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POLÍTICA CORPORATIVA 

 

Há anos, a SELZER está entre os líderes das empresas alemãs no setor de aplicação de tecnologias de montagem em 
peças metálicas, processados com e sem usinagem. Cada vez mais, a nossa empresa fornece sistemas de peças montadas 
e se torna parceiro dos nossos clientes no desenvolvimento de novos produtos.  

As políticas empresariais da SELZER são definidas pela diretoria e servem como base de atuação para todos os níveis 
hierárquicos da empresa. Destas politicas empresariais decorrem as metas da empresa e de suas áreas. Todos os 
colaboradores da empresa SELZER contribuem para o alcance destas metas empresariais, de qualidade e tem a obrigação 
de executar as tarefas sob sua responsabilidade para garantir a qualidade em conformidade com as diretrizes e instruções.  

Um dos principais objetivos da nossa empresa é a satisfação do cliente. Devido à alta qualidade dos nosso produtos e 
serviços, a ser alcançada pelo cumprimento, superação das exigências, expectativas dos nossos clientes, e pela criação e 
manutenção da confiança dos mesmos. Para isso, a empresa SELZER enfrenta os desafios do futuro com o objetivo de ficar 
ainda mais moderna e de se aperfeiçoar de forma contínua e, ao mesmo tempo, reduzir, de forma proativa, eventuais riscos 
para a saúde e segurança dos nossos colaboradores e do meio ambiente.  

Queremos alcançar estas metas com o espírito de equipe e colaboradores contentes, focados em qualidade, bem formados e 
aperfeiçoados de forma contínua em nossos produtos, processos, procedimentos e na nossa organização. Perseguimos o 
ideal do ‘erro zero’ pelo uso de máquinas, equipamentos e ferramentas de alto nível com manutenção preventiva, 
identificação antecipada de potenciais erros, bem como a escolha de fornecedores confiáveis que operam com altos padrões 
de qualidade.  

O objetivo da Selzer é continuar a garantir, por meio destes princípios definidos nestas políticas da empresa, o seu sucesso 
econômico e a sua independência.  

Para por em prática as políticas da empresa e alcançar as metas estabelecidas, a  

SELZER Automotiva do Brasil Ltda. 

Desenvolveu, elaborou e realizou em conjunto com todos os envolvidos os 

“Sistema de Gestão da Qualidade“ 

ISO 9001:2015 

e 

IATF 16949:2016 

“Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos particulares para aplicação da ISO 9001:2015 para organizações de 
produção automotiva e peças de reposição pertinentes. “ 

Para o desenvolvimento, fabricação, produção em série, e montagem de partes de câmbio, 
motor e freio e/ou partes construtivas para a indústria automobilística e seus fornecedores. 

Por meio do presente, a diretoria declara que as políticas e o sistema de gestão entram em vigor com efeito imediato e obriga 
si mesmo, a administração e todos os colaboradores a cumprir suas tarefas em conformidade com o sistema de gestão e 
aperfeiçoá-lo, de forma contínua.  

O mais alto nível de executivos da empresa realizará regularmente avaliações do sistema de gestão e do desempenho da 
empresa com base em números de referência e das medidas para garantir o cumprimento das metas, levando em 
consideração a avaliação de gestão de qualidade anual.     

Vinhedo, 4 de julho 2018 

A Diretoria da SELZER Automotiva do Brasil Ltda. 


