
Produzir e fornecer, competitivamente, aços de qualidade que atendam os requisitos 
especificados gerando valor às partes interessadas através de um sistema de gestão 

integrado.

Ser uma empresa reconhecida pela flexibilidade no mix de produtos para a indústria 
e construção civil, com custo competitivo, qualidade e alto valor agregado, buscando o 

zero acidente e respeito ao meio ambiente.

A SIMEC Cariacica, situada no município de Cariacica – ES, fabricante de tarugos, perfis, 
barras chatas, barras redondas, cantoneiras e vergalhão tem como Política de seu Sistema de 
Gestão Integrada: Ser referencia em saúde e segurança, produção, atendimento, qualidade e 
custo de seus produtos, buscando a harmonia entre a atividade industrial, seus empregados, o 

meio ambiente e a comunidade.

Compromissos de Qualidade, Meio Ambiente e Saúde e Segurança;

Promover a Saúde e Segurança como prioridade, por meio do comportamento seguro, prevenção de doenças e 
lesões, comunicação, treinamento, disciplina operacional e liderança pelo exemplo, buscando o zero acidente; 

Aumentar a competitividade, por meio da redução de custos, aumento da produtividade e maior valor agregado 
aos clientes, de modo a obter os resultados esperados pelos acionistas;

Ser uma empresa reconhecida pelos clientes em função da qualidade e do atendimento;

Desenvolver novos produtos junto à equipe comercial, para atender as necessidades do mercado;

Disseminar o Modelo de Gestão como o caminho para atingir as metas, começando pelo Planejamento 
Estratégico anual, definindo metas por parte das lideranças, acompanhando o desempenho operacional através 
de Itens de Controle (KPIs) e Projetos de Melhoria, promovendo o intercâmbio de melhores práticas 
(Benchmarking) através da melhoria contínua do Sistema de Gestão Integrada;

Investir na educação e qualidade de vida do pessoal, formando uma equipe capacitada, motivada e com orgulho 
por pertencer à organização;

Fortalecer a integração da empresa na comunidade onde opera, através dos projetos sociais nas áreas de 
Educação, Saúde e Segurança, Meio Ambiente, e do programa de voluntariado para contribuir ao 
desenvolvimento sustentável da empresa e das comunidades do entorno;

Manter um relacionamento positivo e proativo com os empregados, clientes, fornecedores, e comunidade, 
garantindo o atendimento às normas, legislações vigentes e outros requisitos aplicáveis;

Adotar medidas de prevenção da poluição e proteção ambiental, técnica e economicamente viáveis.
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