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POLÍTICA DA QUALIDADE
Em conformidade com os princípios e valores expressos no "Código de Conduta do Grupo
MTA", considerado como as diretrizes comerciais da MTA, a Organização da MTA pretende
utilizar esta "Política da Qualidade" para comunicar seus compromissos e objetivos gerais,
visando a garantir o mais alto nível de qualidade nos produtos e serviços fornecidos aos
Clientes.
A MTA Brasil tem como compromisso garantir a conformidade de seus produtos com todas as
normas e regulamentos aplicáveis, sejam estes requisitos específicos do cliente ou derivados
de regulamentos e leis oficiais, para isso aplica e mantem um Sistema de Gestão da
Qualidade conforme as Normas IATF 16949:2016, ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.
O Grupo MTA identifica uma série de características que consideramos necessárias para
manter uma vantagem competitiva sobre nossos concorrentes. Estes elementos são:
- Desenvolver processos eficazes e eficientes, segundo os princípios de Gestão para a
Qualidade;
- Pesquisa e inovação aplicadas tanto a produtos consolidados como a novos produtos;
- Confiabilidade, profissionalismo, respostas rápidas e rapidez no fornecimento de produtos e
serviços aos clientes;
- Planejar e administrar as atividades necessárias para alcançar os objetivos da empresa;
- Melhorar continuamente os processos, produtos e serviços;
- Contribuir com o crescimento e desenvolvimento dos colaboradores, através de
treinamentos, aprendizagem contínua, inovação e melhoria.
Para isso, as atividades da MTA está altamente interligada e coordenada com a MTA S.p.A
(Itália). E também existem relações significativas e as outras empresas do Grupo MTA. Estas
relações são funcionais para manter e melhorar as atividades de cada empresa individual, e
as do Grupo como um todo, com o objetivo de fortalecer o Grupo no mercado. Sendo:
MTA S.p.A (Codogno e Rolo), MTA Automotive Parts (Shanghai) Co., Ltd (China), MTA
Automotive Solutions PVT.Ltd. (Índia), MTA Automotive Solutions Sarl (Marrocos), MTA
Automotive Solution Mexico S.A. de C.V. (México), MTA Slovakia s.r.o. (Eslováquia).
Diretor MTA Brasil Daniele Tomasello

Rev. 5; 03.09.2020

