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1. Declaração jurídica
O Guia da Divisão da Alcoa para Fornecedores é um documento de propriedade da Alcoa, destinado apenas
para uso de seus fornecedores, com a finalidade de facilitar o processo de divisão da Alcoa e, assim, minimizar
o impacto adverso para nossos fornecedores durante o período de transição.
O documento pode ser obtido no Portal de Continuidade de Fornecedores.
Este documento não deve ser distribuído sem autorização por escrito da Alcoa.
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2. Visão geral da divisão
No mês de setembro passado, anunciamos que estamos nos dividindo em duas empresas FORTUNE 500 de
capital aberto e líderes do setor.



Arconic: uma empresa com valor agregado multimaterial, orientada por tecnologia e inovação e
Alcoa: uma empresa ascendente avançada e globalmente competitiva e

Tanto a Arconic quanto a Alcoa terão sede nos Estados Unidos e estarão listadas na Bolsa de Valores de Nova
York, a Arconic como ARNC e a Alcoa como AA. A nova Alcoa será composta de seis unidades de negócios:
Bauxita, alumina, alumínio, produtos fundidos, energia e embalagens da América do Norte. A Arconic incluirá
os três segmentos comerciais que hoje compreendem o portfólio de valor agregado da Alcoa: Produtos
laminados globais, Produtos e soluções industriais e Soluções de transporte e construção.
Estamos no caminho certo para concluir a divisão no segundo semestre de 2016.
Neste documento, nós nos referimos à Empresa Ascendente da Alcoa como “Alcoa Corporation”.

Qual é a proposta de marca e de valor da Arconic?

Figura 1. Logotipo e slogan da Arconic

A marca “Arconic” representa a herança icônica da futura empresa de valor agregado e seu compromisso
contínuo com a inovação que molda o setor.




O “A” ressoa a herança admirável da Alcoa presente na Arconic;
O “Arc” representa o arco do progresso e a busca contínua pela melhoria para clientes, funcionários,
acionistas e comunidades e
O “Conic” manifesta o histórico da empresa em criar produtos icônicos e seu constante foco na próxima
inovação revolucionária.

O slogan “Construindo a inovação” comunica a missão da empresa: inventar, desenvolver e oferecer produtos
e soluções para setores e clientes com desempenho elevado por meio de engenharia de precisão e fabricação
avançada.
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O logotipo é um ícone bidimensional visto como uma projeção tridimensional, simbolizando a ambição da
Arconic e sua capacidade de tornar real o que costuma ser considerado impossível. Sua forma homenageia a
logomarca da Alcoa, enquanto a cor representa a cultura vibrante e dinâmica da empresa.
Juntos, o nome e a logomarca da Arconic são o primeiro passo na divulgação de nossa nova história para o
mundo:





criamos produtos inovadores que moldam os setores.
Por meio do trabalho em estreita parceria com nossos clientes, solucionamos desafios de engenharia
complexos para transformar a forma de voar, dirigir, construir, embalar e fornecer energia.
Com a capacidade de nosso pessoal e as técnicas de fabricação avançadas de ponta, entregamos esses
produtos em um nível de qualidade e eficiência que garante sucesso aos clientes e valor aos acionistas.
Da estrutura de alumínio revolucionária para o Ford F150 até as lâminas de motor a jato que suportam
temperaturas acima do ponto de fundição, nossos produtos elevam a inovação a outro nível e
transformam em realidade o que antes era apenas imaginação.

Klaus Kleinfeld (Presidente e CEO da Alcoa Inc.): “A marca ‘Arconic’ mescla nossa extraordinária herança com
nosso futuro altamente promissor. Ela ecoa nossa história de 127 anos de invenção… e de reinvenção. Nosso
logotipo retrata o reino de possibilidades concretizadas. Reflete nossa visão da inovação sem limites, que
soluciona desafios complexos de engenharia para transformar o modo de voar, dirigir, construir, embalar e
fornecer energia. Além disso, representa a capacidade de nosso pessoal, dedicado a inventar, desenvolver e
apresentar produtos e soluções inovadores de alta qualidade que contribuem para o sucesso de nossos
clientes e criam valor para os acionistas”.
Acesse a página da web da Arconic para obter mais informações a respeito da marca e da empresa. Um
comunicado à imprensa sobre a nova marca pode ser encontrado aqui.

