Linha de Integridade
da Alcoa

COMO POSSO ENTRAR EM CONTATO COM
A LINHA DE INTEGRIDADE?
Use um dos quatro canais abaixo para entrar em contato com
a Linha de Integridade:

Å

TELEFONE:
Ligue para o número gratuitamente listado abaixo para
seu país
País

Número da Linha de Integridade

Austrália

1-800-00-2806

Brasil

0800-891-2552

Canadá

Inglês: 800-346-7319
Francês: 866-269-7644

China

400-601-5382

Hungria

0680982577

em tomar decisões com

Islândia

800-8301

integridade, você supera

Itália

800-784-622

Países Baixos

mantém o foco em fazer

0800-022-4053
Somente para uso por telefone celular:
0800-292-9203

Noruega

800-12-410

a coisa certa.

Espanha

900-95-1247
Somente para uso por telefone celular:
900-822-547

ROY HARVEY, CEO

Suriname

Etapa 1: 156
Etapa 2: 866-269-7649

Suécia

0800-56-4358

Arábia Saudita

1-800-346-7319

Estados Unidos

1-800-346-7319

Liderando com integridade
Quando você se preocupa

os desafios porque

Ligação GRATUITA, 24 horas por dia
Code of Conduct
Leading with Integrity

O Código de Conduta da Alcoa serve como um roteiro para a
Liderança com Integridade, garantindo que vivamos de acordo com
nossos altos padrões e orientando-nos a fazer a “coisa certa” em
qualquer parte do mundo onde possamos fazer negócios. Acesse o
Código em https://myalcoa.alcoa.com/Code ou entre em contato com
o departamento de Recursos Humanos e solicite uma cópia.

www

WEBSITE:
www.AlcoaEthicsandCompliance.com
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:
Linha Direta de Conduta Ética da Alcoa
201 Isabella Street
Pittsburgh, PA 15212 EUA
E-MAIL:
EthicsandCompliance@alcoa.com

BUSCANDO AJUDA
Você pode se encontrar em uma situação que traga
preocupações ou na qual a decisão correta não esteja clara.
A Alcoa tem muitos recursos que podem ajudá-lo:
 Seu supervisor ou líder de equipe;
 Departamento de Recursos Humanos;
 Linha Direta de Conduta Ética;
 Departamento Jurídico;
 Seu Patrocinador de Integridade
 Linha da Integridade
 Especialistas por assunto (por ex., Finanças Corporativas,
Auditoria, Segurança Global e Procurement).

 QUE É A LINHA DE INTEGRIDADE
O
DA ALCOA?
A Linha de Integridade está disponível globalmente para
que você busque orientação ou manifeste sua
preocupação, 24 horas por dia, sete dias por semana, em
vários idiomas. Qualquer pessoa pode ligar gratuitamente.
As denúncias também podem ser preenchidas on-line em:
www.AlcoaEthicsandCompliance.com
Em conformidade com as leis locais, a Linha de Integridade é
outra maneira confidencial de denunciar possíveis violações
no local de trabalho ou obter orientação sobre práticas e
condutas comerciais apropriadas.

 UANDO POSSO USAR A LINHA
Q
DE INTEGRIDADE?
Dependendo da legislação local, entre em contato com
a Linha de Integridade se você:
 precisar de orientação ou tiver uma dúvida;
 desejar falar sobre um problema ou uma preocupação;
 falou um problema ou uma preocupação e não ficou
satisfeito;
 não tiver certeza de onde buscar informações;
 estiver pouco à vontade para usar outros recursos.

 OR QUE A LINHA DE INTEGRIDADE
P
É IMPORTANTE?
A Linha de Integridade é o local exato para procurar
orientação ou relatar preocupações. O uso da Linha de
Integridade protege nossa empresa, nossos funcionários,
clientes, fornecedores contra condutas prejudiciais e
indevidas.

POLÍTICA DE NÃO RETALIAÇÃO DA ALCOA
A Alcoa tem uma política de não retaliação.
Ninguém pode agir contra você por fazer uma pergunta
ou manifestar uma preocupação de boa fé. Se você ou
algum colega sentir que está sofrendo uma retaliação,
denuncie imediatamente. A Alcoa leva todas as alegações
de retaliação a sério e investigará a fundo e de forma
imediata cada uma delas. Se a empresa comprovar que
ocorreu uma retaliação, será tomada uma ação disciplinar
apropriada. O relato intencional de informações falsas por
meio da Linha de Integridade pode expor o denunciante a
uma ação disciplinar.

 QUE ACONTECE QUANDO EU FAÇO
O
UMA DENÚNCIA?
Todas as alegações de violação do Código de Conduta,
políticas, procedimentos e leis da Alcoa serão analisadas
e investigadas conforme exigido por lei e pelas diretrizes
de investigação da Alcoa:
 Uma empresa independente recebe todos os
problemas e preocupações e os encaminham
imediatamente para o departamento de Linha Direta de
Conduta Ética (E&C) da Alcoa para acompanhamento;
 O denunciante recebe um código privado para poder
consultar atualizações do status da investigação.
O denunciante pode obter atualizações ligando para a
Linha de Integridade, verificando o site de denúncias
ou entrando em contato direto com o investigador;
 O departamento de E&C realiza investigações de
questões que não devem ser analisadas localmente.
Quando apropriado, o departamento de E&C envia
as denúncias diretamente às unidades da Alcoa para
investigação;

 As investigações são feitas imediatamente, na íntegra e
de modo confidencial. O prazo de investigação varia de
acordo com a complexibilidade da denúncia;
 A cooperação e o compromisso com a verdade de
todas as partes são fundamentais para o processo;
 A identidade do denunciante deve ser mantida
totalmente em sigilo durante todo o processo e
divulgada apenas para pessoas autorizadas, quando
necessário, para a realização da uma investigação ou
conforme exigido por lei;
 Sujeito à lei local, o denunciante e quaisquer
funcionários implicados na denúncia podem ter o
direito de acessar, corrigir e excluir quaisquer dados
impreciosos ou irrelevantes, referente ao cado;
 Quando apropriado em alguns casos, as informações
também podem ser fornecidas para a administração
do grupo e da unidade de negócios/recursos.

QUE
TIPO DE PROBLEMA DEVO

DENUNCIAR?
Entre em contato com a Linha de Integridade em caso de
dúvidas ou preocupações em áreas como:
 Contabilidade, controles internos e questões
de auditoria;
 Suborno, corrupção e propinas;
 Violação de leis de concorrência e antitruste;
 Discriminação ou assédio;
 Violações da política de Saúde, Segurança e Meio
Ambiente (EHS);
 Violações de direitos humanos
 Ameaças contra a segurança do setor de tecnologia da
informação;
 Uso de informações privilegiadas (insider trading) ou
divulgação de informações confidenciais;
 Violação de leis de propriedade intelectual e divulgação
não autorizada de informações intelectuais;
 Apropriação ou uso indevido de ativos corporativos;
 Riscos à segurança física;
 Violações de leis de importação/exportação;
 Violações de embargo comercial e de sanções;
 Qualquer outra violação de lei ou política da empresa.

