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A Usimetal acredita que a excelência no desempenho de seu negócio depende de processos e 

comportamentos que visam o equilíbrio entre as oportunidades de negócio, com a responsabilidade 

social, econômico-financeiro e ambiental. As diretrizes abaixo se aplicam a todos os funcionários, 

fornecedores, contratados e partes com influência direta na Usimetal.  

 Respeitar as culturas, os costumes e os valores das pessoas da comunidade em que atuamos. 
Contribuir, conforme nossas capacidades, com melhorias das condições econômicas, ambientais e 
sociais da comunidade.  
 

 Respeitar os direitos humanos de nossos funcionários, como estabelecido nos Princípios e Direitos 
Fundamentais no Trabalho da Organização Internacional do Trabalho (OIT).  
 

 Apoiar a não utilização do trabalho infantil e garantir a não contratação de menores de idade em 
áreas de risco, exceto como parte de programas de estágio e de menores aprendizes aprovados pelo 
governo (de 14 a 18 anos).  
 

 Requerer que todos os funcionários estabeleçam vínculo empregatício com a empresa por sua livre 
escolha; e não aplicar ou apoiar qualquer forma de trabalho compulsório ou forçado. 
 

 Proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável em todos os locais e instalações e tomar 
medidas adequadas a fim de impedir acidentes e danos à saúde provenientes do trabalho.  
 

 Facilitar a comunicação com todos os funcionários através do diálogo e meios de comunicação.  
 

 Oferecer oportunidades iguais a todos os funcionários e não praticar ou apoiar a discriminação na 
contratação, remuneração, acesso a treinamento, promoção, rescisão ou aposentadoria baseada em 
origem étnica ou nacionalidade, casta, religião, deficiência, sexo, idade, orientação sexual, afiliação 
a sindicato ou afiliação política. Política Social USIMETAL (continuação)  
 

 Opor-se ao uso de coerção mental ou física, abuso verbal ou corporal/punição com excesso de 
trabalho; e não permitir comportamento, incluindo gestos, linguagem e contato físico, que seja sexual, 
coercivo, ameaçador, abusivo ou explorador.  
 

 Estar em conformidade com as leis aplicáveis e padrões do setor metalúrgico em relação à carga 
horária de trabalho, incluindo horas extras.  
 

 Garantir que os salários pagos atendam ou excedam os padrões mínimos legais e que sejam sempre 
suficientes para atender às necessidades básicas dos funcionários e proporcionem uma renda justa.  
 

 Incorporar diretrizes das políticas da Usimetal na contratação de bens e serviços, e estimular essa 
inserção nas parcerias de negócios.  
 

 Agir com integridade e transparência perante todas as relações comerciais. 


