
COMPROMISSO INTEGRADO DE GESTÃO

A SOLUÇÕES USIMINAS, empresa de transformação do aço, está comprometida para atender e satisfazer seus clientes, 
oferecendo produtos (bobinas, blanks, platinas, tiras, rolos, tubos, perfis e peças estruturais) e serviços competitivos, com a 
qualidade que atenda às suas necessidades. 

Os Princípios e Valores estão estabelecidos e são as regras pelas quais a organização irá reger seus negócios para atingir seus 
objetivos estratégicos, gerar retorno a seus acionistas, promover o desenvolvimento de seus empregados e contribuir para o 
desenvolvimento sustentável da sociedade.

A Diretoria da SOLUÇÕES USIMINAS, considerando que a excelência em gestão e na melhoria contínua dos processos, 
produtos e serviços, possibilitará o atendimento aos nossos compromissos, de modo consistente e seguro por meio de 
controles de eficiência e eficácia, RESOLVE:

• Observar e cumprir, onde quer que seja e perante qualquer empresa, órgão, entidade ou terceiros, o Código de Ética 
e Conduta, a Política Anticorrupção e a Política de Relacionamento com Terceiros Intermediários, consolidados em 
seu Programa de Integridade, além de observar boas práticas na conduta profissional, bem como regras, normas, 
procedimentos e legislações aplicáveis, todos com o objetivo de garantir a condução dos seus negócios  de forma 
sustentável, com transparência, ética e dentro da legalidade;

• Superar as expectativas no atendimento e no fornecimento de produtos adequados às necessidades de nossos 
clientes, buscando a satisfação, conquistando-lhes a fidelidade e atendendo aos requisitos acordados;

• Reconhecer e gerenciar os aspectos e os impactos ambientais, inerentes as atividades, e promover ações de prevenção, 
para mitigar os riscos ao meio ambiente, promovendo uma atividade sustentável;

• Proteger a vida oferecendo condições de trabalho seguras e saudáveis, através do gerenciamento de riscos à segurança, 
meio ambiente e saúde ocupacional, priorizar a integridade física de toda a força de trabalho e partes envolvidas 
através de ações para eliminar ou minimizar a probabilidade de ocorrência de incidentes, estruturada por uma 
adequada disciplina operacional;

• Identificar e controlar riscos que possam comprometer a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos 
ativos de informação, visando garantir o desempenho adequado da organização;

• Inspirar e valorizar as pessoas dentro e fora do ambiente de trabalho, criando adesão dos empregados à cultura 
interna com foco em praticar o equilíbrio entre a necessidade produtiva essencial para o desenvolvimento da empresa e 
do ambiente de trabalho, maximizar resultados por meio de capacitação e desenvolvimento de competências, 
gerando condições para o engajamento individual e coletivo;

• Incentivar e promover a inovação em produtos, serviços e processos, com o objetivo de protagonizar e construir a 
perenidade de nossos negócios.
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VALORES

SEGURANÇA – CLIENTES – PESSOAS – QUALIDADE – RESULTADOS

VISÃO

Ser referência em QUALIDADE e gestão na indústria do aço, com foco nas PESSOAS, nos CLIENTES, 

e na geração de RESULTADOS sustentáveis com SEGURANÇA.


