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A identidade do grupo NTN foi construída por mais de 100 anos a partir das expectativas das nossas partes interessadas. Partes essas que estão no 
centro de nossas preocupações e nossa estratégia de responsabilidade social corporativa (RSC). 

Seguindo a filosofia do grupo NTN de tornar o mundo mais harmonioso (Nameraka), temos o compromisso de ouvir nossas partes interessadas, zelar 
pelo desempenho de nossa Empresa, controlar nossos riscos e aproveitar nossas oportunidades, nos seguintes eixos:

O Grupo NTN tem por princípio desenvolver uma sociedade harmoniosa NAMERAKA. 

Como parte do Plano Estratégico DRIVE NTN100 FASE 2 e de acordo com nossos compromissos acima, nossa ambição é nos transformar, tendo como base  
as tecnologias de inovação para enriquecer nossa oferta de produtos, e desenvolver as competências e motivação de nossos colaboradores. 

Uma coordenação dinâmica deste Plano será realizada de forma a dar sentido, para que todos saibam qual é a sua contribuição  
para a concretização dos objetivos coletivos e o respeito pelos compromissos.

Cabe a cada um de nós agir com responsabilidade para fazer do Grupo NTN uma Empresa que coloca a Qualidade, a Segurança,  
a Ética e o Meio Ambiente no centro de suas preocupações para atingir o mais alto nível de desempenho.

EIXOS ESTRATÉGICOS DO PLANO DRIVE NTN100 FASE 2

DESENVOLVER  
O MERCADO  
DE REPOSIÇÃO

CONSOLIDAR 
OEM

IDENTIFICAR  
NOVOS MERCADOS 

EXPLORAR NOVOS 
HORIZONTES  
E ÁREAS INOVADORAS

FORTALECER  
NOSSAS BASES

A segurança é mais do que uma prioridade.  
É um valor fundamental.
Queremos que todos voltem para casa saudáveis depois do trabalho.

Para isso, nossas ações são pautadas diariamente pela segurança com 
o objetivo de melhor controlar os riscos.

Estamos, portanto, comprometidos em fornecer condições de trabalho 
seguras para nossos colaboradores e prestadores de serviços.

Atuamos para que esse valor seja compartilhado por todos na Empresa.

A segurança é nossa prioridade: somos todos responsáveis !

A satisfação de nossos clientes e partes 
interessadas garante nossa sustentabilidade.
A satisfação das nossas partes interessadas é a nossa missão. 
Fornecemos produtos conformes e gerenciamos os riscos e oportunidades 
para atender as exigências de nossos clientes, exigências legais e 
regulamentares.

Desenvolvemos um ambiente orientado ao Cliente em nossa Empresa e 
temos uma forte consciência da qualidade como fator para atender às 
suas expectativas. Em todos os momentos da nossa atividade, o nosso 
objetivo é garantir a integridade do produto: conformidade e segurança 
do produto. Temos por princípio “fazer certo da primeira vez”.

Estamos empenhados em desenvolver relacionamentos justos e 
duradouros com nossos fornecedores por meio de uma abordagem 
colaborativa.

A qualidade é o nosso futuro - todos, todos os dias, em todos  
os lugares.

A proteção do meio ambiente e o controle  
de nossos impactos estão no centro  
de nossas ações. 
Estamos progredindo todos os dias na redução dos nossos impactos 
sobre o meio ambiente, nossos consumos de recursos, nossos rejeitos, 
nossos resíduos e nosso consumo de energia.

Queremos contribuir para uma mobilidade mais verde, melhorando  
o desempenho energético de nossos produtos. 

Nossas atividades de compras e concepção  levam em consideração  
a performance energética e ambiental e contribuem para a sua melhoria.

Optamos por colocar a redução das emissões de gases de efeito 
estufa no centro de nossas organizações para alcançar a neutralidade 
de carbono.

A ética é o nosso compromisso. 
Estamos comprometidos em conduzir nossos negócios com integridade 
e justiça em conformidade com a legislação e regulamentos que se 
aplicam a nós.

Rejeitamos a corrupção em todas as suas formas, bem como qualquer 
obstáculo às regras de concorrência.

Nós nos empenhamos em garantir a veracidade de nossas 
informações financeiras.

Fazemos todo o necessário para proteger os dados e saber-fazer sob 
nossa responsabilidade.

Combatemos a discriminação, tanto na contratação como ao longo 
da carreira profissional, e pretendemos promover a igualdade entre 
Mulheres / Homens. Temos o compromisso de respeitar as leis 
trabalhistas incluindo a liberdade de associação sindical, proibição de 
trabalho forçado e trabalho infantil. Condenamos todas as formas de 
assédio e qualquer comportamento contrário à dignidade humana.

DO
C_

G_
PO

_E
NG

AG
EM

EN
TS

_5
00

x7
00

_2
02

2_
PT

a 
- 

Co
nc

ep
tio

n 
et

 ré
ali

sa
tio

n 
: S

er
vic

e 
pu

bl
ici

té
 N

TN
-S

NR
 ©

 2
02

2 
/ 0

4 
   