Qual é a proposta de renovação e valor da marca Alcoa?

Figura 2. Logotipo renovado da Alcoa

O portfólio ascendente da Alcoa formará a Alcoa Corporation… e, ao lançarmos a Empresa ascendente
transformada e ágil, apresentaremos um logotipo renovado.




Com o símbolo removido de seu compartimento, esse novo logotipo representa uma Empresa
ascendente transformada e ágil, caracterizada pelo pensamento inovador.
A letra “A” maiúscula geométrica em negrito, com vértice acentuado, indica uma trajetória de
crescimento e a busca constante por um ótimo desempenho.
O logotipo da Alcoa Corporation permanecerá na cor “azul Alcoa”, refletindo a base sólida sobre a qual
a empresa é construída.
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Nossa história:
 Na Alcoa, somos os melhores operadores do setor e líderes na fabricação de produtos de bauxita,
alumina e alumínio.
 Nosso portfólio de ativos de prestígio mundial é voltado para a eficácia de custos e a sustentabilidade.
 Isso inclui o maior e mais econômico portfólio de mineração de bauxita existente, o mais atrativo
sistema de refinamento de alumina do mundo e um portfólio de redução de alumínio otimizado.
 Nossa rede inovadora de produtos fundidos nos proporciona uma vantagem comercial, com a
fabricação de produtos em alumínio de nível superior e o fornecimento de serviços técnicos
especializados a nossos clientes.
 Nossa frota de ativos de energia renováveis oferece a flexibilidade para fortalecer nosso portfólio ou
obter lucro com as vendas.
 Com nossa talentosa força de trabalho agindo como uma força propulsora, a Alcoa está posicionada
para o sucesso em todo o ciclo do mercado, resiliente contra as recessões que ele sofre e preparada
para gerar receita nos períodos de ascensão.

Klaus Kleinfeld (Presidente e CEO da Alcoa Inc.): “A nova logomarca da Alcoa representa uma Empresa
ascendente transformada e ágil: resiliente contra as recessões do mercado e preparada para gerar receita nos
períodos de ascensão”.

Como posso entrar em contato com vocês e apresentar minhas perguntas?
Foi configurada uma caixa de correio com um campo para perguntas ou preocupações que surjam que não
tenham sido respondidas neste documento. Envie perguntas diretas para a caixa postal de Continuidade de
Fornecedores:
Suppliers@alcoa.com

3. Alterações estruturais e jurídicas
Quando o nome será oficialmente alterado?
Somos uma única empresa até a divisão, que ocorrerá no Dia Jurídico 1 (no segundo semestre de 2016).
Antes do Dia Jurídico 1, alguns documentos (por exemplo, ordens de compra) começarão a usar o nome
Arconic nos contextos necessários para a continuidade dos negócios.

Como o nome / a marca da empresa será exibido(a) em documentos para o
fornecedor?
Estamos passando pelo processo de atualizar os nomes de nossa empresa / nossa marca nos documentos
para o fornecedor (por exemplo, ordens de compra). Alguns nomes de entidades operacionais e jurídicas que
contenham “Alcoa” hoje serão alterados para “Arconic”, por exemplo.

Haverá alguma alteração nas entidades jurídicas atuais?
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Sim. Algumas entidades jurídicas serão alteradas, e essas alterações serão comunicadas aos fornecedores
relevantes. A maioria das alterações de nomes afeta os negócios da Arconic.
Todas as pessoas jurídicas subsidiárias da Alcoa, Inc. hoje serão subsidiárias integrais da Alcoa Corporation ou
da Arconic após a divisão.

As alterações da entidade jurídica afetarão os contratos com fornecedores?
Nos casos em que um contrato atender tanto à Alcoa Corporation como à Arconic ou em que ocorrerem
alterações da entidade jurídica, o contrato será modificado. Você será contatado pela equipe de Divisão de
Contratos conforme necessário.
Todos os contratos recebem um identificador numérico utilizado para mencioná-los nas ordens de compra
emitidas aos fornecedores. Como parte do trabalho de divisão de contratos, todos os identificadores serão
alterados. Os contratos pertencentes à Alcoa Corporation terão o sufixo AL acrescentado ao identificador do
contrato, enquanto os contratos da Arconic terão o sufixo AR acrescentado ao identificador do contrato. Todas
as novas ordens de compra (POs) mencionarão os identificadores do novo contrato nas comunicações com
uma das empresas.

