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MEMBER

Você está interessado em produzir ou adquirir alumínio com 
responsabilidade? A certificação ASI pode ajudá-lo a:

Benefícios da 
Certificação ASI

Demonstrar garantia independente em relação a 
rigorosos padrões de desempenho e cadeia de 
custódia

Atender às expectativas dos clientes em relação às 
boas práticas e elevar a sua reputação

Fortalecer os sistemas internos de gestão nas questões 
ambientais, sociais e de governança

Trazer transparência às cadeias de suprimento e 
gerenciar seus riscos 

Compartilhar e fazer ecoar entre os stakeholders as 
melhores práticas e as evidências de impacto positivo 

Construir parcerias e relacionamentos entre os setores 
público, privado e voluntário

Ampliar o progresso em questões ambientais e sociais 
por meio de ações coletivas.

Ser membro da ASI 
é o primeiro passo
Antes de buscar a certificação ASI, as empresas precisam 
primeiro tornar-se membros da ASI e pagar uma taxa 
anual de associação. Sua taxa de associação é definida 
de acordo com o tipo, tamanho e finalidade da sua 
organização - mais informações podem ser encontradas 
em https://aluminium-stewardship.org/join-asi/. 

As taxas de associação são usadas pela ASI para:

Desenvolver e melhorar continuamente o programa de 
certificação ASI

Fornecer treinamento e suporte aos membros e 
auditores independentes

Gerenciar a implementação e supervisão contínuas do 
programa

Gerir a governança da ASI com 
foco em seus membros 

Promover interação e comunicação 
entre os stakeholders (partes
interessadas)

Responder aos riscos e às 
oportunidades emergentes.

Sobre a ASI 

A Aluminium Stewardship Initiative (ASI), Iniciativa para a Gestão Responsável do Alumínio, 
é uma organização global e sem fins lucrativos de definição de padrões e certificação. 
Reunimos produtores, utilizadores de alumínio e partes interessadas na cadeia de valor do 
alumínio, com o compromisso de maximizar a contribuição do alumínio para uma 
sociedade sustentável. Trabalhando juntos, pretendemos promover de forma colaborativa a 
produção, o fornecimento e a gestão responsáveis do alumínio.
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Padrões ASI
O Padrão de Desempenho ASI abrange questões críticas 
para toda a cadeia de valor do alumínio, incluindo 
emissões de gases de efeito estufa, gerenciamento de 
resíduos, gestão de materiais, biodiversidade e direitos 
humanos.

O Padrão de Cadeia de Custódia (CoC) ASI vincula a 
produção responsável ao fornecimento responsável e 
aumenta a ênfase nas questões de sustentabilidade nas 
práticas de aquisição. O objetivo principal do Padrão 
CoC é impulsionar a implementação dos requisitos de 
desempenho definidos no Padrão de Desempenho ASI.

Contexto dos riscos ou problemas que o Padrão está 
tentando gerenciar ou melhorar

Explicação de termos ou processos especiais

Referência a outros padrões, diretrizes e kits de 
ferramentas internacionais relevantes

Exemplos de boas práticas, considerando o tamanho e 
a maturidade da entidade.

A documentação de orientação da ASI para os dois 
Padrões fornece:

Documentos de suporte

O processo geral para obter a certificação ASI

Como os membros realizam uma autoavaliação inicial 
para se prepararem para uma auditoria

Como os auditores acreditados conduzem auditorias 
externas independentes para avaliar a conformidade 
com os Padrões da ASI

Princípios gerais para a realização de autoavaliações e 
auditorias eficazes.

O Guia de Reivindicações ASI estabelece as regras e 
instruções de suporte para as reivindicações 
relacionadas à Certificação e à associação à ASI. 
O Guia abrange: 

Reivindicações relacionadas à associação à ASI

Reivindicações relacionadas à certificação do Padrão 
de Desempenho ASI

Reivindicações relacionadas à certificação do Padrão 
de Cadeia de Custódia ASI.

O Manual de Garantia ASI estabelece os princípios, 
procedimentos e objetivos do modelo de garantia que 
apoia a Certificação ASI. Ele abrange:

 
 

ASI Chain of 

Custody (CoC) 

Standard V1 – 

Guidance 

 

December 2017 

 

 

 

ASI Claims Guide 
 
 
 
 
 
 
 

Version 1  

 
December 2017 

 
 

ASI Performance 

Standard V2 –

Guidance 

December 2017 

 

 

 

ASI Performance 
Standard 
Version 2  
December 2017 

 

 

 

ASI  
Assurance 
Manual 
Version 1  
December 2017 

 

 

ASI Chain of 
Custody (CoC) 
Standard 
 

Version 1  
December 2017 
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Etapas para a certificação ASI
A certificação de acordo com os padrões ASI requer auditoria externa 
independente, feita por auditores credenciados pela ASI, para verificar se os 
sistemas de gerenciamento e o desempenho da entidade estão em conformidade 
com os padrões relevantes. O processo de certificação também estabelece 
mecanismos para a identificação precoce de práticas que podem estar em não 
conformidade e processos para rastrear ações corretivas e sua implementação.

Existem cinco etapas principais no processo de certificação ASI:

Passo 
um

Autoavaliação
Fase de preparação para a Auditoria de 
Certificação.

Conduzida pelo membro de acordo com seu 
Escopo de Certificação definido.

Relatório de
Auditoria

O auditor prepara o relatório de auditoria para a 
ASI e o membro.
O membro implementa plano/s de ação corretiva, 
quando necessário.
Quando a certificação é obtida, a Etapa 4 começa.

Emissão de
Certificação

A ASI revisa o relatório da auditoria para verificar 
sua clareza e completude.

