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With You

A identidade do grupo NTN-SNR foi construída ao longo de 100 anos cercada de valores fortes, concretos e compartilhados:
Performance, Proximidade, Espírito de equipe, Respeito e Profissionalismo. Individualmente e coletivamente, nos comprometemos de maneira
significativa com a escuta e a performance para àqueles com quem trabalhamos, vivemos e servimos.

Em coerência com a filosofia do grupo NTN, e em uma lógica de progresso contínuo e de melhoria de nossa performance, nós nos
comprometemos a controlar os nossos riscos e a concretizar as oportunidades, segundo os eixos a seguir:

A SEGURANÇA É NOSSA PRIORIDADE:
SOMOS TODOS RESPONSÁVEIS
Não aceitamos tomar nem mesmo o menor dos riscos sem ter certeza que a
segurança e a saúde das pessoas está garantida, sejam nossos colaboradores,
prestadores de serviço ou usuários dos nossos produtos. Em particular, nós
devemos respeitar as exigências de segurança aplicadas a nossos produtos
deste o momento de sua concepção.

NOSSA PERENIDADE DEPENDE DA SATISFAÇÃO DAS
NOSSAS PARTES INTERESSADAS E PRINCIPALMENTE
DOS NOSSOS CLIENTES
Nós devemos satisfazer as nossas partes interessadas afim de fornecer
produtos conformes a suas exigências em matéria de Qualidade, Segurança,
Meio ambiente, Custos e Prazos.
Cada um de nós deve ter uma consciência crítica da qualidade e se
esforçar para assegurar o nível adequado para responder às expectativas de
nossos clientes: somos focados no cliente!

Nós nos comprometemos a estabelecer as condições de trabalho
seguras e saudáveis para a prevenção de traumatismos e patologias ligadas
ao trabalho.

Nós nos comprometemos a desenvolver relações justas e duráveis com os nossos fornecedores de
forma colaborativa.
Nós devemos assegurar a consulta e a participação de nossos colaboradores e de seus
representantes nos assuntos ligados a saúde e segurança do trabalho.

A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E A GESTÃO DOS
NOSSOS RISCOS SÃO NOSSA PREOCUPAÇÃO

A ÉTICA É NOSSO COMPROMISSO
Nos comprometemos a conduzir nossos negócios de maneira Integra e Leal,
em conformidade com as leis e obrigações que nos são aplicáveis.

Nós nos mobilizamos para reduzir nossos impactos sobre o meio
ambiente, em particular nossos consumos de recursos, nossos rejeitos e
resíduos, e gerenciar o nosso consumo de energia.

Nós recusamos a corrupção sob todas as suas formas assim como todo
entrave às regras de concorrência.

Nós desejamos contribuir para uma mobilidade mais ecológica melhorando
a performance energética dos nossos produtos.

Nós nos empenhamos em garantir a veracidade de nossas informações

Nós nos dedicamos a gerenciar os riscos e os impactos em matéria de
Qualidade, Segurança, Meio ambiente e Energia desde o lançamento de novos
produtos, processos de fabricação, infraestruturas ou serviços.

Todos nós trabalhamos para proteger os dados e o saber fazer em nosso
poder.

financeiras.

contribuir para a sociedade internacional através da criação
“Devemos
de novas tecnologias e o desenvolvimento de novos produtos”
O Grupo NTN está decididamente comprometido com o desenvolvimento de uma sociedade
harmoniosa NAMERAKA.

O plano DRIVE NTN 100 está estruturado sobre 8 eixos estratégicos e se apoia sobre transformações
estruturais da empresa que vão nos permitir atingir nossos objetivos financeiros e operacionais.

No contexto do Plano Estratégico DRIVE NTN 100 e no respeito aos nossos compromissos abaixo,
nossa ambição é de transformar nossa estrutura de negócios para sermos mais lucrativos e para
desenvolver produtos e serviços para acompanhar as grandes evoluções tecnológicas nos nossos
mercados.

Cada direção, departamento, serviço, TOP deve desdobrar este Plano afim de dar sentido a cada
colaborador e permitir a cada um identificar sua própria contribuição para o atendimento dos objetivos
coletivos e respeitar os compromissos.

Nossas ações são guiadas por 3 estratégias:

1. Se apoiar sobre tecnologias e inovação
2. Gerenciar nosso portfólio de negócios para gerar lucro
3. D esenvolver as competências, o engajamento das mulheres e homens e a Excelência
Operacional

É de responsabilidade de todos ter um comportamento responsável e eco responsável para fazer
do Grupo NTN-SNR uma empresa que coloca a Qualidade, a Segurança, a Ética e o Meio ambiente
no centro de duas preocupações, o que nos permitira atingir o melhor nível de performance. O
Grupo NTN-SNR fornecerá e colocará a disposição todos os meios humanos e financeiros a fim de
assegurar seus compromissos.
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