Onde os fornecedores encontrarão informações de crédito relevantes?
As finanças pró-forma e a distribuição de ativos e passivos foram disponibilizadas publicamente quando o
Formulário 10 foi apresentado à SEC. A apresentação inicial foi realizada em 29 de junho, com o Formulário
aprovado sendo esperado no verão seguinte.
Todas as apresentações à SEC são publicadas no website de Relações com Investidores da Alcoa ou no site da
SEC.

4. Sistemas e políticas de compra
Autorizações de pagamentos diretos serão afetadas pela divisão?
Sim. Autorizações de pagamentos diretos serão afetadas em casos de alterações da entidade jurídica. Nesses
casos, a nova empresa solicitará novas autorizações e as publicará no AlcoaDirect.

Os certificados de isenção fiscal serão afetados pela divisão?
Sim. Qualquer local afetado pelas alterações da entidade jurídica deverá emitir um novo certificado de isenção
fiscal aos fornecedores. Após alteração da entidade jurídica, será emitido o novo certificado de isenção fiscal
no momento em que a primeira ordem de compra for enviada para um fornecedor.

Os fornecedores terão acesso aos novos Termos e Condições (T&Cs)?
Sim. Os Termos e Condições (T&Cs) modificados para ambas as empresas serão publicados na webpage “Sell
to Alcoa” (Vender para a Alcoa) à medida que forem disponibilizados. No Dia Jurídico 1, os Termos e
Condições (T&Cs) da Arconic serão removidos do site Alcoa.com e hospedados no site Arconic.com. No Dia
Jurídico 1, os Termos e Condições (T&Cs) da Alcoa Corporation serão hospedados em um novo endereço URL.
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As alterações nos Termos e Condições (T&Cs) afetarão as ordens de
compra (POs) em aberto?
As ordens de compra (POs) em aberto não serão afetadas pela modificação nos Termos e Condições (T&Cs).
Os Termos e Condições (T&Cs) atualmente em vigor contêm disposições que mencionam especificamente a
divisão planejada e permitem a transição da Alcoa para a Alcoa Corporation e para a Arconic.

Nossas políticas sobre qualidade dos fornecedores serão alteradas?
Não. A qualidade dos bens e serviços tanto para a Alcoa Corporation como para a Arconic não serão diferentes
dos padrões atualmente exigidos pela Alcoa.

Haverá alterações em quaisquer programas de conformidade gerenciada
pelo setor de contratos?
Não. Todos os programas de conformidade atualmente gerenciados pelo setor de contratos serão separados e
duplicados para ambas as futuras empresas. O setor de contratos gerencia atualmente o programa TRAC, os
padrões dos fornecedores, o Programa de Sustentabilidade dos Fornecedores e o programa de minerais em
conflito.

O que os fornecedores precisam fazer para permanecer em conformidade
com o TRAC?
Os fornecedores do TRAC que continuarem fazendo negócios com a Alcoa Corporation deverão dar à Alcoa
Corporation acesso a seu perfil no TRAC. Instruções sobre como os fornecedores podem fazer isso estão
localizadas no website do TRAC. Não haverá custo adicional algum aos fornecedores.
Os fornecedores do TRAC que fizerem negócios exclusivamente com a Arconic não precisam tomar nenhuma
providência para permanecerem em conformidade com o TRAC na Arconic.

5. Sistemas e políticas de faturamento e pagamento
Os fornecedores serão afetados pelas alterações das contas bancárias?
Algumas alterações da entidade jurídica podem levar à criação de novas contas bancárias. Alguns
fornecedores receberão pagamentos de contas bancárias diferentes das utilizadas anteriormente.

Quando os fornecedores devem começar a enviar as faturas para a nova
entidade (por exemplo, Arconic versus Alcoa)?
O nome indicado na fatura deve corresponder ao nome indicado na ordem de compra. Se o nome da entidade
jurídica for alterado, o nome que figura na fatura deve refletir essa alteração quando ela estiver ativa. O rigor
de rejeição de faturas com nomes incorretos varia de um país para outro. Siga as orientações locais.
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O que acontecerá com faturas enviadas para a empresa errada?
No início de agosto, as faturas devem ser enviadas separadamente para ambas as empresas. Nesse ponto, as
ordens de compra terão o “Endereço de cobrança” atualizado. As faturas enviadas para a empresa errada
serão encaminhadas para o endereço correto da Alcoa ou da Arconic até o Dia Jurídico 1. O fornecedor será
notificado de que enviou a fatura para a empresa errada, mas não precisa tomar nenhuma providência para
resolver o problema.
Após o Dia Jurídico 1, se uma fatura não corresponder a uma ordem de compra válida para essa empresa, a
fatura será rejeitada.

