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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. 

Esta política representa a visão e as expectativas sobre desempenho social para as unidades da Alcoa 
em todo o mundo. 

Nossos Valores (Agir com integridade, Trabalhar com excelência, Cuidar das pessoas e Liderar com 
coragem) formam uma estrutura comum para nossas decisões, ações e comportamentos. Eles são 
nossa linguagem universal — transcendendo fatores culturais e geográficos. Para vivenciarmos nossos 
valores, temos de atuar segundo os padrões mais elevados de conduta corporativa, em todos os 
aspectos e em todas as regiões do mundo. 

Nossa visão é criar valor sustentável nas comunidades onde estamos presentes e garantir o apoio 
dessas comunidades durante todo o ciclo de vida de nossas operações.  

Temos o compromisso de conduzir nossas atividades comerciais com responsabilidade, reconhecendo 
e respeitando os direitos, as culturas e a herança de todos os membros das comunidades onde 
operamos.  Gerenciamos nosso desempenho social por meio da identificação eficaz dos riscos e 
impactos sociais relacionados às nossas atividades, buscando evitar, minimizar, mitigar e remediar os 
impactos negativos e aspirando deixar um legado positivo.  

Estamos ativamente envolvidos com as comunidades e partes interessadas onde operamos e vemos 
a nossa presença como uma oportunidade para viabilizar a atividade econômica ao mesmo tempo em 
que apoiamos programas educacionais, culturais e ambientais através de parcerias. 

Estamos empenhados em contribuir com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas. 

Informamos sobre o desempenho social em nosso Relatório de Sustentabilidade anual. 

 

DOCUMENTOS RELACIONADOS: 
- Política sobre Povos Indígenas 

- Política de Direitos Humanos 

- Visão, Valores, Missão e Política de Meio Ambiente, Saúde e Segurança 

- Política Anticorrupção 

- Código de Conduta 

- Linha de Integridade 

https://www.unglobalcompact.org/sdgs
https://www.unglobalcompact.org/sdgs

