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POLÍTICA DE QUALIDADE
A Altra Industrial Motion do Brasil, empresa do grupo Altra Motion, líder
global de uma ampla gama de produtos para transmissão de potência
eletromecânica, componentes de transmissão e controle de movimento e sistemas.
Fornecendo o controle essencial do equipamento nos quesitos de
velocidade, torque, posicionamento e outras funções, os produtos Altra podem ser
usados em inúmeros equipamentos, processos ou aplicação que envolvam
movimento.
Nossa empresa é diriga pelo Altra Business System, com foco implacável
em melhoria contínua e satisfação do cliente.
Os Principais Valores da Altra são:
Vencemos como equipes alinhadas, capazes e engajadas.
Estamos empenhados em fornecer um local de trabalho seguro, que
desenvolve e alavanca as capacidades de nossa equipe e incentiva sua
diversidade de pensamento.
Nossos clientes inspiram nossa inovação.
Procuramos, incansavelmente, compreender melhor a necessidade de
nossos clientes e criar produtos e processos inovadores para ajudá-los
a se diferenciar no mercado.
“Vá e Veja” é como lideramos
Nos conectamos diretamente com o trabalho. Resolvemos problemas e
tomamos decisões com base no conhecimento adquirido na observação
direta do processo.
Melhoria Contínua é nosso estilo de vida
Desafiamos a nós e aos nossos parceiros a melhorar continuamente à
medida que buscamos, consistentemente, superar nossa concorrência e
superar as expectativas de nossos clientes.
Oferecemos um valor excepcional aos nossos acionistas, comunidade e
sociedade
Ganhamos a confiança de nossos acionistas pela entrega de resultados
acima da média do mercado, com os mais altos padrões de integridade
e envolvimento proativo para tornar nossa comunidade um local melhor
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Ameridrives • Bauer Gear Motor • Bibby Turboflex • Boston Gear • Delevan • Delroyd Worm Gear • Deltran • Formsprag Clutch
Guardian Couplings • Huco • Jacobs Vehicle Systems • Kilian • Kollmorgen • Lamiflex Couplings • Marland Clutch • Matrix • Nuttall Gear • Portescap • Stieber • Stromag
Svendborg Brakes • TB Wood’s • Thomson • Twiflex • Warner Electric • Warner Linear • Wichita Clutch