Como o programa de Financiamento de Fornecedores do Citi será afetado?
O programa de Financiamento de Fornecedores do Citi continuará a ser utilizado por ambas as empresas após
a divisão. O programa continuará a funcionar da mesma forma que ocorre hoje. Antes do Dia Jurídico 1, o
Citibank informará aos fornecedores do Financiamento de Fornecedores do Citi de que utilizará o
Financiamento de Fornecedores do Citi para fazer negócios separadamente com a Alcoa e com a Arconic. O
Citibank também informará ao fornecedor se houver alteração nos encargos financeiros para utilizar o
programa. A partir do Dia Jurídico 1, os fornecedores começarão a ver as transações no portal de
Financiamento de Fornecedores do Citi tanto para a Alcoa Corporation como para a Arconic.

Haverá alterações na maneira de enviar as faturas ao centro de Compras e
Pagamentos da Hungria?
Sim. Foi aberto um escritório de contas a pagar GSS para lidar com os negócios da Alcoa Corporation. A
Arconic herdará o escritório atual da Hungria. Os fornecedores que enviam faturas ao escritório de contas a
pagar (AP) da Hungria e fazem negócios com a Alcoa Corporation precisarão enviar faturas ao novo escritório
de contas a pagar (AP) em aberto para a Alcoa Corporation em lugar do endereço atual para onde enviam as
faturas. O novo endereço será incluído nas ordens de compra (POs) no campo “Endereço de cobrança”. As
faturas enviadas para a empresa errada serão rejeitadas depois que a empresa for dividida.

6. Sistemas e políticas de TI
Quando os endereços de e-mail da Alcoa serão alterados para os endereços
de e-mail da Arconic?
Todos os funcionários da Arconic se comunicarão com os fornecedores usando um novo endereço de e-mail
@Arconic.com a partir do Dia Jurídico 1.

O que aconteceria se um e-mail fosse enviado a um e-mail da Alcoa para
um funcionário transferido para a Arconic?
Após o Dia Jurídico 1, o e-mail @Alcoa.com dos funcionários da Arconic continuará a ser encaminhado para o
e-mail @Arconic.com deles durante um período de seis meses. Após o período de encaminhamento de seis
meses, qualquer e-mail @Alcoa.com de um funcionário da Arconic provavelmente terá como resultado uma
resposta de não ser possível entregar proveniente do sistema de e-mails do remetente.
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Nossos sistemas de TI enfrentarão algum período de inatividade?
Sim. No dia 1º de agosto, o sistema Oracle EBS, que alimenta nossos sistemas de compra e de pagamento,
estará indisponível e retornará no dia 4 de agosto como dois sistemas separados, cada um deles atendendo a
uma das futuras empresas. Esteja ciente de que durante essa interrupção, nenhuma operação da Oracle
poderá ser executada, incluindo: inserir requisições, emitir ordens de compra, receber ordens de compra,
inserir faturas e processar faturas. Quando o sistema Oracle EBS for separado, todas as compras e transações
de contas a pagar (AP) serão realizadas em sistemas separados. Todos os sistemas funcionarão da mesma
forma de antes da interrupção, exceto pelo fato de que as transações da Arconic e da Alcoa Corporation serão
processadas separadamente.

As interrupções de TI afetarão os pagamentos aos fornecedores?
Não. Os pagamentos aos fornecedores não serão afetados pelas diversas interrupções de TI.

Os fornecedores precisam tomar providências em seu Planejamento de
Recursos Empresariais (Enterprise Resource Planning (ERP)) para vender
para a Arconic?
Sim, os fornecedores precisam criar um novo perfil de cliente em seu sistema ERP para representar a divisão
da Alcoa em duas empresas separadas. Os fornecedores também precisam estar cientes de quais locais são
Arconic e quais são Alcoa Corporation. Uma lista de locais classificados quanto a de qual empresa eles farão
parte pode ser encontrada aqui.

