É política da Alcoa Poços de Caldas pesquisar, extrair e transportar bauxita, produzir aluminas hidratadas e
calcinadas, refundir alumínio e/ou sucata de alumínio, com ou sem adição de ligas, para a produção de pó
de alumínio, tarugos e lingotes, de forma a atender os mercados interno e externo. Prestar serviços no
âmbito global, através do escritório de serviços administrativos, nos mais altos padrões de excelência e em
conformidade com sua Política Integrada:
• Operar de modo seguro e responsável, respeitando a saúde, a segurança e o meio ambiente das partes
interessadas. Não comprometer Saúde, Segurança e Meio Ambiente em função de lucro ou produção;
• Proteger o meio ambiente nos locais onde operamos, incluindo o uso sustentável de recursos, a mitigação e
adaptação à mudança climática, a biodiversidade e os ecossistemas, de forma sustentável;
• Buscar continuamente a prevenção da poluição, dos incidentes e doenças ocupacionais, a minimização dos
impactos ambientais e a eliminação de perigos e redução de riscos de Saúde e Segurança do Trabalho, assim
como, a melhoria contínua do nosso Sistema de Gestão Integrado e de nosso desempenho na qualidade de
produtos, processos, serviços, ambiente, saúde ocupacional e segurança do trabalho;
• Fornecer produtos e serviços de qualidade, seguros e conﬁáveis, de maneira consistente, que atendam e
superem as necessidades de nossos Clientes internos e externos através da excelência operacional;
• Proporcionar a todos(as) os(as) colaboradores(as) diretos(as) e indiretos(as) a capacitação e os recursos
necessários para que possam engajar-se na melhoria do Sistema de Gestão Integrado, bem como, o direito de
recusar a realização de atividades que comprometam a saúde e segurança.
• Apoiar e empreender o desenvolvimento sustentável, incorporando a responsabilidade social, sucesso
econômico e excelência do Sistema de Gestão Integrado aos nossos processos de tomada de decisão;
• Atender a todos os requisitos legais e outros requisitos vigentes e aplicáveis ao Sistema de Gestão
Integrado;
•Medir e avaliar, de maneira criteriosa, a nossa performance, sendo francos e transparentes em nossas
comunicações.

