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Linha de Integridade
da Arconic
Linderança com Integridade

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

Å

TELEFONE:
Ligue gratuitamente para o número abaixo
correspondente ao seu país
País

Número da Linha
de Integridade

Brasil

0800-047-4238

Ligação GRATUITA, 24 horas por dia

Todos os funcionários
da Arconic devem agir
de acordo com nossos
Valores, todos os dias.
Eles funcionam como
nossa bússola moral, o
caminho que nos leva ao
nosso norte.

www

WEBSITE:
www.ArconicEthicsandCompliance.com
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:
Linha de Integridade
201 Isabella Street
Pittsburgh, PA 15212
EUA
E-MAIL:
ArconicEthicsandCompliance@arconic.com

Code of Conduct
Leading with Integrity

O Código de Conduta da Arconic funciona como um roteiro para
nossa atuação com integridade, garantindo a conquista de
nossas expectativas no mais alto padrão e orientando-nos a
fazer a coisa certa onde quer que estejamos. Acesse o Código
em https://arconnect.arconic.com/Code ou entre em contato
com o Recursos Humanos para solicitar sua cópia.

BUSCANDO AJUDA
Em situações que tragam preocupação ou quando a
escolha certa não estiver clara, a Arconic tem muitos
recursos que podem ajudar o funcionário:
 Seu supervisor ou líder de equipe;
 Departamento de Recursos Humanos;
 Departamento Jurídico;
 Seu Patrocinador de Integridade (Integrity Champion)
 Linha da Integridade
 Especialistas no assunto (por ex., Finanças
Corporativas, Auditoria, Compras).

 QUE É A LINHA DE INTEGRIDADE
O
DA ARCONIC?
A Linha de Integridade está disponível globalmente para
quem busca orientação ou manifesta sua preocupação sobre
qualquer assunto, 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.ArconicEthicsandCompliance.com
De acordo com as leis locais, a Linha de Integridade é mais
uma forma confidencial de denunciar supostas violações no
local de trabalho ou de obter orientação sobre práticas e
condutas comerciais adequadas.

 UANDO SE DEVE USAR A LINHA
Q
DE INTEGRIDADE?
Dependendo da legislação local, o funcionário deve entrar
em contato com a Linha de Integridade quando:
 Precisar de orientação ou tiver uma dúvida;
 Desejar falar sobre um problema ou uma preocupação;
 Após ter falado sobre um problema ou preocupação e
não ficar satisfeito;
 Não tiver certeza sobre onde buscar informações;
 Estiver pouco à vontade para usar um dos recursos
disponíveis.

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

 OLÍTICA DE NÃO RETALIAÇÃO
P
DA ARCONIC
A Arconic tem uma política de não retaliação.
Ninguém pode agir contra um funcioniário se ele faz
uma pergunta ou manifesta uma preocupação de boa fé.
Sempre que alguém sentir que está sofrendo retaliação
ou perceber que um colega está sofrendo retaliação, deve
denunciar imediatamente. A Arconic leva a sério todas as
alegações de retaliação e investigará cada uma delas a
fundo. Se a empresa comprovar que ocorreu retaliação,
a medida disciplinar adequada será tomada. A denúncia
intencional de informações falsas por meio da Linha de
Integridade pode expor o denunciante a uma medida
disciplinar.

 QUE ACONTECE QUANDO UMA
O
DENÚNCIA É FEITA?
Todas as alegações de violação do Código de Conduta das
políticas e dos procedimentos da Arconic, bem como da
lei serão analisadas e investigadas nos termos da lei e das
diretrizes de investigação da Arconic:
 Uma empresa independente recebe todos os
problemas e preocupações e os encaminha
imediatamente para o departamento de
Ética e Conformidade (E&C) da Arconic para
acompanhamento;
 O denunciante recebe um código privado para
poder consultar atualizações sobre o andamento da
investigação.
 O denunciante pode obter atualizações ligando para a
Linha de Integridade, consultando o site de denúncias
ou entrando em contato direto com o investigador;

 O departamento de E&C faz investigações de questões
que não devem ser analisadas localmente.
 Se for o caso, o E&C enviará as denúncias diretamente
às localidades da Arconic 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 de todos com a
verdade 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 investigação ou nos
termos da lei;
 Em alguns casos, quando necessário, as informações
também podem ser fornecidas à Unidade de Negócio/
Recurso e à administração do Grupo.

Q
 UE TIPO DE PROBLEMA DEVE
SER DENUNCIADO?

Entre em contato com a Linha de Integridade para dúvidas
ou preocupações em áreas como:
 Fraude, inclusive contabilidade, controles internos
e questões de auditoria;
 Suborno, corrupção e propina;
 Violação de leis de concorrência e antitruste;
 Discriminação ou assédio;
 Violações da política de Saúde, Segurança e Meio
Ambiente;
 Violações de direitos humanos;
 Ameaças à segurança da 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 da empresa;
 Riscos à segurança física;
 Qualquer outra suspeita de violação de lei ou política
da empresa.