A ASI emite a Certificação e atualiza o website da 
ASI.

Revisões
Periódicas

As Auditorias Periódicas e de Recertificação são 
realizadas durante/no fim do período de 
certificação.
Elas verificam a continuidade da conformidade e/ou 
podem avaliar outros riscos identificados.

Passo
dois

Auditoria de 
Certificação

Conduzida por um auditor credenciado pela 
ASI, que é externo e independente.

Avaliação de conformidade baseada em risco.

Passo
três

Passo
quatro

Passo
Cinco
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Escopo da 
certificação
O Escopo da Certificação define quais partes de uma 
empresa, instalações e/ou produto/programa são 
abrangidas por uma certificação ASI. Às vezes, isso 
também é chamado de "unidade de certificação".

O Escopo da Certificação precisa ser claramente 
documentado como parte da autoavaliação inicial 
para que:

A aplicabilidade dos critérios individuais nos Padrões 
ASI é definida pelas atividades relevantes na cadeia 
de suprimento e pela classe de associação do 
membro.

Fique claro para o Membro o que se enquadra no 
escopo de uma auditoria da ASI

O auditor possa desenvolver um plano de auditoria 
apropriado

O Escopo da Certificação do membro seja 
comunicado de forma clara e precisa aos 
stakeholders e parceiros de negócios.

A aplicabilidade de critérios 
individuais nos padrões ASI 
é definida pelas atividades 
relevantes na cadeia de 
suprimento e pela classe de 
associação do membro.

Escritório Central/Grupo
empresarial (Holding)

Corporação

Subsidiária
Um

Subsidiária
Dois

Subsidiária
(Joint Venture)

Planta de
Extrusão
Um

Planta de
Extrusão
Dois

Divisão ou Região

Exemplo de Escopo de Certificação

Local ou Função

5



elementAl
13

Uma parte essencial da abordagem de garantia da ASI 
é usar plataformas de TI inovadoras e personalizadas 
para centralizar o gerenciamento do processo de 
certificação e otimizar a coleta de dados. 

A Plataforma de Garantia ASI baseada em nuvem, 
conhecida como “elementAl”, é usada para gerenciar 
autoavaliações e auditorias em relação ao Padrão de 
Desempenho e ao Padrão de Cadeia de Custódia. 
Todos os membros recebem login de acesso à 
plataforma 'elementAl'.

O gerenciamento central do processo e dos dados 
da ASI oferece os seguintes benefícios:

Processos de avaliação padronizados para uma 
maior coerência 

Supervisão aprimorada de todas as autoavaliações e 
auditorias para garantir a coerência da 
implementação

Coleta de dados eficiente para monitorar e avaliar os 
impactos da ASI

Plataforma centralizada para implementar revisões 
dos Padrões ASI e/ou do Manual de Garantia

Capacidade da ASI de rastrear o progresso, 
monitorar possíveis obstáculos e identificar áreas 
onde orientação ou suporte adicionais são 
necessários.
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Gerenciar o 
processo
Considere a possibilidade de designar um coordenador 
interno para as autoavaliações e auditorias relacionadas à 
ASI. As funções do coordenador poderiam incluir:

Completar e/ou delegar e coordenar autoavaliações

Ser um ponto central de contato e suporte para a 
documentação corporativa e quaisquer ações 
corretivas iniciadas internamente, realizadas antes das 
auditorias

Contratar o auditor, assim que a autoavaliação estiver 
concluída

Assistir o auditor com informações adicionais, fornecer 
a lista de contatos relevantes da Instalação e auxiliar no 
planejamento e logística, conforme necessário

Entrar em contato com o Secretariado da ASI sobre o 
progresso dos trabalhos, conforme necessário.Avaliando os 

impactos da ASI 
A ASI está desenvolvendo sua 'teoria da mudança' com 
um programa de monitoramento e avaliação que avaliará 
os impactos de seu programa.

Os resultados desejados são promover a adoção dos 
padrões, assegurar que os princípios de sustentabilidade e 
de direitos humanos estejam cada vez mais incorporados à 
cadeia de valor e incrementar as credenciais de 
sustentabilidade do alumínio - mais informações podem 
ser encontradas em https://aluminium-stewardship.org/
why-aluminium/theory-of-change/.

Obtenha o suporte 
necessário

Oportunidades de treinamento e aprendizado entre 
pares

Plataformas online com suporte técnico integrado

Documentos de orientação abrangentes.

Ao ingressar na ASI, você participa de uma iniciativa que 
visa apoiar sua jornada de melhoria contínua. A ASI 
fornece:

O programa educacional da ASI foi desenvolvido para 
orientá-lo sobre os fundamentos do programa e, em 
seguida, continuar aprofundando seu conhecimento 
sobre questões-chave.

Junte-se a nós
O apoio e o envolvimento dos membros fornecem a base e o 
impulso para o programa e a missão da ASI. Convidamos 
organizações de todas as partes da cadeia de valor do 
alumínio - empresas, grupos da sociedade civil, associações e 
outras organizações de apoio - para juntarem-se a nós, em 
nossos esforços para criar um programa ASI resiliente, 
confiável e que agregue valor para todos os stakeholders.
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Visão 

Maximizar a contribuição 
do alumínio para uma 
sociedade sustentável. 

Missão

Reconhecer e promover 
colaborativamente a 
produção, o fornecimento 
e a gestão responsáveis 
  do alumínio.

Contate-nos

Visite o website da ASI ou entre em contato conosco 
para saber mais sobre o andamento dos nossos 
trabalhos e como você pode juntar-se a nós: 

E  info@aluminium-stewardship.org

W  www.aluminium-stewardship.org

Aluminium
Stewardship
Initiative
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