
BABS 
Sistema de Negócios de Bauxita & Alumina
Bauxite and Alumina Business System

Certificações

SA 8000
Responsabilidade 
Social

ISO 9001
Qualidade

ISO 14001
Meio Ambiente

ISO 45001
Saúde e Segurança

ISO 55001
Gestão de Ativos

Nossos Valores

Cuidado. 
Coragem. 
Colaboração.

Política de Gestão 
A Alunorte estabelece e mantém a Política de Gestão Integrada alinhada aos pressupostos básicos de Saúde e Segurança, 
Meio Ambiente, Responsabilidade Social, Qualidade, além das exigências emanadas pela ASI (Aluminium Stewardship 
Initiative).

A Política está estruturada no nosso compromisso de:

• Valorizar a vida humana acima de todas as outras considerações e não comprometer nossas ambições de Saúde, 
   Segurança e Meio Ambiente.
• Buscar superação das exigências de leis nacionais e internacionais, bem como os requisitos subscritos, aplicáveis à 
   Saúde e Segurança, Meio Ambiente, Qualidade, Gestão de Ativos, Responsabilidades Social e à ASI (Aluminium 
   Stewardship Initiative).
• Atuar na prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, buscando eliminar os perigos e reduzir riscos presentes nas 
   atividades de trabalho e promover a saúde e o bem-estar.
• Atuar na prevenção da poluição ambiental, trabalhando sistematicamente para melhorar a eficiência dos recursos, 
   reduzir as emissões e implementar a hierarquia de mitigação de resíduos, trabalhando no conceito de economia 
   circular.
• Garantir a consulta e participação dos trabalhadores e seus representantes nos processos relacionados à saúde e 
   segurança bem como o direito e dever de recusar ou interromper o trabalho inseguro.
• Respeitar os princípios e integrações das diretrizes estabelecidas pela Organização Internacional do Trabalho e na 
   Declaração Universal dos Direitos Humanos;
• Estar em conformidade com os requisitos das Normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 55001, SA 8000 e ASI 
   (Performance e Cadeia de Custódia);
• Melhorar continuamente nosso desempenho e a eficácia do Sistema de Gestão Integrado, para garantir a excelência 
   operacional.
• Trabalhar contra a Corrupção em todas as suas formas, incluindo a Extorsão e Suborno, consistente com as Leis 
   Aplicáveis e com os padrões internacionais vigentes.
• Desenvolver toda nossa Cadeia de Valor para que alcance um desempenho de Saúde, Segurança e Meio Ambiente de 
   classe mundial.
• Ser um membro ativo na sociedade onde operamos, de forma aberta e transparente, desenvolvendo habilidades e 
   capacidades nas comunidades vizinhas, governo e organizações em questões de Saúde, Segurança e Meio Ambiente 
   para criar benefício mútuo.




