
MISSÃO:

A Simec Itaúna, tem como missão, produzir e fornecer competitivamente barras e perfis de qualidade para os 

segmentos de mercado em que atua, através da Gestão Integrada de seus processos industriais, agregando valor 

aos produtos siderúrgicos

VISÃO:

Ser referência no mercado nacional na fabricação de barras e perfis, sendo uma unidade reconhecida pelos 

nossos clientes, pelo bom atendimento e pela qualidade de nossos produtos, buscando a excelência operacional.

POLÍTICA:

Ser uma siderúrgica inovadora na qualidade do produto e no atendimento, com custo competitivo no mercado 

interno e capacitada para exportação, buscando harmonia entre a atividade industrial, o meio ambiente, a saúde e 

segurança.

DIRETRIZES:

 Promover o desenvolvimento contínuo do Sistema de Gestão Integrada, como forma de assegurar melhorias nos 

resultados de desempenho organizacional;

Ser uma empresa com atuação dinâmica nas relações com os empregados, seus representantes,

fornecedores, comunidade e demais partes interessadas, garantindo o atendimento à legislação e normas 

vigentes aplicáveis aos requisitos subscritos pela organização e aos requisitos acordados para os produtos;

Assumir o compromisso de eliminar ou minimizar os principais impactos ambientais, através do racionamento 

de água, energia elétrica e de outros recursos naturais; do monitoramento atmosférico, níveis sonoros e efluentes 

hídricos, além da redução, reuso e reciclagem de resíduos gerados nos processos da empresa;

ŸComprometer com a segurança e saúde ocupacional, através de medidas preventivas de identificação 

de fatores de riscos e implementação de controles necessários para promover a eliminação de perigos e redução 

dos riscos;

ŸInvestir na qualidade de vida dos empregados, formando uma equipe capacitada, motivada e orgulhosa de 

pertencer à organização;

ŸGarantir através do engajamento da alta direção a consulta e participação dos empregados e seus 

representantes nos assuntos pertinentes à manutenção e melhoria do Sistema de Gestão Integrada;

ŸSer uma empresa eficaz e rentável, possibilitando remuneração do capital dos acionistas e ao desenvolvimento 

dos negócios.
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