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MISSÃO

Demonstrar valor nas soluções IaaS para substituir o modelo tradicional de projetos + ativos de TII, Automação
e Engenharia Elétrica.

VISÃO
Liderar as soluções industriais de informação “ as a Service” (IaaS) até 2025.

VALORES


Colaboração;



Simplicidade;



Atitude de “ dono do negócio”;



Energia e atitude positiva;



Liderança pelo exemplo.

ESTRATÉGIA

Ser o parceiro de soluções de informações “ as a service” da indústria, nos posicionando muito próximos das
estratégias de nossos clientes, criando um relacionamento sustentável, oferecendo soluções de informação e
engenharia que gerem impacto positivo em seus negócios
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A POLÍTICA DO SGI
A IHM é uma empresa voltada para a gestão de empreendimentos, fornecimento de projetos,
desenvolvimento, instalação, assistência técnica e soluções integradas para sistemas elétricos, automação e
tecnologia da informação, que tem como estratégia o posicionamento sustentável em mercados e negócios,
que possibilitem o seu crescimento contínuo.
Assim, com base na estratégia de ser o parceiro de soluções de “ informação as a service ( IaaS)” da indústria,
nos posicionando muito próximos dos nossos clientes, criando um relacionamento sustentável, oferecendo
soluções de informação e engenharia que gerem impacto positivo em seus negócios, visando a melhoria
contínua do Sistema de Gestão Integrado e em sintonia com as necessidades dos nossos clientes, a IHM se
compromete a:
 Usar as principais metodologias e guias de boas práticas na gestão dos projetos industriais, através da
capacitação e certificações PMI, metodologia ÁGIL (SCRUM) e ITIL;
 Assegurar que as atividades sejam conduzidas em conformidade com o Sistema de Gestão Integrado,
incluindo requisitos legais de qualidade, meio ambiente, segurança e saúde do trabalho,
relacionados aos aspectos/impactos ambientais e perigos/riscos à SST.
 Buscar continuamente a melhoria do desempenho do SGI com foco no desenvolvimento sustentável.
 Ter profissionais capacitados e identificados com os valores da empresa – Colaboração, Simplicidade,
Atitude de “ dono do negócio”, Energia e Atitude Positiva, Liderança pelo Exemplo;
 Promover uma cultura voltada para os resultados;
Acreditamos que o sucesso de nosso negócio depende de nosso compromisso em satisfazer os nossos clientes,
com qualidade técnica reconhecida e resultado financeiro em nossos projetos, prevenindo a poluição
ambiental e lesões/doenças de nossos profissionais.
É dever e responsabilidade de todos encorajar, respeitar, disseminar e praticar os princípios estabelecidos
nesta política.
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