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Missão 

Ser competitivo dentro do mercado de atuação, com crescimento sustentável e foco no desenvolvimento das 
pessoas, trabalho em equipe e com uma cultura única na Muriaço do Brasil Ltda. 

 

Visão 

Estar entre os melhores fornecedores de cada linha de produto de fabricação no mercado brasileiro, com 
sustentabilidade financeira e desenvolvimento socioambiental. 

 

Valores 
✓ Foco no negócio; 
✓ Alto padrão de excelência; 
✓ Ser lucrativo; 
✓ Foco na melhoria contínua dos processos internos e externos; 
✓ Praticar a flexibilidade com velocidade e segurança; 
✓ Criar um bom ambiente de trabalho; 
✓ Contribuir com a comunidade e o meio ambiente. 

 

Objetivos de gestão 

1. Assegurar a satisfação dos clientes com nossos produtos e serviços; 
2. Assegurar a sustentabilidade do Grupo Muriaço: 

➢ Prevenindo a poluição do ar, água, solo, fauna e flora; 
➢ Assegurando o consumo consciente dos recursos naturais; 
➢ Garantindo armazenamento e manuseio dos produtos químicos utilizados nos processos; 
➢ Garantindo a segurança operacional das máquinas e equipamentos utilizados nos 

processos. 
3. Zero defeito em qualidade, entrega e desenvolvimento. 
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Políticas de Gestão 

Sistemas de gestão 

✓ Alicerçar a gestão da Muriaço no seu sistema de gestão integrado (qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do 
trabalho e segurança da informação e privacidade), definido de acordo com os preceitos das normas IATF-16949 
(somente para a Divisão estamparia), ISO-9001, ISO-14001, ISO-45001, ISO/IEC-17025 (somente para o laboratório 
de ensaios), ISO/IEC-27001 e ISO/IEC-27701. 

Qualidade 
✓ Fornecer produtos e serviços confiáveis, em conformidade com especificações regulamentares e requisitos negociados 

com nossos clientes. 

Meio ambiente ✓ Proteger o meio ambiente, incluindo a prevenção da poluição e o consumo consciente dos recursos naturais. 

Saúde e segurança 
do trabalho 

✓ Prover condições de trabalho seguras e saudáveis para a prevenção de lesões e doenças relacionadas ao trabalho 
focando na eliminação de perigos e redução riscos de SST. 

✓ Assegurar a consulta e participação dos trabalhadores e, onde existam, de representantes dos trabalhadores. 

Ensaios 
laboratoriais 

✓ Realizar ensaios laboratoriais metalúrgicos em materiais metálicos citados em nossos escopos de acreditação, 
realizados de acordo com o nível de serviço definido em normas e/ou métodos estabelecidos pelo cliente e que estejam 
de acordo com as boas práticas profissionais. 

✓ Assegurar que os colaboradores sejam competentes para as atividades do laboratório. 
✓ Assegurar a ausência de conflitos de interesse, tendências e discriminação, ou a sua resolução, de modo a não 

influenciar de forma adversa as atividades subsequentes do laboratório e não permitir que pressões comerciais, 
financeiras ou outras comprometam a imparcialidade. 

Segurança da 
informação e 
privacidade 

✓ Assegurar acesso controlado, restrito e protegido as informações de forma a proteger a propriedade intelectual das 
partes interessadas e informações estratégicas da Muriaço (confidencialidade) e a privacidade dos dados pessoais, 
sejam eles em meios físicos e/ou digitais, acessados dentro da Muriaço ou remotamente, com atenção especial as 
informações transacionadas por formas eletrônicas / digitais, tais como celular, correio eletrônico, entre outros. 

✓ Implementar políticas operacionais específicas e controles para aumentar a segurança da informação e a privacidade. 

Compliance 

✓ Atender aos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis aos produtos / serviços e processos da Muriaço, de forma 
a mantermo-nos comprometidos com a promoção da ética. 

✓ Atender aos requisitos estatutários do Cgcre -Coordenadoria Geral de Acreditação que sejam aplicados ao laboratório 
de ensaios da Muriaço. 

Sustentabilidade 
✓ Assegurar o desenvolvimento sustentável da Muriaço (ambiental, social e econômico), assegurando a rentabilidade 

financeira. 

Melhoria contínua 
✓ Melhorar continuamente a eficácia do sistema de gestão integrado (qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do 

trabalho e segurança da informação e privacidade), incluindo a melhoria do seu desempenho. 
 


