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Esta política aplica-se globalmente 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. 

A Alcoa tem o compromisso de proteger os ativos humanos, intelectuais, financeiros e físicos da Empresa 
proporcionando um ambiente de trabalho e viagens seguro e minimizando os riscos e as ameaças para a 
equipe, os ativos e a reputação. 
 
Definições:  

• Ativos — todos os ativos tangíveis e intangíveis da Empresa, inclusive Propriedades da 
Empresa. 

• Propriedades da Empresa — todos os escritórios, fábricas, depósitos e outros locais físicos 
utilizados pela Empresa e por qualquer uma de suas afiliadas, incluindo, mas sem limitação, 
todas as áreas de estacionamento.  

• Arma de fogo — um revólver, espingarda, rifle e qualquer outro instrumento do qual um projétil 
possa ser disparado por um explosivo. 

• Equipe — todos os funcionários da Empresa.   

• Arma — uma arma de fogo, canivete, qualquer faca cuja lâmina tenha 10 cm ou mais, 
explosivos, qualquer objeto que possa ser utilizado para ferir ou intimidar outras pessoas e 
qualquer outro item cujo objetivo seja causar dano físico ou emocional.  

Requisitos:   
Toda a Equipe deve proteger os ativos contra perdas, danos ou uso indevido e contribuir para um 
ambiente de trabalho e viagens seguro para nosso pessoal cumprindo os programas de segurança da 
Empresa, que se concentram em 6 áreas principais: 

• Segurança física 

• Segurança em viagens 

• Investigações de segurança 

• Gestão de crises 

• Local de trabalho sem violência   

• Proteção de executivos 

• Direitos humanos 

A Equipe promoverá, realizará e contribuirá com práticas de segurança sólidas, conforme transmitidas 
periodicamente pela Segurança Global da Alcoa, e cumprirá (e incentivará outros funcionários a cumprir) 
as instruções, regras, procedimentos e programas de segurança aplicáveis.    
 
Segurança física.  A Equipe é proibida de burlar ou violar controles de acesso estabelecidos a 
Propriedades da Empresa, deixando áreas e ativos de Propriedade da Empresa desprotegidos, 
emprestando chaves ou cartões de acesso a pessoas não autorizadas a usá-los ou permitindo de outro 
modo o acesso não autorizado a Ativos ou Propriedades da Empresa.  Consulte a Política de Controle de 
Acesso Global e a Norma 4.1.3 de Segurança Física Global da Alcoa.   
 
Segurança em viagens.  A Equipe deve reservar todas as viagens relacionadas à Empresa por meio de 
agentes de viagem ou pela ferramenta de reserva on-line corporativa aprovada (por exemplo, Concur,  
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Amex etc.). Uma equipe em viagem a áreas de risco elevado, conforme identificadas no programa de 
segurança em viagens da Empresa, deve revisar com o gestor as estratégias de mitigação desenvolvidas 
pela Segurança Global da Alcoa e obter aprovação antes da viagem junto à Segurança Global e à Equipe 
de Gestão.  A Segurança Global da Alcoa, em conjunto com T&E (Viagens e Despesas) e o Diretor de 
Saúde Global da Alcoa (conforme aplicável), informará periodicamente sobre quaisquer suspensões ou 
outras restrições de viagem a determinados países, regiões e/ou a transportadoras específicas para 
garantir a segurança de todos os viajantes da Alcoa se a viagem for considerada de alto risco.  
  
Investigações de segurança.  A Segurança Global da Alcoa realizará ou coordenará investigações de 
incidentes de segurança, incluindo ameaças de violência contra a Equipe ou ativos e outras questões 
criminais conforme necessário. Ela também revisará e monitorará violações de segurança a fim de 
determinar vulnerabilidades e garantir que a Empresa tome ações corretivas. A Segurança Global da Alcoa 
auxiliará em investigações realizadas pelos departamentos Jurídico, Ética e Conformidade, Auditoria 
Interna, Recursos Humanos e outros departamentos da Empresa, conforme apropriado.  A Equipe deve 
cooperar totalmente com as investigações da Empresa em alegações de incidentes de segurança e 
questões criminais, bem como fornecer respostas honestas e precisas.  
 
CMP (Plano de Gestão de Crises). Fornece à liderança executiva da Alcoa uma estrutura oportuna e 
organizada para a tomada de decisões em períodos de crises reais ou em potencial que possam causar 
danos significativos à Empresa.  Consulte a Política de Relato de Crises.  
 
Local de trabalho sem violência e proibição de armas.  A Empresa promove e apoia ativamente um 
local de trabalho que seja livre de violência, ameaças e intimidação e tem o compromisso de investigar 
imediatamente tais alegações.  Atos ou ameaças de violência, implícitos ou diretos, incluindo intimidação, 
são estritamente proibidos.  Com relação à promoção de um local de trabalho sem violência e conforme 
permitido pela legislação, a Empresa proíbe a posse, o uso e o transporte de armas quando em 
Propriedade da Empresa e/ou ao realizar negócios da Empresa.  Essa proibição, exceto quando vetada 
por lei, aplica-se à equipe que realiza negócios da Empresa dentro ou fora de Propriedade da Empresa e 
em todos os veículos da Empresa, sejam eles alugados ou próprios (incluindo veículos particulares sendo 
utilizados para negócios da Empresa).   
 
Proteção de executivos. A Segurança Global da Alcoa gerenciará a proteção da equipe executiva da 
Empresa para garantir transporte terrestre, hospedagem e proteção pessoal, conforme apropriado.   
 
Direitos humanos. A Empresa tem o compromisso com políticas e procedimentos que promovem os 
direitos humanos em todas as localidades em que opera. A Empresa promoverá e exigirá proteções dos 
direitos humanos a todos os que interagem com forças de segurança públicas e privadas utilizadas ou 
contratadas pela Empresa. 

 


