas políticas e procedimentos 
anticorrupção da organização Pág. 35

SO4 Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção Pág. 35

Aspecto: Políticas Públicas

SO5 Posições quanto a políticas públicas e participação na elaboração de 
políticas públicas e lobbies

Página 38. A ALL não assume posição 
formal na formulação de políticas 
públicas, nem participa de atividades 
vinculadas à formação de lobbies. A ANTF 
(Associação Nacional dos Transportes 
Ferroviários) representa o posicionamento 
da ALL e demais concessões ferroviárias. 
Durante 2012, as principais discussões 
em pauta foram referentes ao Novo 
Marco Regulatório das ferrovias no Brasil, 
publicado em 2011.

SO6 Valor total de contribuições financeiras e em espécie para partidos 
políticos, políticos ou instituições relacionadas, discriminadas por país

Não foram feitas contribuições financeiras 
destinadas a partidos políticos, políticos e 
instituições relacionadas em 2012. Segundo 
a Lei 9.504/97, Art. 24, é vedado, a partido e 
candidato, receber direta ou indiretamente 
doação em dinheiro ou estimável em 
dinheiro, inclusive por meio de publicidade 
de qualquer espécie, procedente de:                                                                                                                                              
                                                                                                                 
I - entidade ou governo estrangeiro;
II - órgão da administração pública direta 
e indireta ou fundação mantida com 
recursos provenientes do Poder Público;
III - concessionário ou permissionário de 
serviço público.

Aspecto: Concorrência Desleal

SO7 Número total de ações judiciais por concorrência desleal, práticas de 
truste e monopólio e seus resultados

Não houve em 2012 nenhuma ação 
judicial por concorrência desleal, práticas 
de truste ou monopólio.

Aspecto: Conformidade

SO8 Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não 
monetárias resultantes da não conformidade com leis e regulamentos

Em 2012, com exceção de multas 
ambientais, não houve multas referentes a 
descumprimentos de leis e regulamentos.

RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO

Aspecto: Rotulagem de Produtos e Serviços

PR5 Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo resultados de 
pesquisas que medem essa satisfação Pág. 37
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