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Esta política aplica-se glo balmente à Alcoa e a todas as suas subsidiárias, afiliadas, parceiras, 
empreendimentos e outras associações comerciais, que sejam efetivamente controlados pela Alcoa, direta 
ou indiretamente (a “Empresa”), e a todos os diretores, executivos e funcionários da Empresa. 
 
Visão de EHS  
 
Desenvolvimento de uma cultura de EHS sustentável – Uma cultura é um jeito de ser coletivo e, como 
Alcoanos, nossa cultura de EHS continua definindo a nós mesmos e nossas operações. Nós temos uma 
cultura na qual funcionários e prestadores de serviço desempenham uma função de EHS e cuidam uns 
dos outros. 

 
Valores de EHS  
 
Trabalhamos com segurança, promovemos o bem-estar e protegemos o meio ambiente. Esses valores 
permeiam cada um dos valores essenciais da Alcoa:  

• Agir com integridade: Ser aberto, honesto e responsável; fazer a coisa certa, da maneira certa; 
promover altos padrões éticos a todo momento 

• Trabalhar com excelência: Melhorar continuamente os padrões operacionais; analisar todos os 
ângulos para superar dificuldades; oferecer a todos os recursos apropriados para que façam 
seu melhor trabalho 

• Cuidar das pessoas: Colocar a segurança em primeiro lugar; buscar soluções com equipes 
diversas e inclusivas; tomar todas as decisões tendo a comunidade em mente 

• Liderar com coragem: Aproveitar as oportunidades para se reinventar; inovar visando impacto 
de longo prazo; desafiar o status quo 

 
Missão de EHS  
 
A Alcoa operará com segurança e responsabilidade, zelando pelo meio ambiente e pela saúde de nossos 
funcionários, clientes, fornecedores, prestadores de serviços e comunidades onde operamos.  Não 
colocaremos em jogo valores ambientais, a saúde nem a segurança visando lucros ou produção.  
  
Política de EHS  
 
Cada unidade da Alcoa deve ter uma política adequada à natureza e à escala das atividades gerenciadas, 
que incorpore os seguintes princípios e objetivos:  
  

• valorizamos a vida humana acima de tudo e gerenciamos os riscos com base nesse valor,  
• cumprimos com toda a legislação vigente e estabelecemos padrões mais altos para nós mesmos e 

para nossos fornecedores quando identificamos riscos inaceitáveis,  
• buscamos continuamente aprimorar os sistemas e processos de EHS a fim de atingir zero 

acidentes pessoais do tipo FSI Real (com lesão permanente/fatal) e zero incidentes ambientais 
(que afetem o meio ambiente ou comunidades) de grande porte,  

• estabelecemos objetivos mensuráveis a fim de monitorar nossos progresso,  
• facilitamos a transparência na avaliação e no relato de incidentes de EHS,  
• somos uma organização que foca no aprendizado,  
• incorporamos o impacto sobre as partes envolvidas em nossos processos de tomada de decisões 

e  
• incentivamos a participação do funcionário e promovemos a conscientização dos funcionários 

quanto a ameaças e oportunidades de EHS.  
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Toda política deve ser (i) documentada, (ii) aprovada pela gerência sênior do local, (iii) comunicada a todas 
as partes envolvidas, internas e externas, relevantes e (iv) revisadas periodicamente a fim de garantir que 
atendam a todas as necessidades e prioridades da empresa e desta Política. 


