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Nosso compromisso é manter a sustentabilidade da Aperam South America, por meio da fabricação e
comercialização de aços inoxidáveis, elétricos e carbonos especiais, em conformidade com as legislações
aplicáveis, objetivos do acordo de Paris no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as alterações
climáticas, normas, regulamentações internas e externas, com senso de justiça, respeito às pessoas e
desenvolvendo soluções inovadoras que assegurem:
1. Um ambiente de trabalho seguro e saudável para os nossos colaboradores e demais partes interessadas,
por meio da identificação, avaliação e eliminação de perigos e redução de riscos de saúde e segurança do
trabalho, com a convicção de que todos os acidentes e doenças ocupacionais podem e devem ser evitados.
Cada um deve praticar a vigilância compartilhada e atuar como protagonista na prevenção de acidentes e
de doenças relacionadas ao trabalho, fortalecendo a conformidade da cultura em Saúde e Segurança por
meio da aplicação dos princípios da cultura justa.
2. A proteção ao meio ambiente e a prevenção da poluição decorrente dos nossos processos e produtos,
aplicando tecnologias economicamente viáveis para reduzir o impacto ambiental de nossas atividades,
tendo como foco principal o monitoramento e a redução das emissões atmosféricas, difusas, de gases de
efeito estufa, hídricas e sonoras, geração de resíduos, consumo de recursos naturais e energéticos, com o
objetivo de proteger a biodiversidade, os ecossistemas naturais, as áreas protegidas e conservadas.
3. A qualidade dos nossos produtos, satisfazendo os requisitos estabelecidos pelos clientes e pela Aperam
South America, atingindo com agilidade os nossos objetivos, metas e a excelência dos nossos resultados,
contribuindo para a competitividade e a rentabilidade da empresa.
4. A produção do aço responsável com a promoção do engajamento das partes interessadas, com respeito e
cuidado com as pessoas, prevalecendo a garantia dos direitos humanos e assegurando o processo de
compras responsáveis.
Nossa liderança é responsável pelo desempenho do Sistema de Gestão, garantindo recursos, comunicação,
capacitação, retenção do conhecimento, conscientização dos colaboradores e de todos que intervêm nos
nossos locais de trabalho, assegurando a consulta e participação dos trabalhadores e, onde existam, de seus
representantes e, das partes interessadas, como apropriado.
Todos somos responsáveis pela melhoria contínua da eficácia e da eficiência do nosso Sistema de Gestão,
atuando na prevenção e solução de problemas, para aumentar nosso desempenho em Saúde e Segurança, Meio
Ambiente e Qualidade e por influenciar os nossos clientes, provedores externos, contratados e terceirizados
para a realização de suas atividades de forma sustentável, segura e responsável.
O sucesso desta política requer o comprometimento de todos que trabalham para a Empresa ou estejam sob
sua responsabilidade.
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