Alguma interrupção afetará o AlcoaDirect?
O AlcoaDirect estará indisponível entre 1º e 4 de agosto. Durante esse tempo, nossos funcionários e
fornecedores não poderão acessar ou realizar nenhuma transação (por exemplo, iClaims, uploads de faturas)
no AlcoaDirect.

O URL do AlcoaDirect será alterado?
Os fornecedores que fazem negócios com a Alcoa Corporation continuarão a utilizar o mesmo URL para
interagir com o sistema do AlcoaDirect; porém, quaisquer transações que os fornecedores tenham com a
Arconic não serão tratadas no site do AlcoaDirect.
Um novo portal da web, chamado ArconicDirect, está sendo criado para a Arconic, com a mesma
funcionalidade do AlcoaDirect. O sistema ArconicDirect estará localizado em ArconicDirect.com. O site do
ArconicDirect será lançado no dia 4 de agosto, e todas as transações da Arconic serão gerenciadas naquele
site naquele momento para eles.
Para ajudar a orientar os fornecedores até o portal da web correto, todos os usuários que acessarem a página
do AlcoaDirect serão redirecionados para uma página inicial onde serão informados sobre as diferenças entre o
AlcoaDirect e o ArconicDirect. Então, escolherão para qual site desejam ir. A página inicial será lançada no dia
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4 de agosto e no Dia Jurídico 1. Após o Dia Jurídico 1, a página inicial deixará de existir, e fornecedores devem
acessar o site da empresa correta.
Entre 01/08/2016 de 01/10/2016, os fornecedores de nossa unidade de Warrick terão acesso ao ArconicDirect
ou ao AlcoaDirect, dependendo do tipo de transação que gostariam de realizar. Após 01/10/2016, os
fornecedores de Warrick realizarão todas as operações no AlcoaDirect. Consulte a tabela abaixo para obter
mais informações.
Tipo de transação
eCM (baseado em POs)
Consultas de fornecedores
B2B
Pull Pay (não baseados
em POs)
Consultas de fornecedores
Pull Pay
Prestadores de serviços
em depósitos e externos
(OSPs)

Antes de
01/08/2016
AlcoaDirect
AlcoaDirect

01/08/2016 a
01/10/2016
ArconicDirect
ArconicDirect

Após
01/10/2016
AlcoaDirect
AlcoaDirect

AlcoaDirect

AlcoaDirect

AlcoaDirect

AlcoaDirect

AlcoaDirect

AlcoaDirect

AlcoaDirect

AlcoaDirect

AlcoaDirect

A equipe de Continuidade de Fornecedores fornecerá mais instruções aos fornecedores de nossa unidade de
Warrick que precisará utilizar o ArconicDirect durante o período de transição.

Haverá alterações no Quadrem?
Sim, o sistema Quadrem, como muitos dos demais sistemas de TI atuais, deve ser dividido e duplicado para
que ambas as empresas futuras possam continuar a utilizar o Quadrem. O sistema será duplicado na América
do Norte e na Europa. A Arconic não utilizará o Quadrem na Austrália. A América do Sul descontinuará a
utilização do Quadrem a partir de 30 de junho. Os fornecedores para quem o Quadrem está sendo
descontinuado serão contatados pela Alcoa para realizar as alterações de prazo de pagamento exigidas.
Os endereços de correspondência, os endereços de cobrança e os nomes das unidades operacionais serão
alterados no sistema Quadrem. Essas alterações ocorrerão em 1º de agosto na Austrália e na América do
Norte, e em 22 de agosto na Europa. Quando essas alterações forem feitas, os fornecedores devem alterar
seus sistemas ERP para poder processar tanto a Alcoa como a Arconic. Os fornecedores também devem
reconhecer as alterações nos nomes das unidades operacionais, endereços de correspondência e endereços de
cobrança.
Uma lista de alterações nos nomes das unidades operacionais pode ser encontrada aqui.

Haverá alguma interrupção de serviço no Quadrem?
O Quadrem terá disponibilidade limitada entre 1º de agosto e 4 de agosto. Embora os fornecedores poderão
inserir faturas durante esse período, nenhuma fatura ou ordem de compra será processada antes de 5 de
agosto.
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