
A Usiminas, desde sua fundação, contribui para o desenvolvimento sustentável da sociedade. A empresa tem o 
compromisso com o crescimento pessoal e profissional de seus colaboradores, bem como com a segurança de cada um 
deles, com a oferta de produtos e serviços competitivos e com qualidade aos nossos clientes, além de gerar retorno aos 
acionistas. A companhia também colabora para o fortalecimento social e ambiental das comunidades onde está 
presente. 

Visando assegurar, de modo consistente, a eficácia e a eficiência de nossos sistemas de gestão, que têm reflexo direto 
em todos os nossos públicos de relacionamento, a Usiminas atuará de forma a: 

• Proteger a vida, por meio de uma liderança efetiva e percebida, que manifeste de forma consistente um 

comportamento seguro e responsável em todas as situações;

• Promover a ética e o desenvolvimento sustentável na condução dos negócios, assim como atuar de forma transparente 

com os públicos com os quais se relaciona, além de disseminar a cultura e prática de compliance; 

• Assegurar o cumprimento dos requisitos legais e outros requisitos definidos aplicáveis a pessoas, processos, produtos 

e instalações; 

• Buscar a satisfação dos clientes, conquistando a  fidelidade desse público, atendendo aos requisitos acordados e 

ofertando produtos e serviços tecnologicamente avançados, assim como identificando e gerenciando os riscos que 

possam afetar o atendimento a esses requisitos; 

• Identificar e avaliar os aspectos ambientais, atuando de forma preventiva sobre os impactos significativos, bem como 

implementar práticas ou tecnologias para a prevenção da poluição, o uso eficiente dos recursos naturais e energéticos, a 

mitigação das emissões dos gases de efeito estufa e a melhoria dos desempenhos ambiental e energético;

• Identificar os perigos e controlar os riscos de acidentes e doenças em todas as instalações, processos e atividades, 

protegendo nossos colaboradores próprios e contratados e demais stakeholders, por meio da disciplina operacional, de 

ferramentas de gestão e tecnológicas e da segurança de processos;

• Realizar atividades laboratoriais com imparcialidade e em conformidade com requisitos normativos, especificações dos 

clientes, autoridades regulamentadoras e acreditadores, além de praticar o monitoramento do desempenho por meio de 

comparações interlaboratoriais e/ou ensaios de proficiência;

• Identificar e controlar riscos que possam comprometer a confidencialidade, a integridade e/ou a disponibilidade dos 

ativos de informação, visando garantir o desempenho e a continuidade operacional da organização;

• Criar um ambiente fértil para a inovação, inspirando, desenvolvendo, valorizando e respeitando as diversidades dentro 

e fora do ambiente de trabalho, para que as pessoas se realizem profissional e pessoalmente, potencializando o 

desempenho por meio do comprometimento, do desenvolvimento de competências e abertura para o novo.

Todos esses princípios serão executados tendo como base a visão e os valores da Usiminas:

VISÃO
“Ser referência em qualidade e gestão na indústria do aço, com foco nas pessoas, clientes e na geração de resultados 
sustentáveis com segurança”.

VALORES
Segurança, Pessoas, Clientes, Resultados e Qualidade

A presente Resolução entra em vigor nesta data e revoga as disposições em contrário.
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