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Valores

� Ser Ambientalmente Responsável;

� Ser uma Organização Ética;

� Buscar e criar relações externas que agreguem valor;

� Ser líder em tecnologia e inovação;

� Ser reconhecido como um fornecedor de produtos e serviços de alta qualidade, criando vantagem 
competitiva;

� Ser reconhecido como líder nas relações com nossos empregados;

� Manter a empresa com uma estrutura compacta e gerenciamento independente focado no 
resultado;

� Exercer uma administração responsável e sustentável a longo prazo.

POLÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA

Para estabelecer o sistema de gestão a CRC do Sul, prestadora de serviços de manutenção de mancais, retificação, 
texturização e cromagem de cilindros de laminação com aplicação na indústria siderúrgica de aços planos, se 
compromete a respeitar e cumprir nossos valores e práticas.

� Evoluir constantemente com relação ao Sistema de Gestão Integrado e satisfação de nossos clientes. 

� Agregar valor aos nossos serviços por meio da evolução tecnológica, incentivo, valorização e reconhecimento 
à criatividade e a inovação.

� Ser reconhecido como fornecedor de serviços de alta qualidade. 

� Manter e desenvolver uma parceria proativa, estimuladora e duradoura com nossos clientes, fornecedores e 
colaboradores. 

� Agir com ética e transparência em todas as relações, respeitando as regulamentações aplicáveis. 

� Desenvolver continuamente as pessoas e manter um ambiente de trabalho interativo, positivo e saudável. 

� Atuar com extrema responsabilidade e maturidade na promoção de condições de trabalho seguras e 
saudáveis, prevenindo lesões e doenças relacionadas ao trabalho, eliminando perigos de segurança e saúde 
significativos, especialmente aqueles relacionados à exposição a cargas suspensas e aos vapores de cromo. 

� Praticar a Segurança como valor através da liderança pelo exemplo, responsabilidade individual e vigilância 
Compartilhada.

� Adotar práticas de sustentabilidade econômica, social e proteção ao meio ambiente, incluindo a prevenção da 
poluição, ocorrência de impactos ambientais, especialmente aqueles relacionados à geração de resíduos 
sólidos contaminados com produto químico perigoso.

� Compromisso em manter a participação dos colaboradores no desenvolvimento e manutenção dos seus 
sistemas de gestão

� Engajar todas as pessoas da empresa na prática sistemática do que estabelece a Política de Gestão Integrada. 
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